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Inspectie van het Onderwijs
Ministene van Onderwijs , Culwur en

Wetenschap

2

> Retouradres Postbus 2730 3500 cS Utrecht

<<Naam_instelling>>

ï.a.v, <<tav>>

<<Adres>>

<<PC Woonplaats>>

Datum 15 december 20IL
Betreft Bezoek i.v.m. onderzoek Korte Trajecten

Geachte directie,

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt in de eerste helft van 2012
opleidingsprogramma's in het hoger onderwijs die een geringere omvang of
doorlooptijd hebben dan op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in eerste ¡nstantie wordt verwacht. Van uw
instelling is de opleiding <<Opleiding>> geselecteerd voor een bezoek, In deze brief
informeren wij u over de inhoud van het onderzoek. Wij vragen u om ons uiterlijk
23 januari 2O12 enige documentatie toe te zenden zoals onderstaand wordt
toegelicht.

Achtergrond
Flexibele, op maat gesneden opleidingen die studenten in staat stellen de
opleiding vlot te doorlopen en aansluiten op eerder verworven kennis en ervaring
of de huidige werkomgeving zijn een groot goed. Met name oudere en werkende
personen zullen vaak in staat zijn een bacheloropleiding in het hbo in minder dan
vier jaar voltijdse studie met succes af te ronden. Om te voorkomen dat verkorte
of versnelde trajecten tot niveau- of studeerbaarheidsproblemen leiden dient aan
een aantal randvoorwaarden te zijn voldaan. Eén randvoorwaarde is een passende
toelatings- en intakeprocedure waarbij eerder verworven kennis en ervaringen op
verantwoorde wijze tot vrijstellingsbeslissingen leiden. Een tweede is dat de
inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast de student in
staat stellen in de geplande t¡jd de gewenste eindkwalificaties te realiseren zoals
deze zijn vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling. Een derde voorwaarde
is dat bij een eventueel beroep op de huidige werkplek duidelijk is wat de rol
daarvan precies is en aan welke criteria de werkplek moet voldoen. Een vierde is
dat vooraf en tijdens de opleiding goede informatie aan de student wordt verstrekt
over deze (en verwante) onderwerpen.

Locatie Utrecht
Park Voorn 4
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
www. onderwijsinspectie. nl

Contact

-

Projectsecretar¡s

ï (088) 669 60 00
F (088) 669 60 50

!@owinso.nl

Onze referentie
3210148/<BRIN>

Uw referent¡e
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Inrichting onderzoek
Ervaringen in het toezicht, publiek toegankelijke informatie en externe signalen
leidden bij de inspectie afgelopen jaren tot de vraag of in alle gevallen voldaan
wordt aan de noodzakelijke randvoorwaarden en de voorschriften die zijn
vastgelegd in de WHW. Het onderzoek naar verkorte trajecten kent dan ook een
risicogerichte opzet. Dat w¡l niet zeggen dat de inspectie er van uitgaat dat sprake
is van tekortkomingen. Bedoeld wordt dat de beschikbare informatie vragen
oproept. Het onderzoek is er op gericht vast te stellen of de vragen door
instellingen naar tevredenheid kunnen worden beantwoord zodat kan worden
uitgesloten dat sprake is van tekortkomingen.

Selectie bezoekinstellingen en opteidingen
In eerste instantie is een steekproef getrokken uit alle instellingen die in het
centraal register hoger onderwijs staan geregistreerd en erkende
bacheloropleidingen aanbieden. Deze steekproef is aangevuld met instellingen
waarvan bij de inspectie uit andere bronnen informatie beschikbaar was. Bronnen
van informatie waren:
a. signalen bij de inspectie van studenten, ouders, medewerkers,
b. informatie uit het toezicht of uit eerder inspectieonderzoek,
c, accreditatierapporten,
d. onderwijs- en examenregelingen,
e, websites, folders en brochures.

Voor het onderzoek hebben wij vervolgens opleidingen geselecteerd waarbij één
of meer van de volgende aspecten vragen opriepen:
a. de omvang van de (geprogrammeerde) studieduur,
b. de omvang van de (genormeerde) studielast,
c. de omvang van vrijstellingen enlof de wijze waarop deze worden verleend,
d. de wijze waarop en de mate waarin de werkplek een rol speelt in de opleiding,
e. de kwaliteit van de informatie over deze onderwerpen,

Daarbij heeft een weging plaatsgevonden. De situatie waarbij een instelling één of
meer opleidingen aan alle studenten in voltijdse vorm in drie jaar lijkt aan te
bieden roept bijvoorbeeld vragen op. Hetzelfde geldt als opleidingen in deeltijdse
vorm in vier jaar of minder worden aangeboden, Het gewicht van de vragen
neemt toe als informatie over het intake- en vrijstellingenbeleid niet toereikend
lijkt of ontbreekt. Dat geldt ook als de werkplek van de student recht geeft op
aanzienlijke vrijstellingen of als deze een aanzienlijke rol speelt in de opleiding
terwijl de informatie over bijbehorende criteria en randvoorwaarden ontoereikend
is. Tot slot roepen situaties waarbij aanzienlijk meer dan 40 uur studie per week
wordt geprogrammeerd vragen op over de studeerbaarheid van de opleiding.

Het onderzoek vindt plaats binnen de geldende wettelijke vereisten en afspraken
Wat dit laatste betreft wordt verwezen naar de afspraken tussen NRTO en OCW.

Daarin is als uitgangspunt opgenomen dat ook privaat gefinancierde hbo-
bacheloropleidingen (conform de WHW) vierjarige programma's kennen met een

Locat¡e Utrecht

Datum
15 december 2011

Onze referent¡e
3210148/<BRIN>
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omvang van 60 ects 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 bachelortrajecten.
Reeds in augustus 2009 is met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte
intensieve programma's van 240 ects 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.

Voorafgaand aan het bezoek ontvangt u van ons het onderzoekskader

Voo rlo pig bezoekprog ra m ma
Onze projectsecretar¡s, , neemt binnenkorb contact met
u op voor het maken van een afspraak voor een bezoek. Het voorlopige
programma voor het bezoek is als volgt.

De tijden zijn indicatief en kunnen in overleg met u worden aangepast

Locatie Utrecht

Datum
15 december 2011

Onze referent¡e
3210148/<BRIN>

09.30 -
11.OO

Gesprek met het opleidingsmanagement
NB 1: Bijvoorkeur is bij dit gesprek tevens de intake- of toelatingscoördinator
aanwezig (indien van toepassing).
NB 2: Tijdens dit gesprek selecteren wij enkele vierdejaarsstudenten enlof
recent afgestudeerden van wie wij in de middag graag een over¿icht zouden
willen inzien van de cijferadministrat¡e met alle verleende vrijstellingen en
behaalde tentamens en examens.

11.OO -
12.OO

Gesprek met de examencommissie
Bij voorkeur de voorzitter en één lid van de commissie

12.OO -
15.30

Verificatie in dossiers
NB 3: Het gaat om toelatings- en vrijstellingsbeslissingen, overige
beslissingen van de examencommissie, c¡jferlijsten van afgestudeerden en
studentdossiers met tentamenmateriaal, afstudeerwerken en beoordelingen
Steeds staan vierdejaarsstudenten en afgestudeerden van de laatste twee
studiejaren centraal,
NB 4: Wij stellen het zeer op prijs als van 12.30 tot 14.00 iemand
beschikbaar is om een toelicht¡ng te geven op de inhoud van de dossiers.

15.30 -
16.OO

Gelegenheid voor het stellen van laatste vragen
Dit geldt zowel voor vragen d¡e de ¡nspectie nog heeft als voor vragen die u

nog heeft.
16.00 -
16.30

Kort gesprek met verantwoordelijken voor het instellingsbeleid
In dit gesprek bespreekt de inspectie graag in hoeverre de bevindingen ten
aanzien van de onderzochte opleid¡ng instellingsbreed gelden.
Als de instelling dit op prijs stelt koppelt de inspectie in dit gesprek de
voorlopige bevind ingen terug.
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Verzoek om informatie
Ter voorbereiding op het bezoek ontvangen wij voorafgaand graag enige
informatie van u, Het betreft:
1. De Onderwijs- en examenregeling 20IL/20L2 zoals bedoeld in de WHW;
2. De studiegids van de opleiding;
3. Voor zover niet al opgenomen ad 1 en 2: aanvullende informatie voor een goed

beeld van:
- het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde trajecten;
- het vrijstellingsbeleid en vrijstellingsmogelijkheden;
- de rol van de werkplek in de opleiding;
- de studieduur en studielast.

4. Enkele gegevens over studentenaantallen. Wij vragen u de in de onderstaande
tabel gevraagde gegevens aan te leveren, voor alle erkende opleidingen voor
hoger onderwijs gezamenlijk en - voor zover dat afwijkt - separaat voor de
geselecteerde opleiding. Dat betekent dat wij graag twee versies van de
ingevulde tabel ontvangen.

Voor het studiejaar: zOtOltl, 2OO9lLO 2OOAl09
Het totaal aantal ingeschreven studenten
Het totaal aantal in dat jaar afgestudeerden
Aantal studenten dat bij het afstuderen 2
jaar of minder over de studie had gedaan
Idem: 2-3 jaar over de studie heeft qedaan

Idem: 3-4 jaar over de studie heeft gedaan
Idem: 4-5 jaar over de stud¡e heeft gedaan

Idem: meer dan 5 jaar

Wij verzoeken u deze informatie uiterlijk op eerder genoemde datum 23 januari
2012 te zenden a i graag in ieder geval per e-mail

f@o*ins p.nl). Als u de tabel digitaal wenst te ontvangen om het invullen
ervan te vergemakkelijken, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen
aan hiervoor vermeld mailadres.

Rapportage
Na het bezoek wordt een rapportage met bevindingen opgesteld. De gangbare
afspraken rond hoor en wederhoor zijn van toepassing, Dat betekent dat u na
ontvangst van de bevindingen twee weken gelegenheid heeft om te reageren op
de tekst. Uw reactie ontvangen wij bij voorkeur digitaal, ook als u geen
opmerkingen heeft. Vervolgens wordt het rapport vastgesteld, Wij sturen u de
vastgestelde tekst toe. Openbaarmaking vindt niet eerder plaats dan in de vijfde
week na vaststelling van de tekst. In de tussenliggende vier weken kunt u

desgewenst gebruik maken van de mogelijkheid uw zienswijze aan ons toe te
zenden. Deze ontvangen wij dan graag (digitaal) binnen twee weken na
dagtekening van de aanbiedingsbrief bij het vastgestelde rapport. Uw zienswijze
wordt als bijlage bij de openbaar te maken rapportage opgenomen.

Locat¡e Utrecht

Datum
15 december 2011

Onze referentie
3210148/<BRIN>
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Tot slot
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact
opnemen met (projectleider) of
telefoonnummer 088 669 6000

directeur toezicht hoger onderwijs

Dâtum
15 december 2011

Locat¡e Utrecht

Onze referentie
3210148/<BRIN>

via
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Inspectie van het Onderwijs
Ministene van Onderwijs , Culuur en

Wetenschap

J

> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht

<<Naam_instelling>>

T.a.v. <<tav>>

<<Ad res>>

<<PC_Woonplaats>>

Datum 15 december 20LL
Betreft Bezoek i.v.m. onderzoek Korte Trajecten

Geacht college,

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt in de eerste helft van 2012
opleidingsprogramma's in het hoger onderwijs die een geringere omvang of
doorlooptijd hebben dan op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in eerste instantie wordt verwacht. Van uw
instelling is de opleiding <Opleiding>> geselecteerd voor een bezoek. In deze brief
informeren wij u over de inhoud van het onderzoek. Wij vragen u om ons uiterlijk
23 januari 2O12 enige documentatie toe te zenden zoals onderstaand wordt
toegelicht.

Achtergrond
Flexibele, op maat gesneden opleidingen die studenten in staat stellen de
opleiding vlot te doorlopen en aansluiten op eerder verworven kennis en ervaring
of de huidige werkomgeving zijn een groot goed. Met name oudere en werkende
personen zullen vaak in staat zijn een bacheloropleiding in het hbo in minder dan
vier jaar voltijdse studie met succes af te ronden. Om te voorkomen dat verkorte
of versnelde trajecteh tot niveau- of studeerbaarheidsproblemen leiden dient aan
een aantal randvoorwaarden te zijn voldaan. Eén randvoorwaarde is een passende
toelatings- en intakeprocedure waarbij eerder verworven kennis en ervaringen op
verantwoorde wijze tot vrijstellingsbeslissingen leiden. Een tweede is dat de
inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast de student in
staat stellen in de geplande tijd de gewenste eindkwalificaties te realiseren zoals
deze zijn vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling. Een derde voorwaarde
is dat bij een eventueel beroep op de huidige werkplek duidelijk is wat de rol
daarvan precies is en aan welke criteria de werkplek moet voldoen. Een vierde is
dat vooraf en tijdens de opleiding goede informatie aan de student wordt verstrekt
over deze (en verwante) onderwerpen.

Locatie Utrecht
Park Voorn 4
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie. nl

Contact

I
Projectsecretar¡s

r (088) 669 60 00
F (0e8) 669 60 50

f@owinsp.nt

Onze referent¡e
3210188/<BRIN>

Uw referentie
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Inrichting onderzoek
Ervaringen in het toezicht, publiek toegankelijke informatie en externe signalen
leidden bij de inspectie afgelopen jaren tot de vraag of in alle gevallen voldaan
wordt aan de noodzakelijke randvoorwaarden en de voorschriften die zijn
vastgelegd in de WHW. Het onderzoek naar verkorte trajecten kent dan ook een
risicogerichte opzet. Dat wil niet zeggen dat de inspectie er van u¡tgaat dat sprake
¡s van tekortkomingen. Bedoeld wordt dat de beschikbare informatie vragen
oproept. Het onderzoek is er op gericht vast te stellen of de vragen door
instellingen naar tevredenheid kunnen worden beantwoord zodat kan worden
uitgesloten dat sprake is van tekortkomingen.

Selecf:ie bezoekinstellingen en opleidingen
In eerste instantie is een steekproef getrokken uit alle instellingen die in het
centraal register hoger onderwijs staan geregistreerd en erkende
bacheloropleidingen aanbieden. Deze steekproef is aangevuld met instellingen
waarvan bij de inspectie uit andere bronnen informatie beschikbaar was. Bronnen
van informatie waren:
a. signalen bij de inspectie van studenten, ouders, medewerkers,
b. informatie uit het toezicht of uit eerder inspectieonderzoek,
c. accreditatierapporten,
d. onderwijs- en examenregelingen,
e. websites, folders en brochures.

Voor het onderzoek hebben wij vervolgens opleidingen geselecteerd waarbij één
of meer van de volgende aspecten vragen opriepen:
a. de omvang van de (geprogrammeerde) studieduur,
b. de omvang van de (genormeerde) studielast,
c. de omvang van vrijstellingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
d. de wijze waarop en de mate waarin de werkplek een rol speelt in de opleiding,
e. de kwaliteit van de informatie over deze onderwerpen.

Daarbij heeft een weging plaatsgevonden. De situatie waarbij een instelling één of
meer opleidingen aan alle studenten in voltijdse vorm in drie jaar lijkt aan te
bieden roept bijvoorbeeld vragen op. Hetzelfde geldt als opleidingen in deeltijdse
vorm in vier jaar of minder worden aangeboden. Het gewicht van de vragen
neemt toe als informatie over het intake- en vrijstellingenbeleid niet toereikend
lijkt of ontbreekt. Dat geldt ook als de werkplek van de student recht geeft op
aanzienlijke vrijstellingen of als deze een aanzienlijke rol speelt in de opleiding
terwijl de informatie over bijbehorende criteria en randvoorwaarden ontoereikend
is. Tot slot roepen situaties waarbij aanzienlijk meer dan 40 uur studie per week
wordt geprogrammeerd vragen op over de studeerbaarheid van de opleiding.

Voorafgaand aan het bezoek ontvangt u van ons het onderzoekskader.

Locatie lrtrecht

Datum
15 december 2011

Onze referent¡e
3210188/<BRIN>
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Locat¡e Utrecht

Voo rlo pi g bezoekprog ra m ma
neemt binnenkort contact met

Datum
15 december 2011Onze projectsecretaris,

u op voor het maken van een afspraak voor een bezoek. Het voorlopige
programma voor het bezoek is als volgt.

De tijden zijn indicatief en kunnen in overleg met u worden aangepast.

Verzoek om informatie
Ter voorbereiding op het bezoek ontvangen wij voorafgaand graag enige
informatie van u. Het betreft:
1. De Onderwijs- en examenregeling 2OlL/2012 zoals bedoeld in de WHW;
2. De studiegids van de opleiding;
3. Voor zover niet al opgenomen ad 1 en 2: aanvullende informatie voor een goed

beeld van:
- het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde trajecten;
- het vrijstellingsbeleid en vrijstellingsmogelijkheden;
- de rol van de werkplek in de opleiding;
- de studieduur en studielast.

4. Enkele gegevens over studentenaantallen. Wij vragen u de in de tabel op de
volgende pagina gevraagde gegevens aan te leveren, voor alle erkende
opleidingen voor hoger onderwijs gezamenlijk en - voor zover dat afwijkt -
separaat voor de geselecteerde opleiding. Dat betekent dat wij graag twee
versies van de ingevulde tabel ontvangen.

Onze referentie
3210188/<BRIN>

09.30 -
11.OO

Gesprek met het opleidingsmanagement
NB 1: Bijvoorkeur is bij d¡t gesprek tevens de intake- of toelatingscoördinator
aanwezig (indien van toepassing).
NB 2: Tijdens d¡t gesprek selecteren wij enkele vierdejaarsstudenten en/of
recent afgestudeerden van wie wij in de m¡ddag graag een overzicht zouden
willen inzien van de cijferadministratie met alle verleende vrijstellingen en
behaalde tentamens en examens.

11.OO -
12.OO

Gesprek met de examencommissie
Bij voorkeur de voorzitter en één lid van de comm¡ssie

12.OO -
15.30

Verificatie in dossiers
NB 3: Het gaat om toelatings- en vrijstellingsbeslissingen, overige
beslissingen van de examencommissie, cijferlijsten van afgestudeerden en
studentdossiers met tentamenmateriaal, afstudeerwerken en beoordelingen
Steeds staan vierdejaarsstudenten en afgestudeerden van de laatste twee
studiejaren centraal,
NB 4: Wij stellen het zeer op prijs als van 12.30 tot 14.00 iemand
beschikbaar is om een toelicht¡ng te geven op de inhoud van de dossiers.

15.30 -
16.OO

Gelegenheid voor het stellen van |aatste vragen
Dit geldt zowel voor vragen die de inspectie nog heeft als voor vragen die u
nog heeft.
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Voor het stud¡ejaar: 2OrOlLl 2OCr9lrO 2OOAl09
Het totaal aantal ¡ngeschreven studenten
Het totaal aantal ¡n dat jaar afgestudeerden
Aantal studenten dat bij het afstuderen 2
jaar of minder over de studie had gedaan

Idem: 2-3 jaar over de studie heeft gedaan

Idem: 3-4 jaar over de studie heeft gedaan

Idem: 4-5 jaar over de studie heeft gedaan

Idem: meer dan 5 jaar

Wij verzoeken u deze informatie uiterlijk op eerder genoemde datum 23 januari

Locatie Utrecht

Datum
15 december 2011

Onze referentie
3210188/<BRIN>

2012te zenden aan

Ioowinsp.nl ). Als u de tabel
i gtaag in ieder geval per e-mail
wenst te ontvangen om het invullen

ervan te vergemakkelijken, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen
aan hiervoor vermeld mailadres.

Rapportage
Na het bezoek wordt een rapportage met bevindingen opgesteld. De gangbare

afspraken rond hoor en wederhoor zijn van toepassing. Dat betekent dat u na

ontvangst van de bevindingen twee weken gelegenheid heeft om te reageren op

de tekst. Uw reactie ontvangen wij bij voorkeur digitaal, ook als u geen

opmerkingen heeft. Vervolgens wordt het rapport vastgesteld. Wij sturen u de
vastgestelde tekst toe. Openbaarmaking vindt niet eerder plaats dan in de vijfde
week na vaststelling van de tekst. In de tussenliggende vier weken kunt u

desgewenst gebruik maken van de mogelijkheid uw zienswijze aan ons toe te
zenden. Deze ontvangen wij dan graag (digitaal) binnen twee weken na

dagtekening van de aanbiedingsbrief bij het vastgestelde rapport. Uw zienswijze
wordt als bijlage bij de openbaar te maken rapportage opgenomen.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact

(projectleider) of vtaopnemen met
telefoonnummer 088 669 6000.

Met vriendelijke groet,

directeur toezicht hoger onderwijs
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> Retouradres postbus 2730 150û 65 Utrecht

Has Den Bosch
t.a.v, College van Bestuur
Postbus 90108
5200 MA 's- Hertogenbosch

Datum 16 december 20Ir
Betreft Bezoek i.v.rn. onderzoek Koûe Trajecten

Geacht college,

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt in de eerste heift van 2012
opleidingsprogramma's in het hoger onderwijs die een geringere omvang of
doorlooptijd hebben dan op grond van de Wet op het Hoger onderwils en

Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in eerste instant¡e wordt verwacht. Van uw
¡nste'ling is de opleiding Voedingsmiddelentechnologre (vt en dt) geselecteerd
voor een bezoek. Uit de informatie op uw website en de website van HAS Kennis
Transfer concluderen wij dat het onderwijs van de deeltijdopleiding deels door
HAS Kennis Transfer verzorgd wordt. Om die reden spreken we ook graag met
vertegenwoordigers van HAS Kennis Transfer. Wij zullen op korte termi¡n contact
met u opnemen om d¡t af te stemmen. In deze brief informeren wij u over de
inhoud van het onderzoek. Wij vragen u om ons uiterlijk 23 januari 2O12 enige
documentatie toe te zenden zoals onderstaand wordt toegelicht.

Achtergrond
Flexibele, op maat gesneden opleidingen die studenten in staat stellen de

opleiding vlot te doorlopen en aansluiten op eerder verworven kennis en ervaring
of de huidige werkomgeving zijn een groot goed. Met name oudere en werkende
personen zullen vaak ¡n staat zijn een bacheloropleiding in het hbo in minder dan
vier jaar voltijdse studie met succes af te ronden. Om te voorkomen dat verkorte
of versnelde trajecten tot niveau- of studeerbaarheidsproblemen letden dient aan

een aantal randvoorwaarden te zijn voldaan. Eén randvoorwaarde is een passende

toelatings- en intakeprocedure waarbij eerder verworven kennis en ervaringen op

verantwoorde wi¡ze tot vrijstellingsbeslissingen leíden. Een tweede is dat de

inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast de student in

staat stellen in de geplande tijd de gewenste eindkwalificaties te realiseren zoals

deze zíjn vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling. Een derde voorwaarde
is dat bij een eventueel beroep op de huidige werkplek duidelijk is wat de rol

daarvan precies is en aan welke criteria de werkplek moet voldoen. Een vierde is

dat vooraf en tildens de opleiding goede informatie aan de student wordt verstrekt
over deze (en verwante) onderwerpen.
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Locatie Utrecht

Inrichting anderzoek
Ervaringen in het toezicht, publiek toegankelijke info¡.matle en externe signalen
leidden bi¡ de inspectie afgelopen jaren tot de vraag of in alle gevallen voldaan
wordt aan de noodzakelijke randvoorwaarden en de voorschriften die zi¡n
vastgelegd in de WHW. Het onderzoek naår verkorte trajecten kent dan ook een
risicogerichte opzet. Dat wil niet zeggen dat de inspectie er van uitgaat dat sprake
is van tekortkomingen. Bedoeld wordt dat de beschikbare informatie vragen
oproept. Het onderzoek is er op gericht vast te stellen of de vragen door
instellingen naar tevredenheid kunnen worden beantwoord zodat kan worden
uitgesloten dat sprake is van tekortkomingen.

Se/ecfle bezoekinstellingen en opleidingen
in eerste instantie is een steekproef getrokken uit alle instellingen die in het
centraal register hoger onderwijs staan geregistreerd en erkende
bacheloropleidingen aanbieden. Deze steekproef is aangevuld mel instellingen
waarvan bi3 de inspectie u¡t andere bronnen informatie beschikbaar was. Bronnen
van informatle waren:
a. signalen bij de inspectie van studenten, ouders, medewerkers,
b. informatie uit het toezicht of uit eerder inspectieonderzoek,
c, accreditatierapporten,
d. onderwijs- en examenregelingen,
e. websites, folders en brochures.

Voor het onderzoek hebben wij vervolgens opleidingen geselecteerd waarbij één
of meer van de volgende åspecten vragen opriepen;
a. de omvang van de (geprogrammeerde) studieduur,
b. de omvang van de (genormeerde) studielast,
c. de omvang van vrijstellingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
d. de wi¡ze waarop en de mate waarin de werkplek een rol speelt in de opleiding,
e. de kwaliteit van de informatie over deze onderwerpen.

Daarbij heeft een weging plaatsgevonden. De situatie waarbij een instelling één of
meer opleidingen aan alle studenten in voltijdse vorm in drie jaar lijkt aan te
bieden roept bijvoorbeeld vragen op. Hetzelfde geldt als opleidingen in deeltijdse
vorm in vier jaar of minder worden aangeboden. Het gewicht van de vragen
neemt toe als informatie over het intake- en vrijstellingenbeleid niet toereikend
lijkt of ontbreekt. Dat geldt ook als de werkplek van de student recht geeft op
aanzienlijke vrijstellingen of als deze een aanzienlijke rol speelt in de opleiding
terwijl de informatie over bijbehorende criteriå en randvoorwaarden ontoereikend
is. Tot slot roepen situaties waarbij aanzienlijk meer dân 40 uur studie per week
wordt geprogrammeerd vragen op over de studeerbaarheid van de opleiding.

Datum
16 decelnber 2û I 1

Onze referentie
32tll73

Voorafgaand aan het bezoek ontvangt u van ons het onderzoekskader



Voo rlo p ig bezoe kp rog ra m ma
Onze projectmedewerke neemt binnenkort contact met
u op voor het maken van een afspraak voor een bezoek. Het voorlopige
programma voor het bezoek is als volgt.

De tijden zijn indicatief en kunnen in overleg met u worden aangepast.

Verzoek om ¡nformatie
Ter voorbereiding op het bezoek ontvangen wij voorafgaand graag enige
informatie van u, Het betreft;
1. De Onderwijs- en examenregeling 2AI1/20I2 zaals bedoeld in de WHW;
2. De studiegids van de opleiding;
3. Voor zover niet al opgenomen ad 1 en 2: aanvullende informatie voor een goed

beeld van:
- het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde trajecten;
- het vrijstellingsbeleid en vri3stellingsmogelijkheden;
- de rol van de werkplek in de opleiding;
- de studieduur en studielast.

4. Enkele gegevens over studentenaantallen. Wij vragen u de in de tabel op de
volgende pagina gevraagde gegevens aan te leveren, voor alle erkende
opleidingen voor hoger onderwijs gezamenlijk en - voor zover dat afwijkt -
separaat voor de geselecteerde opleiding. Dat betekent dat wij graag twee
versies van de ingevulde tabel ontvangen.

Locat¡e Utrêcht

Oatum
16 december 20 I 1

Onze ¡efer€ntie
3211173

09.30 -
11.00

Gesprek met het opleidíngsmanagement
NB 1; Bijvoorkeur ís bij dit gesprek tevens de rntake- of loelatingscoördinator
aanwezrg (indien van toepassing).
NB 2: Ti¡dens dit gesprek selecteren wij enkele vierdejaarsstudenten en/of
recent afgestudeerden van w¡e wij in de mtddag graag een overzicht zouden
willen inzien van de cijferadm¡nistrat¡e met alle verleende vrilstellingen en
behãalde tentamens en examens.

11.00 -
12,O0

Gesprek met de examencommissie
gij voorkeur de voorzitter en één lid van de commissre

12.00 -
15.30

Verificatie in dossiers
NB 3: Het gaat om toelðtrngs- en vrijstell¡ngsbeslissingen, overige
beslissingen van de examencommiss¡e, cijferlijsten van afgestudeerden en
studentdossiers met tentamenmateriaal, afstudeerwerken en beoordelingen.
Steeds staan vierdejaarsstudenten en afgestudeerden van de laatste twee
studiejaren centraal.
NB 4: W¡j stellen het zeer op prijs als van 12.30 tot 14.00 iemand
beschikbaar is om een toelichting te geven op de inhoud van de dossiers.

15.30 -
16.O0

Gelegenheid voor het stellen van laatste vragen
Dlt geldt zowel voor vragen die de inspectíe nog heeft als voor vragen die u

nog heeft.



Voor het stud¡ejaar: 2010/ 1 1 2OO9/ 1O 2008/09
Het totðal aantðl ¡ngeschreven studenten
Het totaal aantal in dat jaar afgestudeerden
Aantal studenten dat bij het afstuderen 2
jaar of minder over de studie had gedaan
Idem: 2-3 jaar over de studie heeft gedaan
ldem: 3-4 jaar over de studie heeft gedaan
Idem: 4-5 jaar over de studie heeft gedaan
ldem: meer dan 5 jaar

Locðtie Utrecht

Datum
l6 deceillber 201 I

Onze referent¡e
32trt 73

Wi¡ verzoeken u deze informatie u¡terlijk op eerder genoemde datum 23 januari
2012 te zenden aan ; graag in ieder geval per e-mail

Ioo* insp.nl). Als u de tabel digitaal wenst te ontvangen om het invullen
ervan te vergemakkelijken, dan kunt u dit aangeven door een e-ma¡l te sturen
aan hiervoor vermeld mailadres.

Rapportage
Na het bezoek wordt een rapportage met bevindingen opgesteld. De gangbare
afspraken rond hoor en wederhoor zijn van toepassing. Dat betekent dat u na
ontvangs¡ van de bevindingen twee weken gelegenheid heeft om te reageren op
de lekst. Uw reactie ontvangen wij bi¡ voorkeur digitaal, ook als u geen
opmerkingen heeft. Vervolgens wordt het rapport vastgesteld. Wij sturen u de
vastgestelde tekst toe. Openbaarmaking vindt niet eerder plaats dan in de vijfde
week na vaststelling van de tekst. In de tussenliggende vier weken kunt u
desgewenst gebruik maken van de mogelijkheid uw zienswijze aan ons toe te
zenden. Deze ontvangen wi¡ dan graag (digitaal) binnen twee weken na
dagtekening van de aanbiedingsbrief bi¡ het vastgestelde rapport. Uw zienswijze
wordt als bijlage bij de openbaar te maken rapportage opgenomen.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact
9pnemen met ro¡ectleider) of via
telefoonnummer 088 669 6000

Met vriendelijke groet,

directeur toezicht hoger onderwijs



> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht

Stichting Deeltijdonderwijs
T.a.v. de Directie
Postbus 421
49OO AK OOSTERHOUT

Datum 24januari 20L2
Betreft Onderzoek (ver)korte trajecten

Geachte directie,

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt in de eerste helft van 2012
opleidingsprogramma's in het hoger onderwijs die een geringere omvang of
doorlooptijd hebben dan op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in eerste instantie wordt verwacht. Van uw
instelling is de opleiding Bedrijfskundige informatica geselecteerd voor een
bezoek. In deze brief informeren wij u over de inhoud van het onderzoek.

Wij vragen u om ons uiterlijk 23 februari 2O12 enige documentatie toe te
zenden zoals onderstaand wordt toegelicht.

Als datum voor het bezoek stellen wij voor 12 maart 2O12. Onze
projectsecreta ris, neemt binnenkort contact met u op
om te vernemen of deze datum schikt en op welke locatie het bezoek zal
plaatsvinden.

Achtergrond
Flexibele, op maat gesneden opleidingen die studenten in staat stellen de
opleiding vlot te doorlopen en aansluiten op eerder verworven kennis en ervaring
of de huidige werkomgeving zijn een groot goed. Met name oudere en werkende
personen zullen vaak in staat zijn een bacheloropleiding in het hbo in minder dan
vier jaar voltijdse studie met succes af te ronden. Om te voorkomen dat verkorte
of versnelde trajecten tot niveau- of studeerbaarheidsproblemen leiden dient aan
een aantal randvoorwaarden te zijn voldaan. Eén randvoorwaarde is een passende
toelatings- en intakeprocedure waarbij eerder verworven kennis en ervaringen op
verantwoorde wijze tot vrijstellingsbeslissingen leiden. Een tweede is dat de
inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast de student in
staat stellen in de geplande tijd de gewenste eindkwalificaties te realiseren zoals
dezezijn vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling. Een derde voorwaarde
is dat bij een eventueel beroep op de huidige werkplek duidelijk is wat de rol
daarvan precies is en aan welke criteria de werkplek moet voldoen. Een vierde is

Inspectie van het Onderwijs
Minístenevan ?nderwijs, Cukuur en

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

Inrichting onderzoek
Ervaringen in het toezicht, publiek toegankelijke informatie en externe signalen
leidden bij de inspectie afgelopen jaren tot de vraag of in alle gevallen voldaan
wordt aan de noodzakelijke randvoorwaarden en de voorschriften die zijn
vastgelegd in de WHW, Het onderzoek naar verkorte trajecten kent dan ook een
risicogerichte opzet. Dat wil niet zeggen dat de inspectie er van uitgaat dat sprake
is van tekortkomingen. Bedoeld wordt dat de beschikbare informatie vragen
oproept. Het onderzoek is er op gericht vast te stellen of de vragen door
instellingen naar tevredenheid kunnen worden beantwoord zodat kan worden
uitgesloten dat sprake is van tekortkomingen.

Het beoordelingskader is als separate bijlage toegevoegd

Selectie bezoekÌnstellingen en opleidingen
In eerste instantie is een steekproef getrokken uit alle instellingen die in het
centraal register hoger onderwijs staan geregistreerd en erkende
bacheloropleidingen aanbieden. Deze steekproef is aangevuld met instellingen
waarvan bij de inspectie uit andere bronnen informatie beschikbaar was. Bronnen
van informatie waren;
a. signalen bij de inspectie van studenten, ouders, medewerkers,
b. informatie uit het toezicht of uit eerder inspectieonderzoek,
c. accreditatierapporten,
d. onderwijs- en examenregelingen,
e. websites, folders en brochures.

Voor het onderzoek hebben wij vervolgens opleidingen geselecteerd waarbij één
of meer van de volgende aspecten vragen opriepen:
a. de omvang van de (geprogrammeerde) studieduur,
b. de omvang van de (genormeerde) studielast,
c. de omvang van vrijstèllingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
d. de wijze waarop en de mate waarin de werkplek een rol speelt in de opleiding,
e. de kwaliteit van de informatie over deze onderwerpen.

Daarbij heeft een weging plaatsgevonden. De situatie waarbij een instelling één of
meer opleidingen aan alle studenten in voltijdse vorm in drie jaar lijkt aan te
bieden roept bijvoorbeeld vragen op. Hetzelfde geldt als opleidingen in deeltijdse ,

vorm in vier jaar of minder worden aangeboden. Het gewicht van de vragen
neemt toe als informatie over het intake- en vrijstellingenbeleid niet toereikend
lijkt of ontbreekt. Dat geldt ook als de werkplek van de student recht geeft op
aanzienlijke vrijstellingen of als deze een aanzienlijke rol speelt in de opleiding
terwijl de informatie over bijbehorende criteria en randvoorwaarden ontoereikend
is. Tot slot roepen situaties waarbij aanzienlijk meer dan 40 uur studie per week
wordt geprogrammeerd vragen op over de studeerbaarheid van de opleiding.

Locatie Utrecht

Datum
24 januari zOLz

Onze refe¡entie
3225573/3}KA
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Het onderzoek vindt plaats bínnen de geldende wettelijke vereisten en afspraken.
Wat dit laatste betreft wordt verwezen naar de afspraken tussen NRTO en OCW.
Daarin is als uitgangspunt opgenomen dat ook privaat gefinancierde hbo-
bacheloropleidingen (conform de WHW) vierjarige programma's kennen met een
omvang van 60 ects per jaar. Daarnaast zijn verkofting, 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 bachelortrajecten.
Reeds in augustus 2009 is met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte
intensieve programma's van 240 ects 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.

Voo rlo pig bezoekp rog ra m ma
Het voorlopige programma voor het bezoek is als volgt.

Locat¡e Utrecht

Datum
24 januari 20Lz

Onze referentie
3225573/3OKA

09.30 -11.OO Gesprek met het opleidingsmanagement
NB 1: Bijvoorkeur is bij dit gesprek tevens de intake- of
toelatingscoördinator aanwezig (ind ien van toepassing),
NB 2: Tijdens dit gesprek selecteren wij enkele vierdejaarsstudenten
enlof recent afgestudeerden van wie wij in de middag graag een
overzicht zouden willen inzien van de cijferadministratie met alle
verleende vrijstellinqen en behaalde tentamens en examens,

11.OO -12.OO Gesprek met de examencommissie
Bij voorkeur de voorzitter en één lid van de commissie,

12.OO -15.30 Verificatie in dossiers
NB 3: Het gaat om toelatings- en vrijstellingsbeslissingen, overige
beslissingen van de examencommissie, cijferlijsten van afgestudeerden
en studentdossiers met tentamenmateriaal, afstudeerwerken en
beoordelingen, Steeds staan vierdejaarsstudenten en afgestudeerden
van de laatste twee studiejaren centraal.
NB 4: Wij stellen het zeer op prijs als van 12.30 tot 14.00 iemand
beschikbaar is om een toelichting te geven op de inhoud van de
dossiers,

15.30 -16.00 Gelegenheid voor het stellen van laatste vragen
Dit geldt zowel voor vragen die de inspectie nog heeft als voor vragen
die u nog heeft.

16.00 -16.30 Kort gesprek met verantwoordelijken voor het instellingsbeleid
In dit gesprek bespreekt de inspectie graag in hoeverre de bevíndingen
ten aanzien van de onderzochte opleiding instellingsbreed gelden,
Als de instelling dit op prijs stelt koppelt de inspectie in dit gesprek de
voorlopige bevindingen terug.

De tijden zijn indicatief en kunnen in overleg met u worden aangepast
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Verzoek om informatie
Ter voorbereiding op het bezoek ontvangen wij voorafgaand graag enige
informatie van u. Het betreft:
1. De Onderwijs- en examenregeling 20LI/2OL2 zoals bedoeld in de WHW;
2. De studiegids van de opleiding;
3. Voor zover niet al opgenomen ad 1 en 2: aanvullende informatie voor een goed

beeld van:
- het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde trajecten;
- het vrijstellingsbeleid en vrijstellingsmogelijkheden;
- de rol van de werkplek in de opleiding;
- de studieduur en studielast.

4. Enkele gegevens over studentenaantallen. Wij vragen u de in de onderstaande
tabel gevraagde gegevens aan te leveren, voor alle erkende opleidingen voor
hoger onderwijs gezamenlijk en - voor zover dat afwijkt - separaat voor de
geselecteerde opleiding. Dat betekent dat wij graag twee versies van de
ingevulde tabel ontvangen.

Voor het studiejaar: 2OtOlLL 2OO9lLO 200a./o9
Het totaal aantal inqeschreven studenten
Het totaal aantal in dat jaar afgestudeerden
Aantal studenten dat bij het afstuderen 2
jaar of minder over de studie had qedaan

Idem: 2-3 jaar over de studie heeft gedaan

Idem: 3-4 jaar over de studie heeft qedaan

Idem: 4-5 jaar over de studie heeft gedaan

Idem: meer dan 5 jaar

Wij verzoeken u deze informatie uiterlijk 23 februari 2OL2 te zenden aan I
; graag in ieder geval per e-mailI@owinsp.nl). Als u de

tabel digitaal wenst te onfuangen om het invullen ervan te vergemakkelijken, dan
kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen aan hiervoor vermeld mailadres.

Verificatie in dossiers
Om tijdens het bezoek de verificatie in de dossiers voorspoedig te laten verlopen,
verzoeken wij u op de dag van het bezoek de volgende documenten beschikbaar
te hebben.

o De regeling examencommissie;
o De notulen van examencommissievergaderingen van de afgelopen twee jaar;
o De besluiten van de examencommissie van de afgelopen twee jaar;
o De besluiten over vrijstellingen van de afgelopen twee jaar (voor zover niet al

in 1);
o Kopieën van het collegerooster voor alle jaren en varianten.

Locat¡e Utrecht

Datum
24 januari 2OL2

onze referent¡e
32?5573/30KA
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We vragen in de loop van de ochtend een uitdraai te maken uit de
studentenadministratie van enkele tijdens het bezoek te selecteren studenten die
in de voorgaande 12 maanden afgestudeerd zijn en van enkele studenten die nog
in hun laatste jaar (fase) van de opleiding z¡tten:

o naam en/of studentnummer;
o alle behaalde resultaten tot op heden: namen vakken * aantal EC + cijfers;
o vrijstellingen: namen vakken + aantal EC.

Van de tijdens het bezoek te selecteren studenten treffen wij in het papieren
dossier graag aan:

o tentamenmateriaal, afstudeerwerken en beoordelingen;
o toelatings- en vrijstellingsbeslissingen;
o overige beslissingen van de examencommissie;
o cijferlijsten.

Rapportage
Na het bezoek wordt een rapportage met bevindingen opgesteld. De gangbare
afspraken rond hoor en wederhoor zijn van toepassing. Dat betekent dat u na
ontvangst van de bevindingen twee weken gelegenheid heeft om te reageren op
de tekst. Uw reactie ontvangen wij bij voorkeur digitaal, ook als u geen
opmerkingen heeft. Vervolgens wordt het rapport vastgesteld. Wij sturen u de
vastgestelde tekst toe. Openbaarmaking vindt niet eerder plaats dan in de vijfde
week na vaststelling van de tekst. In de tussenliggende vier weken kunt u
desgewenst gebruik maken van de mogelijkheid uw zienswijze aan ons toe te
zenden. Deze ontvangen wij dan graag (digitaal) binnen twee weken na
dagtekening van de aanbiedingsbrief bij het vastgestelde rapport. Uw zienswijze
wordt als bijlage bij de openbaar te maken rapportage opgenomen

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact
opnemen m (projectleider) of vta
telefoonnummer 088 669 6000

Met vriendelijke groet,

directeur toezicht hoger onderwijs

Locatie Utrecht

Datum
24 januari zOLz

Onze referent¡e
3225573/3]KA
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Inspectie van het Onderwijs
Mínísterie van Onderwíjs, Cultuur en

Wetenschap

BEOORDELINGSKADER ONDERZOEK (VER)KORTE TRAJECTEN HO 2012

Dit beoordelingskader wordt gebruikt voor het onderzoek naar (ver)korte trajecten in het hoger
onderwijs dat de inspectie in 20L2 uitvoert. Het wordt per instelling proportioneel toegepast; niet
in alle gevallen wordt over alle aspecten gerapporteerd. Uitgangspunt is hoofdstuk 7 van de WHW.
Niet alle geldende wetsartikelen zijn onderstaand verwerkt: er is een selectie gemaaK van de
meest relevante bepalingen.l Verwijzingen naar de WHW zijn niet altijd letterlijke weergaven.

1 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 ects per jaar. Daarnaast z¡jn
verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen mogelijk mits dit past bij de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt
vormgegeven. In het búzonder voor vwo'ers is het van belang uitdagende leerroutes in te richten in de vorm van driejarige
bachelortrajecten. Reeds in augustus 2009 is met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte ¡ntensieve programma's van
240 ects mogelijk zijn op voorwaarde dat door de aanbieder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie
plaatsvindt, het programma studeerbaar is, de voorz¡eningen en de beschikbaarheid van het personeel adequaat zijn en het
e¡ndn¡veau gerealiseerd wordt.

6.

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

en toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande studenten (7.I3/7.IS).

a,
b.
c,
d.
e,
f.
9.

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). Het
betreft informatie over in ieder geval de instelling, het onderwijs en de opleidingsnamen, en in het
bijzonder (7.13 en 7.L5):

toelating- en intake;
vooropleidingsniveau en aanvullende eisen,
inhoud programma en eventuele eisen die aan de werkplek worden gesteld,
opleidingsduur en studielast,
opleidíngsvormen (vt, dt, du, Ad) en -varianten (regulier, intensief, etc.),
vrijstellingsmogelijkheden; verkorte of versnelde trajecten enlof maatwerktrajecten,
de te behalen graad

t.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, houding en vaardigheden die
de student zich al eigen heeft gemaakt.

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 goede beslisprocedure.
1.3 Beroepspraktijkvorming. Het is duidelijk of en welke eisen aan de werkkring worden

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

Ten aanzien van deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen aan de werkkring
van de student stellen. Deze eisen dienen dan in de OER te zijn vastgelegd en de betreffende
werkzaamheden dienen in de oER 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 OER te beargumenteren aantal EC (7.7). In
de OER 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 overeenkomst tussen
instelling, student en bedrijf/organisatie. Deze regelt de rechten en verplichtingen van partijen en



bevat ten minste informatie over (7.7):
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de beroepsuitoefening,
b. de begeleiding van de student,
c. dat deel van de kwalificaties dat de student tijdens de beroepsuitoefening dient te realiseren,
d. de beoordeling daarvan,
e. de qevallen 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
vooropleidinqseisen (7,25) en de aanvullende eisen (7.26 en 7.26a)

1.5 Toelatingsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de vooropleidingseisen
voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding een toelatingsonderzoek
(7.2e).

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 z¡jn
ooqenomen in de OER (7.29).

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

onderwiis 0,13,7.L5).
Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een OER vast met duidelijke
en volledige informatie overde opleiding (7.13). In de OERworden de procedures en rechten en
plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en de examens. Daaronder
worden ten minste begrepen (7.13):
a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens,
b. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden
c. de inhoud van de afstudeerrichtingen en de uitstroomvarianten van de opleiding,
d. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij

beëindiging van de opleiding moet hebben verworven/
e. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding,
f. de wijze waarop de studievoortgang wordt bewaakt,

S. de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of
examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of
vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of meer tentamens.

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

De studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten. De

studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten (EC). Zestig studiepunten is gelijk aan
1680 uren studie Q.a). De studielast van een BA-opleiding in het HBO is 240 EC. De studielast van
een MA-opleiding in het HBO is 60 EC (7.4b).
2.3 Studeerbaarheid. Een opleiding is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in staat wordt

gesteld om te voldoen aan de interne normen voor de studielast en de externe normen voor de
studievooftqanq (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 proped eutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de OER anders is
bepaald. De studielast van de propedeuse is 60 EC. De propedeuse is gericht op het verkrijgen van
inzicht in de inhoud van de opleiding en op verwíjzing 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 instellin g gelden en overeenkomstig de wettelijke voorschriften

3. TENTAMINERING, EXAIIIINERING
3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede i nformatie over de

inhoud van de tentamens en de examens (7.13).
De OER 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,
g. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de student inzage krijgt in zijn beoordeelde werk en

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

h. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de
toelating tot het afleggen van andere tentamens,

i. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de
toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen.

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

Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun deskundi gheid.
Tenminsteéénlidisalsdocentverbondenaandeopleiding (7.Iza). Hetinstellingsbestuurzorgtdat
het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende is gewaarborgd
(7.72b).
3.3 Taken examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast

of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van de kennis, het
inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een qraad (7.12).

De examencommissie (7.12b)
borgt de kwaliteit van de examens en tentamens,
stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en de maatregelen die zij kan nemen,
stelt richtlijnen vast om de uitslag van tentamens/examens te beoordelen en vast te stellen,
verleent vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens,
beslist in geval van fraude van studenten,
stelt jaarl ijks een verslag op van haar werkzaamheden t.b.v. instellingsbestuur of decaan

a

b

c
d
e
f.
3.4 Examinatoren. Voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan

wijst de examencommissie examinatoren aan (7.12c)
De examinatoren handelen overeenkomstig de richtlijnen van de examencommissie. Verwacht wordt
dat de examencommissie bij het aanwijzen van examinatoren rekening houdt met de specifieke
expertise die de examinator nodig heeft om de betreffende curriculumonderdelen te tentamineren of
eiamineren. Functionarissen met financiële verantwoordelijkheid maken geen deel uit van de
examencommissie (wetgeving in voorbereiding).
3.5 Uitvoeri ng. De tentaminering en examinering vindt plaats overeenkomstig het beleid en de

res die binnen de instellin elden en overeen de ke voorschriften.
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Inspectie van het Onderwijs
Minixerievan ?nderwijs, Culruur en

Wetenschap

Toelichting onderzoek (ver)korte opleidingstrajecten hoger onderwijs
16 juli 2012

1. Inleiding

De inspectie van het onderwijs doet in 2012 onderzoek naar (ver)korte opleidingen
en opleidingstrajecten in het hoger onderwijs, In het voorjaar vonden bezoeken
aan dertien opleidingen plaats. Tijdens het onderzoek en de wederhoorprocedure
werden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Omdat de antwoorden voor alle
betrokken instellingen relevant kunnen zijn is deze toelichtende notitie opgesteld,
die aan alle in het onderzoek betrokken instellingen wordt toegezonden.

Over de aanleiding en de inhoud van het onderzoek zijn de betrokken instellingen
schriftelijk geïnformeerd. Ook de concept-¡nstellingsrapportages bieden hierover
informatie. Om onnodige herhaling te voorkomen wordt die informatie onderstaand
niet opnieuw verstrekt.

2. Rapportage en openbaarmaking

Tweede wederhoorronde
Enkele instellingen verzochten ons na de verwerking door de inspectie van de
reactie van de instelling op het eerste concept van de instellingsrapportage een
tweede conceptversie te mogen ontvangen. Dit in verband met de soms kritische
bevindingen van de inspectie. Deze procedure is niet gebruikelijk. Gelet op het
belang voor de instellingen en uit oogpunt van gelijke behandeling is besloten alle
in het onderzoek betrokken instellingen deze tweede gelegenheid te geven, ook
instellingen die hier niet expliciet om verzochten. Dit heeft tot gevolg dat
vaststelling van de rapporten niet zal plaatsvinden voor medio september 2Ot2 en
openbaarmaking via plaatsing van de rapportage op de website van de inspectie
niet voor medio oktober.

O pe n baa rma ki ng i nstel I i ng sra p po rtage
Een aantal niet-bekostigde instellingen verzocht ons alle opleidingsrapporten op
hetzelfde moment openbaar te maken. Dit omdat rapporten die het eerst worden
gepubliceerd onevenredig veel publieke aandacht zouden kunnen trekken. De
inspectieleiding heeft bij de NRTO het onderwerp aan de orde gesteld. Daarbij is
aangegeven dat de inspectie bereid is af te wijken van de gangbare procedures als
a//e deftien betrokken instellingen met deze handelwijze instemmen en de inspectie
daarover vóór 27 augustus 20!2 van alle instellingen afzonderlijk een bericht van
instemming ontvangt, Als dit het geval is dan zal vaststelling van de rapporten niet
plaatsvinden voor medio oktober 20L2 en openbaarmaking niet voor medio
november.

Tussentijds bericht aan derden
De hoofdinspecteur hoger onderwijs achtte zich op grond van zijn
verantwoordelijkheden genoodzaakt in een vroeg stadium de eerste bevindingen
van het onderzoek op hoofdlijnen te delen met de NRTO, de HBO-raad en de NVAO.
Dat daarbij conceptrapportages aan derden zouden zijn verstrekt - zoals in een
enkel geval is verondersteld - is niet juist. Het proces van hoor en wederhoor is
door onze handelwijze dan ook niet geschaad.

Algemene ei nd ra p portage
In het najaar zullen wij de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van het
onderzoek in de vorm van een algemene eindrapportage. In deze rapportage wordt
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geen informatie opgenomen die herleidbaar is tot afzonderlijke opleidingen of
instellingen (dat geldt wel voor de individuele rapportages op instellingsniveau,
zoals hiervoor werd toegelicht). Het landelijke eindrapport wordt daarom niet voor
wederhoor voorgelegd aan afzonderlijke instellingen, zoals in een enkel geval is
gevraagd. Wel worden de conclusies vooraf besproken met de NRTO en de HBO-
raad.

3. Selectie van de opleidingen

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

Werkwijze bij selectie
Van de betreffende instellingen is de website geanalyseerd. Per instelling is -
afhankelijk van de omvang van het aanbod - de informatie van één tot zeven
opleidingen onderzocht. Van dertig opleidingen bij evenzoveel instellingen is
vervolgens de onderwijs- en examenregeling en/of de documentatie over de
accreditatie beoordeeld. Vervolgens is een selectie gemaakt van opleidingen en
instellingen die voor een onderzoek in aanmerking kwamen. Dit gebeurde op basis
van informatie die op risico's duidde voor de naleving van de wet, de
kwaliteitswaarborgen, de studeerbaarheid en/of het volledig realiseren van de
eindkwalificaties. Het gaat in het bijzonder om de volgende onderwerpen:
1. de omvang van de (geprogrammeerde) studieduur,
2. de omvang van de (genormeerde of gerealiseerde) studielast,
3. de omvang van vrijstellingen enlof de wijze waarop deze worden verleend,
4. de wijze waarop en de mate waarin de werkplek een rol speelt in de opleiding,
5. de kwaliteit van de informatie over deze onderwerpen,
6. het functioneren van de examencommissle.

O nd e rzoeksobj ect pe r ¡ nste I l¡ ng
Voor geen enkele opleiding of instelling is sprake van een aselecte, door het lot
bepaalde keuze, zoals sommige reacties veronderstellen. Deze werkwijze verklaart
ook dat in een aantal gevallen tijdens het onderzoek informatie is gevraagd over
andere opleidingen dan de geselecteerde. Het toezicht van de inspectie strekt zich
uit over alle geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs, Bij de taak van de
toezichthouder past het dat vragen of risico's die ook andere dan de in eerste
instantie geselecteerde opleiding betreffen niet worden genegeerd. Gelet op het
voorgaande doet dit methodisch niets af aan de werkwijze in het onderzoek, zoals
soms lijkt te worden gesuggereerd, Het onderzoek beoogt immers niet een
representatief beeld te geven van het hoger onderwijs.

4. Studielast

Studielastmeting
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
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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 uitmakende
onderwijseenheden. Op grond van artikel 7.14 whw mag worden verwacht dat de
opleiding de door studenten gerealiseerde studielast regelmatig evalueert, dat wil
zeggen meet, analyseert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke
normen of systematiek aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt
toegerekend. Van de instelling mag met andere woorden worden verwacht dat zij
zich kan verantwoorden over de studielast van haar opleiding(en).

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 studieduur die
gelijk is aan of korter is dan gebruikelijk is voor voltijdse studenten. Daar is
ook sprake van als per jaar bijvoorbeeld 80 EC wordt geprogrammeerd voor
de gemiddelde student.

b. De opleiding differentieert niet in de normering van de studielast en
studieduur, terwijl dat op grond van de studentenpopulatie verwacht mag
worden. Daarvan kan sprake zijn als in de programmering geen onderscheid
wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld vwo-instroom, havo-instroom, wel- en
niet-verwante mbo-instroom, studenten met een relevante werkkring en
studenten zonder relevante werkkring.

c. De opleiding is of wordt grondig herzien, In dat geval mag worden verwacht
dat inschattingen ten aanzien van het nieuwe curriculum gebaseerd zijn op
ervaringsgegevens en dat het realiteitsgehalte ervan wordt getoetst.

d. Studentevaluaties of rapportages in het kader van de accreditatie zijn kritisch
over één of meer van de onderwerpen studielast, studieduur, breedte,
diepgang of niveau. Verwacht mag worden dat de opleiding zich rekenschap
geeft van dergelijke signalen en verbeteringen initieert, mede op basis van
feitelijke informatie met betrekk¡ng 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 het
geval is. 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 uitleggen. Dan volstaat een verwijzing naar een
algemene, niet gedocumenteerde efficiency- of concurrencyfactor niet. Hier mag
een onderbouwing worden verwacht op basis van bijvoorbeeld evaluaties onder
studenten.

Dat geldt zeker als geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende
studentengroepen. In de praktijk zullen niet àlle studenten meer levens- en
werkervaring hebben, en ook beschikken vaak niet alle studenten over een (voor
de opleiding relevante) baan. Verwacht mag worden dat deze verschillen
bijvoorbeeld in de intake tot uiting komen. Niet toereikend is een generieke - op
alle studenten toegepaste - normatieve regel die de facto leidt tot het toekennen
van studiepunten waar geen studie-inspanning tegenover staat. Alleen via evc- en
vrijstellingenbeleid kunnen studiepunten worden toegekend waar geen
inspanningen binnen het betreffende opleidingstraject tegenover staan, en dan
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alleen als daarbij de individuele situat¡e en kenmerken van studenten in
ogenschouw worden genomen.

Generieke verkorte opleidingstrajecten zijn vanzelfsprekend wel mogelijk als alle
studenten voorafgaand aan de toelating tot de opleiding via een adequate intake-
procedure worden beoordeeld. 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. De geschiktheid van de werkplek ten behoeve van het
onderwijs dient dan wel op verantwoorde wijze te worden beoordeeld en dit proces
moet adequaat gedocumenteerd zijn.

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.

5. Examencommissie

Per 1 september 2010 is hoofdstuk 7 van de Wet op het 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
heeft de examencommissie op grond van artikel 7.12, tweede lid, whw 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 aanz¡en
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
richtlijnen vast te stellen om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen.
Dit veronderstelt een proactieve rol van de examencommissie, zoals aantoonbare
activiteiten inzake het beoordelen en waarborgen van de zorgvuldigheid van de
examenprocedure en van het behaalde eindniveau. Het onderschrijft ook het
belang van een goede onderwijs- en examenregeling waarin een relatie wordt
gelegd tussen de te realiseren eindkwalificaties, de programmaonderdelen en de
bijbehorende toets¡ng.

6. Wettelijk voorgeschreven documentatie

Algemeen
Duidelijke informatie over de opleiding en een goed functionerende
examencommissie zijn belangrijke randvoorwaarden voor kwaliteit in brede zin.
Onder kwaliteit in brede zin valt ook het voldoen aan de wettelijke voorschriften,
zoals de verplichting studenten goed te informeren over het onderwijs en de
opleiding. De onderwijs- en examenregeling dient de inhoud van het onderwijs, de
tentaminering en de examinering op duidelijke en samenhangende wijze te
beschrijven. De OER vormt immers het basisdocument voor studenten, docenten,
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examencommissies, examinatoren en leidinggevenden 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 hierop per 1 september 2010 aangescherpt. 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. 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 in het belang van de opleiding zelf.

Va n' O E R' n aa r' wette I ij k vo o rg esch reve n d o cu m e ntat¡ e'
Het begrip onderwijs- en examenregeling is in de beoordelingen van de inspectie
ruim geïnterpreteerd. Niet alle informatie over de opleid¡ng hoeft in de OER 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
examenregeling dient te zijn opgenomen in de studie- of opleidingsgids op te
nemen. Wij hebben in alle gevallen ook de studiegids in de beoordeling van de
wettelijk voorgeschreven documentatie betrokken. Welke bepalingen wel en welke
n¡et 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, kan 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 ook niet
voldoet zijn (verwijzingen naar):
a. cruciale informatie die opgenomen is in niet nader geduide documenten,
b. documenten waarvan niet duidelijk is of deze tot de OER behoren en/of een

uitwerking daarvan zijn,
c. documenten die gewijzigd kunnen worden zonder h¡ertoe formeel is besloten

(door of namens het college van bestuur),
d. documenten die pas na inschrijving verstrekt worden of beschikbaar komen.

Informatie over de te realiseren eindkwalificaties
De wetgever verwacht op grond van art. 7.13 lid 2 onder c dat instellingen in de
onderwijs- en examenregeling informatie verstrekken over de te realiseren
opleidingsspecifieke eindkwalificaties, Gelet op deze bepaling, in samenhang met
artikel 7.3, tweede lid, whw dienen de doelstellingen op het gebied van kennis,
inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding heeft voltooid dient te
beschikken zo concreet mogelijk in de OER te worden beschreven en te worden
gerelateerd aan bijvoorbeeld de fasen in de opleiding en aan (clusters van)
afzonderlijke programmaonderdelen. Een opsomming van generieke
(beroeps)rollen zoals'projectleider', 'ontwikkelaar', 'adviseur', of een opsomming
van de zogenaamde Dublin-descriptoren, volstaat zeker niet.

Toetsing
Uit artikel 7.t3 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 d¡t 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.
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Vrijstell¡ngsgronden
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. Dit veronderstelt informatie over opleidingsspecifieke
vrijstellingsgronden. Het kan bijvoorbeeld gaan om verwante mbo-opleidingen die
recht (kunnen) geven op vrijstellingen, verkorte trajecten voor vwo-instroom of
samenwerkingsafspraken met individuele onderwijsinstellingen. Een algemene
instellingsbrede tekst of een vermelding dat de examencommissie over
vrijstellingen beslist is ontoereikend.

Duale opleidingen ; beroepspraktijkvorming
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 tripatiete overeenkomst tussen student,
opleiding en werkgever worden vastgelegd. Een duale opleiding is zodanig ingericht
dat het volgen van onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld
met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs (artikel 7.7 whw). De
studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de
beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het
instellingsbestuur in de OER te beargumenteren aantal EC. In de OER 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
overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie. Deze regelt de
rechten en verplichtingen van partijen en bevat ten minste informatie over (artíkel
7.7):
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de

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

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

ontbonden.

Deeltijdopleidingen
Ook voor deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen stellen
aan de werkkring van de student. Deze dienen dan in de OER te zijn vastgelegd en
de betreffende werkzaamheden dienen in de OER als onderwijseenheid te zijn
aangewezen (artikel 7.27 whw). Er dient aantoonbaar en op zorgvuldige wijze te
worden nagegaan of de werksituatie van de student aan de te stellen eisen voldoet,

Meer in algemene zin wordt verwacht dat de rol die de beroepspraktijkvorming in
de opleiding heeft duidelijk is. Daaronder worden ook de stages en eventuele
praktijkopdrachten begrepen. Naarmate de beroepspraktijkvormingscomponent
omvangrijker is en een belangrijkere rol speelt in de opleiding, wordt het belang
groter van een goede uitleg over bijvoorbeeld 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,
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7. Relatie NVAO - inspectie

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

Afstemming en samenhang
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden
gerealiseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de
whw wordt nageleefd, met name op het gebied van de wetLelijke
kwaliteitswaarborgen, waaronder adequate documentatie en een examencommissie
die overeenkomst¡g 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
voldoen 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 ondezoek. Het is aan de NVAO ter beoordeling of - en zo ja op welke wijze
- dat leidt tot eventuele aanvullende activiteiten van de NVAO.'.

8. Communicat¡e over het opleidingenaanbod

Relati e met o nd erzoe ksv raa g
In het onderzoek hebben wij ook aandacht besteed aan de wijze waarop
communicatie plaatsvindt over het opleidingenaanbod. Zo is op websites en in
brochures en opleidingsgidsen niet altijd duidelijk welk deel van het aanbod wel en
welk deel niet is geaccrediteerd. Enkele instellingen merken op dat dit onderwerp
niet zou passen bij de onderzoeksvraag, Het thema voorlichting, communicatie en
documentatie speelt echter ook in het verlengde van de onderzoeksvraag een
belangrijke rol. Ook past het bij onze taak als toezichthouder dergelijke
onderwerpen breder aan de orde te stellen als daar aanleiding voor is. Immers, los
van een specifieke onderzoeksvraag is het op grond van de Wet op het
onderwijstoezicht de taak van de inspectie om toe te zien op naleving van de whw.

Naleving voorschriften
Op grond van artikel 7.15 van de whw verwachten wij bij de presentat¡e van het
opleidingenaanbod het volgende.
a. In elke communicatieve uiting (bijvoorbeeld: website, schriftelijk

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

b. In het geval van samenwerkingsverbanden met andere instellingen, bij het
aanbieden van opleidingen 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
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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 de producten en diensten
dient te worden vermeden.

De signalen die wij ontvangen van gedupeerde studenten benadrukken het belang
van het bovenstaande.

9. Overige inhoudelijke onderwerpen

Pro pe d e u ti sch e fa se e n p ro ped e u seg etu i g sch ri ft
Verscheidene instellingen hebben in de wettelijke documentatie geen informatie
opgenomen 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 behoefte heeft aan een propedeuse en het bijbehorende getuigschrift. Voor
een deel van de studenten, met name voor oudere, werkende studenten, kan het
inderdaad zo zijn dat de oriënterende, verwijzende en selecterende functies van de
propedeuse minder relevant zijn. Anderzijds is niet op voorhand duidelijk dat dit
voor elke student die zich voor een opleiding aanmeldt zal gelden.

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

1O. Overige onderzoeksmatige onderwerpen

Presentatie antwoord op de onderzoeksvraag
In de eerste opzet van de instellingsrapportage werd in hoofdstuk 1 bij wijze van
korte samenvatting het antwoord op de hoofdvraag gepresenteerd. In hoofdstuk 3
werd dit antwoord herhaald en verder toegelicht. Het feit dat het antwoord op de
onderzoeksvraag daardoor tweemaal werd gepresenteerd werd door een aantal
instellingen onwenselijk geacht, De passage is daarom uit hoofdstuk 1 verwijderd.
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O p I e i d i n g ve rs u s't raj ect' ve rsu s o p I e i d i ng stnj ect
Een aantal instellingen heeft aangegeven dat de opleiding die is onderzocht geen
'traject'is of heeft. Deze opmerking zal ingegeven zijn als reactie op de naam
(Ver)korte trajecten waarmee het inspectieonderzoek wel wordt aangeduid.
Sommige instellingen verbinden hier de conclusie aan dat de onderzoeksvraag niet
van toepassing is op de betreffende opleiding. In het onderzoek wordt in die zin
echter geen onderscheid gemaakt tussen reguliere opleidingstrajecten en
opleidingen die naast een reguliere variant één of meer separate alternatieve
trajecten kennen. Het object van onderzoek is de opleiding die door de overheid
erkend is, in al zijn verschijningsvormen. De term '(ver)kort traject'slaat dan op
alle opleidingen en opleidingstrajecten die in in (aanzienlijk) minder dan de
nominale duur of met een (aanzienlijk) geringere studielast worden aangeboden, of
op andere wijze vragen oproepen over de totale studielast, bijvoorbeeld door de
normatieve toerekening van studiepunten of de wijze van het verlenen van
vrijstellingen.

Beoordeling Ja, Nee, Deels
Het beoordelingskader voor het onderzoek is gebaseerd op de whw. Het werd
vooraf toegezonden aan alle instellingen. Het beoordelingskader is een selectie van
die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het is opgebouwd
uit enkele hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp zijn onderliggende aspecten
benoemd, zo'n 20 in totaal. Een aantal instellingen heeft de vraag gesteld welke
onderliggende normen en criteria ten grondslag liggen aan de uiteindelijke oordelen
die zijn gegeven in termen van J, N en D (voldoet wel, voldoet n¡et en voldoet
deels). In deze notitie 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.

Wel of geen geaccrediteerd onderwijs
In een enkel rapport spreken wij er twijfel over uit of de betreffende
opleidingsvariant in materiële zin wel geaccrediteerd is. Het gaat hier niet om
bijvoorbeeld deeltijdvarianten of duale varianten die tussen twee accreditaties in
voor het eerst worden aangeboden en pas bij de volgende accreditatie voor het
eerst onderdeel zullen uitmaken van de beoordeling door het panel. Het betreft
opleidingen die ín de praktijk worden aangeboden in een verschijningsvorm die
bijvoorbeeld niet gedocumenteerd is en/of sterk afwijkt van de reguliere opleiding.
In voorkomende gevallen roept dat de vraag op of deze verschijningsvorm wel tot
de erkende opleiding mag worden gerekend. Een separate vraag is of de
betreffende verschijningsvorm daadwerkelijk onderdeel heeft uitgemaakt van de
beoordeling door het betreffende accreditatiepanel. Daar waar een
opleidingsvariant ontstaan is na de beoordeling van een onderzoekspanel is dat
duidelijk niet het geval. De aard en omvang van de afwijkingen van het
beoordeelde traject zijn doorslaggevend voor de vraag of in materiële zin sprake is
van geaccrediteerd onderwijs. Het antwoord op die vraag kan alleen gegeven
worden door de NVAO.

11. Vervolgtoezicht

Termijn
Het laatste hoofdstuk van de instellingsrapporten geeft kort het vervolgtoezicht
weer. Hier wordt een datum genoemd waarop wij geïnformeerd willen worden over
de gerealiseerde verbeteringen. Gelet op het feit dat sommige verbeteringen niet
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op korte termijn zullen kunnen worden gerealiseerd is de verbetertermijn op één
jaar gesteld. Wij gaan er van uit dat verbeteringen waar mogelijk eerder worden
gerealiseerd.

Nadruk op realisatie van verbeteringen
In het vervolgtoezicht staan de werkelijk gerealiseerde verbeteringen centraal. Wij
vragen daarom niet om toezending van een verbeterplan. Vanzelfsprekend staat
het de instelling desondanks vrij een verbeterplan aan ons toe te zenden. Er zal
echter geen oordeel of gespecificeerde terugkoppeling worden gegeven over
verbeterplannen die aan ons worden voorgelegd. De inhoud van het beleid, het
'hoe', valt onder de verantwoordelijkheid en autonomie van het instellingsbestuur.

Onde rzoek naa r verbeteri ng e n
De opzet van het onderzoek naar de verbeteringen is afhankelijk van de aard van
de geconstateerde tekortkomingen en verwachte verbeteringen. De proportionele
inrichting van het onderzoek zal er hier toe leiden dat alleen de aspecten
onderzocht worden die eerder onvoldoende waren.

Einde geintensiveerd toezicht
Indien bij het onderzoek naar de verbetering blijkt dat de tekortkomingen
voldoende zijn hersteld, stopt daarmee het vervolgtraject. De inspectie beëindigt
dan het geTntens¡veerde toezicht.

Sancties
Als de gewenste verbeteringen zich niet of onvoldoende hebben voorgedaan kan de
¡nspectie sancties treffen. In het uiterste geval houdt dit in dat de instelling de
rechten kunnen worden ontnomen om erkend onderwijs aan te bieden.
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9
Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: brief KT

vrijdag 2 december 2011 L4:25:28
brief KT aankondiging bezoek f2).doc

Datum:
Bíjlagen:

ouef
Vor het overleg met NRTO hierbij wat informatie over project Korte Trajecten. Volgende week gaat bijgaande
brief de deur uit aan diverse niet-bekostigde instellingen (voorlopig in ieder geval: LOI, NCOI, NTI, ISBV/,
HBO-Nederland, PBNA, NHA, Notenboom, en mogelijk nog wat kleine instellinkjes). Misschien in twee
tranches. Overigens gaan r¡/e ook enkele bekostigde hogescholen bezoeken.

Zie de brief voor nadere informatie (aanleiding, doel, gespreksoorten). Bezoeken in periode: feb-mrt. Landelijke
openbare rapportage niet op naam; wel openbare instellingsrapporten.

NRTO weet al heel van het onderzoek; ik heb zelf ook met NRTO een jaar geleden erover gesprok"n.l

pas dinsdag maken wij
er moeten maar even naar van handelen.

NRTO kan zich beroepen op eerdere metl gemaakte aßpraken over het toestaan van'drie-jarigheid en

'80 EC per jaar'maar die zijn niet erg specifiek en hebben geen hoge status. Wij hanteren uitgangspunt: hbo ba
is 4 maal 60 (WHW) en alle maatwerk (en afivijkingen) mogelijk mits beargumenteerd, gedocumenteerd en van
kwaliteit.

Ik hoor het wel als je meer wilt weten!

I



10.
Van:
Aan:
Cc:
Onderuerp:
Datum:
Bijlagen:

NRTO, bestuurlijk overleg en KT

vrijdag 9 december 2011 11:49:55
brief KT aankondioino bezoek NRTO.doc

nestef
Na afstemming metlbijgaand een conceptbrief over het project Korte Trajecten. Over het onderzoek heeft

I afgelopen week-veelvuldig contact g.hud -",
NRTO heeft diverse vragen gesteld over selectie van de bezoekinstellingen. Het meest uitgebreide antwoord dat
we willen geven is in bijgaande concept verwoord. Dat kent NRTO op dit moment nog niet.

Het is goed dat onze zijde tijdens het beptuurlijk overleg met NRTO de inhoud kent. Eventueel kan de brief en

$!l8e van de vergadering worden toegelicht of uitgereikt. Mogelijk stuurtlhem al eerder via de mail; als

lopnieuw om informatie vraagt.

NB: Dit is de versie voor niet-bekostigde instellingen; verschil is dat het laatste programmaonderdeel in het
nlet wordt;

Ook om te weten: NRTO weet al heel lang van dit onderzoek (2010). NRTO zich een met
80 EC perjaar zouzijn goedgekeurd.

was nlet

Geef maar aan als je meer wilt weten!

Met wiendelijke groet,

Inspecteur onderwijs
Tel: 088 669 6000
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12.

GOED VERKORT?

OVER DE PROGRAMMERING EN
VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE
OPLEIDINGEN IN HET HOGER
BEROEPSONDERWIJS

Utrecht, 9 november 2012



vooRwooRD

Wij hebben een ondezoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen in het hoger
beroepsonderwijs. De soms grote nadruk op'kort, snel en makkelijk'in de werving
van studenten trok onze aandacht. Vooral de informatie over opleidingsduur en
studielast riep vragen op. Daarom voerden wij een vooronderzoek uit naar deze
thema's, waarna we dertien opleidingen van dertien verschillende instellingen voor
bekostigd en vooral niet-bekostigd hoger beroepsonderwijs nader onderzochten.

Variëteit in het systeem van hoger onderwijs is van groot belang. Zo vormen
bijvoorbeeld deeltijdopleidingen en duale opleidingen voor veel werkende mensen
een mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, al dan niet ten behoeve van hun
carrière. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de opleidingen zich vanuit de
wettelijke vereisten zorgvuldig verantwoorden, juist ook voor die onderdelen die
studenten niet hoeven te volgen of versneld kunnen afronden. Verder dient het
totale curriculum aantoonbaar aan de maat te zijn in termen van studielast en
examinering, zonder dat wij een inhoudelijk oordeel hebben over die totale structuur
en in het besef dat met name in het niet-bekostigd onderwijs studenten lang niet
altijd het gehele programma afmaken.

Wij hebben vastgesteld dat de studielast bij twaalf van de dertien opleidingen te
gering is, ook als we (waar dat aan de orde is) rekening houden met de ervaring en
leeftijd van de studenten. Het gaat om.forse afwijkingen: gemiddeld is 45 procent
van de studielast onvoldoende onderbouwd. Daarnaast schiet de naleving van
wettelijk voorgeschreven kwaliteitswaarborgen vaak tekort, zoals de
niveaubewaking door examencommissies, goede documentat¡e van de opleiding en
een juiste presentatie van het opleidingsaanbod. Het resultaat is al met al
zorgwekkend.

Het onderzoek betreft een beperkt aantal opleidingen, die op basis van een
risicoanalyse werden geselecteerd. De uitkomsten geven dan ook geen
representatief beeld van het hoger beroepsonderwijs als geheel. Wel gaat het om
meer dan een enkel incident.

'Goed verkort'is in het onderzochte gedeelte van het hoger beroepsonderwijs geen
vanzelfsprekendheid, terwijl dat wel zo zou moeten zijn. Daarom vragen wij de
minister en instellingen om in overleg te bepalen wat er nodig is om dit wel te
bereiken. Wij hebben de betreffende instellingen onder geïntensiveerd toezicht
geplaatst. Ook zal een uitbreiding van het onderzoek plaatsvinden naar andere
instellingen waar het aanbod van (verkorte) opleidingen vragen oproept; wij zullen
dit onderzoek afstemmen op de uitkomsten van genoemd overleg.

Drs. H.G.l. Steur
De hoofdinspecteur hoger onderwijs



1

2
2.L
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

INHOUD

SAMENVATTING 4

INLEIDING 8
Aanleiding 8
Onderzoeksvraag 9
Selectie opleidingen 11
Beoordelingskader 12
Werkwijze 13
Leeswijzer 13

BEVINDINGEN 14
Studielast 14
Beroepspraktijkvorming 21
Functioneren examencommissies 23
Wettelijk voorgeschreven documentatie 25
Presentatie van het opleidingsaanbod 29
Tot slot 31

CONCLUSIES 33
Antwoord op de onderzoeksvraag 33
Toelichting 33

VERVOLG 37

BIJLAGE I: BEOORDELINGSKADER 38

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4
4.L
4.2

5

Pag¡na 3 van 41



1 SAMENVATTING

Belang van een leven lang leren
Een aanzienlijk aantal hbo-studenten is al wat ouder en heeft meer leef- en
werkervaring dan de student die rechtstreeks vanuit het middelbaar onderwijs aan
de opleiding begint, Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die hen in staat
stellen een opleiding vlot te doorlopen zijn dan ook een groot goed omdat het
mogelijkheden biedt voor verdere loopbaanontwikkelingen en, meer in het
algemeen, voor een leven lang leren. Dit geldt zeker als de opleid¡ng voortbouwt op
eerder verworven kennis en ervaring of als de werkomgeving van de student een
passende rol krijgt in het opleidingstraject. Goed onderwijs aan deze groep
studenten is ook van groot belang voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voldoende waarborg voor volwaardige hbo-programma's?
De kwaliteit van alle opleidingen in het hoger onderwijs moet gewaarborgd zijn. Dat
geldt ook voor aangepaste programma's of speciale varianten. Snelle en korte
opleidingstrajecten mogen er niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan de
kwaliteit, het niveau of de studeerbaarheid van opleidingen. Indicaties dat aan de
geldende wettelijke voorschriften niet altijd wordt voldaan leidden tot een
onderzoek met als centrale vraag: hoe waarborgen instellingen dat in (ver)korte,
versnelde of geÏntensiveerde opleidingstrajecten de eindkwalificaties in volle
omvang worden gerealiseerd en dat de opleiding studeerbaar is?

Werkwijze
Het onderzoek is risicogericht. Wij maakten op basis van vooraf beschikbare
informatie een selectie van dertien opleidingen van dertien verschillende
instellingen: tien hbo-bacheloropleidingen van niet-bekostigde instellingen en drie
hbo-bacheloropleidingen van bekostigde instellingen. Bij deze opleidingen vond een
onderzoek op locatie plaats. Voorafgaand aan het bezoek is instellingen gevraagd
om documentat¡e toe te zenden. Tijdens het bezoek is aanvullende documentatie
beoordeeld en werd gesproken met het management van de opleiding en de
examencommissie. Na het bezoek werd een conceptrapportage aan de instelling
toegezonden en werd de schriftelijke reactie van de instelling verwerkt. Over de
concepttekst vond steeds een apart gesprek plaats. Gelet op het kritische karakter
van een aantal rapporten hebben wij er in afwijking van de gangbare procedure
voor gekozen alle instellingen een tweede conceptrapportage voor te leggen. Na
verwerking van de tweede reactie werd de rapportage vastgesteld.

Onvoldoende waarborg
Voor alle dertien onderzochte opleidingen geldt in meer of mindere mate dat
onvoldoende wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitswaarborgen. Gevolg is dat
onvoldoende is gewaarborgd dat de beoogde eindkwalificaties in de volle breedte en
op het gewenste niveau worden gerealiseerd, Twaalf van de dertien opleidingen
kunnen een aanzienlijk deel van de totale studielast niet of onvoldoende
onderbouwen in termen van vrijstellingen of studie-inspanningen. Bij elf daarvan
geldt dat voor éen vijfde tot zelfs tweederde van de verwachte studielast van 240
EC.1 Het gaat hier niet alleen om een probleem van presentatie of documentatie,
Aanzienlijke aantallen studiepunten worden onterecht toegekend, dat wil zeggen
zonder dat daar een grond voor is. Veel opleidingen beschikken daarnaast niet over
een goed functionerende examencommissie en een adequate onderwijs- en
examenregeling. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW) wordt door de onderzochte opleidingen op deze punten vaak niet of
onvoldoende nageleefd. Ook zien we dat instellingen niet altijd goed communiceren

1 EC staat voor European credit point. Een studiepunt omvat 28 studie-uren. Een voltijdse
hbo-bachelopleiding bestaat in beginsel uit vier studiejaren van elk 60 EC, in totaal dus 240
EC, ofwel 6.720 studie-uren.
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over de accreditatiestatus van hun opleidingsaanbod, waardoor bij (aankomende)
studenten verkeerde verwachtingen kunnen worden gewekt.

Toelichting

Studielast
Bij twaalf van de dertien onderzochte hbo-bacheloropleidingen wijkt de door ons
berekende studiebelasting aanzienlijk af van wat op grond van de WHW (artikel
7.4b) mag worden verwacht. De afwijkingen variëren van 20 tot 65 procent.
Gemiddeld kon 45 procent van de te verwachten studielast niet of onvoldoende
worden onderbouwd. Dat betekent dat gemiddeld van 110 van de 240 EC van de
twaalf betreffende opleidingen niet aannemelijk kan worden gemaakt dat er een
studie-inspanning of een verantwoorde vrijstelling tegenover staat. Soms worden
aanzienlijke aantallen studiepunten generiek en normatief toegekend, dus zonder
rekening te houden met de situatie van de individuele student en zonder dat er een
studie-inspanning tegenover staat of dat sprake is van een verantwoorde
vrijstelling. Dat gebeurt vooral als studenten naast de opleiding een baan hebben.
Hoe de werkkring een rol speelt in de opleidingen en op grond waarvan d¡t tot het
toekennen van studiepunten leidt is vaak onduidelijk. Soms ontbreekt een deel van
het curriculum omdat het standaard wordt vrijgesteld, zodat de opleiding alleen op
papier optelt tot 240 EC.

Examencommissie
Nagenoeg alle opleidingen beschikken over een examencommissie die qua
samenstelling aan de wettelijke eisen voldoet. Examencommissies zijn zich in het
algemeen goed bewust van hun formele taken; ze zien in dat hun functioneren
moet verbeteren en werken aantoonbaar aan de eigen professionalisering. Acht van
de dertien examencommissies vervullen de wettelijke taken namelijk nog niet naar
behoren; vier examencommissies doen dat ten dele. De inspectie constateert
tekortkomingen die direct verband houden met de breedte, de diepgang en het
niveau van de opleiding en van afgestudeerden. Tijdens de bezoeken is gebleken
dat examencommissies deze vraagstukken, en de samenhang daartussen,
afgelopen jaren nog onvoldoende tot hun werkdomein rekenden. Zeker sinds de
taakverzwaring van de examencommissie per september 2010 met de invoering van
de Wet versterking besturing wordt een zelfbewuste en proactieve houding van de
examencommissie verwacht ten aanzien van haar hoofdtaak, namelijk het
vaststellen of afgestudeerden in voldoende mate de eindkwalificaties beheersen.

Informatie over de opleîding
Zowel over de studielastnormen als over de werkelijke studiebelasting van
studenten is bij de meerderheid van de opleidingen onvoldoende informatie
beschikbaar. Adequate evaluatiegegevens over de gerealiseerde studielast
ontbreken bij bijna alle opleidingen. Geen van de opleidingen voldoet wat dat
betreft volledig aan de eisen die de WHW stelt, Bij een meerderheid van de
opleidingen was ook de wettelijk voorgeschreven informatie over de opleiding als
geheel ontoereikend, waardoor deze onvoldoende kon dienen als handvat voor
student, docent, management en examencommissie. De onderwijs- en
examenregeling bevat vaak onvoldoende informatie over één of meer van de
volgende onderwerpen: de beoogde eindkwalificaties, de programma-inhoud, de
toetsing, de opleidingsvarianten, de vrijstellingen, de studielast en studieduur en de
rol van de beroepspraktijkvorming binnen de opleiding.

De wet en de praktijk
De wetgever verwacht dat aan alle groepen studenten, ongeacht hun leeftijd,
achtergrond, werkervaring of opleidingsvariant een volwaardige opleiding wordt
geboden en dat vrijstellingen zorgvuldig worden toegekend. Aan het diploma is een
vast aantal EC verbonden. Bij een hbo-diploma gaat het om 240 EC. De
onderliggende studielast moet transparant onderbouwd zijn en periodiek worden
geëvalueerd. De WHW biedt ruimte voor maatwerk aan diverse doelgroepen en is
op dit punt voldoende duidelijk voor alle vormen van hoger onderwijs: voltijd,
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deeltijd en duaal. De studielastvereisten stellen hoge eisen aan het ontwerp van
curricula en de verantwoording van de programmering, zeker voor specifieke
doelgroepen. Daarbij zien we dat het onderscheid tussen deeltijdse, voltijdse en
duale vormen van onderwijs in de praktijk echter niet altijd duidelijk is. Ook geven
instellingen aan dat het wettelijk kader hen onvoldoende normatief houvast biedt
voor het flexibel inrichten van opleidingstrajecten. Wij vragen ons af of dit de
oorzaak is, immers de ruimte die de wet biedt vraagt om een verantwoord¡ng van
het gebruik van die ruimte. In ieder geval is het zo dat de praktijk problemen bij
inrichting en verantwoording van de programma's laat zien. Zo doen bijvoorbeeld
veel deeltijdopleidingen in hun onderbouwing van de studielast een beroep op de
werkplek. Artikel 7.27 van de wet voorziet expliciet in de mogelijkheid voor
deeltijdopleidingen om de werkplek een rol te geven in de opleiding, maar stelt
daarbij als voorwaarde dat dit in de onderwijs- en examenregeling is uitgewerkt.
Niet alleen schort het daar vaak aan, ook zien we dat juist in dit verband vaak
onterecht studiepunten worden toegekend, namelijk zonder dat daar leerdoelen of
studie-inspanningen tegenover staan.

Informatíe over het opleídingsaanbod
Zes van de dertien instellingen verstrekken onjuiste of ontoereikende informatie
over de status van (een deel van) het bredere opleidingsaanbod. Dit reikt verder
dan de onderzochte opleidingen. Van ontoereikende informatie is bijvoorbeeld
sprake als:
. in informatiebrochures en/of op de website opleidingen worden vermeld die

niet geaccrediteerd zijn terwijl dit niet of niet duidelijk wordt aangegeven;
. nog niet geaccrediteerde opleidingen zonder toelichting als geaccrediteerde

opleidingen worden vermeld;
. cursussen dezelfde naam hebben als gehele opleidingen;
. u¡tstroom- of afstudeervarianten als opleidingen worden gepresenteerd.

In alle gevallen is de instelling er op gewezen dat de communicatie onvoldoende
transparant is en studenten op het verkeerde been kan zetten. Gedurende het
onderzoek is de informatie overigens al aanzienlijk verbeterd.

Rei kwijdte bevi nd í ngen
Het onderzoek betreft een beperkt aantal opleidingen, die op basis van een
risicoanalyse werden geselecteerd. Bij de dertien opleidingen samen waren in elk
van de afgelopen drie jaren gemiddeld zo'n L.700 studenten ingeschreven. In totaal
studeerden in deze periode zo'n 750 mensen af. Uit onze werkwijze vloeit voort dat
de uitkomsten geen representatief beeld geven van het hoger beroepsonderwijs als
geheel. Wel gaat het om meer dan een enkel incident. Niet alle opleidingen die bij
ons vragen opriepen maakten in deze fase deel uit van het onderzoek. De situaties
waar wij het risico het grootst achtten werden onderzocht. Bij het onderzoek waren
tien niet-bekostigde instellingen en drie bekostigde instellingen betrokken.

Bij een aantal niet-bekostigde ¡nstellingen waarvan een opleiding werd onderzocht is
sprake van tekortkomingen die kunnen voortkomen uit instellingsbreed beleid,
waardoor problemen zich ook bij andere dan de onderzochte opleiding kunnen
voordoen. In het bekostigd onderwijs is dat in mindere mate zo en betreft het
eerder incidentele gevallen. Er is in het bekostigd onderwijs een aanzienlijk kleinere
proportie opleidingen onderzocht dan in het n¡et-bekostigd onderwijs, Er kan op
basis van dit onderzoek geen stelselbrede conclusie worden getrokken, ook niet wat
betreft de deelsectoren bekostigd en niet-bekostigd onderwijs en hun onderlinge
verhouding.

Afstemmíng met de NVAO
Van twee van de dertien opleidingen heeft de NVAO recent geconstateerd dat het
eindniveau van afstudeerwerken niet aan de eisen voldoet, Deze opleidingen zitten
in een hersteltraject, Bij drie andere opleidingen constateerde de NVAO recent dat
het eindniveau van de studenten aan de maat is. De overige acht opleidingen
worden binnenkort gevisiteerd in verband met het verlopen van de
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accreditatietermijn van deze opleidingen. De inspectie heeft de NVAO geïnformeerd
over de uitkomsten van het onderzoek. In reactie heeft de NVAO het volgende
aan9egeven.

De NVAO beoordeelt accreditatieaanvragen die na september 2009 werden gedaan
aan de hand van de volgende criteria. Een hbo-bacheloropleiding heeft een
studielast van 240 studiepunten. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
Vrijstellingen kunnen op basis van individuele beoordeling worden gegevent maar
een programma waarin structureel vr¡jstelling wordt verleend voor bepaalde
categorieën studenten kan niet worden geaccrediteerd. Een studieprogramma van
een geaccrediteerde voltijdse opleiding wordt aangeboden in de vorm van 60
studiepunten per jaar. Voor deeltijdse en duale opleidingen geldt deze norm niet
(minder punten per jaar zijn mogelijk). Goed beargumenteerd is bij opleidingen van
pr¡vate instellingen een verkort intensief programma mogelijk van max. 80
studiepunten per jaar, wanneer de instelling aantoont dat de studenten zorgvuldig
worden geselecteerd met het oog op het intensieve programma; dat het programma
in redelijkheid studeerbaar is voor geselecteerde studenten; dat de voorzieningen
en de beschikbaarheid van het personeel adequaat zijn om het intensieve
programma haalbaar te maken en dat het beoogde eindniveau wordt gerealiseerd.
Bacheloropleidingen bij bekostigde instellingen moeten - in verband met de eisen
van toegankelijkheid en studeerbaarheid - in alle gevallen een programma
aanbieden van 60 studiepunten per jaar. Daarbinnen kunnen verkorte varianten
met een hogere belastíng worden aangeboden.

Vervolg
Bij alle dertien opleidingen vindt vervolgtoezicht van de inspectie plaats. De
opleidingen dienen de tekortkomingen binnen een jaar te verbeteren. In de
tussentijd volgen wij door middel van gesprekken met het bevoegd gezag de
voortgang en de ontwikkelingen. Ook vragen wij instellingen na te gaan of
vergelijkbare problemen zich voordoen bij opleidingen die nu niet in het onderzoek
waren betrokken, en vragen wij zo nodig ook daar actie te ondernemen. Met
dezelfde boodschap zullen wij alle aanbieders van geaccrediteerd hoger
beroepsonderwijs aanschrijven. Met de NRTO en de HBO-raad gaan wij het gesprek
aan over onderliggende oorzaken en de noodzaak van structurele verbeteringen.

Indien bij het onderzoek naar de verbetering blijkt dat de tekortkomingen
voldoende zijn hersteld, wordt het geintensiveerde toezicht beëindigd. Als de
gewenste verbeteringen onvoldoende zijn gerealiseerd kan de inspectie maatregelen
treffen. In het uiterste geval kan dat betekenen dat de inspectie de minister zal
adviseren een instelling het recht te ontnemen om de geaccrediteerde opleiding(en)
aan te bieden.

Wanneer instellingen voldoende tijd hebben gekregen om in de eigen organisatie
onderzoek te doen en verbeteringen in gang te zetten, voeren wij een tweede fase
van het onderzoek uit. Dit zal niet plaatsvinden voor begin 2014. Dit is gericht op
andere opleidingen van instellingen waar al een onderzoek heeft plaatsgevonden en
op opleidingen van instellingen die nog niet in het onderzoek waren betrokken.

Aanbeveling
Ons onderzoek leidt tot zorg over de studielast, het vrijstellingenbeleid, de
informatie en documentatie en het functioneren van examencommissies, en
daarmee over de borging van het eindniveau van de opleidingen in kwestie. Het is
van belang dat de minister met (de vertegenwoordigers van) de instellingen in het
hoger onderwijs spreekt over de wijze waarop opleidingen, en in het bijzonder
deeltijd- en duale trajecten en maatwerktrajecten voor specifieke groepen
studenten, het best kunnen worden vormgegeven om deze problematiek het hoofd
te bieden. Vertrekpunt is daarbij de wettelijke opdracht aan instellingen om de met
het diploma verbonden studielast goed te onderbouwen en te evalueren.

7



2 INLEIDING

2.I Aanleiding

Een leven lang leren
Een aanzienlijk deel van de studenten in het bekostigd en niet-bekostigd hoger
beroepsonderwijs behoort niet tot de groep van 17- of 18-jarige mbo-ers of
havisten die na het middelbaar onderwijs direct doorstromen naar een
vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Zo volgde afgelopen jaren in het bekostigd
hoger beroepsonderwijs zo'n vijftien procent van alle studenten een
deeltijdopleiding. Het gaat om ruim 60.000 studenten, die veelal wat ouder zijn en
vaak al werken. In het niet-bekostigd onderwijs heeft zelfs het overgrote deel van
de studentenpopulatie deze kenmerken. Naar schatting gaat het hier om 80.000
studenten. 2

Goed onderwijs aan deze studenten is van groot belang voor het individu en voor de
Nederlandse kenniseconomie als geheel. Juist voor deze studentengroepen zijn
opleidingstrajecten die aansluiten bij eerdere leef- en werkervaring belangrijk,
onder andere vanuit het perspectief van een leven lang leren. Flexibele opleidingen
en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen de opleiding vlot te doorlopen
zijn daarom een groot goed. 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, zodat de opleiding direct kan bijdragen aan de
verdere loopbaanontwi kkeling.

Het belang van deeltijdonderwijs en maatwerktrajecten worden onderstreept door
de regering. Op basis van een brede verkenning naar belang en toekomst van het
deeltijdonderwijs, passend binnen de Strategische Agenda Hoger Onderwijs,
Onderzoek en Wetenschap, heeft de toenmalige staatssecretaris het
beleidsvoornemen geformuleerd om via vraagsturing (inclusief vraagfinanciering)
tot een toekomstbestendig deeltijdonderwijs te komen, dat een wezenlijke bijdrage
kan leveren aan een leven lang leren en een goed functioneren van de
arbeidsmarkt. Over de uitkomsten van de verkenning werd de Tweede Kamer bij
brief van 30 maart 2012 geinformeerd. In deze brief worden de maatregelen
besproken die er toe dienen de toekomstbestendigheid van het deeltijdonderwijs te
bevorderen. Als belangrijkste maatregel wordt aangekondigd dat in 2014/2015
experimenten mogelijk worden gemaakt gericht op flexibiliteit en vraaggerichtheid
van het deeltijdonderwijs.

Opleidingsduur en studielast
De kwaliteit van alle opleidingen in het hoger onderwijs moet gewaarborgd zijn. Dat
geldt ook voor aangepaste programma's of speciale varianten. Snelle studieroutes
en intensieve trajecten mogen er niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan
kWaliteit, niveau of studeerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), Naar aanleiding van ervaringen in
het toezicht, publiek toegankelijke informatie over het onderwijs en externe
signalen vroegen wij ons af of in het hoger beroepsonderwijs aan deze voorschriften
altijd wordt voldaan. Onze vragen betroffen in het bijzonder de aspecten
opleidingsduur, studielast, vrijstellingen en de rol van de beroepspraktijk in de
opleiding,

De manier waarop onderwijsinstellingen hun opleidingen presenteren kan soms een
eerste aanleiding zijn voor kritische vragen, Bekostigde en vooral niet-bekostigde
aanbieders van hoger onderwijs werven studenten vaak met informatie waarin de

2 Brief van de staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer, vergaderjaar 2OLL-20L2,3L
2BB, nr. 285, 30 maart 2012, pagina 2. In het wetenschappelijk onderwijs gaat het om
bijna 9.000 studenten.
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nadruk ligt op lage kosten en op de snelheid en het gemak waarmee de opleiding
kan worden doorlopen.

Enkele voorbeelden van de afgelopen jaren:

a

a

'Nederland heeft ondernemers nodig en die leveren wij. Met een bacheloropleiding
¡n 3 jaar' (Radioreclame)
'Waar je elders in 4 jaar een hbo-opleiding voltooit, ben je bij [...] in 3 jaar
Bachelor' (Webs¡te)
'Als je aan een hbo-bachelor denkt, denk je aan jarenlang studeren en veel
onnodige theorie... B¡j t...1 ¡s dat n¡et het geval'(Telev¡siereclame)
'Alle opleidingen zijn perfect te combineren met een baan en met een hobby.
Slechts enkele uurtjes studie per week brengen je carrière al snel in een
stroomversneiling. [...] Het ¡s echt niet moe¡lijk en je zult zien dat jij het ook kunt'
(Website)

a

Opvallend is dat dimensies als prijs, snelheid en gemak vaak de overhand hebben
op dimensies als inhoud, uitdaging, breedte, diepgang of niveau. Dat blijkt niet
alleen uit reclame-uitingen maar ook uit inhoudelijke documentatie van en over de
opleidingen, zoals de studiegids of de onderwijs- en examenregeling. Een voorbeeld
is dat deeltijdopleidingen in het hbo soms generiek - dat wil zeggen zonder
differentiatie naar vooropleiding of andere kenmerken van de student - met een
opvallend korte opleidingsduur van 3,5 of zelfs 3 jaar worden geprogrammeerd. Dat
is korter dan een reguliere voltijdopleiding, die in het algemeen vier jaar duurt.
Vooral als studenten geacht worden te studeren naast een volledige baan die in de
opleiding verder geen rol speelt roept dat vragen op over de studeerbaarheid van de
opleiding of over de volwaardigheid van het programma. Dat laatste is het geval als
de totale studielast aanzienlijk geringer is dan wat op grond van de WHW mag
worden verwacht. Dergelijke s¡tuaties vormden de aanleiding voor een onderzoek.

2.2 Onderzoeksvraag

Kwaliteitswaarborgen
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 vrijstellingsbqslissingen leiden;

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

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

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

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

6, de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort uit de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Vraagstell¡ng
Het voorgaande leidde tot de onderzoeksvraag: hoe waarborgen instellingen dat in
(ver)korte, versnelde of geTntensiveerde opleidingstrajecten de eindkwalificaties in
volle omvang worden gerealiseerd en dat de opleiding studeerbaar is?

9



Belang wettelijke randvoorwaarden
De aard en omvang van de studie-inspanningen van studenten zijn sterk bepalend
voor de breedte, de diepgang en het niveau van de eindkwalificaties (competenties)
die zij zich eigen maken. De WHW kent diverse voorschriften, bijvoorbeeld voor de
studielast en voor duaal onderwijs, en schrijft daarnaast kwaliteitswaarborgen voor,
zoals een goed functionerende examencommissie en adequate en toegankelijke
informatie voor de (aankomende) student. Gegevens over de geprogrammeerde
duur van een opleiding, de stud¡elastnormer¡ng en de werkelijke studielast vormen
vooral in combinatie een goede indicator voor het gewicht van de opleiding en de
studeerbaarheid van het programma.

Aanzienlijke afwijkingen
Met een'aanzienlijk geringere studielast dan verwacht mag worden'(zie paragraaf
2.1) bedoelen wij dat de werkelijke studielast meer dan tien procent afwijkt van de
op grond van arlikel 7.4bvan de WHW te verwachten 240 EC.3 Grotere afwijkingen
roepen bij ons vragen op. Dat is ook het geval als bijvoorbeeld een voltijdopleiding
in standaardvorm, dat wil zeggen voor alle studenten ongeacht hun kenmerken of
achtergrond, in minder dan de verwachte vier jaar wordt aangeboden, en zeker als
dat voor deeltijdopleidingen geldt. De grenzen kunnen niet heel scherp worden
bepaald. Steeds dient het totaal van de opleiding en de kwaliteitswaarborgen in
ogenschouw te worden genomen. Onderwijs verzorgen is geen boekhouden of
wiskunde bedrijven; ook de wettelijke uitgangspunten van studieduur en studielast
zijn gemiddelden die niet op elke afzonderlijke student van toepassing zijn.

Dat situaties vragen oproepen wil ook niet meteen zeggen dat er iets mis is. Wel
mag worden verwacht dat de opleiding aanzienlijke afwijkingen kan toelichten en
verantwoorden.

Opleiding en traject
In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere
opleidingstrajecten en opleidingen die naast een reguliere variant één of meer
separate alternatieve trajecten of maatwerkvormen kennen. Het object van
onderzoek is de geaccrediteerde opleiding die door de overheid erkend is, in al zijn
verschijningsvormen. De aanduiding'(ver)kort of versneld traject'omvat dus alle
opleidingen en opleidingstrajecten die in aanzienlijk minder dan de nominale duur of
met een aanzienlijk geringere studielast worden aangeboden,

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 eindkwaliflcaties 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.

3 EC staat voor European credit point. Een studiepunt omvat 28 studie-uren. Een voltijdse
hbo-bachelopleiding bestaat in beginsel uit vier studiejaren van elk 60 EC, in totaal dus 240
EC, ofwel 6.720 studie-uren.
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2.3 Selectie opleidingen

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; zo'n zes procent
van het totale aantal geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs. Daarbij is
gekeken naar de volgende aspecteni
L. de omvang van de (geprogrammeerde) opleidingsduur,
2. de omvang van de (genormeerde en gerealiseerde) studielast,
3. de omvang van vrijstellingen en de wijze waarop deze worden verleend,
4. de wijze waarop en de mate waarin de beroepspraktijk een rol speelt in de

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

Op basis van deze informatie konden risico's worden geduid voor de naleving van de
wet, de kwaliteitswaarborgen, de studeerbaarheid en/of het volledig realiseren van
de eindkwalificaties. Als voorbeeld kan dienen dat een opleiding met een korte
opleidingsduur wordt geprogrammeerd terwijl uit de beschikbare informatie niet
duidelijk wordt waarom deze sneller kan worden doorlopen dan bij andere
instellingen (of sneller kan worden doorlopen dan op grond van de WHW mag
worden verwacht).

Selectie van opleidingen
Van de dertig meest opvallende opleidingen (bij evenzoveel instellingen) is
vervolgens de onderwijs- en examenregeling en/of de documentatie over de
accreditatie beoordeeld op grond van bovenstaande aspecten. Vervolgens is een
selectie gemaakt van dertien opleidingen 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. Alleen de meest
risicovolle opleidingen werden in deze fase geselecteerd voor nader onderzoek. Het
betrof tien hbo-bacheloropleidingen van niet-bekostigde instellingen en drie hbo-
bacheloropleidingen van bekostigde instellingen.

In de selectie bevinden zich geen wetenschappelijke opleidingen, Voor universitaire
deeltijdopleidingen geldt bijvoorbeeld dat de geprogrammeerde opleidingsduur
gemiddeld bijna twee maal die van de voltijdopleiding is. Gecorñbineerd met de
geprogrammeerde studietijd per week roept dat zelden of nooit vragen op. In het
hoger beroepsonderwijs daarentegen is de geprogrammeerde duur van de
deeltijdopleiding vaak vier jaar of zelfs drie jaar. Deze is daarmee gelijk aan of
korter dan de verwachte duur van de voltijdopleiding (vier jaar) terwijl de studielast
per week ook vaak gering is (20 uur of minder per week).

Aa rd geselecteerde opleidingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in enkele kenmerken van de dertien onderzochte
opleidingen. Het betreft de aard van de opleiding, de opleidingsvarianten, het
inhoudelijke domein of werkveld waartoe de opleiding behoort, en de omvang van
de instelling gemeten in aantallen geaccrediteerde opleidingen.
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Tabel 1: Kenmerken onderzochte

2.4 Beoordelingskader

Algemeen kader
Het onderzoek vindt plaats binnen de geldende wettelíjke vereisten en afspraken,
Wat dit laatste betreft is het Hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van OCW en
de NRTO dat in januari20t2 tot stand kwam relevant. Daarin zijn de volgende voor
dit onderzoek relevante passages opgenomen:
o ook privaat gefinancierde (voltijdse) hbo-bacheloropleidingen kennen conform

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

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

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

intens¡eve 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 20IL 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. Het beoordelingskader is een selectie
van wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het benoemt
hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp onderliggende aspecten, zo'n 20 in
totaal.

In hoofdstuk 3 wordt het beoordelingskader inhoudelijk toegelicht in samenhang
met de bevindingen. Het is tevens als bijlage bij dit rapport opgenomen.

4 Omdat een opleiding in meerdere varianten kan worden aangeboden is het totale aantal
var¡anten groter dan dertien.

Aantal
van

a. wo
b. hbo-master
c. hþo-bachelor,bekostigd 3
d. hþo-bachelor, niet-bekostigd 10

a. voltijd 3
b. deertijd 10
c. cluaal 3
d. Associate degree 1

a. Economie en management 7
b. ICT 3
c. Zorg en welzijn 3

a. minder clan 5 6
b.5a10 3
c. meer dan 10 4
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2.5 Werkwijze

Bezoek op locatie
Bij alle opleidingen heeft een bezoek plaatsgevonden door twee of drie
medewerkers van de inspectie, gedurende een dag. Voor het bezoek is de
instellingen gevraagd om de volgende documentatie toe te zenden:
1. de onderwijs- en examenregeling 20LL/20L2 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 stud¡elast 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 apaft.
Het betrof gegevens over de drie meest recente studiejaren.

Wij vroegen de opleidingen om tijdens het bezoek informatie ter beschikking te
hebben over de werkelijke studielast, de examencommissie (besluiten, notulen) en
door ons 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 het bevoegd gezag. De keuze daartoe werd
overgelaten aan de instelling. Daarnaast werden gegevens uit de digitale studenten-
en/of cijferadministratie ingezien. In alle gevallen is aan het eind van de bezoekdag
een terugkoppeling gegeven van de voorlopige bevindingen.

Rapportage en hoor & wederhoor
Na het bezoek werd een conceptrapportage aan de instelling gezonden. Over de
concepttekst vond een apart gesprek plaats met vertegenwoordigers van de
opleidingen. In een aantal gevallen is daarbij aanvullende documentatie beoordeeld
Vervolgens is de schriftelijke reactie van de instelling verwerkt. Gelet op het
kritische karakter van een aantal rapporten hebben wij er in afwijking van de
gangbare procedure voor gekozen alle instellingen een tweede conceptrapportage
voor te leggen. Na verwerking van de reacties daar op zijn de rapportages
vastgesteld. In de vier weken tussen vaststelling en openbaarmaking kregen de
instelling de gelegenheid hun eventuele afwijkende zienswijzen kenbaar te maken
die tegelijk met het rapport openbaar worden gemaakt.

Informatie aan derden
In verband met de ernst van de resultaten hebben wij al tijdens het onderzoek het
departement van OCW, de NVAO, de NRTO en de HBO-raad geinformeerd over de
eerste indrukken en voorlopige bevindingen. Op basis van de dertien
opleidingsrapportages is de nu voorliggende rapportage opgesteld. De conclusies
zijn voorafgaand aan publicatie gepresenteerd aan de genoemde partijen.

2.6 Leeswijzer

Hoofdstuk 3 van het rapport beschrijft de bevindingen van het onderzoek.
Hoofdstuk 4 presenteert het antwoord op de onderzoeksvraag en licht dat toe met
onderliggende conclusies per onderwerp. Hoofdstuk 5 beschrijft het vervolg van het
inspectietoezicht. Het beoordelingskader is als bijlage bijgevoegd. De belangrijkste
aspecten daarvan worden in hoofdstuk 3 steeds in de aparte subparagrafen
'relevantie' en'wettelijk kader' toegelicht.
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3 BEVINDINGEN

Dit hoofdstuk geeft de bevindingen van het onderzoek weer. Achtereenvolgens
komen de volgende onderwerpen aan de orde;
- studielast,
- beroepspraktijkvorming,
- examencommissies,
- wettelijkvoorgeschreven documentatie,
- presentatie van het opleidingsaanbod.
De paragrafen zijn steeds op dezelfde wijze opgebouwd: eerst lichten we de
relevantie van het onderwerp toe, daarna wordt het wettelijke kader geschetst en
vervolgens presenteren we de bevind¡ngen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
korte grafische samenvatting van de bevindingen.

3.1 Studielast

3.f .1 Relevantie
Het eindniveau van afgestudeerden - ook wel de learnlng outcomes - is een
belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Eens in de zes
jaar worden alle opleidingen overeenkomstig hoofdstuk 5a van de WHW
geaccrediteerd. In dat proces vindt onder meer een beoordeling van het door
studenten gerealiseerde eindniveau plaats. Maar ook de weg naar het eindresultaat
is van belang, De aard en omvang van de studie-inspanningen van studenten zijn
sterk bepalend voor de breedte, de diepgang en het niveau van de eindkwalificaties
of competenties die zij zich eigen maken. De WHW kent diverse inhoudelijke
voorschriften, bijvoorbeeld voor de studielast en voor duaal onderwijs, en schrijft
daarnaast kwaliteitswaarborgen voor, zoals een goed functionerende
examencommissie en adequate en toegankelijke informatie voor de (aankomende)
student. In het hoger onderwijs ontbreken vormen van gemeenschappelijke
(instellingsoverstijgende) toetsing of examinering. Daarom zijn de wettelijke
voorschriften over bijvoorbeeld studielast, studiedu ur, vrijstelli ngen en
beroepspraktijkvorming van extra belang voor de kwaliteit en het niveau van het
onderwijs. Gegevens over de geprogrammeerde duur van een opleiding, de
studielastnormering en de werkelijke studielast vormen vooral in comb¡natie een
goede indicator voor het gewicht van de opleiding en de studeerbaarheid van het
pro9ramma.

3,L.2 Wettelijk kader

Studielast in de WHW
De WHW bepaalt dat een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs 240 EC
omvat. EC staat voor European credit point, en één EC omvat 28 studie-uren. De
WHW gaat voor een voltijdopleiding uit van vier jaren van 60 EC per jaar.5 Dit komt
neer op gemiddeld veertig uur studeren per week, uitgaande van 42 studieweken
per jaar. Over de opleidingsduur van deeltijdopleidingen en duale opleidingen doet
de WHW geen uitspraak. De totale studielast is voor deze opleidingsvarianten echter
ook240 EC, Voor duale opleidingen mag verwacht worden dat de opleidingsduur
minimaal gelijk is aan vier jaar. Studenten die in deeltijd studeren zullen, tenzij
sprake is van een substantieel aantal vrijstellingen, langer dan vier jaar over de
opleiding doen omdat zij doorgaans geen veertig uur per week aan hun studie
kunnen besteden.

5 Zie de artikelen 7.4 en 7.4b van de WHW
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Relevantie va n studentkenmerken
De hiervoor geschetste wettelijke uitgangspunten gelden voor de gemiddelde
student, Voor studentengroepen met bepaalde eigenschappen kan de situatie echter
anders zijn. 7o zijn deeltijdopleidingen van oorsprong bedoeld voor mensen die niet
het grootste gedeelte van hun tijd aan de studie kunnen besteden, bijvoorbeeld
omdat zij werken. Deeltijdstudenten zijn vaak wat ouder, meer ervaren en kiezen
vaak heel bewust voor een opleiding, bijvoorbeeld om een nieuwe stap in een
carrière te kunnen zetten. Deze studenten zullen over het algemeen efficiënter
studeren dan jongvolwassenen die na het voortgezet onderwijs of het mbo een
nieuwe levensfase ingaan. Als studenten een voor de opleiding relevante werkplek
hebben kan dat een positief effect hebben op de effectiviteit en efficiency van het
studeren: het geleerde kan direct in praktijk worden gebracht, waardoor het
leereffect groter wordt. Dit samen opgaan van werken en leren wordt ook wel
concurrency genoemd.

Studielastnormen en studielastmet¡ng
Artikel 7.I3 lid 2 van de WHW schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling
informatie bevat over de studielast van de opleiding en over elk van de
onderwijseenheden. Op grond van dit wetsartikel mag worden verwacht dat
opleidingen kunnen toelichten op basis van welke normen een zeker aantal EC aan
programmaonderdelen wordt toegekend. Op grond van artikel 7.14 dient de
opleiding de door studenten gerealiseerde studielast regelmatig te onderzoeken. Dit
artikel schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling van een opleiding
regelmatig wordt beoordeeld en dat daarbij het tijdsbeslag voor studenten dat uit
het onderwijsprogramma voortvloeit in ieder geval onderwerp van de beoordeling is,

Er mag dus worden verwacht dat elke opleiding over informatie beschikt die de
gehanteerde studielastnormen aannemelijk kan maken op basis van informatie over
de tijd die studenten werkelijk aan de studie besteden.
De wet schrijft niet voor hoe dat moet en geeft evenmin aan wat passende
studielastnormen voor afzonderlijke studieactiviteiten of programmaonderdelen zijn.
Dit is aan de instellingen zelf.

3.1.3 Bevindingen

De informatie over de studielast is in het algemeen ontoereikend
Bij alle dertien opleidingen in het onderzoek gingen we na of de informatie die zij
via de wettelijk voorgeschreven documentatie verstrekken over de
geprogrammeerde studielast en de studielastnormen adequaat is. Ook onderzochten
wij of informatie beschikbaar was over de werkelijke studielast van studenten en of
deze in overeenstemming is met de genormeerde studielast. Onderstaande tabel
vat de belangrijkste bevindingen samen. Deze worden vervolgens toegelicht.

Tabel 2: Aantal maal dat de ¡nformatie over de studielast toereikend ¡s =13

Ad 7¡ Informatie over de opleidíngsduur en de geprogrammeerde studielast
Duidelijk dient te zijn of (en waarom) de opleiding van de student een studie-
inspanning van 240 EC vergt en of dat voor studenten met bepaalde kenmerken
(relevante vooropleiding, relevante werkkring) anders is. Dat vereist goede
informatie vooraf in de onderwijs- en examenregeling. Daarvan is in ieder geval
sprake als:

Aantal maal
Ja Deels Nee

Aspect

0 4 91. Is de informatie over de geprogrammeerde studielast
adequaat?

2. Zijn er kwalitatieve gegevens of ind¡caties van de
werkeliike studielast?

3 0 10

3. Zijn er kwantitatieve gegevens over de werkelijke
studielast oo qrond van evaluaties?

2 0 11
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1. de combinatie van de totale opleidingsduur en de studielast per tijdseenheid (in
het algemeen zal dat per week worden weergegeven) voor de opleiding als
geheel optelt tot 240 EC; en

2. voor de afzonderlijke programmaonderdelen duidelijk is welke activiteiten van
welke omvang zij omvatten, Denk aan het aantal college-uren, het aantal uren
zelfstudie, het aantal uren te besteden aan opdrachten, aan de stage; en/of

3. aan deze activiteiten concrete normen of indicaties voor de gemiddelde studie-
inspanning ten grondslag liggen, zoals het aantal uren voorbereiding van een
werkcollege of projectgroep, het aantal pagina's te bestuderen literatuur per
uur, enzovoort,

Tabel 2 laat zien dat negen opleidingen hieraan niet voldoen. Zij beschikken
bijvoorbeeld niet over adequate studielastnormen die in samenhang bezien een
goed beeld geven van de geprogrammeerde studielast van het curriculum als
geheel. Of het blijft onduidelijk waarom de gemiddelde student de opleiding met
succes kan doorlopen in een aanzienlijk korLere studiet¡jd of met aanzienlijk minder
studie-uren per week dan we verwachten op grond van de WHW. Van de dertien
opleidingen voldoen er vier ten dele.

Ad 2: Kwalitatíeve ínformatíe over de werkelíjke studielast
Soms is geen kwantitat¡eve informatie over de werkelijke studielast beschikbaar op
basis van evaluaties onder studenten maar zijn er wel algemene indicaties. Dat
laatste geldt voor drie opleidingen. Sommige opleidingen kiezen er namelijk voor de
student niet naar concrete aantallen gestudeerde uren te vragen maar te vragen of
de bestede studietijd groter is dan, gelijk is aan of geringer is dan de tijd die er voor
stond. Mits zorgvuldig uitgevoerd kan dat een goed beeld geven. Soms echter
volstaat dit niet, met name als blijkt dat studenten de maatstaf zelf (meer of minder
dan wat?) onvoldoende kennen of als deze informatie over bijvoorbeeld een periode
van twaalf maanden met terugwerkende kracht wordt verzameld. In die gevallen is
de betrouwbaarheid van de antwoorden gering.

Ad 3: Kwantitatieve ínformatie over de werkelíjke studíelast
De tabel laat zien dat twee opleidingen beschikken over gekwantificeerde informatie
over de werkelijke studielast van studenten. Daarmee bedoelen we dat de
gehanteerde normen in de praktijk getoetst zijn, zodanig dat in ieder geval voor een
aanzienlijk deel van het programma en/of de belangrijkste delen ervan duidelijk is
hoeveel uren studenten daadwerkelijk aan de studie besteden, op grond van
evaluat¡es. Elf van de dertien opleidingen beschikken niet over kwantitatieve
informatie over de werkelijke studielast van studenten in deze zin.

In vier situaties is informatie over de studielast extra van belang
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als sprake
is van één of meer van de volgende situaties:

L. Afwijkende vorm, inhoud of duur. 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. Vooral in het niet-bekostigd onderwijs
kwam dit in de onderzoekperiode regelmatig voor: veel deeltijdopleidingen
hebben een generieke opleidingsduur van vier of zelfs drie jaar. Een ander
voorbeeld is dat per jaar 80 EC wordt geprogrammeerd en studenten dus geacht
worden aanzienlijk meer dan veertig uur per week te studeren.

2. Gedífferentíeerde studentenpopulatie, 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
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studeren dan gemiddeld, wordt verwacht dat dit tot uit¡ng komt in verschillen in
vrijstellingen, in de inhoud van het programma of in de snelheid waarmee het
programma kan worden doorlopen.

3. Herontwerp van het programma. 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.

4. Kritísche bevíndingen. 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 zich rekenschap geeft van dergelijke signalen en verbeteringen
initieert, mede op basis van feitelijke informatie met betrekking tot de studie-
inspanningen die studenten verrichten.

De volgende tabel geeft voor deze vier situaties weer op hoeveel van de dertien
onderzochte opleidingen zij van toepassing zijn.

Tabel 3: Situaties die het va n studielastinformatie doen toenemen =1

Tabel 3 geeft aan dat alle dertien opleidingen één of meer aanleidingen hebben om
extra aandacht te besteden aan de werkelijke studielast van studenten.

De totale studiebelasting is in veel gevallen sterk ondermaats
Op basis van de beschikbare gegevens onderzochten wij de werkelijke studielast per
opleiding. Als een opleiding door de gemiddelde student in vier jaar kan worden
afgerond en gemiddeld twintig uur studie per week vergt, dan is de studielast niet
240 EC maar 120 EC. Onder de dertien onderzochte opleidingen treffen we vier- of
zelfs driejarige opleidingen aan die een gemiddelde studielast hebben van twintig,
vijftien of nog minder uur per week, Als aan studenten studiepunten worden
toegekend waar geen verantwoorde vrijstellingsbeslissing aan ten grondslag ligt dan
is dat eveneens een probleem. Dat is ook het geval als studiepunten worden
toegekend waar te weinig of in het geheel geen studie-inspanningen tegenover
staan. Tabel 4 vat de informatie over de door ons berekende studielast samen.

Slechts één van de dertien opleidingen heeft een studielast die overeenkomt met de
verwachte 240 EC. Bij twee van de dertien opleidingen kon tot zelfs tweederde van
de totale studielast niet worden verantwoord of onderbouwd (categorie 60 EC - 89
EC in de tabel). Voor de twaalf opleidingen samen geldt dat gemiddeld 45 procent
van de totale studielast, ofwel 110 EC, niet kon worden verantwoord. Dat houdt in
dat er geen of onvoldoende informatie is waaruit blijkt dat aan de betreffende
studiepunten studie-inspanningen of verantwoorde vrijstellingsbeslissingen ten

Situatie Aantal
opleidingen

1. Afwijkende vorm, inhoud en/of duur van de opleidinq 13
2. Gedifferentieerde studenten populatie 7
3. Herontwerp van het Droqramma 6
4. Kritische studentenevaluaties en/of een kritisch accreditatierappoft 4

De geschatte werkelijke studielast bedraagt: Aantal
ooleidinoen

210 EC - 240 Ê.C 1

180 EC - 209 EC 3
150 EC - t79 EC 0
120 EC - L49 EC 4
90 EC - 119 EC 3
60EC-89EC 2
Totaal 13
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grondslag liggen, dan wel dat zonder meer duidelijk is dat ten onrechte
studiepunten worden toegekend. Dat laatste betekent dat er geen leerdoelen,
studieactiviteiten of adequate vrijstellingen tegenover deze studiepunten staan. Bij
gebrek aan adequate informatie over het programma, de doelgroepen en de
opleidingsvar¡anten (zie paragraaf 3.5) en de werkelijke studielast kan het
onderscheid tussen beide categorieën niet altijd scherp worden gemaakt.

Aanwijzingen voor een te licht programma
In het onderzoek troffen wij zeven soorten situaties aan die onderschrijven dat
sprake is van te lichte programma's. Het gaat om situaties waarbij studiepunten op
onterechte gronden of op te coulante wijze worden toegekend of onvoldoende
verantwoord worden. De uitkomsten zijn vermeld in de volgende tabel.

Tabel 5: Aanvullende voor een te licht =1

In twee van deze situaties deed het probleem zich in de onderzoeksperiode voor
maar is de situatie inmiddels verbeterd.

Ad 7: Te ruim bemeten programmaonderdelen
Bij zeven opleidingen onderzochten we de studielast van een aantal
programmaonderdelen op basis van de eigen studielastnormen en
programmabeschrijvingen van de opleiding. Het betrof vakken die (nagenoeg
uitsluitend) op basis van literatuurstudie konden worden afgerond. Dat maakt dat
toepassing van de eigen normen van de instellingen voor het aantal pagina's per
uur volstaat voor een goede inschatt¡ng van de studiebelasting voor de gemiddelde
student. Het resultaat was dat ruim de helft van het totale aantal EC van de
onderzochte vakken niet kon worden verantwoord in termen van de studie-
inspanning die de opleiding op basis van de eigen normen aan deze vakken
toekende. Dat betekent dat voor de betreffende onderdelen ruim vijftig procent van
de studiepunten werd toegekend zonder dat er enige studieactiviteit of studie-
inspanning tegenover stond.

Ad 2: Generíeke toerekening van werktijd als studíetijd

Co n cu rre n cy - beg i n se I ve rs u s co n cu rre n cy- effect
Veel studenten studeren naast hun werk. Soms bevindt de functie zich in het
domein van de opleiding. D¡verse opleidingen rekenen een aanzienlijk deel van de
werktijd normatief en voor alle studenten op gelijke wijze toe aan de opleiding als
effectieve studietijd. In één geval gebeurt dat tot wel 50 procent van de werktijd,
hetgeen leidt tot een toekenning van 100 EC aan alle studenten die de opleiding
volgen. Als tegenover toegekende studiepunten concrete bewijzen staan van
gerealiseerde competenties of leerdoelen ís er geen enkel probleem, Dat is in deze
situaties echter niet het geval. Vaak zijn zelfs geen leerdoelen benoemd die via het
werk dienen te worden gerealiseerd.

Dat dergelijke concurrency-factoren vooraf worden ingecalculeerd en generiek op
alle studenten van toepassing worden verklaard vinden wij onverantwoord, juist
omdat het zonder onderscheid naar individu of werkplek gebeurt. Het gevolg is
toekenning van aanzienlijke aantallen studiepunten waar geen aantoonbare studie-
inspanning of leeropbrengst tegenover staat. Alleen via evc- en vrijstellingenbeleid
kunnen studiepunten worden toegekend waar geen inspanningen binnen een

Situatie Aântal
opleidinqen

1. Te ruim bemeten programmaonderdelen 7
2. Generieke en normatieve toerekening van werktijd als studietijd 5
3. Onterechte of onvoldoende verantwoorde vrijstellinqen 3
4. Toepassing van een qenerieke efficiencyfactor afstandsleren 2
5. Dubbel honoreren van dezelfde inspanninqen 2
6. Programma telt niet op tot 240 EC 2
7. Herdefiniëren van EC 1
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opleidingstraject tegenover staan, en dan alleen als de individuele situatie en
kenmerken van studenten daartoe aanleiding geven. Niet toereikend is een generiek
- op alle studenten - toegepaste normatieve regel die de facto leidt tot het
toekennen van studiepunten waar geen aantoonbare studie-inspanning of
leeropbrengst tegenover staat.

Concurrency: de mate waarin
Dat oudere studenten met werk- enlof 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 dit kan
onderbouwen. 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 bijvoorbeeld in de toelatingsprocedure tot uit¡ng
komen. Dat nemen we echter slechts in uitzonderingsgevallen waar.

Gebrekki g e beoordel i ng
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 relevante eerdere werkervaring. Vaak is ook de documentatie van het
beoordelingsproces onder de maat. Dat geldt als bijvoorbeeld uitsluitend op basis
van summiere omschrijvingen en een algemeen functieprofiel tientallen EC worden
toegekend.

Ad 3: Onterechte of onvoldoende verantwoorde vrijstellingen
Drie opleidingen kennen vrijstellingen toe die onvoldoende of in het geheel niet
verantwoord worden. Soms worden aanzienlijke vrijstellingen toegekend aan
iedereen die een bepaalde opleiding of opleidingsvariant (deeltijd, duaal) volgt. Ook
komt het voor dat studenten op basis van bijvoorbeeld twee of drie jaar relevante
werkervaring tientallen EC aan vrijstellingen ontvangen zonder dat aannemelijk kon
worden gemaakt dat daadwerkelijk eindkwalificaties, leerdoelen of
programmaonderdelen uit het curriculum zijn beoordeeld en ook daadwerkelijk
worden beheerst. Voor een deel van de betreffende studiepunten kon worden
vastgesteld dat leerdoelen, studie-inspanningen of zelfs het curriculum als geheel,
ontbrak. In deze gevallen werden vrijstellingen ten onrechte verleend,

Ad 4; Toepassing van een generieke effíciencyfactor afstandsleren
Twee instellingen die afstandsonderwijs aanbieden hanteren een'efficiencyfactor'in
verband met het ontbreken van collegeverplichtingen. Een voorbeeld van zo'n
benadering is dat elk uur studie via afstandsonderwijs gelijk wordt gesteld aan 1,5
uur studie in een programma waarin wel colleges worden gevolgd, De onderbouwing
is dat tijdens colleges veel tijd verloren gaat en colleges nooit volledig bijdragen aan
de leerbehoefte van het individu. Enerzijds is aannemelijk dat (sommige) studenten
effectiever studeren zonder college te volgen. Anderzijds zal dat niet voor alle
studenten gelden, en ook niet voor alle programmaonderdelen. Technisch lastige
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vakken zullen op basis van zelfstudie veelal juist meer tijd kosten dan met
ondersteuning van colleges. Ook in dit geval is het zeer discutabel dat zo'n factor
vooraf wordt ingecalculeerd en generiek wordt toegepast op alle studenten.

De omvang van deze factor is soms aanzienlijk. In één geval betrof het ruim 40 EC
die op deze wijze werden toebedeeld zonder dat er een relatie was met enige vorm
van studie-inspanning of studieresultaat. Opvallend is dat één instelling
tegelijkertijd de redenering hanteerde dat de klassikale variant van de opleiding, die
aanzienlijk meer colleges kent, desondanks niet leidde tot een hogere studielast.
Vreemd genoeg kwamen wij in het onderzoek bij een andere instelling juist een
'negatieve afstandslerenfactor'tegen: met het argument dat studenten in een
afstandslerenvariant geen steun krijgen in de vorm van colleges werd een
aanzienlijk lagere norm gehanteerd voor het aantal pagina's per uur. Anders gezegd
hanteert deze instelling als uitgangpunt dat afstandsstudenten langer over dezelfde
hoeveelheid studiestof doen. Het is duidelijk dat instellingen niet eenduidig zijn in
hun benadering van dit onderwerp.

Ad 5: Dubbel honoreren van dezelfde ínspanning
Bij twee opleidingen kregen studenten EC toegerekend op basis van dezelfde studie-
inspanningen en -resultaten waarvoor zij elders in het programma ook al
studiepunten gehonoreerd kregen. Bij één opleiding ging het om studiepunten waar
in het geheel geen extra studieactiviteit tegenover stond: studenten kregen na
voltooiing van opdrachten in bepaalde programmaonderdelen ook de studiepunten
van de stage toegekend, In een andere opleiding werd bij verschillende
programmaonderdelen (deels) dezelfde literatuur voorgeschreven. In beide gevallen
ging het om enkele tientallen EC voor alle studenten van de opleiding.

Ad 6. Programma telt níet op tot 24O EC
In twee gevallen telde het aantal studiebelastinguren in het onderwijsprogramma
als geheel niet op tot 240 EC maar kwam het aanzienlijk lager uit.

Ad 7. Herdefîníëren van de EC
Eén opleiding rekende tot voor kort voor de duale opleidingsvariant met EC van 20
uur in plaats van 28 uur. De onderbouwing luidde dat de betreffende
studentendoelgroep voor een bepaalde onderwijsinhoud of learning outcomes geen
28 uur maar 20 uur nodig had. Aangezien dit generiek voor de gehele
opleidingsvariant van toepassing werd verklaard en vooraf in het programma werd
ingecalculeerd ontbrak daarmee 30 procent van de opleiding (8/28 deef ).

Ontwikkeling naar betere informatie
Tijdens de gesprekken die wij voerden met het management van de opleidingen en
in voorkomende gevallen ook het bevoegd gezag, werd het belang van goede
informatie over de werkelijke studielast vaak nadrukkelijk onderschreven. Meerdere
opleidingen hadden recent concrete stappen gezet op weg naar meer en betere
informatie. In twee gevallen waren tekortkomingen zeer recent hersteld. Bij één
instelling troffen wij een uitgebreid en goed functionerend systeem van
studielastmeting aan. Het betreft een instelling voor afstandsonderwijs. Via de ICT-
voorzieningen van het afstandsleren wordt elke student na elke module gevraagd
onder andere het aantal bestede uren op te geven. Voordeel van deze werkwijze is
dat;
1. van alle modulen van alle studiejaren evaluatiegegevens beschikbaar komen en

dat alle studenten bevraagd worden,
2. de informatie direct na afloop van de module gevraagd wordt en dus niet

verouderd is,
3, de informatie op kwantitatieve wijze beschikbaar komt, dat wil zeggen in

concrete aantallen gestudeerde uren, zodat een goed beeld wordt verkregen
van de werkelijke studielast.
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Langstudeerders en cursorische studenten
Zowel het bekostigd onderwijs als het niet-bekostigd onderwijs kent
langstudeerders en studenten die cursorisch studeren, of althans de opleiding
cursorisch beginnen. Dat laatste houdt in dat studenten een beperkt aantal vakken
per semester of per jaar volgen of afronden. Soms wordt geen onderscheid gemaakt
tussen cursorische studenten en studenten die hun bachelorgetuigschrift willen
halen. In andere gevallen is het aanbod zodanig dat deze studenten er voor kunnen
kiezen zich na verloop van tijd als reguliere student in te schrijven. Op dat moment
krijgen zij formeel de eerdere behaalde cursussen vrijgesteld, voor zover deze
althans deel uitmaken van de geaccrediteerde opleiding.

Voor een goede meting van de studielast is het niet van belang over welke periode
de studielast gespreid is: het gaat er om dat de opleiding als geheel 240 EC omvat,
ongeacht de spreiding van de studielast in de tijd. Een enkele maal betrokken wij -
bij gebrek aan andere gegevens - de gemiddelde afstudeerduur van studenten in
onze analyse als één van de indicatoren voor de totale studielast, In de paar
gevallen waar dat gebeurde kan een (geringe) overschatting van de studielast
hebben plaatsgevonden omdat traag studerende studenten de gemiddelde
studieduur verhogen. Omdat gegevens van snellere en van langzamere studenten
elkaar grosso modo zullen uitmiddelen zal het effect echter gering zijn.

3.2 Beroepspraktijkvorming

3.2.1 Relevantie
In het hbo heeft nagenoeg elke opleiding een stagecomponent van zo'n 30 EC,
ofwel zo'n 12,5 procent van de totale opleiding van 240 EC. Dit komt overeen met
een half jaar voltijd werken. Vaak is het beroep dat op een stage- of werkplek wordt
gedaa n veel groter, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten, aanvullende
praktijkonderdelen of afstudeeropdrachten die ontleend z¡jn aan de beroepspraktijk
of in de beroepspraktijk worden uitgevoerd. Ook in de dertien onderzochte
opleidingen speelt het werkplekleren vaak een aanzienlijke rol. Daarom besteden
wij aan de beroepspraktijkvorming - hier bedoeld als verzamelnaam voor alle
voornoemde varianten - een aparte paragraaf.

3.2.2 Wettelijk kader

Algemeen
Naarmate de beroepspra ktij kvormin gscomponent omvan grijker is en een
belangrijker rol speelt in de opleiding, wordt in de onderliggende documentatie
meer uitleg verwacht over de leerdoelen c.q. eindkwalificaties, de vorm en inhoud
van de betreffende onderdelen, de bijbehorende opdrachten, de beoordeling of de
werkplek adequaat is voor het realiseren van de leerdoelen en de begeleiding en de
beoordeling van de student.

Duale opleidingen
Artikel 7.7 van de WHW geeft een aantal voorschriften voor duale opleidingen. De
beroepsuitoefening binnen een duale opleiding moet plaatsvinden op basis van een
overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie. Deze regelt de
rechten en verplichtingen van partijen en bevat ten m¡nste informatie over:
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de

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

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

ontbonden.
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Deeltijdopleidingen
Ook voor deeltijdopleidíngen 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.

3.2.3 Bevindingen
Onderstaande tabel geeft de belangrijkste bevindingen koft weer. Deze worden
vervol gens toegel icht.

Tabel 6: aantal maal dat voldaan wordt aan de e¡sen =l

Functie beroepspraktijk en beoordeling werkplek
Soms is het beroep dat vanuit de opleiding op de werkplek wordt gedaan, ofwel de
bijdrage die de werkomgeving moet leveren aan het realiseren van de leerdoelen,
aanzienlijk. In studielast gemeten kan dit oplopen tot wel 150 EC. Een goede
uitwerking van de rol die de beroepspraktijkvorming in het geheel van de opleiding
speelt ontbreekt echter in verreweg de meeste gevallen zoals tabel 6 in regel 1 laat
zien. Daarmee bedoelen we dat:
- de door middel van de beroepspraktijkvorming te realiseren leerdoelen of

eindkwalificaties niet zijn benoemd;
- niet uitgewerkt is op basis van welke procedure en criteria wordt beoordeeld of

de werkplek en/of eerdere werkervaring voldoet om de beoogde rol binnen de
opleiding te kunnen vervullen;

- de begeleiding van studenten door de opleiding en werkgever niet is uitgewerkt;
- niet duidelijk is hoe (en door wie) de student wordt beoordeeld.

Het één is vaak een gevolg van het ander: wanneer de rol van de werkplek niet is
uitgewerkt, kan ook niet goed worden aangegeven waaraan de werkplek dient te
voldoen om die rol te vervullen (zie regel 2 in de tabel). Zeker daar waar eerdere
werkervaring leidt tot vrijstellingen van programmaonderdelen is dit een probleem.
Het is dan niet duidelijk hoe de examencommissie haar verantwoordelijkheid kan
nemen voor het toekennen van vrijstellingen. In de praktijk zien we dan ook in het
dossier van de examencommissie en dossiers van individuele studenten dat
vrijstellingsbeslissingen vaak onvoldoende onderbouwd zijn. Hetzelfde geldt voor de
beoordeling van de student ten aanzien van de leerdoelen of competenties die op of
door middel van de werkplek dienen te worden gerealiseerd.

Volledigheid programma
In een aantal gevallen is het gevolg dat voor een aanzienlijk deel van de
studiepunten (tot 60 EC of zelfs meer) in het geheel geen programma bestaat.
Daarvan is sprake als bijvoorbeeld alle studenten vrijstellingen krijgen op basis van
eerdere werkervaring en/of het hebben van een relevante baan en de mogelijkheid
ontbreekt om de betreffende leerdoelen binnen de opleiding te realiseren. Dit is ook
het geval als de werkplek leidt tot toekenning van studiepunten waar geen
leerdoelen of studie-activiteiten tegenover staan, bijvoorbeeld als zuiver het
beschikken over een werkplek tot toekenning van studiepunten leidt. Eerder
spraken we in dit verband van het op normatieve en generieke wijze toekennen van

Aantal maalAspect
Ja Deels Nee

1. Is duidelijk welke functie de beroepspraktijk vervult
in de opleidinq?

2 1 10

2. Wordt op adequate wijze vastgesteld of de werkkring
en/of werkervarinq relevant is?

t2 3 I

3. Voor duale opleidingen (N=3): is sprake van een
adequate tripa rtiete overeenkomst?

0 0 3
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EC. Anders gezegd is in deze situaties geen sprake van een volledige opleiding van
240 EC in de zin van de wet.

Duaal opleiden
Veel van bovenstaande tekortkomingen zien we ook terug bij duale opleidingen. Dat
¡s des te opvallender daar duaal opleiden een eigenstandige vorm van opleiden is.
De WHW bevat ten aanzien van duale opleidingen afzonderlijke voorschriften. Geen
van de drie duale opleidingen in het ondezoek hield zich aan deze voorschriften. Zo
troffen wij in geen enkel geval tr¡partiete overeenkomsten aan die aan de wettelijke
eisen voldoen. Niet altijd worden daadwerkelijk tussen de drie betrokken partijen -
instelling, werkgever en student/werknemer - afspraken gemaakt. Waar dat wel
gebeurt ontbreken vaak afspraken over de leerdoelen, de begeleiding en de
beoordeling. Opvallend is dat opleidingen er vaak voor kiezen
standaardovereenkomsten te gebruiken die voor alle studenten identiek zijn. Dat
studenten/werknemers niet verschillen in aard en omvang van de huidige werkkring
en eerdere werkervaring is echter niet aannemelijk,

3.3 Functioneren examencomm ¡ssies

3.3.1 Relevantie
De examencommissie heeft in het hoger onderwijs een belangrijke taak: zij bewaakt
de kwaliteit van de toetsing en beoordeling en waarborgt dat studenten die
afstuderen in voldoende mate de eindkwalificaties beheersen.

3.3.2 Wettelijk kader
Per 1 september 2010 is hoofdstuk 7 van de WHW 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 aftikel 7.12 tweede lid als hoofdtaak om op
objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan de
voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis,
het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.
Met de wetswijziging krijgt de examencommissie tevens de taak om inhoudelijke
richtlijnen op te stellen.

Dit veronderstelt een proactieve rol van de examencommissie, en betrokkenheid bij
het beoordelen en waarborgen van de zorgvuldigheid van de toetsings- en
examenprocedures en van het behaalde eindniveau. Het onderschrijft het belang
van een goede onderwijs- en examenregeling waarin een relatie wordt gelegd
tussen de te realiseren eindkwalificaties, de programmaonderdelen en de
bijbehorende toetsing,

3.3.3 Bevindingen
Onderstaande tabel geeft de belangrijkste bevindingen weer. Deze worden
vervol gens toegelicht.

Tabel 7: Informatie over en fu nct¡oneren exa mencomm ¡ssie =73
Aantal maalAspect

¡a Deels Nee
1. Bevat de wettelijk voorgeschreven documentatie

adequate informat¡e over de tentaminering en de
examinerinq?

5 4 4

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

10 2 1

3. Borgt de examencommissie de kwaliteit van de examens
en tentamens en het eindniveau van afqestudeerden?

1 4 B
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Ad 1: Informatie over toetsing en examinering
De informatie in de onderwijs- en examenregeling over de toetsing in brede zin
(toetsvormen, kwaliteitswaarborgen en procedures, maar ook de relatie met de
eindtermen of competenties en de inhoud van het curriculum) vormt het fundament
waarop de kwaliteitsborgende taak van de examencommissie rust. We zien dat in
ruim de helft van de gevallen de informatie over de toetsing en de examinering in
de wettelijk voorgeschreven documentatie ontoereikend is. Vier maal is deze geheel
ontoereikend, en vier maal is dat gedeeltelijk het geval. Bij vijf opleidingen is de
informatie op orde.

Ad 2: Bestaan en samenstelling examencommissie
Een meerderheid van de opleidingen beschikt over een examencommissie die is
samengesteld zoals de wet dat vereist: dat geldt voor tien van de dertien
opleidingen. Wel was het in een aantal gevallen nog niet lang geleden dat
functionarissen deel uitmaakten van de commissie (of deze voorzaten) waarvan het
objectief handelen niet boven alle twijfel verheven was op grond van hun functie als
directeur, manager of lid van het instellingsbestuur en de daarbij behorende
financiële, personele of bestuurlijke verantwoordelijkheden. Bij één opleiding was
daar op het moment van bezoek nog steeds sprake van. Twee andere instellingen
verkeerden op het moment van het bezoek van de inspectie juist in de transitiefase
van een brede centrale examencommissie die onvoldoende grip had op de
onderzochte opleiding naar een op de opleiding toegespitste commissie.

Ad 3: Functioneren examencommissie
Steeds hebben wij ons op basis van gesprekken en analyse van de besluiten van de
examencommissie in recente jaren een oordeel gevormd van het functioneren van
de examêncommissie ten aanzien van haar hoofdtaken. Al met al was bij acht
opleidingen de examencommissie nog niet voldoende in staat de kwaliteit van de
tentamens en de examens en het eindniveau van afgestudeerden te waarborgen. Bij
vier examencommissies was dat gedeeltelijk het geval. Eén examencommissie
maakt haar wettelijke taken wel voldoende waar.

Algemeen
In een enkel geval gaf de examencomm¡ssie zelf aan geen volledig zicht te hebben
op een deel van de opleiding en soms constateerden wij op grond van de
gesprekken en documenten dat dit het geval was. Vaak bleek uit bijvoorbeeld de
notulen of besluitenlijsten dat de examencommissie niet of onvoldoende betrokken
was bij of invloed uitoefende op belangrijke thema's, zoals de kwaliteit van
tentamens en examens, het verlenen van vrijstellingen, etc. Daar waar in het
programma aantoonbaar aanzienlijke aantallen studiepunten ontbraken of op
normatieve wijze werden toegekend zonder dat er leerdoelen of studie-
inspanningen tegenover stonden was dat aanleiding om te oordelen dat de
examencommissie haar taken niet volledig vervulde.

Toeg en om en ve ra ntwoord e I ij kh ed e n
Zoals gesteld zijn per september 2010 de wettelijk taken van de examencommissie
aangescherpt en is de verantwoordelijkheid toegenomen. We zien dat nog slechts
één examencommissie het verzwaarde takenpakket op dit moment volledig
waarmaakt. Uit de gesprekken en de notulen en besluitenlijsten van
examencommissies is veelal niet te achterhalen dat en welke maatregelen
examencommissies sinds september 2010 ondernamen of welke plannen zij
maakten om de uitbreiding van de verantwoordelijkheden waar te kunnen maken.

Verlenen van vríjstellí ngen
Nog te vaak is de rol van de examencommissie bij het verlenen van vrijstellingen
onvoldoende helder. Niet altijd is de procedure sluitend en soms is niet duidelijk hoe
de examencommissie haar verantwoordelijkheid op dit punt in de praktijk waar
maakt. Vaak wordt het verlenen van vrijstellingen ten dele of geheel aan individuele
leden van de examencommissie of zelfs aan derden gemandateerd. Evenals in
recent inspectieonderzoek naar evc in het mbo en het hbo, constateert de inspectie
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ook nu dat examencommissies nog te vaak beslissingen uitbesteden aan andere
functionarissen binnen de organisatie, en wel zo dat zij daarbij hun wettelijke taak
niet langer vervullen. 6

Reactief of proactief
De examencommissies richten zich vaak vooral op de technische kwaliteit van de
toetsing. Dat is op zich een belangrijk aandachtsgebied. Opvallend is wel dat
theorietoetsen en schriftelijke tentamens vaak onevenredig veel aandacht krijgen
vergeleken met toetsing van het geleerde in de beroepspraktijk of toetsing via
praktijkopdrachten en assessments. Juist die laatste vormen van toetsing zijn
echter van doorslaggevend belang in competentiegerichte opleidingen en zijn het
meest complex. Vooral omdat in dit onderzoek vaak een aanzienlijk deel van de
opleiding aan het leren op de werkplek gerelateerd is, mag voor de beoordeling en
toetsing daarvan meer aandacht worden verwacht.

Ook mag een bredere visie op het takenpakket van de commissie worden verwacht
vanuit de hoofdopdracht om vast te stellen of alle afgestudeerden de
eindkwalificaties in voldoende mate beheersen, Daar waar deze vraag de aandacht
heeft is dat nog vooral vanuit de afstudeeropdracht geredeneerd, De
afstudeeropdracht toetst echter veelal maar een deel van de eindkwalificaties. Een
schriftelijke eindopdracht bijvoorbeeld volstaat vaak niet om vast te stellen of de
kandidaat een goede (beginnend) maatschappelijk werker, ICT-specialist of
toegepast psycholoog is. In veel opleidingen zal voor het antwoord op de vraag of
de eindkwalificaties in de volle breedte en met de gewenste diepgang worden
beheerst een bredere beoordeling moeten plaatsvinden, De examencommissie zal
ook hier een duidelijke rol moeten vervullen. Dat is niet altijd het geval.

Meer algemeen handelen veel examencommissies nog sterk reactief. Sinds de
taakverzwaring van de examencommissie per september 2010 mag een meer
zelfbewuste en proactieve houding worden verwacht, waarbij de examencommissie
bijvoorbeeld als volwaardige gesprekspartner voor het opleidingsmanagement
optreedt.

Positieve ontwí kkel i ng
Gebleken is wel dat examencommissies zich in het algemeen goed bewust zijn van
hun formele taken en ook van de kloof tussen wens en werkelijkheid waarvan vaak
nog sprake is, en er serieus aan werken om deze te dichten. Evenals in ons recente
onderzoek naar evc in het mbo en het hbo zien we dat de kennis en inzichten van
leden van examencommissies toenemen. De handreiking van de HBO-raad wordt in
dit verband diverse malen genoemd. Ook blijkt dat verscheidene instellingen de
leden van examencommiss¡es een scholings- of professionaliseringstraject laten
volgen.

3.4 Wettelijk voorgeschreven documentatie

3.4.1 Relevantie
Studenten, docenten, examinatoren, leden van examencommissies en
leidinggevenden dienen goed te worden geïnformeerd. De onderwijs- en
examenregeling moet daartoe de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de
examinering op duidelijke en samenhangende wijze beschrijven. De onderwijs- en
examenregeling vormt het basisdocument waarin de geldende procedures en de
rechten en plichten van zowel de studenten als de opleiding zijn vastgelegd. De
formulering 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

6 Examencommissies en ervaringscert¡ficaten. Over evc ¡n het mbo en het hbo,Inspectie van
het Onderwijs, april 2012.
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kwaliteitsbewaking, maar ook als transparante basis in geval van klachten of
verschillen van inzicht met studenten. Een goede onderwijs- en examenregeling is
dus ook een belang van de opleiding zelf.

3.4.2 Wettelijk kader

Algemeen
Artikel 7.13 van de WHW vereist dat de onderwíjs- en examenregeling adequate en
heldere informatie bevat over de opleiding. In de onderwijs- en examenregeling
moeten de geldende procedures en rechten en plichten worden vastgelegd met
betrekking tot het onderwijs en de examens. Artikel 7.13 geeft een (overigens niet-
limitatieve) opsomming van de onderwerpen die in de onderwijs- en
examenregeling dienen te zijn opgenomen. Artikel 7.15 van de WHW schrijft in
meer algemene zin voor dat goede informatie wordt verstrekt aan studenten en aan
aanstaande studenten over het te volgen onderwijs en de opleidingsnamen zodat
studenten zich een goed oordeel kunnen vormen over de inhoud en de inrichting
van het onderwijs en de examens.

Van' OE R' naa r' wettel ijk voorgesch reven documentatie'
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 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 betreffende onderwijs, kan informeren. Als
de informatie die in artikel 7.L3 is voorgeschreven wordt verstrekt via media die de
aankomende student niet kan raadplegen is dat ontoereikend.

Wat 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 eíndkwalificaties
De wetgever verwacht op grond van art. 7.13 lid 2 onder c van de WHW dat
instellingen in de onderwijs- en examenregeling informatie verstrekken over de te
realiseren opleidingsspecifieke eindkwalificaties. Het ligt voor de hand 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 omdat dit te
weinig opleidingsspecifiek is en daarmee onvoldoende informatief en
richtinggevend.

Toetsing
Uit artikel 7.t3 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.
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Vrijstellíngsgronden
De WHW schrijft in art. 7.13 lid 2 onder r voor dat de opleiding de gronden waarop
de examencommissie vrijstellingen verleent in de onderwijs- en examenregeling
vermeldt. Wij verwachten hier informatie over opleidingsspecifieke
vrijstellingsgronden. Het kan bijvoorbeeld gaan om verwante mbo-opleidingen die
recht (kunnen) geven op vrijstellingen, verkorte opleidingen voor vwo-ers of
samenwerkingsafspraken met individuele onderwijsinstellingen. Een algemene
instellingsbrede tekst of een vermelding dat de examencommissie over vrijstellingen
beslist is ontoereikend.

Duale opleidingen; beroepspraktíjkvorming
In een duale opleiding vervult het leren in de beroepspraktijk, op en rond de
werkplek, een belangrijke rol. De WHW vereist dan ook dat belangrijke afspraken
hieromtrent in een tripartiete overeenkomst tussen student, opleiding en werkgever
worden vastgelegd.

Een duale opleiding is zodanig ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende
een of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat
onderwijs (artikel 7.7 WHW). De studielast van het deel van de duale opleiding dat
wordt gevormd door de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt
een door het instellingsbestuur in de onderwijs- en examenregeling te
beargumenteren aantal EC. In de onderwijs- en examenregeling wordt voor een
duale opleiding in ieder geval aangegeven:
a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.

3.4.3 Bevindingen

Tabel 8 geeft de belangrijkste bevindingen kort weer. De onderwerpen 1 tot en met
5 werden in voorgaande paragrafen reeds toegelicht. In tabel 8 zijn ze nogmaals
opgenomen omwille van het totale beeld van de kwaliteit van de wettelijk
voorgeschreven documentatie. De onderwerpen 6 en 7 (eindkwalificaties en inhoud
van het programma) kwamen nog niet eerder aan de orde. De reeds behandelde
onderwerpen worden na de tabel kort toegelicht, de overige onderwerpen wat meer
uitgebreid.

Tabel B: Aantal maal dat de documentat¡e ls =73

Bij geen van de dertien opleidingen waren alle onderwerpen op orde.

Ad 1: Vooropleidings- en toelatingseisen
Twee opleidingen verschaffen toereikende informatie over de wettelijke
vooropleidingseisen en de overige toelatingeisen. Bij zes opleidingen is dat ten dele
het geval. Bij vijf opleidingen is de informatie ontoereikend. De tekortkomingen
betreffen vooral de uitwerking van door de opleidingen gehanteerde eisen aan de
eerdere werkervaring en de huidige werkplek.

Ad 2: Vrijstellingen
Zes opleidingen gaven toereikende informatie over de vrijstellingen en het
vervolgprogramma daarna. Bij drie andere opleidingen was dat ten dele het geval

Aantal maal oordeelAspect
Ja Deels Nee

1. Wettel iike vooropleidinqseisen/overiqe toelatinqseisen 2 6 5
2. Vriistellinoen 6 3 4
3.Functie, inhoud en criteria beroepspraktijkvorming 2 1 10
4.Studieduur, studielast en studielastnormen 0 3 10
5.Tentamens en examens 5 4 4
6. Eindkwalificaties 4 2 7
T.Inhoud van het Drooramma 2 7 4
Totaal 2L 26 44
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Bij vier opleidingen was de informatie ontoereikend. Vaak'was onvoldoende duidelijk
op grond waarvan vrijstellingen werden verleend. In twee gevallen kregen
studenten standaard de stage vrijgesteld. In materiële zin ontbrak echter een deel
van het programma; dat wil zeggen er was voor het betreffende
programmaonderdeel geen inhoud (leerdoelen en/of toetsing) beschreven. In één
geval ging het om in totaal 60 EC.

In een aantal gevallen vervaagt het onderscheid tussen vrijstellingen en het
toekennen van studiepunten tijdens de opleiding. Dat is zo wanneer tijdens de
opleiding zuiver op grond van het feit dat de student een baan heeft studiepunten
worden toegekend, als studenten studiepunten ontvangen omdat sprake is van
afstandsonderwijs of als dezelfde studie-inspanningen tweemaal worden toegekend
in de vorm van studiepunten. Enerzijds is in die gevallen sprake van vrijstellingen in
de zin dat studenten worden vrijgesteld van studie-activiteiten terwijl zij toch
studiepunten ontvangen. Anderzijds betreft het geen vrijstellingen in de zin van de
wet omdat toekenning van studiepunten plaatsvindt zonder de bijbehorende
beoordeling van leerdoelen, competenties of werkstukken. Daarbij gaat het om
tientallen EC tot wel 100 of meer EC per student, en vaak voor alle studenten, dus
zonder dat tussen individuele studenten onderscheid wordt gemaakt,

Ad 3: Functie, inhoud en criteria beroepspraktijkvorming
Twee opleidingen verschaften toereikende informatie over de omvang, de vorm, de
inhoud, de leerdoelen en de beoordeling van de programmaonderdelen waarin de
beroepspraktijk een cruciale rol speelt. Bij één opleiding was dat ten dele het geval
Bij tien opleidingen was de informatie ontoereikend. Vaak waren de genoemde
onderwerpen onvoldoende uitgewerkt en was onduidelijk op welke wijze de
werkplek nu precies onderdeel vormt van de opleiding. De drie duale opleidingen
verzuimden alle voldoende informatie te verstrekken over de wettelijke
voorschriften voor duale opleidingen, zoals het belang van een goede tripartiete
overeenkomst, Eerder zagen we dat de tripartiete overeenkomsten zelf vaak
ontbreken of niet aan de eisen voldoen.

Ad 4: Studielastnormen
Zoals in paragraaf 3.1 werd toegelicht voldoen tien opleidingen ten aanzien van het
onderwerp studielastnormering niet aan de te stellen eisen. Voor drie opleidingen
was dat deels wel het geval.

Ad 5: Tentamens en examens
Vijf opleidingen voldoen aan de eisen ten aanzien van de informatie over
tentaminering en examinering. Bij vier opleidingen voldeed de informatie ten dele.
Bij vier opleidingen was de informatie ontoereikend.

Ad 6: Eindkwalificaties
Zeven van de dertien opleidingen verstrekken onvoldoende informatie over de te
realiseren eindkwalificaties. Twee opleidingen verstrekken hierover informatie die
deels voldoet. De overige vier opleidingen verstrekken toereikende informatie. In
veel gevallen ontbreekt de informatie over de eindkwalificaties in het geheel, is deze
zeer summier en/of in het geheel niet gerelateerd aan fasen of delen van het
onderwijsprogramma, niet uitgewerkt in bijvoorbeeld leerdoelen etc., waardoor zij
onvoldoende sturend en richtinggevend is.

Ad 7: Inhoud programma
Wat betreft de informatie over de inhoud van het programma en de afzonderlijke
programmaonderdelen is de situatie in grote lijnen vergelijkbaar met de
eindkwalificaties, In veel gevallen wordt de inhoud van het programma (de
afzonderlijke onderdelen en de relaties daartussen) alleen zeer summier
beschreven. Zelden worden de eindkwalificaties, de programmaonderdelen en de
toetsing op samenhangende wijze aan de orde gesteld.
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Vaak zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het voltijdse, deeltijdse en duale
programma niet duidelijk. In een enkel geval worden varianten in de onderwijs- en
examenregeling in het geheel niet genoemd of uitgewerkt, zodat niet alleen de
inhoud maar ook de formele status van de betreffende variant niet duidelijk is. Dat
is het geval als bijvoorbeeld een voltijdvariant in een onderwijs- en examenregeling
wordt beschreven terwijl de duale variant daarin geheel niet aan de orde komt maar
in een aparte studiegids is uitgewerkt. Een ander voorbeeld is dat de inhoud van het
programma voor groepen studenten in de praktijk wordt aangepast aan de wensen
van een werkgever terwijl onvoldoende duidelijk is of en in hoeverre zo'n
programma voldoet aan de onderwijs- en examenregeling.

Soms ook is sprake van een inhoudelijke variant die afwijkt van de reguliere
variant, en die in samenwerking met een derde partij wordt aangeboden zonder dat
deze variant genoemd of uitgewerkt wordt in de onderwijs- en examenregeling. Tot
slot komt het voor dat een opleiding overeenkomstig Croho alleen in een voltijdse
variant mag worden aangeboden, maar dat een separaat organisatieonderdeel een
deeltijd- of avondvariant aanbiedt die in de onderwijs- en examenregeling niet is
beschreven. In al deze voorbeelden is de inhoud en/of de status van het onderwijs
onvoldoende duidelijk voor (aankomende) studenten.

Geen rechten te ontlenen aan de studiegids
Bij twee van de dertien opleidingen troffen wij een onderwijs- en examenregeling
aan die bij lange na niet voldeed aan de eisen die WHW stelt, terwijl de studiegids
nadrukkelijk de bepaling bevatte dat aan de in de stud¡egids opgenomen informatie
geen rechten konden worden ontleend. Ook in die gevallen kan de documentatie de
student onvoldoende rechtszekerheid bieden.

3.5 Presentatie van het opleidingsaanbod

3.5.1 Relevantie
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 van de instelling als geheel wel en welk deel niet is geaccrediteerd

3.5.2 Wettelijk kader
Op grond van met name aftikel 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 gereg¡streerd, 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.

3.5.3 Bevindingen
B¡j zes van de dertien onderzochte instellingen deden zich tekortkomingen voor
Tabel 9 geeft de belangrijkste bevindingen weer, Een aanz¡enlijk deel van de
tekortkomingen is inmiddels gerepareerd,
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AsÞect Aantal
1. Niet-geaccrediteerde opleidingen worden onvoldoende onderscheiden

van geaccred iteerde opleidingen
3

2. Afstudeervarianten of specialisaties worden onvoldoende onderscheiden
van geaccrediteerde opleidingen

3

3. Nog niet geaccrediteerde opleidingen worden als reeds geaccrediteerde
oDleidinqen qeoresenteerd

3

4. Cursussen of 'deelopleidingen' dragen dezelfde naam als
qeaccrediteerde opleidi nqen

1

5. Dat niet de instelling zelf maar alleen een samenwerkingspaÉner de
opleiding in geaccrediteerde vorm mag aanbieden is onvoldoende
duidelijk

2

6. Er wordt gesteld of gesuggereerd dat het totale opleidingsaanbod
geaccrediteerd is terwijl dat niet zo is

2

7. Een (buitenlandse) partnerorganisatie biedt de opleiding aan en/of stelt
qetuiqschriften uit te moqen reiken terwiil dat niet zo is

2

Tabel 9: Aantal maal dat of ¡ nfo rm a t¡ e wo rdt ve rstre kt =$

Ad 1: Niet-geaccrediteerd aanbod
Drie instellingen maken in de presentatie van het aanbod onvoldoende onderscheid
tussen opleidingen die wel en die niet geaccrediteerd zijn. Dat wil zeggen dat op
belangrijke plaatsen, zoals hoofdpagina's op de website, niet duidelijk is welk deel
van het aanbod geaccrediteerd is.

Ad 2: Varianten en specialisaties
Sommige instellingen verzu¡men aan te geven dat een deel van het bredere
opleidingsaanbod geen opleidingen in de zin van de WHW betreft. Het gaat dan om
bijvoorbeeld afstudeervarianten, specialisaties of aparte kopstudies die als zodanig
niet in het Croho staan vermeld maar in de communicatie wel als (eigenstandige)
opleidingen worden gepresenteerd.

Ad 3: Nog niet geaccrediteerd
Het komt voor dat opleidingen worden vermeld die nog niet geaccrediteerd zijn.
Vooral als de macrodoelmatigheidstoets en de accreditatieprocedure beide nog niet
zijn afgerond is dat zeer voorbarig. Het is immers niet gegarandeerd dat deze
stappen met succes zullen worden doorlopen. De praktijk wijst uit dat dergelijke
procedures soms onverwacht veel tijd in beslag nemen.

Ad 4: Cursussen of deelopleidingen
Instellingen bieden soms een breed aanbod aan cursussen en deelopleidingen aan.
De WHW kent alleen de accreditatie van opleidingen. Vooral als cursorisch aanbod
dezelfde naam heeft als een geaccrediteerde opleiding kan snel verwarring
ontstaan. Een apart aandachtspunt is dat soms delen van opleidingen als cursussen
worden aangeboden terwijl niet op voorhand duidelijk is of de inhoud volstrekt
identiek is aan het betreffende gedeelte van de geaccrediteerde opleiding en/of de
betreffende onderdelen zonder aanvullende activiteiten tot vrijstellingen in het
reguliere programma leiden, Een aantal maal is gebleken dat bij doorstroming naar
de geaccrediteerde opleiding aanvullende opdrachten dienen te worden gemaakt,
terwijl dat feit niet gedocumenteerd is. Ook onwenselijk is de situatie dat het
cursorische aanbod expliciet drempelloos is - dat wil zeggen dat deelnemers niet
aan de wettelijke vooropleidingseisen van een hbo-opleiding hoeven te voldoen,
terwijl behaalde cursussen vervolgens onverkort kunnen worden ingebracht in de
geaccrediteerde opleiding als vrijstelling. De instellingen dienen er in deze situatie
voor te waken dat de eisen ten aanzien van de wettelijke vooropleidingseisen en de
zogenaamde 21+toets worden nageleefd en dat de informatie over de procedure
adequaat is.
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Ad 5: Erkend bij de andere part¡j
Sommige instellingen presenteren opleidingen als erkend of geaccrediteerd terwijl
zij zeff niet de licentiehouder zijn. Onder voorwaarden is dat geen probleem.
Belangrijke voorwaarden zijn dat er duidelijke afspraken zijn tussen beide
instellingen en dat de student te allen tijde duidelijk weet wie de echte aanbieder -
en dus verantwoordelijke - voor het geaccrediteerde onderwijs is, wie het
getuigschrift uitreikt, enzovoort. Aan deze voorwaarden werd enkele malen niet of
niet voldoende voldaan.

Ad 6: Het gehele aanbod erkend
Een aantal instellingen is onzorgvuldig in het gebruik van de termen 'erkend' en
'geaccrediteerd'. Soms wordt op websites en in brochures aangetroffen dat'het
gehele opleidingsaanbod' erkend of geaccrediteerd is, terwijl dat niet voor het
gehele aanbod geldt.

Ad 7: Een andere partij biedt'erkend'onderwijs aan
Er zijn twee voorbeelden aangetroffen van instellingen die een samenwerking
aangingen met een organisatie die zelf geen geaccrediteerd onderwijs aanbiedt
maar desondanks geaccrediteerd onderwijs zegt te verzorgen dat tot een wettelijk
getuigschrift leidt. In beide situaties betrof het samenwerking met buitenlandse
partijen. Het ging om kleinschalige en recente samenwerkingsafspraken die nog niet
tot onrechtmatige getuigschriften hebben geleid. De initiatieven zijn inmiddels
stopgezet.

3.6 Tot slot

We sluiten dit hoofdstuk af met enkele opmerkingen over de reikwijdte van de
bevindingen en een grafische samenvatting van de belangrijkste uitkomsten,

Reikwijdte onderzoek
Bij een aantal niet-bekostigde instellingen waarvan een opleiding werd onderzocht is
sprake van tekortkomingen die kunnen voortkomen uit instellingsbreed beleid,
waardoor problemen zich ook bij andere dan de onderzochte opleiding kunnen
voordoen. In het bekostigd onderwijs is dat in mindere mate zo en betreft het
eerder incidentele gevallen. Dat blijkt uit de informatie op de websites van
instellingen, uit overig voorlichtingsmateriaal, uit de toelichting van de instellingen
tijdens onze bezoeken en uit het feit dat een aantal maal ter verificatie of ter
verduidelijking ook een andere dan de geselecteerde opleiding tijdens het
onderzoek aan de orde is gesteld.

Het instellingsbrede beleid betreft ook onderwerpen ten aanzien waarvan wij
tekortkomingen constateren, zoals de studielastberekening, de toepassing van het
concurrency-principe, de rol van de werkplek in de opleiding, het functioneren van
de examencommissie en de informatie over de opleiding. Als een instelling
bijvoorbeeld voor al haar opleidingen een concurrencyfactor hanteert die generiek
en normatief wordt toegepast, zonder aanziens des persoons, is het niet
denkbeeldig dat ook bij andere dan de door ons onderzochte opleiding studiepunten
worden toegekend waar geen leerdoelen, competenties of studie-inspanningen
tegenover staan. Daarom zullen wij alle instellingen aanschrijven en hen hierop
wijzen (zie hoofdstuk 5).

Samenvatting bevindingen
Onderstaande grafiek vat de bevindingen ten aanzien van de dertien onderzochte
opleidingen samen. Het betreft de situatie zoals beschreven in de paragrafen 3.1 tot
en met 3.4.7

7 Omdat de bevindingen in paragraaf 3.5 niet de dertien onderzochte opleidingen maar het
instellingsbrede aanbod betreffen worden deze uitkomsten in de grafiek niet getoond.

31



Per opleiding is een score bepaald door de oordelen op het toegepaste
beoordelingskader bij elkaar op te tellen. Een positief oordeel telt als 1, het oordeel
dat gedeeltelijk aan de norm is voldaan telt als 0,5 en een negatief oordeel als 0.
Per opleiding zijn de zeventien aspecten van het beoordelingskader die bij alle
opleidingen werden beoordeeld, opgeteld tot een eindscore die aan de linkerzijde (in
blauw) wordt weergegeven. Ter rechterzijde wordt (in rood) steeds het percentage
van de studielast getoond dat kon worden verantwoord. Daarbij is geen uitsplitsing
gemaakt tussen studiepunten die niet konden worden onderbouwd en studiepunten
die ten onrechte zijn toegekend, omdat de beschikbare informatie en documentatie
voor een scherp onderscheid tussen beide categorieën vaak niet toereikend was.

Grafiek 1: de onderzochte opleidingen naar de dìmensies'percentage normen uit
het beoordelÌngskader waaraan wordt voldaan' (linker kolom) en 'percentage van de
totale stud¡elast van 240 EC dat kan worden verantwoord' (rechter kolom)
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4 CONCLUSIES

Onderstaand wordt eerst korÈ antwoord gegeven op de onderzoeksvraag
Vervolgens wordt het antwoord toegelicht.

4.1 Antwoord op de onderzoeksvraag

De centrale vraag in het onderzoek was: hoe waarborgen instellingen dat in
(ver)korte, versnelde of geintensiveerde opleidingstrajecten de eindkwalificaties in
volle omvang worden gerealiseerd en dat de opleiding studeerbaar is?

Onvoldoende waarborg
Voor alle dertien onderzochte opleidingen geldt in meer of mindere mate dat
onvoldoende wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitswaarborgen. Gevolg is dat
onvoldoende is gewaarborgd dat de beoogde eindkwalificaties in de volle breedte en
op het gewenste niveau worden gerealiseerd. Twaalf van de dertien opleidingen
kunnen een aanzienlijk deel van de totale studielast niet of onvoldoende
onderbouwen in termen van vrijstellingen of studie-inspanningen. Bij elf daarvan
geldt dat voor een vijfde tot zelfs tweederde van de verwachte studielast van 240
EC.8 Het gaat hier niet alleen om een probleem van presentatie of documentatie.
Aanzienlijke aantallen studiepunten worden onterecht toegekend, dat wil zeggen
zonder dat daar een grond voor is. Veel opleidingen beschikken daarnaast niet over
een goed functionerende examencommissie en een adequate onderwijs- en
examenregeling. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW) wordt door de onderzochte opleidingen op deze punten vaak niet of
onvoldoende nageleefd. Ook zien we dat instellingen niet altijd goed communiceren
over de accreditatiestatus van hun opleidingsaanbod, waardoor bij (aankomende)
studenten verkeerde verwachtingen kunnen worden gewekt.

4.2 Toelichting

Studielast
Bij twaalf van de dertien onderzochte hbo-bacheloropleidingen wijkt de door ons
berekende studiebelasting aanzienlijk af van wat op grond van de WHW (artikel
7.4b) mag worden verwacht. De afwijkingen variëren van 20 tot 65 procent,
Gemiddeld kon 45 procent van de te verwachten studielast niet of onvoldoende
worden onderbouwd. Dat betekent dat gemiddeld van 110 van de 240 EC van de
twaalf betreffende opleidingen niet aannemelijk kan worden gemaakt dat er een
studie-inspanning of een verantwoorde vrijstelling tegenover staat. Soms worden
aanzienlijke aantallen studiepunten generiek en normatief toegekend, dus zonder
rekening te houden met de situatie van de individuele student en zonder dat er een
studie-inspanning tegenover staat of dat sprake is van een verantwoorde
vrijstelling. Dat gebeurt vooral als studenten naast de opleiding een baan hebben.
Hoe de werkkring een rol speelt in de opleidingen en op grond waarvan dit tot het
toekennen van studiepunten leidt is vaak onduidelijk. Soms ontbreekt een deel van
het curriculum omdat het standaard wordt vrijgesteld, zodat de opleiding alleen op
papier optelt tot 240 EC.

Examencommissie
Nagenoeg alle opleidingen beschikken over een examencommiss¡e die qua
samenstelling aan de wettelijke eisen voldoet, Examencommissies zijn zich in het
algemeen goed bewust van hun formele taken; ze zien in dat hun functioneren

B EC staat voor European credit point. Een studiepunt omvat 28 studie-uren. Een volt¡jdse
hbo-bachelopleiding bestaat in beginsel uit vier studiejaren van elk 60 EC, in totaal dus 240
EC, ofwel 6.720 studie-uren.
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moet verbeteren en werken aantoonbaar aan de eigen professionalisering. Acht van
de dertien examencommissies vervullen de wettelijke taken namelijk nog niet naar
behoren; vier examencommissies doen dat ten dele. De inspectie constateert
tekortkomingen die direct verband houden met de breedte, de diepgang en het
niveau van de opleiding en van afgestudeerden. Tijdens de bezoeken is gebleken
dat examencommissies deze vraagstukken, en de samenhang daartussen,
afgelopen jaren nog onvoldoende tot hun werkdomein rekenden. Zeker sinds de
taakverzwaring van de examencommissie per september 2010 met de invoering van
de Wet versterking besturing wordt een zelfbewuste en proactieve houding van de
examencommissie verwacht ten aanzien van haar hoofdtaak, namelijk het
vaststellen of afgestudeerden in voldoende mate de eindkwalificaties beheersen.

Informatie over de opleiding
Zowel over de studielastnormen als over de werkelijke studiebelasting van
studenten is bij de meerderheid van de opleidingen onvoldoende informatie
beschikbaar. Adequate evaluatiegegevens over de gerealiseerde studielast
ontbreken bij bijna alle opleidingen. Geen van de opleidingen voldoet wat dat
betreft volledig aan de eisen die de WHW stelt in de artikelen 7.13 en 7.14. Bij een
meerderheid van de opleidingen was ook de wettelijke voorgeschreven informatie
over de opleiding als geheel ontoereikend, waardoor deze onvoldoende kon dienen
als handvat voor student, docent, management en examencommissie. De
onderwijs- en examenregeling bevat vaak onvoldoende informatie over één of meer
van de volgende onderwerpen: de beoogde eindkwalificaties, de programma-
inhoud, de toetsing, de opleidingsvarianten, de vrijstellingen, de studielast en
studieduur en de rol van de beroepspraktijkvorming binnen de opleiding.

De wet en de praktijk
De wetgever verwacht dat aan alle groepen studenten, ongeacht hun leeftijd,
achtergrond, werkervaring of opleidingsvariant een volwaardige opleiding wordt
geboden en dat vrijstellingen zorgvuldig worden toegekend. Aan het diploma is een
vast aantal EC verbonden. Bij een hbo-diploma gaat het om 240 EC. De
onderliggende stud¡elast moet transparant onderbouwd zijn en periodiek worden
geëvalueerd. De WHW biedt ruimte voor maatwerk aan diverse doelgroepen en is
op dit punt voldoende duidelijk voor alle vormen van hoger onderwijs: voltijd,
deeltijd en duaal. De studielastvereisten stellen hoge eisen aan het ontwerp van
curricula en de verantwoording van de programmering, zeker voor specifieke
doelgroepen. Daarbij zien we dat het onderscheid tussen deeltijdse, voltijdse en
duale vormen van onderwijs in de praktijk echter niet altijd duidelijk is. Ook geven
instellingen aan dat het wettelijk kader hen onvoldoende normatief houvast biedt
voor het flexibel inrichten van opleidingstrajecten. Wij vragen ons af of dit de
oorzaak is, immers de ruimte die de wet biedt vraagt om een verantwoording van
het gebruik van die ruimte. In ieder geval is het zo dat de praktijk problemen bij
inrichting en verantwoording van de programma's laat zien. Zo doen bijvoorbeeld
veel deeltijdopleidingen in hun onderbouwing van de studielast een beroep op de
werkplek. Artikel 7.27 van de wet vooru iet expliciet in de mogelijkheid voor
deeltijdopleidingen om de werkplek een rol te geven in de opleiding, maar stelt
daarbij als voorwaarde dat dit in de onderwijs- en examenregeling is uitgewerkt.
Niet alleen schort het daar vaak aan, ook zien we dat juist in dit verband vaak
onterecht studiepunten worden toegekend, namelijk zonder dat daar leerdoelen of
studie-inspanningen tegenover staan.

Informatie over het opleidingsaanbod
Zes van de dertien instellingen verstrekken onjuiste of ontoereikende informatie
over de status van (een deel van) het bredere opleidingsaanbod. Dit reikt verder
dan de onderzochte opleidingen. Van ontoereikende informatie is bijvoorbeeld
sprake als:
. in informatiebrochures en/of op de website opleidingen worden vermeld die

niet geaccrediteerd zijn terwijl dit níet of niet duidelijk wordt aangegeven;
. no9 niet geaccrediteerde opleidingen zonder toelichting als geaccrediteerde

opleidingen worden vermeld;
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o , cursussen dezelfde naam hebben als gehele opleidingen;
. uitstroom- of afstudeervar¡anten als opleidingen worden gepresenteerd

In alle gevallen is de instelling er op gewezen dat de communicatie onvoldoende
transparant is en studenten op het verkeerde been kan zetten. Gedurende het
onderzoek is de informatie overigens al aanzienlijk verbeterd.

Reikwijdte bevindingen
Het onderzoek betreft een beperkt aantal opleidingen, die op basis van een
risicoanalyse werden geselecteerd. Bij de dertien opleidingen samen waren in elk
van de afgelopen drie jaren gemiddeld zo'n 1.700 studenten ingeschreven. In totaal
studeerden in deze periode zo'n 750 mensen af. Uit onze werkwijze vloeit voort dat
de uitkomsten geen representatief beeld geven van het hoger beroepsonderwijs als
geheel. Wel gaat het om meer dan een enkel incident. Niet alle opleidingen die bij
ons vragen opriepen maakten in deze fase deel uit van het onderzoek. De situaties
waar wij het risico het grootst achtten werden onderzocht. Bij het onderzoek waren
tien niet-bekostigde instellingen en drie bekostigde instellingen betrokken.

Bij een aantal niet-bekostigde instellingen waarvan een opleiding werd onderzocht is
sprake van tekortkomingen die kunnen voortkomen uit instellingsbreed beleid,
waardoor problemen zich ook bij andere dan de onderzochte opleiding kunnen
voordoen. In het bekostigd onderwijs is dat in mindere mate zo en betreft het
eerder incidentele gevallen, Er is in het bekostigd onderwijs een aanzienlijk kleinere
proportie opleidingen onderzocht dan in het niet-bekostigd onderwijs. Er kan op
basis van dit onderzoek geen stelselbrede conclusie worden getrokken, ook niet wat
betreft de deelsectoren bekostigd en niet-bekostigd onderwijs en hun onderlinge
verhouding,

Afstemming met de NVAO
Van twee van de dertien opleidingen heeft de NVAO recent geconstateerd dat het
eindniveau van afstudeerwerken niet aan de eisen voldoet. Deze opleidingen zitten
in een hersteltraject. Bij drie andere opleidingen constateerde de NVAO recent dat
het eindniveau van de studenten aan de maat is. De overige acht opleidingen
worden binnenkort gevisiteerd in verband met het verlopen van de
accreditatietermijn van deze opleidingen. De inspectie heeft de NVAO geinformeerd
over de uitkomsten van het onderzoek. In reactie heeft de NVAO het volgende
aange9even.

De NVAO beoordeelt accreditatieaanvragen die na september 2009 werden gedaan
aan de hand van de volgende criteria. Een hbo-bacheloropleiding heeft een
studielast van 240 studiepunten. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
Vrijstellingen kunnen op basis van individuele beoordeling worden gegeven, maar
een programma waarin structureel vrijstelling wordt verleend voor bepaalde
categorieën studenten kan niet worden geaccrediteerd. Een studieprogramma van
een geaccrediteerde voltijdse opleidíng wordt aangeboden in de vorm van 60
studiepunten per jaar. Voor deeltijdse en duale opleidingen geldt deze norm niet
(minder punten per jaar zijn mogelijk). Goed beargumenteerd is bij opleidingen van
private instellingen een verkort intensief programma mogelijk van max. 80
studiepunten per jaar, wanneer de instelling aantoont dat de studenten zorgvuldig
worden geselecteerd met het oog op het intensieve programma; dat het programma
ín redelijkheid studeerbaar is voor geselecteerde studenten; dat de voorzieningen
en de beschikbaarheid van het personeel adequaat zijn om het intensieve
programma haalbaar te maken en dat het beoogde eindniveau wordt gerealiseerd.
Bacheloropleidingen bij bekostigde instellingen moeten - in verband met de eisen
van toegankelijkheid en studeerbaarheid - in alle gevallen een programma
aanbieden van 60 studiepunten per jaar. Daarbinnen kunnen verkorte varianten
met een hogere belasting worden aangeboden.
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Aanbeveling
Ons onderzoek leidt tot zorg over de studielast, het vrijstellingenbeleid, de
informatie en documentatie en het funct¡oneren van examencommissies, en
daarmee over de borging van het eindniveau van de opleidingen in kwestie. Het is
van belang dat de minister met (de vertegenwoordigers van) de instellingen in het
hoger onderwijs spreekt over de wijze waarop opleidingen, en in het bijzonder
deeltijd- en duale trajecten en maatwerktrajecten voor specifieke groepen
studenten, het best kunnen worden vormgegeven om deze problematiek het hoofd
te bieden. Vertrekpunt is daarbij de wettelijke opdracht aan instellingen om de met
het diploma verbonden studielast goed te onderbouwen en te evalueren.
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5 VERVOLG

Vervolgtoezicht
Bij alle dertien opleidingen vindt vervolgtoezicht door de inspectie plaats. Wij
hebben de instellingen verzocht de geconstateerde tekortkomingen te herstellen.
Het bevoegd gezag is in alle gevallen gevraagd uiterlijk per 1 december 2013 een
rapportage aan ons toe te zenden met informatie over het gevoerde beleid en de
gerealiseerde (en de eventueel nog te realiseren) verbeteringen.

Omdat sommige verbeteringen mogelijk niet op korte termijn kunnen worden
gerealiseerd is de verbetertermijn op één jaar gesteld, Daarbij gaan wij er van uit
dat verbeteringen die eerder kunnen worden gerealiseerd ook inderdaad eerder in
gang worden gezet. De instellingen is verzocht in de 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
Indien bij het onderzoek naar de verbetering blijkt dat de tekortkomingen
voldoende zijn hersteld, stopt daarmee het vervolgtraject. De inspectie beeindigt
dan het geïntensiveerde toezicht. Als de gewenste verbeteringen zich niet of
onvoldoende hebben voorgedaan kan de inspect¡e maatregelen treffen. In het
uiterste geval kan dat betekenen dat de inspectie de minister zal adviseren een
instelling het recht te ontnemen om de geaccrediteerde opleiding(en) aan te bieden

Aanvullende activiteiten
In de periode tot 1 december 2013 volgen wij de voortgang en de ontwikkelingen
door middel van gesprekken met het bevoegd gezag. Ook vragen wij instellingen na
te gaan of vergelijkbare problemen zich voordoen bij opleidingen die nu niet in het
onderzoek waren betrokken en zo nodig ook daar act¡e te ondernemen.

Met dezelfde boodschap zullen wij alle aanbieders van geaccrediteerd hoger
beroepsonderwijs informeren over de bevindingen in dit rapport.

Met de NRTO en de HBO-raad zal de inspectie overleggen over onderliggende
oorzaken en de noodzaak van structurele verbéteringen.

Vervolgonderzoek
Wanneer instellingen voldoende tijd hebben gekregen om in de eigen organisatie
onderzoek te doen en verbeteringen in gang te zetten, voeren wij een tweede fase
van het onderzoek uit. Dit zal niet plaatsvinden voor begin 2014. Het
vervolgonderzoek richt zich op andere opleidingen van instellingen waar reeds een
onderzoek heeft plaatsgevonden en op opleidingen van instellingen die nog niet in
het onderzoek waren betrokken,
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BI¡LAGE I: BEOORDELINGSKADER

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

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
o I (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;
c ? als het criterium bii gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;
. NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

9 In de bestuurlijke afspraken tussen NRTO en OCW is als uitgangspunt opgenomen dat ook privaat
gefinancierde hbo-bacheloropleidingen (conform de WHW) vierjarige programma's kennen met een omvang
van 60 EC per jaar. Daarnaast zijn verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen mogelijk mits dit past bij
de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt vormgegeven. In het bijzonder voor vwo'ers is het van
belang uitdagende leerroutes in te richten 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 beschikbaarheid van het personeel
adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd wordt.

I. VOOR,LICHTING EN TOELATING
1.1 Informat¡e. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de

instroommogel¡jkheden en toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande
studenten (7 .t3, 7 ,LS).

De informatie is zodanig dat de (aanstaande) student zich een goèd oordeel kan vormen
over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en
opleidingsmogelijkheden kan vergelijken (7.15). Het betreft informatie over in ieder geval
de instelling, het onderwijs en de opleidingsnamen, en in het bijzonder (7.13 en 7.15):
a. 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. vrijstell¡ngsmogelijkheden; verkorte of versnelde opleidingen en/of maatwerktrajecten,
g. de te behalen qraad.
1.2 fntake. De aanmelding- en intakeprocedures zijn er op gericht onderwijs te bieden

dat zo goed mogelijk aanslu¡t op de behoeften van de student en op de kennis,
houding en vaardigheden die de student zich al eigen heeft qemaakt.

Verwacht wordt dat procedures, voorwaarden, beoordelingscriteria en beslissingen i.v.m.
toelating tot de opleid¡ng en tot eventuele opleid¡ngsvarianten goed zijn gedocumenteerd,
dat de instelling deugdelijke instrumenten hanteert om vast te stellen of een (aankomende)
student in aanmerking komt voor toelating en voor vrijstelling voor één of meer
proqrammaonderdelen en dat sDrake 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
examenregeling wordt voor een duale opleiding in ieder geval aangegeven:
a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorqebracht,
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1 VOORLICHIING EN ÎOELATTNG
b. de minimale stud¡elast van dat deel van de opleiding.
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een
overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie. Deze regelt de rechten en
verplichtingen van partijen en bevat ten minste informatie over (7,7):
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de

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

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

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

de vooropleidingseisen (7,24) en - voor zover van toepassing - aan de nadere
vooropleidinqseisen (7.25) en de aanvullende eisen (7.26 en 7.26a).

1.5 Toelat¡ngsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de
vooropleidingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de
opleidinq 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
examenreqelinq (7.29).

2.t Informat¡e. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud
van het onderw¡is (7.L3, 7.15).

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

o nde rw ij seen hed en,
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 beë¡ndiging 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 in de vorm van opleidingen: een

opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden gericht op de
verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van inzicht, kennis
en vaardigheden, met een nader onderbouwde stud¡elast d¡e ¡n overeenstemming is
met de wetteliike 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 0.4b]l.
2.3 Studeerbaarheid. Een opleiding is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in

staat wordt gesteld om te voldoen aan de interne normen voor de studielast en de
externe normen voor de studievoortganq (7.4; 7.14).

De studielastnormen z¡jn geëxplic¡teerd 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
studeerbaarhe¡d van het Drooramma. De studielast wordt oeriodiek qeëvalueerd (7.I4).
2.4 Propedeuse. Elke hbo-opleiding heeft een propedeutische fase met als functie

oriëntatie, selectie en verwijz¡ng van de student (7.8).
Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de
onderw¡is- en examenreoelino anders is beoaald. De studielast van de orooedeuse is 60 EC.
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2. ON
euse is gericht op het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de opleiding en op
en selectie aan het eind van de

De pro
fase

2.5 verzorgd overeenkomstig het beleid en de
procedures die binnen de instelling gelden en overeenkomstig de wettelijke
voorschriften.

U¡tvoer¡ng. Het onderwijs

3.
3.1 Informat¡e. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede ¡nformatie

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

kunnen worden,
b. de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per 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, schrifteluk 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 term¡jn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt,
g. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de student ¡nzage krijgt in zijn beoordeelde

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

h. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is
voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens,

i, waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog
op de toelatinq tot het afleqqen van het desbetreffende tentamen.

3.2 Benoeming en samenstell¡ng examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per
opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in (7.L2).

Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op bas¡s van hun
deskundigheid. Tenm¡nste één lid is als docent verbonden aan de opleiding (7.12a). Het
instellingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencom missie voldoende is gewaarborgd (7.L2b)
3.3 Taken examencomm¡ss¡e. De examencomm¡ssie stelt op objectieve en deskundige

wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en
examenregeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die
nod¡g zijn voor het verkrijgen van een qraad (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

nemen,
c. stelt richtlijnen vast om de u¡tslag 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 jaarl¡jks een verslag op van haar werkzaamheden t.b.v. instellingsbestuur of

decaan,
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lnspectie van het Onderwijs

t.r'u.I
plJ@owinsp.nl

Kenmerk: L2O2OOOO234

Datum: 23 februari 2012

Betreft : onderzoek (ver)korte tra¡ecten

Geachte mevrouwf,
Naaraanleidingvandebrief24januari jl.ontvangtuhierbij dedoorugevraagdeinformatie. Uheeftinhetkadervan

het onderzoek naar verkorte trajecten de opleiding Bedrijfskundige lnformatica geselecteerd. Vanwege de

leesbaarheid is een en ander puntsgewijs hieronder opgenomen, na een korte inleiding ten aanzien van de opleiding

Bedrijfskundige lnformatica van Hogeschool SDo/Stichting Deeltijd Opleidingen 30 KA.

lnleiding

Stichting Deeltijd Opleidingen heeft in augustus 2011 de opleiding Bedrijfskundige lnformatica (DT) overgenomen van

Stichting SOD opleidingen te Woerden. Deze opleiding had bij de overdracht geen studenten. Er is ter voorbereiding

op de overname door SDO contact opgenomen met OCW en DUO om goed geïnformeerd te worden over de

procedure van overdracht van een opleiding tussen niet bekostigde instellingen (rechtspersonen voor hoger

onderwijs). Daartoe is een wíjziging in het croho doorgevoerd, wat betekent dat de opleiding door Stichting SOD

Opleidingen (27 WJ) is beëindigd en uitgeschreven in het croho en diezelfde opleiding is toegevoegd in het croho bij

Stichting Deeltijd Opleidingen (SDO) 30K4, inclusief de bestaande datum van het accreditatiebesluit. De opleiding

Bedrijfskundíge lnformatica is door SDO na overname in herontwikkeling. Er zijn over de periode van onderzoek geen

studenten actief.

I nformatie puntsgewijs weergegeven

1. OER.

U treft de onderwijs- en examenregeling van de opleiding HBO Bedrijfskundige lnformatica 2OLI-20L2 aan als bijlage.

2. Studieeids
U treft de studiehandleiding 2011-2012 aan als bijlage.
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3. Aanvullende informatie

- maotwerkaanbod en aanbod verkorte of versnelde trajecten.
Er zijn nog geen verkorte of versnelde trajecten actief. Wel kunnen we enkele voorbeelden laten zien van de wijze
waarop we maatwerk ontwikkelen. U treft de brochure voor een verkort programma Bedrijfskundige lnformat¡ca aan
ten behoeve van medewerkers van Capgemini die nog niet beschikken over het getuigschrift Bl. Hierop zijn nog geen
studenten gestart.

- vrijste I I i ng enbe le id
Zie daarvoor de Onderwijs- en examenregeling en de studiehandleiding. Er is een uitgebreide procesbeschrijving voor
de vrijstellingen beschikbaar, ínclusief de aanpak van de intakeprocedure.

- de rol von de werkplek in de opleiding
Zie daarvoor de Onderwijs- en examenregeling. Aan de hand van een werkplekscan vindt een inventar¡satie plaats van
de geschiktheid van de werkplek. Deze stellen we graag beschikbaar.

- Studieduur
De opleiding heeft een omvang van 24O EC met een nominale doorlooptijd van 4 jaar in deeltijd

4. Studentenaantallen.
Hieronder is de ingevulde tabel tweemaal opgenomen. Eenmaal voor de opleiding HBO Bedrijfskundige lnformatica en
eenmaal als totaal voor Stichting Deeltijd Opleidingen (HBO Bedrijfskunde 34035 en Bedrijfskundige lnformatica
34404).

Hogeschool SDo/Stichting Deeltijd Opleidingen 30 KA HBO Bedrijfskundige lnformatica (isatcode 344041
Voor het studieiaar 20LO/201,7 2OO9/2070 2OO8/2009
Totaal ingeschreven
studenten

0 0 0

Totaal afgestudeerden 0 0 0
< 2 iaar 0 0 0
2-3 jaar 0 0 0
3-4 iaar 0 0 0
4-5 iaar 0 0 0
> 5 jaar 0 0 0

Hogeschool SDO/ St¡cht¡ng Deeltijd Opleidingen 30 KA Totaal (isatcode 34035 + 344041
Voor het studieiaar 2070/2Ùtr 2009/2070 2OO8/2009
Totaal ingeschreven

studenten
315 160 L42

Totaal afgestudeerden 18 36 33
< 2 jaar 0 0 0
2-3 iaar 1 1 2

3-4 jaar 8 18 12

4-5 jaar 6 4 11
> 5 iaar 3 13 8
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Tenslotte
Wij hebben ter voorbereiding op het bezoek op 12 maart a.s. de volgende documenten voor u beschikbaar.

- reglementexamencommissie
- notulen examencommissie 2010 en 2011 met besluiten
- verder zullen we documenten inzake de intake, vrijstellingenprocedure en de werkplekscan graag ter inzage

beschikbaar stellen.

Er zijn voor de opleiding Bedrijfskundige informatica nog geen studenten actief. Dit heeft consequenties voor de door
u opgevraagde informatie. Doordat er geen studenten actief zijn, zijn er geen vrijstellingsbesluiten , is er ook nog geen

collegerooster,zijn er geen afgestudeerden en er zijn ook nog geen studentendossiers. De opleiding is in

herontwikkeling. Dit nemen we graag met u door. Ook wij vinden flexibele op maat gesneden opleidingen een groot
goed. We willen met u graag in gesprek om onze zienswijze ten aanzien van maatwerk te delen.

Graag willen we de agenda voor het bezoek met u doornemen. We zullen daartoe nog contact opnemen.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen over deze brief en eventuele aanvullende
informatie kunt u contact opnemen met de h""rI (contactpersoon) vi[@sdo.nl ofl
I(opleidinqsmanager)vi[@sdo.nlofbeidetelefonischui.I.
Met vriendelijke groet,
Hogeschool SDO/ Sticht¡ng Deeltijd Opleidingen

directeur

Bijlagen

- Onderwijs- en exa men re geling 2O1,t-2O12
- Stud iehand leiding 20LL-2012
- Voorbeeld brochure ten behoeve van Capgemini
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Paragraaf 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1.7 Toeposselijkheid von de regeling

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding HBO Bedrijfskundige

informatica van Hogeschool SDO,Stichting Deeltíjd Opleidingen.

Arti kel 7.2 Beg ripsbepo I i nge n

ln deze

a)

b)

c)

d)

e)

f)

n)

p)

q)

regeling wordt verstaan onder:

de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);

student: degene die is ingeschreven aan Hogeschool SDO, Stichting Deeltijd Opleidingen, voor het volgen van

het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding;

propedeuse: de propedeutische fase van de bacheloropleiding, bedoeld in artikel 7.8 van de wet.

hoofdfase: het gedeelte van de bacheloropleiding, dat volgt op de propedeutische fase;

onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de we!
practicum: een praktische oefening, als bedoeld in art. 7.13 van de wet, in een van de volgende vormen:

- het maken van een scriptie,

- het maken van een werkstukofeen paper,

- het uitvoeren van een action learning opdracht,

- het deelnemen aan veldwerk of een excursie,

- het maken van een beroepsproduct,

- of het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van

bepaalde beroepsvaardigheden;

major: het geheel van verplichte onderwijseenheden in propedeutische- en hoofdfase;

majorgebonden minor: het geheel van onderwijseenheden samenhangend met en deel uitmakend van de

major in propedeutische- en hoofdfase;

vrije minor: het geheel van algemene of beroepsgerelateerde (keuze-) onderwijseenheden in de hoofdfase;

examen: het propedeutisch of het bachelor examen van de opleiding;

kwartiel: deel van het studiejaar, met een omvang van 15 ECTS studiepunten en een doorlooptijd van

maximaal 3 maanden.

ECTS: European Credit Transfer System hetgeen staat voor het Europees Systeem voor de overdracht en de

accumulatie van studiebelastingpunten en wordt gebruikt om studiepunten toe te kennen aan onderdelen

van een studie of opleiding. É¿n ¡qfS staat gelijk aan een normatieve studiebelasting van 28 studie-uren.

toetsvorm: is de wijze waarop de studenten bewijzen of zij aan de toetseisen voldoen.

toetseenheíd: een aantal met elkaar samenhangende leerdoelen binnen een onderwijseenheid die

afzonderlijk worden getoetst.

kernopgaven: d¡t z¡jn de kritische beroepssituaties bestaande uit keuzes en dilemma's waarmee de

beroepsbeoefenaar in beroepspraktijk wordt geconfronteerd.

conceptuele leerlijn: de leerlijn waar vooral de theoretische vorming plaatsvindt.

beroepsvaardigheden leerlíjn; de leerlijn die gericht is op training en ontwikkeling van belangrijke praktische

vaardigheden.

integratie leerlijn; de leerlijn waarbij de nadruk ligt op samensmelting van theorie, praktijk, eigen ervaring en

professioneel gedrag.

c)

h)

i)

i)
k)

r)

m)

o)

r)
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s) reflectie en studieloopbaan leerlijn: de leerlijn waarbij het ontwikkelingsproces van de deelnemer centraal
staat.

t) stichtingsbestuur: het bestuur van de Stichtíng Deeltíjd Opleidingen

u) examencommissie: de commissie belast met het afnemen van de examens díe door het stíchtingsbestuur is

ingesteld op grond van artikel 7.L2van de WHW.

v) examinatoren: de personen die belast zijn met het afnemen van de examens en (deel)tentamens en door dê

examencommissie daartoe zijn benoemd.

De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.

Artikel 7.3 Doel von de opleiding

Met de opleiding wordt beoogd:

¡ ontwíkkelíng van integrerende kennis, inzicht en vaardigheden die toepasbaar is binnen het bedrijfskundige
beroepsdomeín.

. ontwikkeling tot een startbekwame beroepsbeoefenaar gericht op het ¡n grote mate van zelfstandigheid
kunnen functioneren binnen een complexe context.

¡ voorbereiding voor een verdere studíeloopbaan, met het recht op toegang tot professionele

masteropleidingen.

Artikel 7.4 Vorm von de opleiding

De opleíding wordt in deeltíjd onderwijs verzorgd

Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding

Artikel 2.1 lndeling en examens von de opleiding

1. De opleiding is opgedeeld in een propedeutische fase en een hoofdfase. Het geheel van de opleiding
bestaat uit een major, een majorgebonden minor en een vrije minor.

2. ln de opleiding kunnen de volgende examens worden afgelegd:

a. tentamens op het niveau van een onderwijseenheid

b. het propedeutisch examen;

b. het afsluítend of bachelorexamen.

Artikel 2.2 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.
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Arti ke I 2. 3 P rofess ione I e b e ro e p svo rm i ng

De opleiding van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende elementen te bevatten ten

dienste van de professionele beroepsvorming van de student, in het bijzonder met betrekk¡ng tot:

- het zelfstandig professioneel denken en handelen;

- het beroepsmatig communiceren in de eigen en tenminste een vreemde taal;

- het hanteren van professionele kennis in een bredere beroepsgerichte en maatschappelijke context.

Artikel 2.4 Vormgeving opleiding

De opleiding is competentiegericht ingericht waarbij de integratie van vak en beroep wordt vormgegeven in een

opleidingsprofiel dat bestaat uit 4 leerlijnen, te weten:

L de conceptuele leerlijn

2. de integratie leerlijn

3. deberoepsvaardigheden leerlijn

4. de reflectie en studieloopbaan leerlíjn

ln het leerlijnenmodel wordt gewerkt met opdrachten en tentamens 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 beroepspraktijk. Elk opdracht is voorzien van specificaties waar de student moet

voldoen. Die specificaties zijn gerelateerd aan kerntaken, kernopgaven en de competenties.

Artikel 2.5 Beroepsprofiel

Dit beroepsprofiel is gebaseerd op de door de HBO Raad vastgestelde domeincompetenties voor de Bachelor of lCT,

en de uitwerking hiervan door het HBO-i. Dit beroepsprofiel is vertaald naar de eindtermen/onderwijskwalificaties

voor de opleiding HBO Bedrijfskundige informatica. ln de modulewijzers zijn deze eindtermen en

onderwijskwalificaties verder uitgewerkt.

2. 6 Bijzo nd e re b e roe psve re i ste n

Voor de opleiding zijn geen bijzondere beroepsvereisten op grond van artikel 7.6 van de Wet op het Hoger Onderwijs

en Wetenschappelijk onderzoek van toepassing. Wel is sprake van eisen inzake verplichte praktische oefening

ingevuld vanuit de eigen werkomgeving danwel in de vorm van stage zoals opgenomen in artikel 5.12.
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Paragraaf 3 De propedeutische fase van de opleiding

Arti ke I 3. 7 5a m e nste I li ng p ro ped e uti sch e fa se

1. De propedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast:

OE 1 Geautomatiseerde informatievoorziening met een studieomvang van 15 ECTS

OE 2 Persoonlijke leeruveg en beroepenoriëntatie met een studieomvang van 15 ECTS

OE 3 Communicatie en ICT met een studieomvang van 15 ECIS

OE 4 Communicatie en management met een studieomvang van 15 ECTS

Artikel 3.2 Somenstelling onderwijseenheden in de propedeutische fose

Een onderwijseenheid in de propedeutische fase bestaat uit toetseenheden. De opbouw in onderwijseenheden,

toetseenheden, leerlijnen, studielast en toetsvorm kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Artikel 3.3 Afsluitend exomen

De student is geslaagd voor het propedeutisch examen als hij alle onderwijseenheden die deel uitmaken van het
propedeutisch examen, met in achtneming van hetgestelde in artíkel 5.13, met een voldoende heeft afgesloten.

Onderwijs-

eenheid:

Toetseenheid Leerl¡jn: ECIS: Toetsvorm:

oE1 lnleiding lnformat¡etechnoloqie ConceDtueel 2 Kennistoets/oDdracht

oE'l Toeqepaste lnformatietechnoloqie Conceptueel 6 Kennistoets/oDdracht

oE1 Praktijk¡nstruct¡e geautomat¡seerde

¡nformatievoorzien ino

lntegratie 7 Vaardigheidstoets

oE2 Leersti¡lentest Conceptueel 2 Kennistoets/opdracht

oE2 Zelfbeoordeling Conceptueel ,| Kennistoets/opdracht

oE2 POP/PAP lnteoratie 2 Vaardiqheidstoets

oE2 Reflectie lnteoratie 2 Reflectieverslao

oE2 Beroepsor¡ëntatie Conceptueel 4 PraKiiktoets

oE2 Praktijkopdracht Beroeosvaardioheden 4 PraKiiktoets

oE3 Communicatie 1 ConceDtueel 4 Kennistoets/oDdracht

oE3 ICT alqemeen 1 Conceotueel 4 Kennistoets/oodracht

oE3 Action learnino oþdracht lntegratie/onderzoek 4 Essay/paper

oE3 Beroepsproduct beroeosvaardioheden 3 Disitaal portfolio

oE4 Communicatie 2 ConceDtueel 4 kennistoets/oDdracht

oE4 Organ¡satie en manaqement Conceptueel 4 Kennistoets/oDdracht

oE4 Act¡on learnino oodracht lnteqrat¡e/onderzoek 4 Essay/paper

oE4 360ofeedback scan plus opstellen POP en PAP Reflectie en studieloopbaan 3 Reflectieverslaq
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Paragraaf 4 De hoofdfase van de opleiding

Artikel 4.1 5a menstelling hoofdfose

1. De hoofdfase van de opleiding omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast:

OE 5 lnformatie analyse en databasemanagement met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE 6 UML en ICT met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE7 Economie, recht en onderzoeksmethodes met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE 8 Database management en advies met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE 9 Applicatiebeheer en BPM met een studieomvang van 15 ECT$ major,

OE 10 Eusiness & lT alignment en multimedia met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE 11 Projectmanagement en beheer met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE t2 Verandermanagement en contentmanagement met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE 13 Bedrijfskundige informatica en mijn keuze met een studieomvang van 15 ECTS, vrije minor

OE 14 Bedrijfskundige informatica en míjn verdieping met een studíeomvang van 15 ECTS, majorgebonden minor

OE 15 Stage met een studieomvang van 30 ECTS, major*

OE 16 Afstudeeropdracht met een studieomvang van 30 ECTS, major
* (Van toepassing indien beroepsproducten uit andere onderwijseenheden niet in de eigen beroepspraktijk voldaan

kunnen worden).

2. ln de hoofdfase kan in het kadervan de keuze modulen van onderwijseenheid 13 en onderwijseenheid 14gekozen

worden uit de volgende vrije minor-onderdelen:

¡ Keuze uit onderdelen van de bachelor opleiding bedrijfskunde
o Bl minoren (datawarehousing and business intelligence, servicemanagement, requirements and testing). De

minoren worden uítgevoerd bij voldoende belangstelling.

Artikel 4.2 Somenstelling onderwijseenheden in de hoofdfase

Een onderwijseenheid in de hoofdfase fase bestaat u¡t víer toetseenheden.

De opbouw in onderwijseenheden, toetseenheden, leerlijnen, studielast en toetsvorm kan schematisch als volgt

worden weergegeven:

O p I eid i ng smod u le n hoofdfase
oE5 lnformatie analyse 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE5 Software en databases 1 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE5 Act¡on learn¡ng opdracht 4 lntegratie Essay/paper

oE5 Beroepsproduct 3- beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

oE6 UML 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE6 ICT algemeen 2 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE6 Action Learning opdracht 4 lntegratie/onderzoek Essay/paper

oE6 Zelfreflectie, opstellen
persoonlijk actieplan

3- reflectie en
studieloopbaan

Persoonlijk actieplan
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oE7 Ondezoeksmethoden 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE7 Action Learning opdracht 4 lntegratie/onderzoek Essay/paper

oE7 Beroepsproduct 3* beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

oE8 Software en databases I 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE8 Adviesvaard¡gheden 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE8 Action Learning opdracht 4 lntegratie/onderzoek Essay/paper

oE8 Beroepsproduct 3* beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

oE9 Applicat¡ebeheer (BisL) 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE9 BPM 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE9 Act¡on Learning opdracht 4 lntegratie/onderzoek Essay/paper

oE9 Reflectie, PAP, 360o
feedback

reflect¡e en
studieloopbaan

Zelfbeoordel¡ng

oE 10 Bus¡ness & lT alignment 4 Conceptueel Kenn¡stoets/opdracht

oE 10 Mult¡media 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE 10 Action Learning Opdracht 4 lntegratie/onderzoek Praktijkbeoordeling

oE l0 Beroepsproduct 3- Beroepsvaardigheden Dig¡taal portfol¡o

oE 11 Organisat¡everanderin g 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE 1't Beheer management
(rTrL)

4 Conceptueel

oE 11 Act¡on Learning
Opdracht

4 lntegratie/onderzoek Essay/paper

oE 11 360'feedbackscan met
persoonlijk actieplan

reflectie en
studieloopbaan

Reflectieverslag

oE't2 Projectmanagement 4 Conceptueel KeRnistoets/opdracht

oE12 Contentmanagement 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE 12 Action Learning Opdracht 4 lntegratie/onderzoek Essay/paper

oE 12 Beroepsproduct J beroepsvaard¡gheden Dig¡taal portfolio

oE 13 Keuzemodule I 4 Conceptueel Kenn¡stoets/opdracht

oE 13 Keuzemodule 2 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE 13 Action learning opdracht 4 lntegrat¡e/onderzoek Essay/paper

oE 13 Beroepsproduct 3- beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

oE 14 Keuzemodule 3 4 Conceptueel Kehnistoets/opdracht

oE 14 Keuzemodule 4 4 Conceptueel Kenn¡stoets/opdracht

oE'r4 Action learning opdracht 4 lntegratie/onderzoek Essay/paper

oE 14 Beroepsproduct 3- beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

oE7 Bedrijfseconomie en
recht

4 Conceptueel Kennistoets/opdracht
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oE 16 Afstudeeropdracht,
scriptie inclusief
presentat¡e en
verdediging

30 lntegrat¡e/onderzoek Afstudeerscriptie,

criterium gericht
interview

oE 15 Stag€/ praktijkcomponent beroepsvaardigheden Praktijkbeoordeling

* De studiepunten met * kunnen alleen in een voor de opleiding relevante werkomgeving behaald worden. Dit kan op

de normale werkplek van iemand zijn. Dit wordt geinventariseerd middels een werkplekscan. lnd¡en in iemands

normale werkomgeving niet aan de beroepsproducten gewerkt kan worden dienen deze onderdelen in een andere

relevante omgevíng (stage) uitgevoerd te worden.

3,3 Afsluitend exomen

De student is geslaagd voor het afsluitend hoofdfase examen als hij alle onderwijseenheden die deel uitmaken van

het afsluitend examen, met in achtneming van het gestelde in artikel 5.13, met een voldoende heeft afgesloten.

Paragraaf 5 Tentamens en examens van de opleiding

Artikel 5.1 Algemeen

1. Het tentamen geeft de student zowel tussentijds als bij afsluiting van het onderdeel de nodige informatie

of hij de gestelde leerdoelen zal bereiken resp. heeft bereikt. Hij wordt daarbij geadviseerd over zijn

verdere deelname aan het betreffende 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 cíjfer 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 aanvullende of een

vervangende toets af te leggen.

4. lndien de student om lichamelijke en/of zintuiglijke redenen aanpassingen behoeft in de organisatie en/of

afname van het tentamen dan kan hij een schríftelijk verzoek richten aan de examencommissie.

Artikel 5.2 Toetsíng binnen onderwijseenheden

Voor elke afzonderlijke onderwijseenheid geldt:

1. ledere binnen een onderwijseenheid als afzonderlijk deeltentamen gedefinieerd practícum moet

voldoende zijn.

2. De overige deeltentamens binnen een onderwijseenheid worden onderling gewogen overeenkomstig het

aantal studiepunten en moeten gemiddeld voldoende zijn.

Onderuijs- en examenregeling HBO bedrijfskund¡ge ¡nformatica Pagina 10 augustus 201 I



3. Maximaal één onvoldoende (minimaal het cijfer 4,0) voor één van de deeltentamens, niet zíjnde een

practicum, is toegestaan, mits het gewogen gemiddelde meer bedraagt dan 5,5.

4. Het eindc¡jfer voor een onderwijseenheid is het ongewogen gemiddelde van de practica en het gewogen

gemiddelde resultaat van de overige deeltentamens, nadat deze zijn afgerond.

Artikel 5.3 Verplichte volgorde

1. lnschrijving (en daarmee deelname aan het onderwijs en de tentamens) voor de hoofdfase van de

opleiding is uitsluitend mogelijk als betrokkene in het bezit is van het propedeutische getuigschrift van die

opleiding of als betrokkene minimaal 30 ECIS van het propedeutisch programma heeft behaald.

2. De student kan pas starten met de afstudeeropdracht ingeval hij in bezit is van het propedeutisch

getuigschrift en 100 ECTS uit de hoofdfase heeft behaald.

3. De examencommissie kan, op schríftelijk verzoek van betrokkene, toegang verlenen tot het afleggen van

tentamens in de hoofdfase als niet voldaan is aan het hiervoor gestelde in lid l van dit artikel.

Artikel 5.4 Tijdvokken en frequentie von de tentomens

1. Tot het afleggen van de tentamens van de in artikel 3.1. en artikel 4.1 genoemde onderdelen wordt in

elk semester tenm¡nste eenmaal de gelegenheid gegeven.

2. ln afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt tot het afleggen van het tentamen van een onderdeel,

waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar slechts eenmaal de

gelegenheid gegeven.

Artikel 5.5 Vorm von de tentomens

1. De tentamens van de onderdelen, genoemd in artikel 3.1. en artíkel 4.1, worden schriftelijk afgelegd, met

uitzondering van de tentamens voor:

a. onderdelen uit de beroepsvaardigheden leerlijn: deze kunnen, op aanwíjzing van de

examencommissie, geheel of gedeeltelíjk mondeling worden afgelegd.

b. onderdelen uit de integratie leerlijn: deze kunnen, op aanwijzing van de examencommissie,

geheel of gedeeltelijk mondeling worden afgelegd.

c. onderdelen uit reflectie en studieloopbaan leerlijn: deze kunnen, op aanwijzing van de

examencommissie, geheel of gedeeltelijk mondeling worden afgelegd.

2. Verslagen en rapporten (praktische oefeningen) die onderdeel uitmaken van een (deel)tentamen dienen volgens de

aanwijzingen in de studiewijzers ingeleverd te worden.

3. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze

dan vorenbedoeld wordt afgelegd.
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4. Aan studenten met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel

mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zo

nodig deskundig advies in alvorens daarover te beslissen.

Artikel 5.6 Mondelinge tentomens

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 bijzondergeval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft

gemaakt.

Artikel 5.7 lnschrijven en legitimeren

De student kan verplicht worden zich voor elke schriftelijke (deel) tentamen (regulier of herkansing) in te schrijven.

Tijdens een (deel)tentamen moet een student zich kunnen legítimeren door middel van zijn/haar bewijs van

inschrijving dan wel studentenkaart. Als legitimatie kan ookgelden: rijbewijs, paspoort, toeristen-kaart en

identiteitsbewijs.

Anikel 5.8 Voststelling en bekendmoking tentomenuitslog

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 6 weken na de dag waarop het is

afgelegd, en verschaft de adminístratie van de opleiding de nodige gegevens ten behoeve van de

uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan de student.

3. Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelíjk af te leggen tentamen bepaalt de examen-

commissie tevoren op welke wijze en binnen wdke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent

de uitslag zal ontvangen. Met schriftelijke verklaring wordt een digitale informatieverstrekking gelijk

gesteld.

4. Op de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het

ínzagerecht, bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, alsmede op mogelijkheid voor bewaar en vervolgens de

mogelijkheid voor beroep bij het college van beroep voor de examens.

5. De student heeft in hetzelfde collegejaar recht op t herkansing voor een tentamen indien de uitslag onvoldoende

is. Bij herkansing geldt dat het laatst behaalde cijfer telt.
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Artikel 5.9 6 eld igheidsdu u r

1. De geldígheidsduur van behaalde onderdelen is 8 jaar.

2. De maximale periode van aaneengesloten inschrijving bedraagt 6 jaar

Artikel 5.10 I nzagerecht

1. Gedurende tenminste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk
tentamen krijgt de student op zijn verzoek ínzage in zíjn beoordeeld werk. Tevens wordt hem op zijn

verzoek tegen kostprijs een kopíe verschaft van dat werk.

2. Gedurende de in het eerste lid genoemde term¡jn kan elke belangstellende kennis nemen van vragen en

opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede 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 tenminste twee vaste tijdstippen. lndien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn of
te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere

mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen be in het eerste lid genoemde termíjn.

Artikel 5.77 Vrijstellingen voor het ofleggen van een tentqmen

De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, 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- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken

m.b.t. het desbetreffende onderdeel.

Artikel 5.12 vrijstelling voor de stoge

1. De opleiding HBO Bedríjfskundige informatica is een opleiding met een omvang van 240 ECTS.

Studenten kunnen een vrijstelling krijgen voor de stage indien de student:

a. in een opleidingsgerelateerde werkomgeving werkzaam is die zich leent voor het kunnen uitvoeren van

practicum opdrachten in de beroepspraktijk; en minimaal voor 0,5 FTE daar werkzaam ís, en

b. minimaal één jaar fulltime relevante werkervaring heeft opgedaan voorafgaand aan de opleiding.

2. Om vast te kunnen stellen of een student in aanmerking komt voor een vrijstelling van de stage, zal een

werkplekonderzoek worden gehouden. Op basis van dit onderzoek ontvangt de student een advies van

de opleiding. Dit advies kan inhouden dat de student in een aantal gevallen in plaats van de praktíjk

opdrachten uit het tweede studiejaar een aantal simulatie opdrachten moet u¡tvoeren. Voorafgaand aan

het vrijstellingsonderzoek zal de student worden verzocht schriftelijk informatie te verstrekken over zíjn

vooropleiding, werkervaríng en werkplek.

Als de werkgever van de student het op prijs stelt dat er binnen de practicum opdrachten vertrouwelijk
wordt om gegaan met informatie, kunnen daaromtrent tijdens het werkplekonderzoek afspraken worden
gemaakt tussen de student, de werkgever en de opleidíng.
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Eventuele vrijstelling van de stage houdt niet de vrijstelling voor de beroepsproducten in. Deze beroepsproducten

kunnen in het geval van vrijstelling gerealiseerd worden in de eigen werkomgeving.

3. lngeval de student niet beschikt over een relevante werkplek is een aanvullende stage van een halfjaar

verplicht.

4. lngeval de student tijdens de opleiding van functie wisselt, dient er opnieuw een werkplekonderzoek

gehouden te worden om vast te stellen of werkomgeving voldoet aan de eisen die de opleiding stelt. De

student is verplicht om dit aan de opleiding te melden. lngeval de student tijdens de opleiding in de

situatie terecht komt dat hij niet langer een werkkring heeft, dan geldt hetgeen is opgenomen onder punt 3

van dít artikel. Behaalde studiepunten in het kader van beroepsproducten blijven staan, echter nog niet

gerealiseerde beroepsproducten dienen dan ingevuld te worden in een passende werkomgeving in de

vorm van een aanvullende stage.

Artikel 5.73 Exomen

1. De examencommissíe stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende bewijzen

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 onderzoek instellen

naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderdelen of aspecten van de opleidíng,

índien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven.

Artikel 5.14 Getuigschrift

1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt het getuigschrift HBO Bedrijfskundige

informatica verleend.

2. ln het diploma supplement wordt aangegeven voor welke minorvarianten de student eveneens tentamens

heeft afgelegd, deze minorvariant kan eventueel op het getuigschrift van de kandidaat worden opgenomen.

3 lndien de student aanspraak kan maken op het díploma (getuigschrift) kan deze de examencommissie verzoeken

om daartoe nog niet over te gaan. Het uitstel is beperkt tot maximaal 3 maanden nadat de student heeft voldaan aan

de eisen van het examen.

4. De student behaalt de graad HBO Bachelor daarbij de titel B ict achter de naam, danwel naar keuze de titel bc

(baccaluareus) voor de naam.
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Pa ragraaf 6 Vooropleiding

Arti ke I 6. 1- Voo ro p lei di ng se i sen

Degene die zich wenst in te schrijven voor de opleiding HBO Bedríjfskundige informatica dient afhankelijk van

vooropleiding en leeftijd te voldoen aan de hierna volgende vooropleidingseisen:

De volgende in Nederland afgegeven diploma's:

a. VWO

b. HAVO

c. VHBO

d. MBO, niveau 4

e. een met bovenstaande gelijk te stellen diploma

f. getuigschriften van een hoger niveau dan die genoemd.

Afhankelijk van eventuele deficiënties op basis van profielen in de vooropleiding kan er een toelatingsassessment

afgenomen worden. Op basis hiervan kan toegang tot de opleiding geweigerd worden, zie hiervoor ook artikel 6.2.

Arti ke I 6. 2 O nth effi n g voo ro p I ei d i ng se i se n

Ontheffing van de wettelijke eisen is mogelijk voor diegenen die op het moment dat hij met de studie wil beginnen 21
jaar of ouder zijn. ln dat geval wordt in een toelatingsonderzoek nagegaan of íemand geschikt is voor de opleiding

HBO Bedrijfskundige informatica. Bij dit toelatingsonderzoek waarin de student blijk moet geven van:
. voldoende algemene ontwikkeling

' voldoende kennis van de Nederlandse taal om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen

' werkzaam zijn in een aan de opleiding gerelateerde werkomgevíng waarín action learning opdrachten verricht
kunnen worden, dan wel bereid ís gedurende het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding een stage te lopen

van minimaal een half jaar, gedurende welke stage een aantal practica opdrachten alsnog in de praktijk moeten

worden uitgevoerd.

Arti kel 6.j Ori ëntotiejaa r

1. Een kandidaat die niet voldoet aan de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 6.1 en 6.2 kan zích

inschrijven voor een oriëntatieperiode van een jaar. f n dit jaar kan de kandidaat deelnemen aan de

onderwijsactiviteiten en tentamens van de propedeutische fase. ln dit jaar krijgt de kandidaat na voor het

einde van het eerste semester en vervolgens voor het einde van het tweede semester een schriftelijk
advies over de voortzetting van zijn opleiding. Na afloop van dit oriëntatiejaar wordt beoordeeld of de

kandidaat zich definítief kan inschrijven als student. Als voorwaarde voor definitieve inschrijvíng voor het

vervolg van de opleíding wordt hierbij als norm gehanteerd dat de kandidaat gedurende het eerste

studiejaar studiepunten behaald moet hebben met een minimale omvang van 30 ECTS.

2. Desgevraagd geeft de opleiding de student mondeling advies over de voortzetting van de studie in of
buiten de hogeschool en over eventuele andere ontwikkelingsmogelijkheden.
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Pa ragraaf 7 Studiebegeleiding

Arti ke I 7. 7 Stu d i evoo rtg a ng sad m i n i strotie

1. De opleiding registreert de individuele studieresultaten van de studenten

2. Zij verschaft elke student tenminste eenmaal per jaar een overzicht van de door hem behaalde

studieresu ltaten.

Artikel 7.2 Studiebegeleiding

De opleidíng draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten, die voor

de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelíjke studiewegen in en buiten de

opleiding en het opstellen van een persoonlijk ontwikkel- en actieplan.

Artikel 7.3 Studieodvies

1. ln het jaar van zijn eerste inschrijving krijgt elke student voor het einde van het eerste en vervolgens voor

het einde van het tweede semester een schríftelijk advies over de voortzett¡ng van zijn opleiding.

2 Desgevraagd geeft de opleiding de student mondeling advies over de voortzetting van zijn studie in of

buiten de hogeschool en over eventuele andere ontwikkelingsmogelijkheden.

3 lngeval er te weinig studievoortgang plaatsvindt, kan de examencommissie besluiten om een bindend

studieadvies te geven. Dit houdt in dat de student niet langer kan deelnemen aan de opleiding, vanwege

te weinig studieresultaten. De norm die wordt gehanteerd is minimaal 30 ECIS per jaar. lndien deze norm

niet wordt behaald, kan de examencommissie besluiten het bindend studieadvies uit te brengen. De

student wordt in dit geval altijd gehoord.
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Paragraaf 8 Slotbepal ingen

Artí kel 8. 7 Wijz igi ngen

1. Wijzigingen van deze regeling worden door het stichtingsbestuur, gehoord de examencommissie, bij

afzonderlijk besl uit vastgesteld.

2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van

de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.

3. Een wíjziging kan voorts níet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige andere beslissing, die

krachtens deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzien van een student.

Artikel 8.2 Bekendmoking

1. l-let stichtingsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regelen

en ríchtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijzigíng van deze

stukken.

2. Elke belangstellende kan op het examenbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken
verkrijgen.

Artikel 8.3 I nwe rkingtred i ng

Deze regeling treedt in werking op 1 september 20LL en is van kracht zo lang deze niet is vervangen door een nieuw
of gewijzigd reglement.

Aldus vastgesteld door het stichtingsbestuur op 02 augustus 2011.
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Hogeschool SDO, Sticht¡ng Deeltijd Opleidingen, ¡s off¡c¡eel aangewezen op basis van art¡kel 6.9 van de WHW met het brinnummer 3OKA.

De opleiding HBO Bedrijfskundige informat¡ca is gereg¡streerd als 34404 in het centraal Regisrer Opleidingen Hoger Onderw¡js (CROHO).

Copyr¡ght Hogeschool SDO 2011.

Niets u¡t deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

middel van druk, fotokopie, microf¡lm, CD of DVD of op welke wiJze dan ook, zonder

voorafgaande schrlftelijke toestemming vån de uitgevers.

NB: Op d¡e plaotsen waor ¡n dlt document ¡n de h¡j-vorm wordt gesproken wordt nodrukketijk ook de zij-vorm bedoetd.
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L. lnleiding

Op 31 mei 2011 heeft de staatssecretaris van het M¡n¡sterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten

om Stichting Deeltijd Opleidingen te erkennen als zelfstandige hogeschool. SDO is geregistreerd onder het
brinnummer 30KA in het centraal register hoger onderwijs (CROHO). De opleiding HBO Bedrijfskundige

informatica van SDO is daar geregistreerd als deeltijd opleiding onder isatnum mer 34404. De formele

aanwijzing van SDO als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de wet op hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek (WHW) is een afsluiting van een lang traject en een erkenning van de kwaliteit van

de opleiding, de organisatie, de inzet van de studenten, de docenten, en de coördinatie. Vanaf het studiejaar

20ll-2072 gaat Stichting Deeltijd Opleidingen verder onder de naam Hogeschool SDO.

De opleiding Bedríjfskundige informatica is toegevoegd aan het opleidingsportfolio van Hogeschool SDO met
íngang van het schooljaar 2017-2072. Deze studiehandleiding biedt de nieuwe studenten Bedrijfskundige

informatica van Hogeschool SDO de belangrijkste informatie met betrekking tot het opleidingsprogramma

Bedrijfskundige informatica voor het studíejaar201L-20L2. De studiehandleidíng is opgebouwd uit drie

onderdelen. Als eerste is de programmabeschrijving opgenomen, met de studiepunten per onderwijseenheid

en een korte beschrijving van iedere module. Het tweede deel bevat ínformatie met betrekking tot
examinering. Daarin zijn de reglementen ten aanzien van de examinering en de mogelijkheden tot bezwaar en

beroep opgenomen. Als laatste is een overzicht opgenomen met praktische informatie. Mocht je iets niet in de

studiehandleiding terug kunnen vinden, neem dan gerust even contact op met de opleidingscoördinator!
of via

f@sdo.nl

We wensen je veel succes en plezier met de opleiding!

Hogeschool SDO

September 2011
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2. Opbouw programma Bedrijfskundige informatica SDO 2OLl-201,2

2.1 Programma vanuit het onderwijs- en examenreglement (OERI

De opleiding bestaat uit een ínleidende propedeuse en een hoofdfase. Hieronder volgt een beschrijving van de

opbouw in studiepunten (ECTS) en toetsvormen.

2.1.1 Propedeuse

De propedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast:

OE 1 Geautomatiseerde informatíevoorziening met een studieomvang van 15 ECTS

OE 2 Persoonlijke leerweg en beroepenoriëntatie met een studieomvang van 15 ECTS

OE 3 Communicatie en ICT met een studieomvang van 15 ECIS

OE 4 Communicatie en management met een studieomvang van 15 ECTS

De student is geslaagd voor het propedeutísch examen als hij alle onderwijseenheden die deel uitmaken van

het propedeutisch examen met een voldoende heeft afgesloten.

2.2.2 de hoofdfase

De hoofdfase van de opleiding omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast:

HogeschoolSDO StudiehandleidingBedrijfskundigeinformalica20lL-20I2

Leerlijn: ECIS: Toetsvorm:Onderwijs-

eenheid :

Toetseenheid

Conceptueel 2 Kennistoets/opdrachtoE1 I nleidine lnformatietechnologie

6 Kennistoets/opdrachtoE1 Toesepaste lnformatietechnologie Conceptueel

7 VaardigheidstoetsoEL Praktijki nstructie geautomat¡seerde

informatievooziening

lntegratie

Conceptueel 2 Kennistoets/opd rachtoE2 Leerstijlentest

Conceptueel 1 Kennistoets/opd rachtoE2 Zelfbeoordeling

2 Vaa rdisheidstoetsoE2 POP/PAP lntegratie

2 ReflectieverslaeoE2 Reflectie lntegrat¡e

Conceptueel 4 PraktijktoetsoE2 Beroepsor¡ëntatie

Beroepsvaardigheden 4 PraktiiktoetsoE2 Pra kti ikopd racht

4 Kennistoets/opdrachtoE3 Communicatie Conceptueel

ICT alsemeen 1 Conceptueel 4 Kennistoets/opdrachtoE3

I ntesratie/onderzoek 4 Essay/paperoE3 Action learning opdracht

beroepsvaardisheden 3 Disitaal portfoliooE3 Beroepsproduct

4 kennistoets/opd rachtoE4 Communicatie 2 Conceptueel

Conceptueel 4 Kennistoets/opdrachtoE4 Organisatie en management

I ntesratie/onderzoek 4 Essay/paperoE4 Action learning opdracht

Reflectie en

studieloopbaan

3 ReflectieverslagoE4 360s feedback scan plus opstellen POP en PAP
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OE 5 lnformatie analyse en databasemanagement met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE 6 UML en ICT met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE7 Economie, recht en onderzoeksmethodes met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE 8 Database management en advies met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE 9 Appl¡catiebeheer en BPM met een studieomvang van 15 ECTS, major,

OE 10 Business & lT alignment en multimedia met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE 11 Projectmanagement en beheer met een studieomvang van 15 ECTS, major

OE12 Verandermanagement en contentmanagement met een studieomvangvan 15 ECTS,

major/majorgebonden minor)

OE 13 Bedrijfskundige informatica en mijn keuze met een studieomvang van 15 ECTS, vrije mínor

OE 14 Bedrijfskundige informatica en mijn verdieping met een studieomvang van 15 ECTS, majorgebonden

minor

OE 15 Stage met een studieomvang van 30 ECTS, major*

OE 16 Afstudeeropdracht met een studieomvang van 30 ECTS, major* (Alleen van toepassing indien beroepsproducten uit andere onderwijseenheden niet in de eigen
beroepspraktijk voldaan kunnen worden).

2. ln de hoofdfase kan in het kader van de keuze modulen van onderwijseenheid 13 en onderwijseenheid 14
gekozen worden uit de volgende vrije minor-onderdelen van de conceptuele leerlijn:

¡ Keuze uit onderdelen van de bachelor opleidíng bedrijfskunde
. Nog in te richten Bl minoren (datawarehousing and business intelligence, servicemanagement,

requirements and testing)

Een onderwijseenheid in de hoofdfase fase bestaat uit vier toetseenheden. De opbouw in onderwijseenheden,
toetseenheden, leerlijnen, studielast en toetsvorm kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Opleidingsmodulen hoofdfase
oE5 lnformatie analyse 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE5 Software en databases L 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE5 Action learning opdracht 4 lntegratie Essay/paper

oE5 Beroepsproduct 3* beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

oE6 UML 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE6 ICT algemeen 2 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE6 Action Learning
opdracht

4 I ntegratie/onderzoek Essay/paper

oE5 Zelfreflectie, opstellen
persoonlijk actieplan

3* reflectie en
studieloopbaan

Persoonlijk actieplan

oE7 Bedrijfseconomie en
recht

4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE7 Onderzoeksmethoden 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE7 Action Learninþ
opdracht

4 I ntegratie/onderzoek Essay/paper

oE7 Beroepsproduct 3* beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

oE8 Software en databases 1 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE8 Adviesvaardigheden 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE8 Action Learning
opdracht

4 I ntegratie/onderzoek Essay/paper
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oE8 Beroepsproduct 3* beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

* De studiepunten met * kunnen alleen in een voor de opleiding relevante werkomgeving behaald worden. Dit kan op de

normale werkplek van iemand zijn. Dit wordt geïnventariseerd middels een werkplekscan. lndien in iemands normale

werkomgeving niet aan de beroepsproducten gewerkt kan worden dienen deze onderdelen in een andere relevante

omgeving (stage) uitgevoerd te worden.

De student is geslaagd voor het afsluitend hoofdfase examen als hij alle onderwijseenheden die deel uitmaken

van het afsluitend examen met een voldoende heeft afgesloten.

oE9 Applicatiebeheer (BisL) 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE9 BPM 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE9 Action Learning
opdracht

4 I ntegratie/onderzoek Essay/paper

oE9 Reflectie, PAP,360e
feedback

3* reflectie en
studieloopbaan

Zelfbeoordeling

Kennistoets/opdrachtoE 10 Business & lT alignment 4 Conceptueel

oE 10 Multimedia 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE 10 Action Learning
Opdracht

4 I ntegratie/onderzoek Praktijkbeoordeling

oE L0 Beroepsproduct 3* Beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

oE 11 Organisatieverandering 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE 1L Beheer management
(rïL)

4 Conceptueel

oE 11 Action Learning
Opdracht

4 lntegratie/onderzoek Essay/paper

3* reflectie en
studieloopbaan

ReflectieverslagoE 11 360'feedbackscan met
persoonlijk actieplan

oE72 Projectmanagement 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

Kennistoets/opdrachtoE 72 contentmanagement 4 Conceptueel

Action Learning
Opdracht

4 I ntegratie/onderzoek Essay/paperoE 12

oE t2 Beroepsproduct 3* beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

oE 1.3 Keuzemodule 1 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE L3 Keuzemodule 2 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

oE 13 Action learning opdracht 4 I ntegratie/onderzoek Essay/paper

beroepsvaardigheden Digitaal portfoliooE 13 Beroepsproduct 3*

oE 14 Keuzemodule 3 4 Conceptueel Kennistoets/opdracht

Kennistoets/opdrachtoE 14 Keuzemodule 4 4 Conceptueel

oE 14 Action learning opdracht 4 I ntegratie/onderzoek Essay/paper

oE 14 Beroepsproduct 3x beroepsvaardigheden Digitaal portfolio

oE L5 Stage/
praktijkcomponent

beroepsvaa rdigheden Praktijkbeoordeling

oE 16 Afstudeeropd racht,
scriptie inclusief
presentatie en
verdedisins

30 I ntegratie/onderzoek Afstudeerscriptie,

criter¡um ger¡cht
interview
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2.2 P rogramma va nuit het opleidingsprofiel

2.2.1De kerntaken

Het opleidingsprofiel geeft een omschrijving van de eisen in termen van kennis, vaardigheden en

beroepshouding waaraan een afgestudeerde van de opleiding HBO bedrijfskundige informat¡ca moet voldoen

Uitgangspunt hierbij is dat het opleidingsprofiel nauw moet aansluiten op het beroepsprofiel.

Het einddoel van het opleidingsprogramma is dat de afgestudeerden competent zijn om de volgende

kerntaken uit te kunnen voeren:

Kerntaak 1

I nterdisciplinair werken

Kerntaak 2

Basisprincipes van design toepassen en adviseren over het gebruik van multimediale toepass¡ngen

Kerntaak 3

Uitvoeren van een requirements analyse en het ontwerpen en inrichten van applicaties en informatíesystemen

op basis van een requirements analyse.

Kerntaak 4

Bedrijfsprocessen: lnrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en/of organisatieprocessen.

Kerntaak 5

Analyseert de financiële en juridische aspecten, ¡nterne processen en de organisat¡e omgeving.

Kerntaak 6

Bedrijfskunde en verandermanagement: Ontwikkelt, implementeert en evalueert veranderingsprocessen.

Kerntaak 7

Analyseert en specificeert een basis infrastructuur en (embedded) systemen

Kerntaak 8

Communicatie: ln en extern communiceren en teamgericht samenwerken aan projecten in een

multidisciplinaíre, multiculturele en internationale arbeidsomgeving.

Kerntaak 9

Persoonlijke leerweg: Bepalen doelstellingen voor de eigen professionele ontwikkeling en functioneren in

uiteenlopende beroepssituaties.

Kerntaak 10

Minor (vrije ruimte)

Deze kerntaken zijn verder uitgewerkt in het opleidingsprofiel. Dit document is beschikbaar op leerplein.
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2.2.2 Overzicht relatie tussen de modulen en de kerntaken

De kerntaak is de kerntaak waar de module centraal staat. Met de overige
aangegeven kerntaken heeft de module ook essentiële raakvlakken

8 9 102 3 4
":.'ìr.;ìí'fi$
OE Onderwiiseenheid

:'td",:;¡" ;lr, i. i,;i ,;.Ì;, :. 1--ä :*'':. ì;'.;

Module

,,lU ii,i,ir i lii ¡i:,r,ï:. i{'E ; ¡ ¡, . .ri; :, r,:',',.' i::ii
7 5

ûá
6

rKi
7

X
oE1

Geautomatiseerde
informatievoorziening

I nleiding I nformatietechnologie

Toegepaste lnformatietechnologie X

X X
oE2

Persoonl ijke leerweg en
beroepenoriëntatie

Persoonlijke leerweg

beroepenoriëntatie X X

oE3 Communicatie en ICT ICT algemeen 1 X X

Communicatie 1 X X X X X X X

X X X X X X X XoE4 Communicatie en management Communicatie 2

Organisatie en management X X X

oE5 lnformatie analyse en
databasemanaqement

lnformatie analyse
X X X

Software en databases 1

oE6 UML en ICT UML
X

ICT algemeen 2 X X

oE7 Economie, recht en

onderzoeksmethodes

Bedrijfseconomie en recht

Onderzoeksmethoden X

oE8 Database management en advies Software en databases 2

X XAdviesvaardigheden

oE9 Applicatiebeheer en BPM Applicatiebeheer ( BisL)

BPM X X

X X
oE 10 Business & lT alignment en

multimedia
Business & lT alignment

Multimedia

oE 11 Proiectmanagement en beheer Organisatieveranderi ng X X

Beheer management (lTl L)

OE- 12 Verandermanagement en
contentmanagement

Projectmanagement
X

Contentmanagement
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2.3 Beschrijving van het curriculum

Hieronder is een korte beschrijving van de onderwijseenheden in het curriculum opgenomen. De volledige

beschrijving van de modules met de uiteenzetting van de leerstof over de lessen worden opgenomen in

modulebeschrijvingen. De modulebeschrijvingen worden opgenomen op leerplein.

laar I

Algemeen
Jaar 1 kan in principe vrijgesteld worden voor deelnemers uit de beroepspraktijk. Alle modules, uítgezonderd
ICT algemeen 1 komen uit het BK curriculum. De literatuur van organisatie en management alsmede ICT

algemeen 1 is wel verplicht. Deze zal gebruikt worden als naslagwerk bij andere modules.

Module :Toegepaste ICT

Leerdoelen

r de basisfuncties van een PC en het besturingssysteem

. de basisfuncties van een tekstverwerker, een spreadsheet, een presentatieprogramma en een

database
¡ de basisfuncties met betrekking tot internet, e-mail, elektronisch postvak beheren, elektronische

agenda beheren en elektronisch vergaderingen en afspraken plannen en beheren.

Literatuur

Step by step Office 2007, Joyce Cox e.a., Pearson Education, ISBN 97890430L4311

Module : Praktiikgerichte ICT toepassingen
Leerdoelen

¡ Effectief leren werken met spreadsheets

r Maken van financiële analyses op basis van eenvoudige modellen

Literatuur

¡ Syllabus Excel Draaitabellen (SDO)

. Syllabus Excel praktijktoepassíngen (SDO)

¡ Syllabus Praktijkopdrachten geautomatiseerde toepassingen (SDO).

Module : Persoonliike leerwes
Leerdoelen

¡ heeft inzicht in wie hij is en wat hij kan onder meer door zelfreflectie en een persoonlijkheidsscan

. kan een studieplanning opstellen ín de vorm van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) voor de lange

termijn en een persoonlijk actieplan (PAP) voor de komende periode (korte termijn).

Literatuur

¡ Studieloopbaan ontwikkeling beroepsgeschikt, Monique Dankers -van der Spek, Pearson Educatie,

ISB N : 978-90- 43O-LL57 -0

¡ Handleiding persoonlijke leerweg (Syllabus SDO).

Module : Beroepen oriëntatie
Leerdoelen

¡ begrijpt de principes van competentie gerícht onderwijs
. heeft inzicht in de manier waarop aan een optimale studiemot¡vatie kan worden gewerkt

. heeft kennis van de leerstijlen van Kolb

. kan de leerniveaus benoemen en vormgeven.

Hogeschool SDO Studiehandleiding Bedrijfskundige inform atica 2017-2072 pagina 10



Literatuur

¡ Studieloopbaan ontwikkeling beroepsgeschikt, Monique Dankers - van der Spek, Pearson Educatie,

ISBN : 978-90- 430-II57 -0

¡ Handleidingberoepsoriëntatie(SyllabusSDO).

Module : ICT algemeen 1

Leerdoelen

¡ Basisbegrippen van ICT kennen en kunnen toelichten aan de hand van eigen praktíjkervaring

¡ Basismogelijkheden van ICT kennen en kunnen toelichten aan de hand van eigen praktijkervaring

Literatuur
lntroduction to information systems, O'Brien, lrwin/McGraw-Hill, ISBN 9780073376776

Module : Commúnicatie 1

Leerdoelen

De deelnemer heeft kennis van en inzicht in:

. het communicatiemodel en de verschillende vormen van mondelinge en schriftelijke

bedrijfscom m unicatie
r de verschillende vormen van gedrag

. het hanteren van problemen en het oplossen ervan.

De deelnemer heeft vaardígheid ín:

. het afnemen van interviews en enquêtes
r het voeren van (werk)overleg

. conflicthanteringenonderhandeling
¡ het voorbereiden en verzorgen van publieks- en doelgeríchte presentaties.

L¡teratuur
¡ Syllabus Sociale en communicatieve vaardígheden SDO

r Communicatie en teamwork in de lerende organisatie, Monique Dankers - van der Spek, Boom

Lemma, ISBN: 9789059317581.

Module : Communicatie 2

Leerdoelen
¡ Ontwikkelen en/of verbeteren van (basis)vaardigheden in de schriftelijke zakelijke communicatie

¡ Ontwikkelen en/of verbeteren van (basis)vaardigheden in de mondelinge zakelijke communicatie
d.m.v. het voorbereiden en uitvoeren van enkele gespreksvormen en een presentatie.

Literatu ur
Rapportagetechníek. Schrijven voor lezers met wein¡g tijd, R. Elling e.a. Noordhoff, ISBN 90 0729738 4

Module : Organisatie en management
Leerdoelen

¡ Basísbegrippen van organisatiekunde en kunnen toepassen in eigen omgeving

¡ De relaties tussen de diverse begrippen binnen organisatiekunde begrijpen

o De relatie tussen een organisatie en zijn omgeving kennen.

Literatuur
Organisatie en informatie, Bots ela., Noordhofl ISBN 9789001I2204I
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laar 2

Module: lnformatie analyse
Leerdoelen (uit HBO-i profiel):

¡ De organ¡satie en de gegevensstromen/informatievoorziening voor een enkel bedrijfsproces

inventariseren en knelpunten en oorzaak-gevolg relaties beschrijven
¡ Voor een enkel proces en binnen een eenvoudige context met een beperkt aantal invalshoeken

aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van: organisatie(structuur), processtructuur en

informatieverzorging

¡ Vanuit de invalshoek van de informatievoorziening analyseren en beschrijven van: bedrijfsprocessen,

organisatie, gegevensstromen, procesbesturing (op tactisch/operationeel niveau)
¡ Knelpunten en oorzaak - gevolg relaties beschrijven.

Literatuur
De informatievoorzieningsarchitectuur als scharnier, Boterenbrood, Academic Service, ISBN 9789039523360

Module: Software en databases 1

Leerdoelen (uit HBO-i profiel)
o Een requirement analyse uiwoeren voor een eenvoudig informatiesysteem, volgens een standaard

methode

¡ Een eenvoudige acceptat¡etest opstellen
¡ Een advies voor het ontwikkelen, realiseren, aanpassen of aanschaffen van een eenvoudig

informatiesysteem opstellen
o Met een schematechniek een ontwerp voor een eenvoudig informatiesysteem opstellen
¡ Een eenvoudig informatíesysteem bouwen, testen en beschíkbaar stellen.

Literatu ur
Databases en Access 2010, Ben Groenendijk, Academic Service, ISBN 978903952649L

Module: UML
Leerdoelen (uit HBO-i profiel)

¡ Vormgeven van: 1 een enkel bedrijfsproces, 2 organisatie onderdeel, 3 de informatievoorziening voor
een bedrijfsproces bínnen een eenvoudige context met een beperkt aantal invalshoeken

¡ Werkinstructies, functie- en rolbeschrijvingen en procedures voor een aangepast proces beschrijven
en opstellen.

Literatu ur
Praktisch UML, Warmer en Kleppe, Pearson, ISBN 9789043020558

Module: ICT alsemeen 2

Leerdoelen (uit HBO-i profiel)
¡ Een eenvoudig netwerk of standalone computersysteem analyseren op basis van gegeven

klantwensen en eisen

r Specificaties (OS, LAN, werkplek, beveiliging) opstellen
r Architectuurvan een embedded systeem beschrijven
. Functionele specíficaties voor een embedded systeem en een bijbehorende acceptatietest opstellen.

Literatuur
Computersystemen en embedded systemen, Moergestel, Academic Service, ISBN 9789039526651

Module: Bedriifseconomie en recht
Leerdoelen

o Basisbegrippenfinancieelmanagementbegrijpen

¡ Basisbegrippen financieel management kunnen toepassen in een ICT omgeving
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. Basisbegrippen recht kennen

¡ Basisbegrippen recht in de ICT wereld kunnen toepassen.

Literatuur
¡ ICT recht voor de praktijk, Vey de, Noordhof, ISBN 9789001984427
r Financieel management, Alphen van, Academic Service, ISBN 97890526L7619

Module: Onderzoeksmethoden
Leerdoelen
Na afloop van de module onderzoekmethodologie:

¡ heeft de student kennis van en inzicht in de wijze waarop op basis van een onderwerp een

probleemstelling geformuleerd kan worden

r heeft de student kennis van en inzicht hoe een probleemstelling uitgewerkt kan worden in afgeleide

deelvragen
o kent de student voornaamste bronnen voor literatuur onderzoek en de relevantie ervan

¡ heeft de student kennis van beschrijvend, exploratief en toetsingsonderzoek

¡ heeft de student kennis over het ontwerpen van onderzoek
. heeft de student kennis van en inzicht in de structuur van een onderzoeksplan

¡ kent de student de verschillende typen select of aselecte steekproeven.

. heeft de student kennis over interviewtechnieken en observatietechnieken
¡ heeft de student basisinzicht in statístische verwerkingsmethoden en data-analyse

. kan de student bestaand onderzoek interpreteren
¡ heeft de student basisinzícht in internationale ontwikkelingen die van toepassing zijn op de

onderzoeksmethodologie binnen de bedrijfskundige informatica.

L¡teratuur
¡ Basisboek methoden en Technieken, Baarda en De Goede, Wolters-Noordhoff, ISBN: 9789020733150
¡ Statistiek voor economie, Touw, ISBN 978900187L482.

Module:Software en databases 2

Leerdoelen (uit HBO-i profiel)
¡ Een requirement analyse uitvoeren voor een eenvoudig informatiesysteem, volgens een standaard

methode

¡ Een eenvoudige acceptatietest opstellen
¡ Een advies voor het ontwikkelen, realiseren, aanpassen of aanschaffen van een eenvoudig

informatiesysteem opstel len

¡ Met een schematechniek een ontwerp voor een eenvoudig informatíesysteem opstellen

¡ Een eenvoudig informatiesysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen.

Literatuur
Databases en Access 2010, Ben Groenendijk, Academic Service, ISBN 9789039526497

Module: Adviesvaardigheden
Leerdoelen

De student heeft kennis en inzicht van:
. zijn eigen persoonlijkheid in de context van de adviseur
. de verschillende manieren en de efficiency van de omgang met de geadviseerde
¡ het herkennen en pareren van weerstand en het antic¡peren op rolconflicten
¡ het op doelmatige wijze komen tot een kwalitatieve advisering
¡ de zwakte en/of kracht van een bedrijfscultuur en de impact op het adviestraject
¡ het hanteren van verschíllende adviesstrategieën
r verbetermogelijkheden van jezelf als adviseur.

Literatu ur
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Adviseren als tweede beroep, Hanna Nathans, Kluwer 8.V., ISBN 9789013028805
Jaar 3

Module : Apolicatiebeheer (BisL

Leerdoelen
¡ Beheren van persoonlijke bestanden en de configuratie van deze bestanden in een software

ontwikkelomgevíng
o Gebruiken en configureren van tooling ter ondersteuníng van software ontwikkeling in teams
¡ Beheren en optimaliseren van het persoonlijk softwareontwikkelíngsproces.

Literatuur
Strategisch beheer van informatievoorziening met ASL en BiSL, Academic Service, ISBN 9789039522703

Module: BPM

Leerdoelen
¡ Adviseren over knelpunten op het terre¡n van: samenhang van processen, organisatie (rollen),

processtructuur, operationele/tactische besturing, informatievoorziening in een keten
¡ ln relatie met it-mogelijkheden ontwerpen van : bedrijfsprocessen (al dan niet in een keten),

procesmanagement van bedrijfsprocessen en de functionele organ¡satiestructuur
¡ Architectuur van processen met bijbehorende beheersing en informatievoorziening ontwerpen

Literatu ur
lnrichten en opt¡malíseren van organisaties, Noordam, Academic Service, ISBN 9789039526787

Module : Business & lT alisnment
Leerdoelen

¡ Consequenties bestuderen van een (stategische) koerswíjziging voor bedrijfsprocessen en hun

i nformatievoorzien ing

r Adviseren over de afstemming tussen business en ict (alígnment en government).

Literatuur
ICT infrastructuur en datacommunicatie, Gubbels, Academic Service, ISBN 9789039526590

Module : Mult¡media
Leerdoelen

¡ Design analyse uitvoeren op product, communicatie en omgevingsniveau
¡ Adviseren bíj de keuze voor media in relatie tot communicatíedoelen en doelgroepen
¡ Multimedialecommunicatiemiddelenontwerpen
¡ Een storyboard opstellen
¡ Schetsen voor een gebruikers interface maken

¡ Een gebruikers interface ontwerpen
¡ Basis principes van design toepassen bij het bouwen van eendimensionale communicatiemiddelen

Literatuur
Webdesign van concept tot realisatie, Groenendaal, Academic Service, ISBN 9789012581370

Module : Proiect management
Leerdoelen

¡ Basisbegrippenvanprojectmanagementkennen

r Basísbegrippen van projectmanagement kunnen toepassen

. Projectplan op kunnen stellen
r Projecten kunnen leiden.

Literatuur
Projecten leiden, Groote, Spectrum, ISBN 9789049107628
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Module : Beheer management (lTlL)

Leerdoelen
¡ Procesdocumentatie onderhouden en de behoefte aan procesveranderingen inventariseren

¡ Procesbeheer inrichten en proceswijzigingen implementeren

. Procesarchitectuur (princípes, bedrijfsregels en modellen) beheren.

Literatuur
lTlL en dienstverlening, K¡sters, Academic Service, ISBN 978903952t342

Module : Verander management
Leerdoelen

¡ Bedrijfsvoeríng wijzigen ínclusief het invoeren van systemen met interfaces

¡ Veranderprocessen begeleiden en uitvoeren

¡ lnvoering en acceptatie van nieuwe procedures realiseren in samenhang met gewijzigde

informatievoorziening en besturíng.

Literatu ur
Change management, Lievers, Noordhoff, ISBN 978900176664I

Module : Contentmanagement
Leerdoelen

. lnterne en externe informatie in opdracht verzamelen, selecteren en ordenen met als resultaat een

(digitale) rapportage op maat aan klanten

. Contentmanagementsystemeninrichten
¡ Afzonderlijke systemen en diensten (oogpunten: bedrijfsprocessen, techniek, klanttevredenheid)

onderzoeken teneinde verbeteringen en besparingen te kunnen realiseren.

Literatu ur
Content management, Roebuck, Tebbo, ISBN 9781743046142

laar 4

mrnoren
a Minor datawarehousing and business intelligence

Minor servicemanagement

Minor requirements and testing

Bedrijfskunde module.

Afstuderen
Volgens Hogeschool SDO methodiek

2.5 Papers

ln vrijwel alle onderwijseenheden wordt gewerkt aan een paper, ook wel Action Learning Opdracht (ALO)

genoemd. Het is een praktijkopdracht waarbij de student de theoretische onderbouwing vanuit de

kennísonderdelen binnen een opleidingsthema moet omzetten naar de actuele praktijk. De nadruk ligt daarbij

op vakintegratie en aandacht voor de bij de betreffende opdracht behorende kerntaak en de specifieke

beroepscompetenties. Daarnaast is het van belang dat de student binnen de papers aandacht besteedt aan de

leerdoelen op het gebied van onderzoeksvaardigheden.

Door middel van de papers (ALO's) kan de student laten zien dat hij het transfervermogen bezit. Dat wil zeggen

dat hij of zij in staat is kennís, inzicht en ervaringen alsmede de ervaringen van anderen te gebruiken in nieuwe

a

a

a
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s¡tuaties. Door middel van de papers kan ook de bij die opdrachten noodzakelijke beheersing van de (beroeps)

competenties op de werkplek worden ontwikkeld en getoetst.

Uitgangspunt is dat de student op de werkplek ervaringen uitwisselt met collega's en tijdens de intervisie
bijeenkomsten van SDO met docenten en medestudenten. Door het uitwisselen van de opgedane ervaringen
bíj het werken aan een paper kan híerop worden gereflecteerd mede naar aanleiding van de van anderen
ontvangen feedback. Op basis van deze reflecties krijgt de student inzicht in zijn sterke en zwakke punten en

kan vervolgens hierop zíjn persoonlijk ontwikkel en/of actieplan bijstellen.

De papers dienen bíj voorkeur uítgevoerd te worden bínnen de organisatie waar de student werkzaam is. Op
basis van de werkplekscan is komen vast te staan dat de werkgever zich bereid heeft verklaard dat hij de

inspanningen wil leveren om het leren op de werkplek mogelijk te maken en heeft hij hiertoe een
praktijkbegeleider heeft aangewezen die de student bij het werken in de praktijk zal ondersteunen. De keuze

van het onderwerp wordt in overleg tussen de student en de docent afgestemd.

lndien de student geen geschikte werkomgeving heeft om de action learning opdracht toe te passen op zijn
eigen werkomgeving, dan dient de student vervangende opdracht te maken. Dit wordt afgestemd met de

docent.

Het resultaat van de action learning opdracht is een paper.

De studenten dienen bij het opstellen van de papers zorg te besteden aan de opbouw, zodat er een goede

basisverdeling is in kop, romp en staart. Verder dient de student de algemene uítgangspunten van

onderzoeksmethodologie te hanteren, waarbij de student vanzelfsprekend een ontwikkeling moet laten zien

tijdens de opleiding, ter voorbereiding op de scriptie. Het doel daarvan is structuur aan te brengen zonder
afbreuk te doen aan de praktijkgerichtheid. Met onderzoeksmethodieken wordt bedoeld, een heldere
probleemstelling die uiteen wordt gezet in herleidbare deelvragen, een duidelijke beschrijving van de aanpak
van het probleem, en een verwijzing naar relevante bronnen die geraadpleegd zijn. Meer informatie is

opgenomen in de bijlagen.

2.6 Beroepsproducten
Per onderwijseenheid levert de student een beroepsproduct ín. Hieronder is beknopte informatie opgenomen
met betrekking tot de beroepsproducten. Beroepsproducten zijn " goederen of diensten die een

beroepsbeoefenaar levert aan een ¡nterne of externe afnemer, die voldoen aan vooraf gestelde kwaliteitseisen
met betrekking tot het product en/of het proces, en die direct of indirect toegevoegde waarde creëren." ln het
persoonlijk actieplan (PAP) worden de beroepsproducten opgenomen die tijdens de opleiding worden
gemaakt. Dit wordt afgestemd met de studíeloopbaanbegeleider en de praktijkbegeleider op de werkplek. De

toepassing rícht zich daarmee primair op de eigen werksítuatie, waarbij het van belang is om binnen de

beroepsproducten als ervaringsverslag een relatie te leggen buiten de eígen organisatie, als reflectie en liefst
de internationale context om daarmee actief bewust te zijn van de bredere ontwikkelingen binnen het
betreffende onderwerp.

Nadere informatie over de beroepsproducten wordt uiteengezet tijdens een aparte bijeenkomst met de

studieloopbaanbegeleider. Tevens is informatie opgenomen op Leerplein.

De beroepsproducten worden door de student geplaatst in het portfolio op Leerplein. Jaarlijks vindt een
portfoliogesprek plaats, dat wordt voorbereid door de student in de vorm van een zelfbeoordeling. Zie

daarvoor de bijlage.
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2.7 Stage

lndien u niet beschikt over een relevante werkomgeving om de beroepsproducten onder 2.6 te produceren,

dan doorloopt u een verplichte stage van 30 ECTS. U dient voorafgaand aan de stage toestemming te vragen

aan de opleidingsmanager of de stageplaats voldoet aan de eisen om de beroepscompetentie te ontwikkelen,

zoals in de onderwijs- en examenregeling is opgenomen. Dit vindt plaats aan de hand van de eisen die

gekoppeld zijn aan de werkplekscan. Tijdens de stage werkt u aan beroepsproducten aan de hand van een

actieplan.

2.8 Afstuderen
Als u tenminste de propedeuse en 100 studiepunten heeft behaalt in de hoofdfase, kunt u starten met de

afstudeerfase. ln de afstudeerfase werkt u aan een eindscriptie onder begeleiding van een

afstudeerbegeleider. Voor aanvang van de afstudeerfase ontvangt u de 'Regelingen omtrent het afstuderen',

met de benodigde informatie. Deze regeling is ook als bijlage bij deze studiehandleiding opgenomen. ln een

aparte informatiebíjeenkomst met betrekking tot afstuderen vindt een toelichting plaats over de

afstudeerfase. Deze bijeenkomst wordt 2 keer per jaar georganiseerd.

2.9 Diplomering
Op het moment dat voldaan is aan de eisen in de onderwijs en examenregeling (deze is beschikbaar op

Leerplein), wordt het getuigschrift HBO Bedrijfskundige informat¡ca toegekend. Daarbij is op basis van

bijzondere prestaties een extra aantekening te behalen: Met Genoegen en Cum Laude

De titel "Met Genoegen" wordt toegekend aan een student indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt

voldaan:

o Het cijfer van de scriptie is tenminste een 7;

. Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van de vakken, mogen vrijstellingen tot maxímaal 40% van de

studiepunten buiten beschouwing gelaten worden. Overige vrijstellingen tellen bij deze berekening mee

als een 6.

¡ Het gemiddelde cijfer van de meetellende vakken is tenminste een 7;

¡ Het laagste cijfer van de meetellende vakken is tenminste een 6.

De student verkrijgt voor deze toekenning een extra vermelding "Met Genoegen". (clear Pass)

De titel "Cum Laude" wordt toegekend aan een student indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt

voldaan:

¡ Het cijfer van de scriptie is tenminste een 8;

. Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van de vakken, mogen vrijstellingen tot maximaal 4O% van de

studiepunten buiten beschouwing gelaten worden. Overige vrijstellingen tellen bij deze berekening mee

als een 6.

¡ Het gemiddelde cijfer van de meetellende vakken is tenminste een 8;

¡ Het laagste cijfer van de meetellende vakken is tenminste een 7.

De student verkrijgt voor deze toekenning een extra vermelding "Cum Laude". ( Passed with honours)

U dient uw afstuderen volledig afgesloten te hebben binnen een periode van 6 jaar na uw inschrijvíng.

Daarmee heeft u een maximale doorlooptijd van de nominale duur van de opleiding, te weten 4 jaar, mel2 jaar

uitloop.
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3 Reglement examens

Hieronder zijn de bepalingen omtrent de organisatíe en afname van tentamens en examens van de opleiding

Bedrijfskundige informatica opgenomen. De Onderwijs- en Examenregeling is van toepassing op dít reglement.

Toetsing

Het programma is opgedeeld in onderwijseenheden, die bestaan uit modules. De modules worden getoetst

met een (deel)tentamen. Als een module in een studiejaar is ingeroosterd, worden de tentamens 2 keer in dat
jaar afgenomen, anders is er maar 1 keer de gelegenheid om het tentamen af te leggen.

Een tentamen is meestal schriftelijk en bij uitzondering mondeling. U vindt de toetsvorm in de beschrijving van

de module. Verslagen en rapporten die onderdeel uitmaken van een (deel)tentamen dienen volgens de

aanwijzingen in de modulewijzers ingeleverd te worden.

Examen

Een examen is het propedeutisch of het bachelorexamen van de opleiding. Aan degene die het

bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor Bedrijfskundige informatica

verleend, met daarbij het recht om de afkorting Bict (Bachelor of ICT) achter de naam te voeren, dan wel voor
de naam de afkorting bc ( baccalaureus). De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de

student voldoende bewijzen overlegt van door hem behaalde(deel) tentamens en de daarmee verworven

competenties.

Minimale stud¡evoortgang en studieadvies

De eis voor minimale studievoortgang per jaar is 30 ECTS. lndien een student in een volledig jaar, inclusief

hertentamens minder stud¡epunten behaalt, kan de examencommissie een bindend studieadvies uitbrengen,

waarmee de student de opleiding moet beëind¡gen. Het bindend studieadvies wordt pas uitgegeven nadat de

student is gehoord. De student kan in beroep gaan tegen een bindend studieadvies bij het college van beroep

Beoordeling

Bij een mondelíng tentamen wordt de uítslag direct vastgesteld.

De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen 6 weken na de dag waarop het is

afgelegd.

Uitslag:

¡ Het oordeel over een tentamen ís 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 cijfer van 5,4 tot een

5.

¡ ledere binnen een onderwijseenheid als afzonderlijk deeltentamen gedefinieerd practicum moet

voldoende zijn.

¡ De overige deeltentamens binnen een onderwijseenheid worden onderling gewogen overeenkomstig het

aantal studiepunten en moeten gemíddeld voldoende zijn.

¡ Maximaal één onvoldoende (minimaal het cijfer 4,0) voor één van de deeltentamens, niet zijnde een

practicum, is toegestaan, mits het gewogen gemiddelde meer bedraagt dan 5,5.

¡ Het eindcijfer voor een onderwijseenheid is het ongewogen gemiddelde van de practica en het gewogen

gemiddelde resultaat van de overige deeltentamens, nadat deze zijn afgerond.
. lngeval van deelname aan een herkansing geldt dat het laatst behaalde cijfer geldt.
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lnzage

Gedurende tenminste zes weken na de bekendmakíng 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 verschaft van dat werk.

Gedurende deze termijn kan elke belangstellende kennis nemen van vragen en opdrachten van het

desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft

plaatsgevonden.

De examencommissiê kan bepalen, dat de inzage of de kennisneming geschíedt op een vaste plaats en op

tenminste twee vaste t¡jdstippen. lndien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn wordt

hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk bínnen de in het eerste lid genoemde termijn.

3.l Afname tentamens

Algemeen

1. Daar waar in dít reglement gesproken wordt over tentamen, wordt tevens hertentamen bedoeld tenzij

nadrukkelijk anders is aangegeven.

Toelating

2. leder die als student staat ingeschreven wordt geacht deel te nemen aan het eerste tentamen voor het

betreffende va( tenzij hij zich per brief, fax of e-mail heeft afgemeld middels het daarvoor bestemde

formulier.

3. Een student wordt slechts toegelaten voor deelname aan een hertentamen indien hij zich hiervoor uiterlijk

twee weken voor de tentamendatum heeft aangemeld per brief, fax of e-mail.

4. Er worden geen gelden gerestitueerd aan een student die niet deelneemt aan een tentamen.

5. Een student dient zich, wanneer daarnaar wordt gevraagd, aan het begin van het tentamen te legitimeren

met een studentenkaart of een geldíg legitimatiebewijs.

6. Een student kan tot 30 minuten na het aanvangstijdstip nog deelnemen aan het tentamen, met dien

verstande dat ook voor hem het officiële eindtijdstip blijft gelden. De consequenties zullen geheel voor

eigen verantwoordelijkheid van de student zijn.

7. Een student wordt slechts tot een tentamen toegelaten indien hij de presentielijst heeft geparafeerd.

Tijdens het tentamen

8. Tijdens het tentamen wordt elke student geacht zích zodanig te gedragen dat zijn medestudenten zo min

mogel ijk worden gehinderd.

9. Elk schriftelijk tentamen heeft plaats onder toezicht van hiervoor aangewezen personen, de

toezichthouders. Toezichthouders hebben tot taak er op toe te zien dat het tentamen verloopt volgens de

geldende regels en richtlijnen.

10. Toezichthouders hebben de bevoegdheid om voorafgaand aan oftijdens hettentamen aanvullende regels

te stellen, zulks ter bevordering van een reglementair verloop van het tentamen. Bij geconstateerde

afwijkingen zijn zij bevoegd geëigende maatregelen te nemen.
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11. Het ís studenten verboden tijdens het tentamen met elkaar te spreken. Roken is in de tentamenruimte

verboden.

12. De eerste dertig (30) minuten mag de student de tentamenruimte niet verlaten.

13. De student mag zich tijdens het tentamen uitsluitend met toestemmíng van de toezichthouder uit de

tentamenruimte verwíjderen.

14. Het gebruikvan hulpmiddelen bij het tentamen, zoals boeken, aantekeningen, uittreksels, rekenmachines,

andere elektronische apparatuur, en dergelijke, is alleen toegestaan als dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

15. Indientijdenseententamendooreentoezichthouderwordtgeconstateerddateenstudentzichschuldig

maakt aan fraude of een poging daartoe, dan wordt de student na afloop van het tentamen hierop door de

toezichthouder aangesproken.

ln dít kader is onder andere het gebruik van communicatiemiddelen tijdens het tentamen ten strengste

verboden.

Tevens wordt van de constatering en de inhoud van het gesprek met de student schriftelijk melding

gemaakt door de toezichthouder aan de Examencommíssie. Deze commissie besluít hoe verder wordt

omgegaan met het tentamenresultaat. Dit geldt tevens indien de fraude pas na afloop van het tentamen

wordt ontdekt.

De student is gerechtigd, met inachtname van artikel 12, te allen tijde zijn deelname aan het tentamen te

beëindigen, dit na inlevering van de tentamenbescheiden.

Buiten de tentamenru¡mte dient hij zich zodanig te gedragen dat de deelnemers aan het tentamen niet

worden gehinderd.

3.2 Bezwaar en beroep

Artikel 1 Bezwaarprocedure

7. Bezwaar kan slechts gemaakt worden tegen de waardering van het gehele gemaakte (her)tentamen. Dít

houdt in dat wanneer de student bezwaar maakt tegen de waardering van een deel van een gemaakt

(her)tentamen, de Examencommissie de waardering van alle andere delen ook in beschouwing neemt.

2. Alvorens het bezwaar in behandeling te nemen stuurt de Examencommissie een kopie van het

bezwaarschrift aan de examinatoren verzoekt de examinator binnen tien werkdagen een schriftelijke

reactie te geven op het ingediende bezwaarschrift.

3. De examencommissíe kan besluiten een tweede examinator te vragen een reactie te geven op het

ingediende bezwaarschrift.

4. Na ontvangst van de ingewonnen adviezen bepaalt de examencommissie vervolgens haar standpunt en

deelt dat schriftelijk mee aan de indiener van het bezwaarschrift en de betrokken exam¡nator. Dit dient te
gebeuren binnen een maand na ontvangst van het bezwaarschrift.

5. De student kan vervolgens tegen de beslissing van de examencommissie bij de het College van Beroep

voor de examens (zie artikel 2).

6. Een volledig stel (her)tentamenopgaven met de daarbij behorende beoordelingsnormen en een lijst met de

behaalde cijfers en de uitslag van het (her)tentamen van iedere kandidaat blijven, zolang een klacht speelt,

in het archief bewaard.
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Artikel 2 Beroepsmogelijkheden

De student kan tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij het College van beroep voor

de examens. Dit beroep moet schriftelijk en binnen 4 weken nadat de beslissing van de examencommissie ter
kennis van de student is gebracht, ingediend worden bij het College van Beroep voor de Examens. U kunt uw

beroep indienen bij:

College van Beroep voor de examens

per adres Hogeschool SDO

Postbus 421

4900 AA Oosterhout.
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4 Praktische informatie

4.1 Studiematerialen
U ontvangt uw studiematerialen bij aanvang van iedere module. De literatuur wordt t¡jdens de eerste les van

elke module uítgereikt door de opleidingscoördinator.

4.2 Leerplein
Leerplein is de digitale leeromgeving van Hogeschool SDO. Hieronder is opgenomen op welke wijze leerplein
bereikt kan worden en hoe een en ander werkt. Leerplein ¡s te benaderen via de website van SDO. U gaat naar
www.sdo.nl. Via de knop leerplein bovenín de openingspagina komt u bij leerplein. Daar komt u in een

inlogomgeving. U kunt inloggen met uw emailadres dat bij SDO bekend is. De eerste keer logt u in met
'welkom'. U wordt automatisch verplicht om uw wachtwoord direct te veranderen. Op leerplein vindt u de
handleiding van N@tschool met de meest belangrijke functies die opgenomen zijn in Leerplein. Verder vindt u
de aangemaakte studieroute voor bedrijfskundige informatica met daarin de modules en van toepassing zijnde
documenten.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u contact opnemen met de systeembeheerder van SDO.

4.3 Stud ievoortga ngs¡nformatie
lnformatie over de studievoortgang is opgenomen via een inlog op de website van SDO onder de knop
studievoortgang. U kunt door middel van uw studentennummer en password uw cijferlijst inzien.

4.4 Studieloopbaa nbegeleiding
Gedurende de opleiding vindt studieloopbaanbegeleiding plaats. De opleidingscoördinator nodigt u bij de start
van de opleíding uit voor uw intake-assessment. ln een individuele sessie ontvangt u informatie over POP en

PAP en in een groepsbijeenkomst onwangt u informatie over de beroepsproducten. Vanuit daar wordt de

studieloopbaanbegeleíding opgestart. Jaarlijks heeft u een gesprek met de studieloopbaanbegeleider over uw
opgebouwde portfolio en uw competent¡eontwikkeling waartoe u gedurende de opleiding deelneemt aan een

aantal online assessments.

4.5 Overige informatie
voor alle overige informatie kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator
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5. Bijlagen

1. lntakeprocedure

2. Richtlijnen ten behoeve van Papers

2. Studieloopbaanbegeleidíng

3. Regelingen omtrent het afstuderen
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Bijlage 1 lntakeprocedure

Algemene informatie met betrekking tot de intake
U start uw opleiding op basis van een intake. Als eerste ontvangt u 2 formulieren waarin een inventarisatie
plaatsvindt van uw eerder opgedane kennis en werkervaring. U ontvangt deze formulieren van de

opleidingscoördinator en dient deze volledig ingevuld retour te sturen.

Daarna gaat u van start met de assessments, die via internet worden afgenomen.

De eerste fase is de zogenaamde zelfbeoordeling. De zelfbeoordeling bestaat uit:

. een 0" feedback evaluat¡e;

. een Talenten Motivatie Assessment;

. een Capaciteiten Scan (4 onderdelen).

Hierna volgen de instructies om te beginnen (lees ook de toelichting hierna):

. Ga naar http://www.sdo.nl;

o Klik op de button "leerplein";

. Log in met uw mailadres: ;

¡ Uw wachtwoord is: welkom. Wij raden u aan dit zo snel mogelijk te wijzigen;

o Daarna klík je op mijn studieroutes, en op de studieroute

"Studieloopbaanbegeleiding "

o Dan klikt u op intake assessment en dan op zelfdiagnose.

¡ U dient wederom in te loggen met uw e-mailadres

¡ Uw wachtwoord is: welkom. Wij raden u aan dit zo snel mogelijk te wijzigen;

o Klik in het hoofdscherm op de link van uw 0" feedback evaluatie, respectievelijk TMA scan en de 4

ca pacíte itensca ns;

. Lees de instructíe en start vervolgens met het invullen van de vragen.

Toelichting:

Voor de 0" feedback evaluatie heeft u een beperkte tijd van 4 weken. Deze tijd wordt u aangegeven in de

uitnodiging die u ontvangt. De 0" feedback geeft inzicht in uw sterke en te verbeteren punten aangaande

competenties en gedrag in uw dagelijkse werk. Het is de bedoeling dat u over uzelf de vragenlijst invult om uw

eigen reflectie te geven.

TMA assessment

Het TMA bestaat uit een persoonlijkheidsvragenlijst waartoe u wordt toegelaten door middel van het aan u

toegewezen e mailadres en een persoonlijk toegewezen wachtwoord (zie hierboven). Het is de bedoelíng dat u

deze vragenlijst online ¡nvult. Nadat u bent ingelogd en start met de test volgt eerst een testinstruct¡e. Lees

deze aandachtig door, opdat u weet wat u moet doen.

Opmerkingen over het invullen van de vragenlijst:

Het invullen van de complete vragenlijst zal ongeveer 50 minuten in beslag nemen;

o Het is bij het invullen van de vragenlijst mogelijk om tussentijds af te sluiten. Dit betekent dat de door

u gegeven antwoorden automatisch worden opgeslagen. Wanneer u vervolgens weer inlogt en verder

gaat, komt u na de testinstructie weer bij de vraag waar u gebleven was;
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. Aan de vragenlijst is geen t¡jdslim¡et verbonden. U kunt de vragen in uw eígen tempo beantwoorden

¡ Uw eerste ¡mpuls geeft vaak het beste weer wat u werkelijk vindt;

o Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk.

Ook bent u uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere Capaciteiten Scans. Een Capaciteiten Scan

brengt de aanleg in kaart voor de gemeten cognitieve capaciteit.

Capaciteiten Scan (4 onderdelen)

Elke Capaciteiten Scan bestaat uit een vragenlijst waar u toegang tot krijgt door middel van uw

e-mailadres en een persoonlijk toegewezen wachtwoord. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst

online invult. Nadat u bent ingelogd en start met de test volgt eerst een testinstructíe, Lees deze aandachtig

door, zodat u weet wat u moet doen.

Opmerkingen over het invullen van Capaciteiten Scans:

¡ Elke individuele Capaciteiten Scan is aan een bepaalde tijdslimiet gebonden;

¡ ledere aangevangen capaciteiten Scan behoort in één keer afgerond te worden, u de tests wel los van

elkaar maken ;

o Blijf niet te lang stilstaan bij vragen waar u niet goed uitkomt.

¡ U kunt de tests los van elkaar maken. Het is verstandig om niet alles ineens achter elkaar te maken.

Startgesprek studieloopbaanbegeleiding

Na afronding van de analyse wordt de rapportage met u besproken door de studieloopbaanbegeleider. De

studieloopbaanbegeleider inventariseert op basis van uw rapportage en achtergrond daarin ook mogelijkheden

voor vrijstelling. Deze dienen in alle gevallen onderbouwd te worden met bewijsstukken. Belangrijk ís dat

tenminste 75%van de leerdoelen van het onderdeel waarvoor u vrijstelling vraagt aantoonbaar is behaald. Uw

dossier wordt dan als vrijstellingsverzoek ingestuurd aan de examencommissie op basis waarvan, indien

voldaan is aan de gestelde eisen zoals opgenomen in de onderwijs- en examenregeling, vrijstellingen worden

toegekend.

lndien u meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kunt u bij de opleidingscoördinator de uitgebreide

procedure voor vrijstelling opvragen inclusief de formulieren die daarvoor nodig zijn.

lndien u doorstroomt in de open opleiding vanuit een maatwerktraject bij uw werkgever, dan vindt op basis

van het maatwerkdeel een intake plaats op basis waarvan uw studieroute verdere invulling krijgt. U neemt ook

in dit geval deel aan de capaciteítenscans en TMA zoals hierboven is opgenomen. Verder vult u ook de twee

formulieren in met kennis en ervaring. U kunt daarin verwijzen naar uw opgebouwde portfolio tijdens het

maatwerktraject. ln een intakegesprek wordt nauwgezet in kaart gebracht voor welke vrijstellingen u in

aanmerking komt. Ook hier ís bewijsvoering van belang. En ook hier geldt dat een advies wordt opgesteld door

de studieloopbaanbegeleider op basis van uw dossier en dat de examencommissie de vrijstellingen toekent. De

procedure daartoe is verder gelijk. U kunt deze procedurebeschrijving opvragen bij de opleidingscoördinator.

Voor contact en/of vragen over de intake kunt u bellen of mailen naa[@doceo.nl I)
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Bijlage 2 R¡chtl¡jnen ten behoeve van papers

Algemene kaders ten behoeve van papers

Hieronder is de algemene zijn de algemene eisen ten aanzien van de papers binnen de opleiding HBO

bedrijfskundige informatica van SDO opgenomen. U start voor u aan de slag gaat met de paper met het

verwerven van een opdracht welke u afstemt met uw docent. De docent stemt het onderwerp en de

haalbaarhdid van de paper met u af. Vervolgens gaat u aan de slag. Daarbij zijn drie zaken van belang. Als

eerste op welke wijze de paper moet worden opgebouwd in onderwerpen, aandachtspunten, vaste onderdelen

en vormvereisten die bij elk werkstuk aan de orde dienen te komen. Verder de eísen die gesteld worden aan de

methodologísche aanpak van de papers en de ontwikkeling die de student daarin tijdens zijn studie dient door

te maken. Tenslotte zijn de beoordelingscríteria opgenomen. Deze beoordelingscriteria zijn generiek en zijn van

toepassing op elke paper.

Deze informatie is zodanig opgesteld dat dit document zowel de informatie bevat voor de student als voor de

docent.

Deze eísen zijn van toepassing met ¡ngang van het collegejaar 201,7-20L2

Het verwerven van de opdracht

De eerste stap in het kader van het opstellen van een paper is het verwerven van een opdracht in de praktijk

{werkomgeving) en het afstemmen van het te onderzoeken onderwerp met daarbij verwachte tijdsplanning

met de docent. U dient het voorstel voor uw paper in bij de betreffende docent.

De onderdelen in het voorstel die u aangeeft op 1 A4 zijn:

- Onderwerp (managementprobleem en afbakening);

- Motivatie en relatie met het onderwerp;

- Globale aanpak in voorgenomen stappen;

- Tijdsplanning van de voorgenomen stappen.

Eisen ten aanzien van de opbouw en indeling

ledere paper dient op de volgende wijze te worden opgebouwd:

Aanwiizingen ten aanzien van opbouw:
¡ Omslag; met titel werkstuk, naam module/onderdeel, opleiding HBO Bedrijfskundige informatica

Stichting Deeltijd Opleidingen, datum, naam student, studentnummer, naam docent, eventuele

vertrouwelijkheid.
¡ Titelblad, met titel, naam student, en eventuele vertrouwelijkheid;
¡ Voorwoord;

¡ lnhoudsopgave;

¡ Samenvatting;

¡ lnleiding met het resultaat van vooronderzoek (het verwerven van de opdracht met

managementprobleem en de afbakening) en leerdoelen onderzoeksvaardigheden (zie hierna);

Casebeschrijving met aanleíding, uitgangspunten, probleemstelling (doelstelling en vraagstelling) en

de indeling van het rapport.

. Literatuuronderzoek. Welke literatuur cq beschikbare informatie is voorhanden om inzicht te krijgen

op de vraagstelling?
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. Opzet en aanpak van praktijkonderzoek volgend uit de probleemstelling( doelstelling en vraagstelling)

en uitgevoerd literatuu ronderzoek

. Rapportage van de resultaten van het praktijkonderzoek en beschrijving en analyse huidige situatie

("ist") op basis van verzamelde informatie en bronnen, opinies, leidend tot inzicht in knelpunten,

oorzaken, achtergronden en samenhangen en gevolgen (probleem);

¡ Aandragen mogelijke oplossingen vanuit de analyse, afweging van elk van die oplossingen,

uitmondend in een keuze van een of enkele van de oplossingen;

¡ Afweging van de oplossingen en voorkeurskeuze bepalen en aanbevelingen

¡ Verklarendewoordenlijst (indien noodzakelijk);

¡ Literatuurlijst;
. Eventueel bijlagen.

o Procesverslag met terugkoppeling po het leerproces en het resultaat van het product.

Deze opbouw is richtinggevend. Ten aanzien van het rompgedeelte van de paper, de inhoud, geldt dat niet

alles is uit te drukken in "ist" en "soll". Van belang is altijd wel dat de begins¡tuatie, te nemen stappen en een

(gewenste) (eind)situatíe aan de orde komen. De student hanteert daarin zelf een gemotiveerde opbouw die

overeenkomt met deze algemene aanwijzingen. De beoordelingscriteria zijn zoals hierna beschreven zijn van

toepassing.

Aanwiizingen ten aanzien van vorm:
¡ De paper is getypt en geschreven in de lijdende vorm;

. De omvang van de paper is, zonder bijlagen en voorwoord, tussen de 10 en 15 pagina's (44) bij een

individuele opdracht; bij lettertype Arial of Calibri 10, regelafstand 15p;

¡ De paper is logisch opgebouwd (zie aanwijzingen voorde opbouw) ;

¡ De paper is als geheel vlot leesbaar, zonder teveel vakjargon, zonder taalfouten en ook te begrijpen

zonder raadpleging van de bijlagen;

o Het plegen van plagíaat wordt als fraude beschouwd en wordt bestraft. Zie daarvoor de Onderwijs en

examenregeling.

lnleveren

De student levert de paper ín tweevoud in bij de opleidingscoörd¡nator. Verder plaatst de student de paper in

zijn portfolio op Leerplein. De opleidingscoördinator stelt 1 exemplaar beschikbaar aan de docent voor

beoordeling. Het tweede exemplaar kan worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een steekproef

voor een externe tweede beoordeling en wordt gearchiveerd. Het exemplaar op Leerplein wordt meegenomen

in de studieloopbaangesprekken met betrekking tot algehele competentieontwikkeling en specifiek ten aanzien

van de ontwikkeling in onderzoeksvaardigheden.

leerdoelen met betrekking tot onderzoeksvaardigheden

Van een HBO-er wordt verwacht dat deze een kritische houding ontwikkelt naar zichzelf en zijn omgeving. Juist

voor deze kritische houding zijn competenties zoals analyse en oordelen van belang. Deze competenties zijn op

meerdere manieren gekoppeld aan het geordend en met enige afstand op methodologísch verantwoorde wijze

aanpakken van vraagstukken. Om de student daarmee bekend te maken wordtìaast de module

Onderzoeksmethoden binnen de opleiding ook in de papers aandacht besteed aan de ontwikkeling van

onderzoeksvaardigheden.
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Dat vindt als volgt plaats. Als student geeft u in elke paper in de inleiding aan, aan welke leerdoelen u op het
gebied van onderzoeksvaardigheden wil werken. Houd daarbij rekening dat er een opbouw plaatsv¡ndt
gedurende uw opleiding. Tijdens de studieloopbaanbegeleiding vindt daarop ook coaching plaats. De

doelstelling is dat iedere student gedurende de opleiding alle onderdelen voldoende kan oefenen, zodat in de

scriptie als eindwerkstuk alle facetten van onderzoeksvaardigheden voldoende getoond worden. Het portfolío
dat gedurende de opleiding wordt opgebouwd dient daarbij ter ondersteuning om dit leerproces zichtbaar te
maken.

Neem de volgende doelen op in uw paper en geef gemotiveerd aan, aan welk(e) leerdoel(en) wil u werken

- 1 formuleren van een probleemstellíng (doelstelling en vraagstelling);

- 2 afleiden van te beantwoorden deelvragen vanu¡t de vraagstelling probleemstelling;

- 3 uitvoeren van literatuurstudie, oriënterend op de doelstelling en vraagstelling;

- 4 opzet en verantwoording van praktijkonderzoek en gegevensverzameling (kwantitatief en/of kwalitatief)
met als aandachtspunten het verzamelen van valide en betrouwbare data bínnen een realistische planning;

- 5 gegevensverwerking kwantitatief (statistisch);

- 6 gegevensverwerking kwal¡tatief;

- 7 beoordelen en interpreteren van onderzoeksresultaten leidend tot conclusies en oplossingsalternatieven;
-8 verantwoorden van betrouwbaarheid en validiteit bij het praktijkonderzoek.

U maakt zelf uw keuzes. ln elke volgende paper neemt u andere leerdoelen, zodat u aan het eind van de

opleiding aan alle onderdelen verschillende keren hebt gewerkt. Uiteraard is er een bepaalde hiërarchie in de

leerdoelen. Zo is het opzetten van een onderzoeksaanpak pas mogelijk als u een probleemstelling goed op kunt
stellen. Andere onderwerpen zoals het uitvoeren van dataverzameling, kunt u weer apart trainen.

Het is van belang dat u in de inleiding een goede onderbouwing opneemt waar u aan wil werken.

Beoordelingscriteria

De beoordeling van papers vindt plaats aan de hand van onderstaande criteria:
1. Keuze van het onderwerp en de afbakening, gerichtheid op de praktijk 15

2. Uitvoeren van literatuuronderzoek (keuze, selectie en kritische analyse) 15

3. Opzet/Methoden van onderzoek (kwaliteit/ en of kwantitatief) 15

4. Resultaten en analyse (presentatie van de resultaten en kwalitatieve of kwantitatieve analyse) 15

5. Conclusies en oplossingen, vanuít de centrale vraagstelling en het uitgevoerde onderzoek 20

6. Vorm (structuur, verzorging en lay out en taalgebruik) t0*
7. Reflectie met terugkoppeling op het leerproces en het gerealiseerde product 10

Totaal aantal punten 100

* lndien de vorm onvoldoende ís (minder dan 6 punten) wordt het werkstuk als totaal afgekeurd. D¡t betekent
dat dit onderdeel altijd voldoende moet zijn om voor een cíjfer in aanmerking te kunnen komen.

Het cijfer voor de paper is het totaal aantal punten gedeeld door 10.

Conform de onderwijs- en examenregeling dient iedere paper voldoende te zijn. Dit betekent dat het

beoordeeld moet zijn met een cijfer van 5,5 of hoger.
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De beoordeling wordt uitgevoerd door de vakdocent die de opdracht heeft verstrekt. Er vindt een 2"

beoordeling plaats op basis van steekproeven in het kader van kwaliteitsborging.
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Bij lage 3 Stud ieloopbaa n begeleid ing 2OLt-2OLz

Ook in het collegejaar 20Il-20L2 gaat u als student weer werken aan uw persoonlijke ontwikkeling. De

planning en voortgang hiervan legt u vast in uw Persoonlijk Act¡viteiten Plan (PAP), zie bijlage 1.

De procedure is als volgt:

l. de studenten die gestart zijn in college jaar 2070-2QI1 of eerder werken door met hun PAP, zoals ze

reeds in gebruik hebben genomen;

2. voor studenten die in collegejaar 20ll-2072 zijn gestart, begint studieloopbaanbegeleiding (SLB) met
het intakegesprek aan de hand van de nieuwe rapportage. Dit gesprek is gehouden aan de hand van

de Startrapportage;

3. na het eeiste kwartaal/blok l wordt een PAP-bijeenkomst per groep georganiseerd, waarin de

werkwijze toegelicht wordt;

4. u vult drie weken na deze bijeenkomst uw PAP in voor de eerste twee beroepsproducten;

5. in het volgende jaar maakt u nog twee beroepsproducten, in het daarop volgende jaar maakt u nog 3

beroepsproducten;

6. bij elk beroepsproduct vult u het START-formulier in;

7. u plaatst de beroepsproducten plus bijbehorend START-formulier in uw portfolio op Leerplein;

8. er wordt in de loop van het collegejaar bijeenkomsten ingeroosterd, waarin u uw geplaatste

beroepsproducten moet presenteren. Aansluitend aan deze presentatie vindt beoordeling plaats. Dit
geschiedt op het beoordelingsformulier, zie bijlage 2. Ook het PAP kan in deze bijeenkomsten

beoordeeld worden;

9. de beoordelingsformulíeren worden door begeleider gescand en in de studieroute
"studieloopbaanbegeleiding" in de digitale leeromgeving opgenomen;

10. u kunt tussentijds overleg plegen met de begeleider via mail, telefoon of persoonlijk onderhoud.

Bijlagen

L. PersoonlijkActiviteiten Plan (PAP) - 2017-2012

2. Beoordelíngsformulier beroepsproducten
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Beoordeling Beroepsproducten

Titel Beroepsproduct

Naam Student:

Studentnummer:

Opleiding:

JalNee Toelichting
Gaat het beroepsproduct vergezeld van een
volledig ingevuld START-formulier?

START-formulier ondertekend door dels het
praktijkbegeleider?

ls het beroepsproduct actueel?

beroepsproduct door de student zelf
vervaardigd, of is duidelijk welke bijdrage de

ls het

student heeft
ls duidelijk welke bijdrage het
beroepsproduct levert aan de gewenste

ntwikkeli (zíe ?com
de student in voldoende mate

aangetoond dat de gewenste
competentíeontwikkeling is gerealíseerd (zie

Heeft

criteria e)?

Uitslag: Voldoende/Onvoldoende

Eventuele vereiste aanpassingen:

Beoordelaar:

Datum:

Handtekeníng:
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Competent¡es Cr¡ter¡a

Aanpassingsvermogen Past z¡ch makkelijk aan bij veranderende omgeving.
Past zich makkel¡jk aan bij veranderende werkwijzen.
Past zich makkeliik aan b¡i veranderend team van collega's.

Besluitvaa rdigheid Neemt beslissingen op het juiste moment.
Neemt standpunten in.
Committeert zich aan standounten.

Groepsgericht leidinggeven Geeft r¡chting en sturing aan een groep.

Stimuleert sa menwerkingsverbanden tussen groepsleden.

Creëert draagvlak in het team om doelstellingen te bereiken.

Integriteit Houdt zich aan normen, waarden en omgevingsregels die bij de functie horen.

Houdt z¡ch aan normen, waarden en omgevingsregels die bij de geldende cultuur horen

ls niet vatbaar voor frauduleuze handelingen.

Kla ntgerichtheid Onderzoekt wensen en behoeften van klanten.
Handelt naar wensen en behoeften van klanten.
Weest belans klent en orsanisatie af.

Kwaliteitsgerichtheid Hanteert hoge kwaliteitsnormen.
Streeft naar voortd urende verbeteringen.
Eorst de kwal¡teit.

Leervermogen Neemt nleuwe ¡nformatie vlot en makkeliik op.
Past nieuwe informatie ¡n de praktijk toe

Leidinggeven Geeft resultaatgericht r¡chting aan medewerkers.

Formuleert doelen en fac¡liteert middelen.
Bewaakt voortgang en corrigeert medewerkers

Mondelinge communicat¡e Spreekt ¡n begrijpelijke taal.
Past taalgebruik aan aan het niveau van de ader

Netwerken Ontwikkelt en verstevigt relaties binnen de eigen organ¡sat¡e.
Ontw¡kkelt en verstevigt relaties buiten de eigen organisâtie.
Wendt relat¡es aan om medewerk¡ne te verkriigen.

Omgevingsbewustzijn ls op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke
ontwikkelingen en trends.
Wendt kennis van relevante ontwikkel¡nsèn aan ten behoeve van de eigen organ¡satie.

Ondernemerschap Signaleert kansen en mogelijkheden voor bestaande en nieuwe diensten en producten.

speelt ¡n op kansen en moeeliikheden voor bestaande en n¡euwe diensten en producten.

Oordeelsvorm¡ng Benoemt criter¡a voor het te vormen oordeel.
Gebruikt juiste criteria b¡i afwegen van fe¡ten en mogelijke handelswijzen.

Organisatiesensitiviteit Toont zich bewust van effecten van te nemen besluiten op de organisatie.
Stemt het handelen af oo te verwachten effecten van te nemen besluiten.

Overtu¡gingskracht wint anderen voor standpunten en ideeên

Creêert draasvlak.

Plannen en orgâniseren Bepaalt doelen en prioriteiten.
Geeft âan welke activiteiten, tijd en middelen nodig zijn om doelen te verwezenlijken

Probleemanalyse Signaleert problemen.
Herkent belangrijke informatie.
Zoek relevante gegevens.

Lestverbanden tussen problemen en oorzaken

Resultaatserichtheid Onderneemt concrete acties om doelstell¡ngen te behâlen.

Samenwerken Werkt mee aan het realiseren van een gezamenlijk resultaat.
Spreekt anderen aan op het nakomen van verplichtingen aan de groep of het proces

Schrifteliike vaardisheid Maakt ideeën en meningen in begr¡.ipeli¡k taal schriftelijk duidelijk.
(Pol¡tieke) Sensitiviteit Verplaatst z¡ch ¡n het polit¡eke speelveld.

Onderkent complexe belangen van stakeholders.
Schat politieke haalbaarheid van voorstellen in,

Visie Overstijgt de dagelijkse prakt¡jk.

Werkt eigen ideeën uit voor de toekomst.
Bekiikt feiten van een afstand en plaatst ze in een ruimere context.

Voortga ngsbewaking Bewaakt voortgang van processen, taken en activiteiten van medewerkers.

Bewaakt voortgang van de eigen werkzaamheden.

Bewaakt voortgang van de eigen verantwoordelijkheden.

Criteria com petentieontwikkeling

De student heeft met zijn beroepsproduct aangetoond één of meer competenties te hebben ontwikkeld.
Hieronder staan de competenties en de daarbij behorende criter¡a.
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Bijlage 4 regelingen omtrent het afstuderen

1. Algemeen

Deze regeling gaat in per 1 september 2011.

Tijdens de opleiding schrijft u een afstudeeropdracht (de scríptie). ln de scriptie moeten kern van de opleiding
geÏntegreerd worden verwerkt. De uitwerking van de afstudeeropdracht moet theoretisch onderbouwd
worden op basis van een gedegen literatuuronderzoek.

De scriptie zal een ¡ntegratie vormen van een aantal onderwerpen uit de opleidíng naar uw eigen
praktijksituatie. Het verdient aanbeveling om uw afstudeeropdracht nauw te laten aansluiten op uw eigen
werkomgeving, waarbij uiteraard geldt dat de scriptie voldoende diepgaand is uitgewerkt en aan de eisen van
het HBO kan voldoen.
U heeft de opleiding afgerond na het succesvol afsluiten van de tentamens volgens het onderwijs- en
examenreglement en de afstudeeropdracht.

Uit de gemaakte scriptie, moet blijken dat u in staat bent geweest op relatief zelfstandige en kritische wijze,
een gedegen afstudeeropdracht af te leveren. De kwalite¡t van de afstudeeropdracht moet, wat betreft de
inhoud en de behandeling, minimaal van HBO-niveau zijn. Belangrijk bij het maken van de afstudeeropdracht is
de probleemanalyse, de probleemoplossing en een multidisciplinaire aanpak. De methodologie vormt daarom
een apart verplicht hoofdstuk in uw scriptie.

Het is van belang de afstudeeropdracht tijdig afte ronden, in ieder geval binnen een jaar na de laatste les van
de opleiding. lndien u dit niet haalt is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. Tijdig starten is dus van groot belang.

2. Start

U meldt uzelf bij de opleidingscoördinator voor het afstuderen. Vervolgens wordt u ingepland en neemt u deel
aan de aftrap afstuderen waarín de kaders van het afstuderen worden uiteengezet. U dient een plan van
aanpak in te leveren van 3 á 4 pagina's A-4 waarin opgenomen:

r aanleidíng van het onderzoek
¡ kortesituatiebeschrijving
. rol van de afstudeerder in dit project en relat¡e met opdrachtgever
¡ het onderwerp, probleemstelling (centrale onderzoeksvraag), eventuele deelvragen, afbakening en

randvoorwaarden van dít onderzoek
. de methodologie die u wil binnen uw onderzoek wil gaan toepassen
r globale structuur en indeling van de afstudeeropdracht
. bronvermelding ( o.a. literatuur uit de opleiding, internet, beleidsnotities,

nota's e.d. vanuit organisatie/branche)
. tijdsplanning.
¡ Uw voorkeur voor een afstudeerbegeleider

Dít plan van aanpak dient te worden ingediend bij de opleidingscoördinator. Vervolgens voeren de
opleidingsmanager en de afstudeerbegeleider die de aftrap heeft verzorgd een beoordeling uitvoert (niveau,
onderbouwing, omvang). Vervolgens wordt een begeleider toegewezen. Zie ook bijlage 1.
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3. Begeleiding

De afstudeerbegeleider bespreekt met u aan de hand van het plan van aanpak de probleemanalyse en
voorgestelde aanpak. Verder treedt hij op als procesbegeleider. Uitgangspunt is dat u de afstudeeropdracht
zelfstandig maakt. Het is dan ook niet de taak van de afstudeerbegeleider om het stuk inhoudelijk naar een
hoog niveau te brengen, het mag niet zijn afstudeeropdracht worden!
De mate van zelfstandigheid van uitwerken is dan ook een zeer belangrijk beoordelingscriterium. De

afstudeerbegeleider is er wel verantwoordelijk voor dat de hoofdlijn bewaakt blijft. ln geval van een dreigend
onvoldoende stuk kan hij nader gaan sturen.
De afstudeerbegeleider moet goedkeuring verlenen aan de gekozen uítwerking en de te raadplegen literatuur.
Deze goedkeuring ís namelijk essentieel aangaande de nog te verrichten werkzaamheden. De begeleidende rol
moet zich gefaseerd manifesteren, hetgeen plaatsvindt in de vorm van (groepsgewijze) intervisie.
De afwerking van de opdracht vindt vervolgens stapsgewijs in delen plaats. ln het geval dat er verschil van
mening heerst tussen afstudeerbegeleider en student zal de opleidingsmanager hierin bemiddelen, aangezien
hij/zij de eindverantwoordelijkheid heeft voor de begeleiding.

Als de afstudeerbegeleider beoordeelt dat de scriptie een voldoende niveau heeft, wordt de scriptie in
tweevoud bij de opleidingscoördinator van SDO ingeleverd. De opleidingscoördinator zorgt dat de scriptie door
de opleidingsmanager wordt beoordeeld. Na goedkeuring door de opleidingsmanager wordt de scriptie
doorgestuurd naar de assessor. Als deze scriptie als onvoldoende wordt beoordeelt, worden de eventuele
opmerkingen via de afstudeerbegeleider kenbaar gemaakt aan de student.
Als de scriptie als voldoende wordt beoordeeld en (nadat de eventuele opmerkingen in de scriptie zijn
verwerkt) wordt de scriptie in viervoud (1" en 2" examinator, praktijkopleider/gecommitteerde, archief) bij de

opleidingscoördinator van SDO ingeleverd. Daarna wordt door de opleidingscoördinator het eindgesprek
ingepland, mits de student alle theoretische onderdelen van de opleiding positief heeft afgerond en
bewijsstukken van de vooropleidingen in het dossier van SDO aanwezig zijn.

4. Eisen waaraan de afstudeeropdracht d¡ent te voldoen

De afstudeeropdracht moet het sluitstuk zijn van de HBO-studie. Uit de gemaakte opdracht moet blijken dat u
in staat bent geweest op relatief zelfstandige en kritische wijze, een gedegen werkstuk af te leveren. De

kwaliteit van de afstudeeropdracht moet wat betreft de inhoud en de behandeling minímaal van
bachelorniveau zijn (zie bijlage 3).

Aan de afstudeeropdracht worden de volgende eisen gesteld:
. de afstudeeropdracht is praktijkgeoriënteerd, gebaseerd op een concreet probleem en uitmondend in

uitvoerbare aan bevelingen;
¡ het probleem is duidelijk beschreven in relatie tot missie en de doelstelling van de organisatie;
. de opdracht sluit inhoudelijk en qua niveau aan op de opleiding en biedt de mogelijkheid eerder

opgedane kennis en vaardigheden toe te passen;
. de probleemanalyse vindt plaats aan de hand van een onderbouwde methodologische aanpak;
. de student laat blijken dat zij niet blijft steken op het operationele niveau, maar vertoont ook tactisch

en strategisch inzicht;
¡ de opdracht is multidisciplinair, hetgeen blijkt uit een beschrijving van de onderlinge relaties die de

opdracht heeft met verscheidene disciplines (bijvoorbeeld economie, financiën, marketing, kwalite¡t
etc.).

¡ ln de afstudeeropdracht wordt gerefereerd aan de internationale ontwikkelingen met betrekking tot
het onderwerp.

De inhoud van het werk moet op systematische en geordende wijze worden gepresenteerd. De inhoud dient
op zakelijke wijze te worden weergegeven en het verrichte onderzoek moet correct zijn uitgevoerd en moet
tevens controleerbaar zijn.
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De scriptie wordt langs de meetlat van het KIVASE-model gelegd. Het KIVASE-model is een door Benjamin
Bloom ontwikkeld model voor het formuleren van doelstellingen en bevordert daarmee het leerproces. Het
bevat de volgende onderdelen:

o Kennis (K)

o lnzicht (l)
o Vaardigheíd (V)

o Analyse (A)

o Synthese (S)

o Evaluatie (E)

Kennis, lnzicht en Vaardigheid (KlV) zijn de reproductieve kenmerken en hebben betrekkíng op de feitelijke
informatie die men kan reproduceren in eigen bewoordingen, dit kan uitleggen, alsmede dit in een situatie kan
gebruiken om een probleem op te lossen.
Analyse, Synthese en Evaluatie (ASE) zijn de productieve kenmerken en hebben betrekking op om kennis uít
een leersituatie toe te kunnen passen in de praktijk door onderdelen met elkaar in verband te brengen. Gericht
deze onderdelen samen te brengen tot iets nieuws om vervolgens uit verschillende oplossingen voor een
probleem dit te kunnen beoordelen op zijn waarde.
Circa50% van de scríptie díenen productieve kenmerken (ASE) te bevatten.

Essentiële onderdelen van de afstudeeropdracht zijn:
. omslag;
¡ titelblad, voorzien van naam student, afstudeerbegeleider,
¡ disclaimer aan de binnenzijde titelblad
. managementsamenvatting ( dient opgebouwd te zijn uit: aanleiding onderzoek, gestelde

onderzoeksvragen, methodologische opzet van het onderzoek, aanbevelingen om doelstelling te
realiseren, alsmede projectbeheersing (tijd, kwalite¡t, kosten, opbrengsten en risico's) en commitment
van het management om een en ander gerealiseerd te krijgen.

. inhoudsopgave
o voorwoord (alleen op deze plaats persoonlíjke voornaamwoorden gebruiken, men is ímmers

onafhankelijk onderzoeker)
o probleemstelling,afbakeningenrandvoorwaarden
¡ methodologie van het onderzoek
¡ hoofdgedeelte dat in hoofdstukken is opgedeeld
r praktische conclusies en aanbevelingen;
o raakvlakken scriptie en de theorie/opleiding (reflectie)
¡ verklarende woordenlijst (indien noodzakelijk) gebruik van duidelijke verwijzing naar literatuurlijst of

nadere uitleg van iets dat niet in de hoofdtekst thuis hoort
¡ afkortingen 1' keer voluít schrijven met afkorting tussen haakjes, (managementsamenvatting telt niet

meer als 'eerste keer'. )

r bronvermeldíng
. bijlagen.

6. Vormgeving van de afstudeeropdracht

Eisen Vormgeving:
- de afstudeeropdracht is getypq
- managementsamenvatt¡ng op gekleurd papier voorin in rapport, maximaal 3-4 pagina's A4
- de verschillende onderdelen kunnen gescheiden worden door een gekleurd A 4tje tussen te voegen
- de omvang van de afstudeeropdracht is, zonder bijlagen en voorwoord, tussen de 35 en 45 pagina's

(A4) bij lettertype Arial of Calibri 10, regelafstand 15p;
- de afstudeeropdracht is logisch opgebouwd;
- de afstudeeropdracht is als geheel vlot leesbaar, taalkundig juist en begrijpelijk, ook zonder

raadpleging van de bijlagen;
- schema's, figuren, grafieken e.d. worden waar mogelijk gebruikt om de inzichtelijkheid te vergroten en

lange teksten te voorkomen.
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7. Het eindgesprek

Ten overstaan van de assessor (1'examinator) en de afstudeerbegeleider (2" examinator) en de
praktijkopleider vanuit de werkomgeving (danwel een gecommitteerde als werkveldvertegenwoordiger)
presenteert en verdedigt u de afstudeeropdracht. De wijze waarop dit gebeurt, is van essentieel belang. De

zitting duurt ca. 45 minuten: een presentat¡e van ongeveer 15 minuten en ca.30 minuten verdediging. lndien er
geen relatie is met de eigen werkomgeving en daarom er geen praktijkopleider is betrokken in de scriptie,
wordt door de examencommissie een gecommitteerde uitgenodigd voor het eindgesprek. De gecommitteerde

beoordeelt de kwaliteit van de scriptie vanuit de optiek van het werkveld en kijkt met name naar de praktische

toepassing van het werkstuk.

De presentatie stelt u in de gelegenheid de scriptie nog eens goed toe te lichten. Zorg dat u in ieder geval

duidelijk maakt wat de voornaamste conclusies van de scriptie zijn. Daarnaast biedt de presentatie de

mogelijkheid om nog wat extra informatie over ie brengen.
Tijdens deze presentatie kunt u gebruík maken van een bord, flip-over, overhead projector en/ofeen beamer
(wel even reserveren). Een papieren versie van de presentatie wordt bij de opleidingscoördinator, na afloop
van de presentat¡e ingeleverd.

De presentatie kan plaatsvinden conform het K-R-S-model:
Presentatieschema volgens kop-romp-staart model geeft een structuur aan uw presentatie en de voordracht
wordt als een afgerond stuk gebracht.

De kop:
o Begroeten
o Kort voorstellen van uzelf en het bedrijf
o Aanleiding en het doel
o Doelstelling van de presentatie noemen

De romp:
o Voorstellen van de presentatie-onderwerpen
o Vertrouwen in uw voorstel wekken
o Presentatieonderwerpen gestructureerd brengen

De staart:
o Herhaal de doelstellingen van uw presentatie

o Vat de relevante resultaten en oplossingen samen

Belangrijke zaken waarop u moet letten bij uw presentatie:

o Niet te veel zinnen op een sheet
o Niet te veel woorden achter elkaar
o Onleesbare letters
o Teveel kleuren op een sheet
o Praten met de rug naar de toehoorders
o Aflezen van de sheet
o ln het licht van de overheadprojector/beamer lopen

o lllustraties die geen enkel verband hebben met het onderwerp
o Etc.

Na de presentatie volgt de mondelinge verdediging. Uit deze verdediging moet een zgn. "helikopterview"
blijken. Tijdens de verdediging worden er door de 1'en de 2'tweede examinator en door de
praktijkopleider/gecommitteerde vragen gesteld. Tevens wordt ingegaan op de door u gerealiseerde

beroepsproducten tijdens de opleiding, ter afsluiting van uw competentieontwíkkeling, zodat de

afstudeersessie daarmee echt een afsluitíng vorm van uw opleiding.
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Tips:

8

9. De beoordeling

Bij de beoordeling van de afstudeeropdracht speelt een aantal aspecten een rol

a

U mag veronderstellen dat de mensen díe tegenover u zitten, de scriptie gelezen hebben. Het is voor
hen vaak niet bijster interessant om exact hetzelfde verhaal nog een keer te horen. Dus liever niet
'voorlezen uit eigen werk'. Geef wel duídelijk de kern van de scriptie weerl
Soms kunt u bepaalde (politiek) gevoelige informatie niet goed kwijt in de scriptie. Aangezien deze
ínformatie vaak wel van belang is voor een juiste beoordeling van de scriptie kunt u dít ¡n de
presentatie goed toelichten.
Soms zit er veel tijd tussen het inleveren van het concept en het eindgesprek. Er kunnen dan alweer
nieuwe ontwíkkelingen zijn. ln dat geval kunt u de presentatie goed uitbreíden met de huidige stand
van zaken en de aanbevelingen uit je scriptie die inmiddels al gerealiseerd zijn.
Verder kunt u ín de presentatie wat dieper ingaan op achtergronden, toekomstverwachtingen,
consequenties voor andere afdelingen/sectoren, etc.
Geef aan wat het leereffect van het afstudeeronderzoek is en welke raakvlakken de scriptie heeft met
de opleiding.
Zoals eerder vermeld, duurt de presentatie maximaal 15 minuten. Maak volledig gebruik van deze tijd
want tijdens de presentatie worden geen vragen gesteld!
Kijk tijdens de presentatie zo min mogelijk naar het scherm en zoveel mogelíjk naar het publiek.
Toon zelfvertrouwen en straal enthousiasme voor het onderwerp uit. Bedenk dat u
hoogstwaarschijnlijk meer inhoudelijke kennis van het onderwerp hebt dan de examinatoren.

Portfolio
Bij uw afstuderen wordt ook uw portfolio met beroepsproducten afgesloten. Een deel van de tijd in de
afstudeersessie zal betrekking hebben op uw portfolio. U stelt ter voorbereiding een zelfbeoordeling
op. De¿e zelfbeoordeling heeft betrekking op competentie-ontwikkelíng en op de aansluiting van uw
beroepsproducten op de kerntaken.

a

a

a

A.

B.

De mote von zelfstondigheid
Hierbij wordt gelet op de eigen inbreng, het getoonde initiatief en het zelfstandig kunnen werken.
Het geholte von moterioolverzameling en -verwerking
De wijze van hantering van de opzet van het onderzoek en bronnenmateriaal is hier van belang,
evenals ¡nterpretat¡e van de gegevens en de kwaliteit van de besprekingen.
Het kwoliteítsniveau
Nagegaan wordt of de afstudeeropdracht voldoet aan het vereiste HBO-niveau. Hierbíj is ook de
gebruikte literatuur en theorie en methodologie van belang.
De pra ktisch e u itwerki ng
Beoordeeld wordt of hetgeen in de inleiding wordt vermeld overeenkomstig met het hoofdgedeelte is.
Ook wordt nagegaan of er sprake is van een logische opbouw en de nodige samenhang is te
onderkennen. Tevens wordt gezíen of de technische uitvoering aanvaardbaar is.
Het geho nteerde tao lgeb ru i k
Spelling, stijl en zinsopbouw zijn hier relevant. Dit geldt ook voor de leesbaarheid en de kwaliteit van
de formuleringen.

De presentøtie

Gelet wordt op:
7. Duidelijkheidpresentatie
2. Logische opbouw presentatíe
3. Reflectie op gekozen aanpak
4. Bespreking leereffect
5. Keuze en gebruik van presentatiemiddelen
6. Taalgebruik

C.

D.

E.

F
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G.

H.

De verdediging
Gelet wordt op:
1. Relevantie antwoorden
2. Opbouw betoog
3. Taalgebruik
Portfolio
Gelet wordt op:
1. Uitgevoerde zelfbeoordeling
2. Beoordeling studieloopbaanbegeleider
3. Compleetheid

De afstudeerfase is acceptabel als aan de aspecten A t/m H in voldoende mate is voldaan.

lnleveren van de opdracht
U dient de afstudeeropdracht in viervoud in te leveren bij de opleidingscoördinator.
Twee exemplaren zijn voor de examinatoren, de eerste en tweede beoordelaar. Het derde exemplaar is voor
een gecommitteerde die mogelijk aanwezig kan zijn. Het laatste exemplaar is voor het archief.
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a

Bijlage 1: Criteria Plan van Aanpak

Voordat u kunt starten met uw eindscriptie dient u eerst een plan van aanpak ín te leveren. Dit plan van aanpak

bestaat uit 3 maximaal 4 pagina's A4 waarin wordt opgenomen.

lnleiding met beschrijving van de omgeving

Een korte beschrijvíng van de omgevingsfactoren.

o Geef een korte situatiebeschrijving voor de afstudeeropdracht en wat de aanleiding is voor

deze afstudeeropdracht.

o Wat is de rol van de afstudeerder in dit project (projectdeelnemer of projectleider van het

project etc.) en wie is de opdrachtgever voor deze afstudeeropdracht.

Probleemstelling

Het onderwerp en de probleemstelling van het onderzoek en de daarbij behorende centrale

onderzoeksvraag.Zorg ervoor dat de centrale onderzoeksvraag zo concreet mogelijk wordt omschreven en

vermijdt zaken als: 'een hogere opbrengst' of 'een betere organisatie', omdat dit veelal te weinig zegt over

het beoogde doel dat je met je onderzoek voor ogen hebt. Het geheel dient SMART te zijn. Neem direct

deelvragen op die afgeleid worden van de centrale onderzoeksvraag. Onder deelvragen wordt verstaan de

aspecten die binnen het kader van de centrale onderzoeksvraag dienen te worden opgepakt. Zorg ervoor

dat je bij het formuleren van je deelvragen voor jezelf al kritisch gaat kijken welke bedrijfskundige tools en

methodieken je hierbij gaat gebruiken.

Methodologie

Volgens welke onderzoeksmethodologie wil je de afstudeeropdracht gaan aanpakken. Maak hierbij gebruik

van de module onderzoeksmethoden.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden en afbakening van het onderzoek. Voor de randvoorwaarden houdt dit in; zaken

waaraan moet worden voldaan om de doelstellingen van het project te halen. Hierbij valt te denken aan

beschikbaarheid van projectleden, beschikbaarheid van hulpmiddelen, beschikbaarheid financiën

(budgetneutraal of mogelijkheid voor investeringen), conform wettelijke kaders en eisen etc. Voor de

afbakening geldt wat wel of niet meegenomen'díent te worden in het project. Zo voorkomt u dat er later

misverstanden ontstaan over wat wel of niet tot het project behoort. Geef duídelijk aan van de activiteiten

die op de grens van het project liggen of ze wel of niet worden gedaan binnen het project.

Globale Structuur

Maak een globale indeling van de afstudeeropdracht (hoofdstukindeling). Vaak geeft een goede opzet van

je deelvragen al op hoofdlijnen de volgorde ín je rapport weer. Let erop dat de managementsamenvatt¡ng

voorín in de rapportage opgenomen wordt en afgedrukt wordt op gekleurd papier in je eindversie.

Bronvermelding

Geef een bronvermelding weer. Welke literatuur en bronnen wil je gebruiken in je afstudeeropdracht. Dit

houdt in literatuur díe bestudeerd en behandeld is tijdens de opleiding en bij je afstudeeropdracht.

Daarnaast eigen notities en stukken van de branche cq. organisatie en artikelen en informatie van internet.

Zorg ervoor dat de artikelen en informatie die van internet afkomstig is opgenomen zijn in je bijlage,

omdat websites nogal eens vervallen en de informatie dan niet meer traceerbaar is.

Tijdsplanning

Geef in een stappenplan de tijdsplanning en volgorde van activiteiten aan van je project.

Voorkeur afstudeerbegeleider (op basis beschikbare begeleiders)

a

a

a

a

a
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U dient uw plan van aanpak in te dienen bij de opleidingscoördinator. Door de opleidingsmanager en de

afstudeerbegeleider die startbíjeenkomst heeft verzorgd vindt een eerste haalbaarheidsbeoordeling plaats.

Vastgesteld wordt of het plan van aanpak voldoet aan het HBO-niveau en een voldoende multidisciplinaire

aanpak omvat. lndien de afstudeerder een goedkeuring ontvangt voor het plan van aanpak kan gestart worden

met de afstudeeropdracht. Er wordt dan een begeleider toegewezen. lndien mogelijk wordt uw verzoek voor

begeleiding gehonoreerd.
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Bijlage 2 Zelft eoordeling portfolio

Deze zelfbeoordeling vindt plaats in het kader van het portfolíogesprek. De zelfbeoordeling bestaat uit 2 delen.
Deel A heeft betrekkíng op het uitvoeren van de competentiebeoordeling van die gebaseerd is op het
beroepscompetentieprofíel dat ten grondslag ligt aan de opleiding HBO Bedríjfskundige informatica. Binnen het
kader van uw studieloopbaanbegeleiding voert u jaarlijks deze beoordeling uit, Deze laatste beoordeling vormt
de afsluiting daarvan. Het is daarbij van belang om daarop te kunnen reflecteren.

Deel B van de zelfbeoordelíng heeft betrekking op de opbouw van het portfolio zelf. Hoe is de spreiding van de
verschillende beroepsproducten over de competenties en kerntaken van de opleiding? Daartoe is het nuttig
om onderstaand schema als leidraad te hanteren. Let wel, u bepaalt tijdens de opleiding zelf welke
competenties u wil aantonen op basis van uw beroepsproducten. Het is alleen daarin van belang dat u

uiteindelijk alle competenties binnen de opleiding bedrijfskundige informatica heeft onderbouwd. De

blauwdruk is ín het schema opgenomen, maar daarvan kunt u dus afwijken.

De studieloopbaanbegeleider neemt het proces van portfolio-opbouw vanaf de start door en zal ook gerichte

instructíe geven ter voorbereiding op het eindgesprek.

Deel A:

Schrijf een reflectie op basis van de uitgevoerde competentiezelfbeoordeling waarin u onderbouwt welke
ontwikkeling u heeft doorgemaakt en waar uw leerpunten liggen. U kunt hiervoor het POp en pAp document
gebruiken.

Deel B:

Schrijf een reflectie op basis van de beroepsproducten die gedurende de opleidíng zijn gemaakt. Geef daarin
aan in hoeverre u uit de beroepsproducten competentíe-ontwikkeling aannemelíjk maakt en hoe u een
complete dekking van de competenties en kerntaken in de opleiding heeft gerealiseerd.

Leven beide delen A en B in bíj de studieloopbaanbegeleider, voorafgaand aan het afsluitend portfoliogesprek.
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Kwalificaties Bachelor Kwalificaties Master

Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennís en
inzicht van een vakgebied, waarbij
wordt voortgebouwd op het
niveau bereikt in het voortgezet
onderwijs en dit wordt
overtroffen; functioneert
doorgaans op een niveau waarop
met ondersteuning van
gespecíaliseerde handboeken,
enige aspecten voorkomen
waarvoor kennis van de laatste
ontwikkelingen in het vakgebied
vereist is.

Heeft aantoonbare kennis en
inzicht, gebaseerd op de kennis en
het inzicht op het níveau van
Bachelor en die deze overtreffen
en/of verdiepen, alsmede een basis

of een kans bieden om een
originele bijdrage te leveren aan

het ontwikkelen en/of toepassen
van ideeën, vaak in
onderzoeksverband.

Toepassen kennis
en inzicht

ls in staat om zijn/haar kennis en
inzicht op dusdanige wijze toe te
passen, dat dit een professionele
benadering van zijn/haar werk of
beroep laat zien, en beschikt
verder over competenties voor het
opstellen en verdiepen van
argumentaties en voor het
oplossen van problemen op het
vakeebied.

ls in staat om kennis en inzicht en
probleemoplossende vermogens
toe te passen in nieuwe of
onbekende omstandigheden
binnen een bredere (of
multidisciplínaire) context die
gerelateerd is aan het vakgebied; is
in staat om kennis te integreren en
met complexe materie om te gaan.

Oordeelsvorming ls in staat om relevante gegevens

te verzamelen en te interpreteren
(meestal op het vaþebied) met
het doel een oordeel te vormen
dat mede gebaseerd is op het
afwegen van relevante sociaal-
maatschappelijke,
wetenschappelijke of ethische
aspecten.

ls in staat om oordelen te
formuleren op grond van
onvol ledige of beperkte informatie
en daarbij
rekening te houden met sociaal-
maatschappel ijke en ethische
verantwoordelijkheden, die zijn
verbonden aan het toepassen van
de eígen kennis en oordelen.

Communicatie ls ¡n staat om informatie, ideeën
en oplossingen over te brengen op
een publiek bestaande uit
specialisten of niet-specialisten.

ls in staat om conclusies, alsmede
de kennis, motieven en

overwegingen die hieraan ten
grondslag liggen, duidelijk en
ondubbelzinnig over te brengen op
een publiek van specialisten of
n iet-specialisten.

[eervaardigheden Bezit de leervaardigheden die
noodzakelijk zijn om een
vervolgstudie die een hoog niveau
van autonomie veronderstelt aan

te gaan.

Bezit de leervaardigheden die hem
of haar in staat stellen een
vervolgstudie aan te gaan met een
grotendeels zelfgestuurd of
autonoom karakter.

Bijlage 3: Omschrijving niveau bachelors en masters ('Dublin descriptoren')
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De samenleving kenmerkt zich door grote dynamiek
en voortdurende verandering. Het |CT-beroepsveld is

daar misschien wel het beste voorbeeld van en vraagt
het urterste van professionals. Bij Capgemini Academy
onclersteunen en begeleiden we cursisten daarom bij
hun continue professionalisering. Daartoe behoort ook
het behalen van landelijk erkende diploma's en certifi-
caten. Onze samenwerking met Hogeschool SDO met
betrekking tot de erkerlde HBO-BI opleidíng onderstre-
pen dat opnieuw.

a.t:: zst.lltar t
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I HBO Bedrijfskundige Informatica voor Capgemini Haarinkortetüduwoacherort¡rer

Hogeschool SDO biedt in samenwerking met Capgemini Academy de unieke kans om in een korte tijd uw Bochelortitel tCT

te behalen. Afhonkelijk van de door u behoolde diploma's en eventuele uitgebreide relevante werkervaring ontvangt u
vrijstellingen en volgt u een vetkott ptogrcmma HBO Bochelor Bedrijfskundige lnformotico. Het progrcmma wodt in de
avond georganiseerd met zeer beperkte contactmomenten. Dadmee kunt u de HBO-studie goed combineren met uwwerk
en uw ptivésituatie.

r Aanpak
De opleidingsmethode ¡n deze opleiding is specifiek gericht op werkenden in de ICT aan de hand van action learning.
Theorie en praktijk wisselen elkaar voortdurend af. U kunt de lesstofveelal direct toepassen in uw eigen werk. Dat maakt de
opleiding erg aantrekkelijk.Ïjdens de opleiding volgt u een beperkt aantal lessen die worden verzorgd door deskundige
docenten uit de praktfk. Daarnaast beschikt u ter ondersteuning over een moderne digitale leeromgeving, waarin u een
portfol¡o opbouwt met praktijkopdrachten en beroepsproducten. U wordt tijdens uw opleiding optimaal begeleid door
een studieloopbaan begeleider.

U start met een intake waarin uw startpos¡tie wordt bepaald. Vanuit de aanmeldingen binnen Capgemini wordt een
groep gevormd die vervolgens samen start. De lessen worden aangeboden op de locatie van Capgemini in Utrecht. Het
programma wordt opgezet in de vorm van'blended learningi U combineert lessen met zelfstudie. D¡t betekent dat u slechts
16 avonden per jaar lessen volgt. D¡t ¡s gemiddeld eens in de 3 weken een avond van 18:00u - 21 :00u. De opleidingsavond
wordt in overleg bepaald. Aansluitend aan de te volgen modules schrijft u uw afstudeerscriptie. Daarmee behaalt u het
getuigschrift Bachelor Bedrijfskundige lnformatica. Door uw opleidingsachtergrond en uw ervaring kan het programma
sterk worden ¡ngekort.

. Programma
Hieronder is het complete programma van de opleiding HBO Bedrijfskundige lnformatica opgenomen. Voor elk onderdeel
kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Dat is afhankelijk van uw vooropleid¡ng. Het overzicht van verkorte routes
treft u onder dit programma-overzicht aan.

De opleiding is opgebouwd in verschillende kerngebieden. Elk kerngebied vormt een afgebakend thema met een
combinatie van modules waarin kennis, inzicht en vaardigheden worden aangereikt en getraind. ln de vorm van
beroepsproducten toont u competent¡es aan binnen de beroepspraktijk. Ter afsluiting van uw Bacheloropleiding schrijft
u een afstudeerscriptie. De scriptie vraagt om een integratie van de opleiding. Het laat zien dat u als HBO-er in staat
bent om binnen de bedrijfskundige informatica effectief te functioneren. Het toont uw HBO-niveau aan. Tijdens deze
afstudeerperiode wordt u individueel begeleid.

Capgemini Academy draagt al 30 jaar bij aan de professionalisering van individuen en organisaties. door hen te
helpen beter te presteren door middel van praktijkrelevante ople¡dingen, tra¡ningen en adviezen. Daarbij ligt de
focus vooral op lnformatietechnologie. Management en Persoonlijke Effectivite¡t. Met ruim 100 ervaren tra¡ners en
een portfolio met meer dan 350 opleidingen is Capgemini Academy een toonaangevend lT-opleidingsinst¡tuut in
de Benelux, De trainers komen uit alle werkvelden die de lT bestrfkt. Z'rj beschikken over brede praktijkervaring,
opgedaan in u¡teenlopende projecten bij Capgemini. Bovendien integreren ze in hun opleidingsmateriaal de best
practices en ervaringen van meer dan 100.000 collega's over de hele wereld, Deze voortdurende verrijking garandeert
dat de geleerde stof altijd actueel is en direct toepasbaar in het dagelijks werk van de cursist. Naast opleidingen en
trainingen helpt Capgemini Academy lT-organisaties integraal te professionaliseren onder de naam lT Workforce
Transformation, en wordt regelmatig ingeschakeld voorTalent & Leiderschapsontwikkeling.

.lt

ÐCapgemini
CO NS U TII N G. TECHN O LO 6Y. O IJÏ5OU RCI NG

ACÀDEMY

Verkort programma voor professronals van Capgemrni Hogeschool SDO



Propedeuse (60 ECTS)

Management
¡ Professional Commun¡cation Foundation
r Overtu¡gend analyseren en presenteren
r lntroductie management

Organisatie en lT
r lTand Management Foundation
r Project Participat¡on Foundation
¡ Prakt¡sche opdrachten

Systeem ontwikkeling
¡ lnformatÌon System Des¡gn and

Development Foundation

Hoofdfase deel I kern (60 ECTS)

Management
¡ Klantgericht communiceren
. Adviesvaardigheden
r Bus¡ness Process management

Systeemontwikkeling
r Databases and SQL Foundation
r Structured lnformation Analysis

Systeembeheer
I Tmap Next foundation
I BISL

Hoofdfase deel II verdieping (60 ECTS)

Management
r Conflicthantering
. lntegrale kwaliteitszorg
r Business and lT Alignment

Persoonlijke leerweg
I Studieloopbaanbegeleiding
¡ Beroepspraktûkvorming

Hoofdfase deel III afronding (60 ECTS)

Management
Psychologie in samenwerkingsprocessen
Management en leidinggeven
Businesscase

Organ¡sat¡e en lT
Enterprise architectuur
ICT en recht

r lnformation Systems Foundation
r Object Orientation Foundat¡on

Systeembeheer
r lTlL Foundation
r Hardware and Network Components

Foundation
r lnfrastructure management Foundation

Persoonlijke leerweg
r Studieloopbaanbegeleiding
r Beroepspraktijkvorming

lnterdisciplinair werken
r Methoden en technieken
r Prâkt¡sche opdrachten

Persoonlijke leerweg
. Studieloopbaanbegeleiding
. Beroepspraktükvorming

Minot 12 keuzes uit devolgende mogelijkheden)
r Minor datawarehousing and

business intelligence
. Minor Servicemanagement
r Minor Projectmanagement
. Minor Requirements and test¡ng

I nterd isciplinair werken
Afstudeeropdracht

Persoonlijke leerweg
Studieloopbaanbegeleiding
Beroepspra ktijkvorm i ng

Totaal

3

33

6
6

3

3

6

3

3

3

3

3

12

6
10

3

12

30

3

6

4
5

5

3
3

6
4
5

3

12

4
6
4

4
3

30

240

3

6

* U d¡ent te beschikken over een possende werkomgeving vanwege de beroepsptoducten die deel uitmoken von de opleíding.
lndien u geen passende werkomgeving heeft, kunt u toch deelnemen aan de opleiding en volgt u aansluitend een stage von
een half joar. D¡t wordt bij aanvang van de studie duidelijk op basis van de intake.

Hogeschool SDO Verkort programma voor professronals van Capgemrni



I Verkort programma Bedrijfskundige Informaticâ voormedewerkersvancapsem¡ni

Op basis van een aantal veel gevolgde lT-opleidingen en verschillende opleidingsachtergronden is hieronder inzichtelijk
gemaakt wat de stud¡eduurverkorting betekent. Deze inschatting is indicatief. Op basis van het door u opgebouwde
portfolio met diploma! en andere relevante bewijsstukken neemt u deel aan een persoonlijk intakegesprek waar¡n uw
stud¡eroute b¡j Hogeschool 5DO wordt opgesteld. op basis daarvan ontvangt u uw vrijstellingen.

HBO Bedrijfskunde/MER

Kort HBO ICT

HBOTechniek

þTracks

BiSUITIVASL

IPMA

Prince2TM

12A

120

150

120

60

90

60

2 jaar

2 jaar

1,5 jaar

2 jaar

3 jaar

2,5 jaar

3 jaar

* Vrijstellingen onder voorbehoud van de door u behaolde diploma's

r Praktijkdocenten
Hogeschool SDO werkt uitsluitend met docenten uit de praktijk. Zij hebben namelijk de kennis en ervar¡ng om u in uw vak
verder te brengen. Vanwege de prettige samenwerking zal deels invulling plaatsvinden in het programma door docenten
van Capgem¡n¡ Academy. Het geeft de garantie dat het programma naadloos aansluit op uw actuele beroepspraktijk. Onze
studenten zijn zeer tevreden over de door ons ingezette docenten. U zult aangenaam verrast zijn hoe praktijkgericht de
Hbo-opleiding voor u verder kan verlopen.

r Competentiebeoordeling
Naast de modules werkt u gedurende de opleiding aan een aantal action learning opdrachten en beroepsproducten. Dat
is erg leerzaam en bovendien nuttig, omdat het mes aan twee kanten snijdt. U heeft een resultaat voor uw opleiding en een
concreet resultaat voor uw werk. De opdrachten en beroepsproducten maken deel uit van de studieloopbaanbegeleiding
waarop jaarlijks competentiebeoordeling plaatsvindt aan de hand van een portfolio.

¡ Afstuderen
U sluit de opleiding af met een afstudeerscriptie. Aan de hand van een algemene aftrap maakt u een plan van aanpak. U
wordt in deze fase persoonlijk begeleid. Met het afstuderen sluit u uw opleiding af.

. Diploma
Hogeschool SDO is officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn {registratie 30KA). Na succesvolle
afronding van de opleiding ontvangt u het officieel NVAO geaccrediteerd Bachelorgetuigschr¡ft HBO Bedrijfskundige
lnformatica (34404), op grond waarvan u de wettelijk beschermde titel Bachelor of lCf (B-lct) mag voeren.

r Studiebelasting
De studiebelasting wordt u¡tgedrukt in ECTS (European Credit Transfer System), afgekort als EC. De studielast van het
volledige programma bedraagt 240 EC, met 60 EC per jaar. 1 EC gel'rjk is aan 28 studiebelastingsuren.

. Toelating
U besch¡kt tenm¡nste over een diploma HAVq VWO of MBO-niveau 4. ln verband met de prakt¡jkgerichtheid van de
opleiding is het van belang dat u tevens beschikt over een relevante werkomgeving om de opdrachten toe te passen.
lndien u geen (passende) werkkring heeft, kunt u aan de opleiding deelnemen. maar volgt u ook een verplichte stage van
een halfjaar. Op basis van uw achtergrond worden vrijstellingen toegekend en wordt het programma ingekort.

Verwachte looptijdUw achtergrond (voorbeeld) Vrijstelling in studiepunten {EC}*

Verkort proqraûtnla voor prolessronals van Cupgernrnr Hoqc,scllor¡l SDo



. Toelatingstoets
lndien u niet beschikt over een van de diploma's zoals hierboven is opgenomen, maar wel het niveau heeft dat van belang
is voor de HBO-opleiding, kunt u deelnemen aan de toelat¡ngstoets. U neemt dan deel aan 4 online capaciteitstesten. Dit
betreffen logisch taalinzicht, logisch cijfermatig inzicht, rekenvaardigheid en logisch figuurlijk inzicht. Bij een voldoende
score, wordt u toegelaten. Bij uw aanmelding ontvangt u alle benodigde informatie. De kosten voor deze toelatingstoets
bedragen €1 25,- en worden alleen gerekend indien u niet direct toelaatbaar bent. U dient deze kosten te voldoen, ook al

is de uitslag van de toets negatief.

r Start
De opleiding start eind september in Utrecht (locatie Capgemini). U start met een intake. Vervolgens heeft u 16 avonden
Ies per jaar. Dit betekent circa eens in de 3 weken een lesavond. Vakantieperiodes worden niet ingepland. De lestijden
zijn van 18:00 uur - 21:00 uur. De lesavond wordt bepaald op basis van de belangstelling, geef uw voorkeur aan op het
inschrijfformulier.

¡ Meer informatie
Heeft u belangstelling? Neem voor meer informat¡e contact op met:

Hogeschool SDO

I
Iosdo.nlTI
Capgemini Academy

emini.nl
T

. Kosten per jaar
Collegegeld
Com petentiebeoordeli ng
Literatuur circa

€ 1.460,00

€ 510,00
€ 600,00

Tarieven zijn inclusief examens en locatiekosten en zijn vr¡j van BTW. Op literatuur is BTW 60lo van toepassing.

. Financieel voordeel
ln veel gevallen kan uw werkgever aanspraak maken op een belastingvoordeel op basis van de Wet vermindering afdracht
(WVA). Daarmee ontstaat een maximaal voordeel van in totaal € 5.476,00 over 2 jaar. Daarmee is de studie afhankelijk van
uw vrijstellingen volledig of voor een groot deel te financieren vanuit het Wva-voordeel.

. Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier achterin deze gids volledig ingevuld toe te sturen aan SDO.

Capgemini Academy -
experience the experience

Directeur

"Leren is het mooiste dat er is. Je tatent gebruiken en steeds beter worden
in je vak. Dat is wat Capgemini Academy je kan bieden."

Hogeschooì SDO Verkort programma voor professronals van Capgemrnt



HBO Bedrijfskundige Informatica Capgemini

Persoonsgegevens

Naam:

Straat:

Postcode / plaats:

Geboortedatum / plaats:

Telefoon:

E-mail (i.v.m. digitale leeromgev¡ng):

Werkgegevens

Bedrijf:

Volledig adres:

Huidige functie:

Telefoon:

E-mail:

I Gegevens vooropleiding:

. Middelbare school:

r Overige opleidingen:

Ik meld mij aan voor de opleiding HBO Bedrijfskundige Informatica
r Locatie Utrecht
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VOORWOORD
Welkom

In deze studiegids staat alle informatie over de duale deeltijdopleiding Bedrijßkunde van de
Stichting Deeltijd Opleidingen die in samenwerking met Stichting Hoger Onderwijs NOVI voor het
studiejaar 2009 12010 wordt verzorgd.

De opleiding HBO Bedrijfskunde is een opleiding die door de Stichting Deeltijd Opleidingen in
samenwerking met de Stichting Hoger Onderwijs NOVI wordt verzorgd.

Stichting Deeltijd Opleidingen (SDO) heeft tot doel de verdele competentie ontwikkeling te
bevorderen van mensen die reeds aan het arbeidsproces deelnemen. V/ij willen dit doen door het
verzorgen van opleidingen en trainingen die afgestemd zijn op de individuele wensen en
mogelijkheden van de deelnemers. Hierdoor moeten de deelnemets in staat worden geacht een nog
effectievere bijdrage te leveren aan de prestatie van de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn,
dan wel een passende positie op de arbeidsmarkf te behouden dan wel te verwerven.

Uitgangspunt is dat de deelnemers tijdens hun studie wettelijk erkende diploma's en
getuigschriÍÌen op hbo kunnen verwerven. In dit kader is door de Stichting Deeltijd Opleiding voor
de opleiding HBO Bedrijfskunde een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Hoger
Ònderwijs NOVI.
De opleiding HBO Bedrijfikunde is onder nummer 24 HR 34035 geregistreerd en staar in het
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De opleiding is door het Nederlands
Vlaams Accreditatie Orgaan geaccrediteerd.

De opleiding HBO Bedrijßkunde is ontwikkeld vool deelnemers die graag verder lvillen groeien in
hun vak of beroep. Door de unieke opzet heeft de opleiding duidelijk impact op het dagelijks werk:
de deelnemer heeft de mogelijkheid om de opgedane kennis en nieulve kwaliteiten zichtbaar te
maken. Hierdoor heeft de werkgever direct baat bij de concrete studieresultaten.

Wanneer bij het raadplegen van deze studiegids nog vragen en onduidelijkheden naar voren komen,
dan kunnen deelnemers zich wenden tot het opleidingssecretariaat.

Oosterhout, september 2009

r
Opleidingsmanager

Contactgegevens:
Energieweg 49
4906 CG Oosterhout

telefoon: 0162 - 468155
www.sdo-hbo.nl

NB: Op die plaatsen waar in deze studíegids in de hij-vorm wordt gesproken wordt
nadrukkelijk ook de zij-vorm bedoeld.

.3.Studiegids HBO Bedrijßkunde 2009-2010 V.01



I. DEELNEMENDEORGANISATIES

1.1 Stichting Deettijd Opleidingen ( SDO)

De Stichting Deeltijd Opleidingen is een particulier initiatief dat tot doel heeft het bevorderen,
bemiddelen en organiseren van opleidingen voor werkenden en werkzoekenden. die zich in
deeltijdstudie willen kwalificeren voor het bachelor- en mastemiveau.
Hiertoe werkt de Stichting Deeltijd Opleidingen onder meer samen met Stichting Hoger Onderwijs
NOVI. Beide organisaties zijn innoverend op het gebied van opleidingen en trainingen. Door dit
unieke samenwerkingsverband worden een aantal functiegerichte deeltijdopleidingen op HBO
niveau aangeboden die stapsgewüs gevolgd kunnen worden.

De doelgroep yan deze opleidingen zijn leellingen vanuit het van het MBO, die niet kiezen voor
voortzetting van de studie via een volledige HBO-opleiding overdag, maar aan de combinatie van
welk en een in fase opgebouwde deeltijdstudie op HBO niveau de voorkeur geven.

Ook is de opleiding zeer aantrekkelijk voor HAVOA/WO-leerlingen en HBO-studiestakers die aan

de combinatie van studie en werk de voorkeur geven.

Tijdens de studie wordt naast de deelname aan HBO-tentamens in een aantal gevallen ook
deelgenomen aan maatschappelijk hooggewaardeerde erkende particuliere examens.

De opleidingen worden in een aantal lesplaatsen door de SDO Academy uitgevoerd. Studenten

worden hierbij als student ingeschreven bij Stichting Hoger Onderwijs NOVI en kunnen op deze

wijze deelnemen aan de reguliere examens van Stichting Hoger Onderwijs NOVI om op die manier
wettelijk erkende studentenpunten volgens het European Credit Transfer System (ECTS) te
behalen.

Kenmelkend voor de opleidingen van de Stichting Deeltijd Opleidingen is voorts dat voor de

aanvang van de opleidingen via een intake-assessment in de vorm van een procedure tot erkenning
van (eerder of elders) verworven competenties op het individu afgestemde maatwerlctrajecten
kunnen worden uitgevoerd.

1.2 Stichting Hoger Onderwijs NOVI

In een snel veranderende wereld zien we grote verschuivingen in het bedrijfsleven. Grenzen van
tijd en ruimte vervagen. Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de

hedendaagse maatschappij. De snelheid en onvoorspelbaarheid van tt'ends en ontwikkelingen in
deze tijd stellen hoge eisen aan de performance en het aanpassingsvermogen van mensen.

Medewerkers zijn gedwongen om zich continu aan te passen aan de veranderende omgeving met
kansen en bedreigingen. Leren en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van de

loopbaan van velen.

Stichting Deeltijd Opleidingen is een gespecialiseerde organisatie, die u van dienst kan zijn met
l'lexibele opleidingsprogramma's. Vy'ij richten ons op het verder ontwikkelen van MBO'ers en

HBO'els, waarbij de opleidingstrajecten worden afgestemd op de specifieke opleidingsbehoeÍìen
van organisaties. Het opleidingsaanbod is zodanig opgezet, dat de opleidingen passen in een groter
geheel, een carrièrepad.
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2. DEoPLEIDINGHBoBEDRIJFSKUNDE

2.1 Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding HBO Bedrijfskunde is dat de student rekening houdende met eerder
verworven competenties en kennis via een persoonlijk actieplan op versnelde wijze een regulier
hbo-getuigschrift en de bachelorstitel kan behalen.
Door het can'ousel model en het duale deeltijdkarakter van opleiding kan de student op fìexibele
wijze studeren en op twee momenten per jaar instromen in de opleiding.
Door een directe koppeling aan te blengen met de beloepspraktijk is er ook vool'de werkgever van
de student direct sprake van studierendement.

2.2De opzetvan de opleiding
De opleiding is competentiegericht vormgegeven, waarbij het uitgangspunt r.vordt gehanteerd dat
theoretische kennis, inzicht en basisvaardigheden voorwaardelijk zijn voor het op hbo-niveau
kunnen functioneren in de betoepspraktijk. De theorie vakken worden afgerond met een theoretisch
tentamen of een toets van de basisvaardigheden. De theorie component vormt ongeveer de helft
van de studiebelasting van deze opleiding.

Om het functioneren in de beroepspraktijk concreet te maken stelt de opleiding het begrip
beroepsproduct centraal. Beroepsproducten zijn " goederen of diensten die een beroepsbeoefenaar
levert aan een inteme of externe afnemer, die voldoen aan vooraf gestelde kwaliteitseisen met
betrekking tot het product en/ofhet proces, en die dilect ofindirect toegevoegde waarde cleëren."

Tijdens de beroepspraktijkcomponent werkt de student aan deze beroepsproducten en zijn
functioneten in de beroepspraktijk. De resultaten hiervan in de vorm van praktijk- en
werkervaringsverslagen, zelfbeoordelings- en reflectiedocumenten en de concrete
beroepsproducten worden opgeslagen in het digitale poltfolio van de student en door de
praktijkbegeleider van de opleiding in overleg met de bedrijfscoach op de werkplek beoordeeld. De
beroepspraktijkvorming vormt eveneens de helft van de studielast.

De beroepsproducten zijn in het opleidingsplofiel nader gespecificeerd. De opteiding HBO
Bedrijßkunde richt zich in eerste instantie op het fìrnctiegebied management, terwijl men in het
kader van de gewenste uitstroomrichting tijdens de beroepspraktijkvorming kan werken aan
beroepsproducten van bijvoolbeeld de functiegebieden logistieke dienstverlening, marketing
management, informatiemanagement, bedlijßeconomische dienstverlening en financieel
administratieve dienstverlening.

Bij de meeste mbo en hbo opleidingen worden de studenten opgeleid voor een beroep in een
bepaalde branche of sector. De opleiding HBO Bedrijßkunde is echter breed opgezet, waarbij de
studenten worden opgeleid om te functionel'en op midden en hoger niveau binnen elke willekeurige
arbeidsolganisatie. Wel is het de bedoeling dat de student ervaring opdoet met het werk binnen een

bepaalde sector. Hierdoor kan de student uiteindelijk binnen één van de - brede - uitstroom-
richtingen van de opleiding HBO Bedrijßkunde van Stichting Hoger Onderwijs NOVI afstuderen.

Op grond van erkenning van verwol'ven competenties) kunnen er vrijsîellingen gegeven worden
voor bepaalde theorievakken en beroepsproducten om daarmee een koftere doorlooptijd van de
studie te realiseren en de studiedruk te verminderen.

2.3 Beroepscompetenties en opleidingskwalificaties
Om een competentiegericht opzet van de opleiding vorm te geven moeten de competenties waarop
de opleiding is gebaseerd worden benoemd en vertaald te worden naar het onderwijs.

De opleidingskwalíficaties van de opleiding HBO Bedrijfskunde zijn voor een deel afgeleid van de
generieke HBO competenties, dat noemen we het funderend deel van de opleiding en voor een
deel afgeleid van de vakmatige competenties dat specifiek afgestemd is op de uiteindelüke
uitstroomrichting.
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Competenties van het fundèrende deel
De doelen die de student aan de opleiding HBO Bedrijßkunde moet bereiken in het funderende
deel van de opleiding zijn afgeleid van de volgende competentiesr:

1. Schriftelij ke communicatie
2. Besluitvaardigheid
3. Overtuigingskracht
4. Mondelinge communicatie
5. Voortgangsbewaking
6. Leervermogen

Competentíes van de voo¡bereídende uítstroomríchtíng
De doelen die de student aan de opleiding HBO Bedrijfskunde moet bereiken in het kader van de
voorbereidende uitstroonrichting zij afgeleid van de volgende vakmatige competentiesr

Leidinggeven

De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze anderen de ruimte en veiligheid te bieden om
initiatieven aan te ontplooien en uitdagingen aan te gaan.

Gro eps geri c h t I e i d in ggev en

De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze in samenwerking tussen afdelingen de synergie
te benutten.

Samenwerken
De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze samen te werken volgens de principes van
vertrouwen en wederkerigheid

O r ganis a t i es ens it iv it e i t
De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze belangtegenstellingen tussen afdelingen voor
de organisatie productiefte maken

Probleemanalyse.
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.

Kw a I i t e í t s ger i c hth ei d

De bedrijßkundige is in staat om op adequate wijze de kwaliteit van de bedrijfsvoering te

analyseren en te adviseren met betrekking tot de kwaliteitsverbetering

Integriteit
De bedrijßkundige is in staat om op adequate wijze in besluitvormingsprocessen bewust om te
gaan met ethische dilemma's

Ondernemerschap

De bedlijßkundige is in staat om op adequate wijze aan de hand van waargenomen gedrag van
anderen een vertaalslag naar de zakelijke consequenties te maken.

Sensitiviteit

De bedlijßkundige is in staat om op adequate wijze bij besluitvorming inzichtelijk te maken welke
organisatiebelangen met een genomen besluit zijn gediend en creëert daarvoor draagvlak
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Plannen en organiseren:
De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze het totaal van organisatieprocessen zichtbaar te
maken door ze in procedures en regelgeving vast te leggen

Oordeelsvorming:
De bedrijßkundige is in staat om op adequate wijze integratief te werk te gaan bij de planning en
uitvoering van activiteiten.

Re s u ltaa tger ic h t he i d :
De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze vraagstukken van juridische, (financieel)
economische en managementaspecten in hun samenhang inzichtelijk te maken.

Visie

De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijzejuridische kaders te interpreteren en toe te
passen injet belang van de organisatie en zijn ontwikkeling.

Omgevíngsbewustzijn:
De bedlijßkundige 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.

Aanpassingsvermogen:
De bedrijßkundige is in staat om op adequate wijze beslissingen die op een hoger niveau zijn
genomen te vertalen in processen en acties.

Netwerken:
De bedrijßkundige is in staat om op adequate wijze een relatienetwerk op te zetten. te onderhouden
en effectief te maken

Klantgerichtheid:
De bedrijtikundige 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 waalde te tealiseren

Schrifte I ij ke communicatie, presenteren :
De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze te communiceren over zijn verworven
inzichten met de verschillende belanghebbende op de diverse niveaus. (niet EHRM scan)

Besluitvaardigheid:
De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze beslissingsgericht op te treden.

Overtuigingskracht

De bedrijfikundige is in staat om op adequate wijze in onderhandelingssituaties partijen te binden
aan het resultaat.

Mondelinge c ommunic atie :
De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze ontwikkelingen binnen de organisatie naar de
omgeving te communiceren.

Voortgangsbewaking:
De bedrijfskundige is in staat om op adequate wijze doelen te stellen, d,eze te realiseren met de
verworven middelen en er verant\ryoording over afte leggen.

Leervermogen:
De bedrijßkundige is in staat om op adequate wtjze de organisatie te helpen door reflectie op de
praktijk bij het groeien naar een '' lerende organisatie".
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Níveaas van beheersíng
De verschillende niveaus die in de beroepscompetenties kunnen worden aangebracht, kunnen als

volgt algemeen worden beschreven. Daarbij woldt in elk niveau drie aspecten onderscheiden:
beheersing (wat moet het resultaat zijn dat moet worden beheerst), probleemgebied (op welk wijze
worden problemen geformuleerd) en begeleiding (hoe zelßtandig moet de student functioneren)

Niveau I:
Beheersing: Beheersing deeltaak en simpele totaaltaak; basiskennis en -vaardigheden;

ondersteunende vaardi gheden.

Probleemgebeid: Voorgestructureerde problemen
Begeleiding: Krijgt instructies, volgt aansturing door leidinggevende, krijgt inhoudelijk

fèedback.

Niveau 2:
Beheersing: Beheersing totaaltaak met eenvoudige en overzichtelijke context; beginniveau

beheersing vaardigheden.
Probleemgebeid: Zelf probleem formuleren uit case of praktijksituatie.
Begeleiding: Meerzelfstandig, summiere inhoudelijke feedback.

Niveau 3:
Beheersing: Beheersing totaaltaak met complexe context; volledige beheersing van alle

vaardigheden.
Plobleemgebeid: Zelf opzoeken en formuleren
Begeleiding: Alleen procesbegeleiding.

Het propedeuse jaar richt zich op het beheersingsniveau l. De eerste twee jaar van de hoofdfase
richten zicht op het beheersingsniveau 2, terwijl de student in het laatste jaar van de opleiding
door middel van een praktijkverslag en aßtudeerscriptie moet bewijzen op niveau 3 te kunnen
functioneren.

2.4 ZelfsturinC
De dynamiek in het beroepenveld is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Dit proces zal de

komendejaren doorgaan. Steeds vaker zal bij beroepsbeoefenaren een beroep worden gedaan op de

potentie tot zelfsturing bij het verwerven en het verwerken van nieuwe expertise en

gedragsrepertoire. De beroepsbeoefenaar moet geleerd hebben om zelfstandig te kunnen leren.

Daarom wordt in de opleiding een belangrijk plaats ingeruimd aan een verdere ontwikkeling van
het zelßturende leervermogen van de student. De modeme informatietechnologie biedt uitgebreide
mogelijkheden om de ontwikkeling van dit zelfsturende leervermogen van de student te
ondersteunen. Basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van de toegepaste

informatietechnologie is hierbij dan ook een vereiste. Om die reden wordt bij de aanvang van de

opleiding hieraan direct aandacht besteed. Tijdens de opleiding is vervolgens een belangrijke plaats
ingeruimd voor de digitale leeromgeving en het digitale portfolio.
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3. srnucruuRvAN DE opLEIDINc op HBo NIvEAU

3.1 Inleiding
Om deel te kunnen nemen aan de opleidingen op HBO niveau moet de student werkzaam zijn in de
beroepsplaktijk. Een zogenaamde werkplekscan maakf onderdeel uit van de intake procedure. De
theorie die u tijdens de colleges lc'ijgt ziet u namelijk al snel telug in de praktijk. In de colleges
komen regelmatig problemen uit werksituaties van studenten aan de orde.

3.2 Het onderwijsmodel
Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de leermethode Action Leaming.
Onder begeleiding van de docent gaat men aan de slag met cases uit de praktijk, vaak uit de eigen
organisatie of die van de medestudenten. Men krijgt niet alleen theoretische kennis aangereikt,
maar leert die te vefialen in praktische oplossingen.
Door actief te werken met een probleemstelling (thuis, op het werk en in de les) leert u meer dan
dat u zou leren met het passieflezen en luisteren. In vele gevallen is de eigen werksituaties de basis
van de opleiding

3.3 Inrichting van het onderwijs
Tijdens de opleiding zal in steeds toenemende mate gebruik worden gemaakt van ICT toepassingen
waaronder de digitale leeromgeving van Stichting Deeltijd Opleidingen. Hierbij onderhoudt men
contact met de docent en praktijkbegeleider via deze elekfronische leeromgeving. Men kan op deze
manier vragen aan docenten stellen, maar ook overleggen met medestudenten over gezamenlijke
opdrachten. Beloepsproducten en overige studieresultaten, inclusief de bewijsstukken kunnen
worden opgeslagen in het digitaal portfolio dat onderdeel uitmaakt van deze digitale leeromgeving.
Daarnaast is het mogelijk via ICT toepassingen onder meer tentamenroosters, cijferlijsten en
actuele informatie over de opleiding inzien en opvragen. Men kan dus allerlei zaken op afstand
regelen. Het is hiervoor wel vereist dat men over een computer beschikt met toegang tot het
internet inclusiefde basisvaardigheden om te kunnen omgaan met computers.

3.4 De beroepspraktijkvorming/eis van werkervaring
Ook binnen de deeltijdopleidingen vool BedrijtSkunde op HBO-niveau is het werken aan
beroepsproducten een aparte onderwijseenheid. Deeltijdstudenten kunnen hun werkervaring, indien
ze een tunctie hebben waarbinnen aan de praktijkeisen wotdt voldaan, inbrengen als
praktijkcomponent. Tijdens de opleiding HBO Bedrijf'skunde werkt men aan enkele
beloepsproducten. Deze zijn een vertaling van een aantal lesonderwerpen naar de eigen
praktijksituatie en worden gewaardeerd als praktijkcomponent. Uit de gemaakte beroepsproducten
zal moeten blijken dat men in staat is op relatief zelßtandige en krilische wijze een gedegen
lverkstuk af te leveren. De kwaliteit van het beroepsproduct moet lvat betreft inhoud en de
probleemoplossingen en een multidisciplinaire aanpak aansluiten op het HBO-niveau. Na het
succesvol afsluiten van de tentamens en examens volgens het onderwijs- en examenl'eglement van
Stichting Hoger Onderwijs NOVI, ontvangt de student het getuigschrift HBO Bedrijfskunde
eventueel met diploma supplement waarin de inhoud van aßtudeervariant is uitgewerkt. Tevens hij
de wettelijk beschermde titel van bachelor business administration (afgekort: BBA) voeren..

3.5 Studiebelasting
In de bachelor/master structuur wordt de studielast uitgedrukt in ECTS (European Credit Transfer
System). De studielast van de opleiding bedraagt in totaal 240 ECTS. Per studiejaar 60 ECTS.
Studenten aan de Stichting Hoger Onderwijs NOVI stromen op basis van het uitgevoerde intake-
assessment in op een bepaald niveau en krijgen daarmee mogelijk vrijstelling voor een aantal
vakken, en dus een aantal ECTS. Aan de studenten van de deeltijdopleiding worden eisen gesteld
met betrekking tot een relevante werkplek. Op de werkplek moet de student de mogelijkheid
hebben om aan zijn beroepsploducten te werken. Een werkplekscan maakt hielbij onderdeel uit van
de beoordeling van de werkplek Indien de eigen werplek niet voldoende relevant is voor het
kunnen uitwerken van epn aantal beroepsproducten kan de student werken aan een aantal simulatie
opdrachten. In dat geval zal hij ook, tijdens een praktijkstage, een aantal beroepsptoducten op een
l'elevante werkplek moeten realiseren. De beoordeling hiervan vindt plaats op basis van het
praktijkverslag.
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3.6 Opleidingsplaatsen
De opleidingen worden onder meer aangeboden in

Oosterhout

UtrechlVy'oerden

Amersfoort

Zwolle

Schagen

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2009-2010 V.01 . 10.



4. on ronl¡,TING EN HET opLEIDINGSpRoGRAMMA

4.1 Toelating
Om tot de een opleiding of programma te worden toegelaten, dient de student te voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden.

De formele toelatingseisen voor de opleiding HBO Bedrijßkunde zijn het bezit van een van de
diploma's:

¡ HAVO,
. VWO, of
¡ MBO niveau 4.

Een potentiële student die niet aan de vooropleidingvereisten voldoet en de leeftijd van
eenentwintig jaar heeft bereikt, kan op basis van het intake assessment toelating verkrijgen tot de
opleiding.

Een intake assessment in de vorm van een zogenaamde verkorte EVC procedure maakt in principe
altijd een onderdeel uit van de toelatingsprocedure voor de opleiding HBO Bedrijfskunde, dat geldt
ook voor kandidaten die voldoen aan de reguliere toelatingsvoorwaarden. Voor die kandidaten
wordt op basis van het intake-assessment beoordeeld of zij in aanmerking komen voor eventuele
vrijstellingen. Vrijstellingen voor de opleiding wordt vanaf 2008 uitsluitend verleend op basis van
het intake-assessment of een vervolg assessment tijdens de opleiding.

Indien de kandidaat niet voldoet aan de formele toelatingseisen en op basis van de resultaten van
dit intake-assessment blijkt dat het volgen van de opleiding HBO Bedrijßkunde weinig zinvol
woldt geacht, kan toelating tot de opleiding worden geweigerd. In dat geval wordt wel een
opleidingsadvies gegeven dat atþestemd is op de motivatie en capaciteiten van de potentiële
student.
Op basis van het intake-assessment wordt tevens beoordeeld of de potentiële student vrijstellingen
kan krijgen voor bepaalde onderdelen van de opleiding.

4.2 Het intake assessment

Het intake assessment wordt uigevoerd in de vofm van een zogenaamde EVC procedure. EVC is
de afkorting van Erkenning van (elders of eelder) Vetworven Competenties. EVC bestaat uit een
procedure en een beoordelingsinstrumentarium waarmee je competenties inzichtelijk kunt maken
en erkennen. Het gaat bij de EVC-procedure uitdrukkelijk om de erkenning van elders ofeerder,
verworven competenties.

Met behulp van een systeem voor EVC kan worden vastgesteld welke competenties een kandidaat
heeft ontwikkeld en tot op welk niveau. In het kader van het intake assessment wordt hierbii tevens
nagegaan welke kennis de kandidaat reeds bezit. Op basis hiervan kan de kandidaat in samenspraak
met de ondelwijsinstelling een persoonlijk opleidingsplan kan opstellen dat aansluit bij zijn
persoonlijke motivatie en ontwikkeling.

Nadat de kandidaat zich heeft ingeschreven voor de opleiding ontvangt de student van de
studieloopbaanbegeleider een uitnodiging om deel te nemen aan het intake assessment. Gelijktijdig
ontvangt de student:

. een voorlichtingsbrochure over het intake assessment,

. inloggegevens voor zijndigitaal portfolio

. een informatieformulier dat de student moet invullen en in zijn portfolio moet plaatsen.
¡ de inloggegevens voor het afleggen van een aantal \ryebbased assessments.

Nadat de student het informatieformulier heeft ingevuld en de verschillende webbased assessments
heeft afgelegd en deze in het digitaal portfolio zijn geplaatst, ontvangt de student een uitnodiging
voor een studieloopbaangesprek.
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Tijdens dit gesprek tussen de studieloopbaanbegeleider en de student wordt nagegaan voor welke
onderdelen van de opleiding de student eventueel in aanmerking kan komen voor vrijstellingen.
Tevens wordt afgesproken welke bewijsvoering hij hiervoor nog moet aanleveren.

Gelijktijdig wordt een afspraak gemaakt voor het criteriumgerichte interview. Het criteriumgerichte
interview kan uitsluitend worden gehouden nadat door de student alle bewijsmateriaal door hem in
ziin portfolio is geplaatst.

In deze làse gaat de student dus het bewijsmateriaal leveren en in zijn portttrlio voor de eventuele

vrijstellingen waarvoor de student meent in aanmerking te komen.

Tijdens het criteriumgerichte interview worden de te verlene¡r vrijstellingen definitief vastgesteld.

Op basis hiervan wordt een persoonlijk actieplan door de student opgesteld en kan de student
instromen in de opleiding.

Indien op het tijdstip van de geplande start van de opleiding het intake assessment nog niet is
afgerond, kan de student voolwaardelijk instromen in de opleiding. Gedurende de eerste twee
maanden van de opleiding wordt het intake assessment definitiefafgerond. Op basis hiervan kan de

student definitiefworden ingeschreven en kan zijn persoonlijke studieroute in zijn persoonlijk
actieplan worden vastgelegd.

Kandidaten die zekerheid willen hebben over het verkrijgen van eventuele vrijstellingen voordat zij
zich inschrijven, kunnen zich afzonderlijk aanmelden voor de reguliere EVC Procedure. De extra
kosten die voor deze procedure betaald moeten worden, zulen verrekend worden met het

collegegeld dat men formeel bij inschrijving verschuldigd is.

4.3 Inhoud van de opleiding

De opleiding HBO Bedrijfskunde is opgedeeld in vier studiejaren. Een studiejaar is opgebouwd uit
vier kwartielen. In totaal doorloopt u dus I ó kwartielen voor het behalen van het getuigschrift HBO
Bedrijßkunde.

Hieronder is een globaal overzicht opgenomen van de volledige opleiding. In de bijlagen I en 2

vindt een overzicht van enkele maatwerkopleidingen voor de verschillende doelgroepen, met name:

studenten die een of meer examens van hetNIFV (Brandweeropleidingen) met succes hebben

afgelegd;
studenten die de opleiding voor Payroll Professional willen volgen.
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Opbouw van de opleiding

Jaar Kwartiel Theorie/Praktiik Afkortins ECTS
1 I Inleiding Informatietechnologie

Toegepast Informatietechnologie: ITINF 2

Tekstverwerking ITINF 2
Spreadsheets ITINF I
Databases ITINF I
Presentatie ITINF I
Informatie en communicatie ITINF 1

Praktijkinstructie geautomatiseerde
informatievoorziening

ITINF 7

I 2 Bedriifsoriëntatie
Staatsinrichtins van Nederland IBO 2

Internationalisering IBO I
Arbeidsovereenkomst IBO I
Arbeidsomstandi gheden IBO I
Kwaliteitszorg IBO I
Mens en milieu IBO I
Praktij kinstructie bedrij ßoliëntatie,
Praktiikinstructie bedrii ßmilieuzors

IBO 8

I 3 Inleiding Communicatie
Communicatie, de basis ICOM J

Schrifteliik rapporteren ICOM 2

Presenteren ICOM 2
Praktiikinstructie zakelii ke communicatie ICOM I

I 4 Inleidine Management en Organisatie
Maatschaooii en orsanisatie IMAN 2
Bestuur, besluitvormingsproces, doelstelling
en beleid

IMAN 2

Planning, procesbeheersing en controle IMAN 2
Organiseren IMAN I
Inschakelen van medewerkel's. leidins seven IMAN 1

Praktijkinstructie Leidinggeven, 3 60 graden
feedback

IMAN 4

Opstellen POP en PAP I PAP I J

Totaal iaar I 60
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Jaar Kwartiel Theorie/Praktiik Afkortine ECTS

2 I Loeistiek LOG 4

Intesrale Kwaliteitszors tKz 4

Case studie bedriißkunde CSB J

Casestudie Loeistiek CLOG 4

2 2 Human Resource Management HRM 4

Cross Cultural Management CCM 4

Casestudie Cross Cultulal Management CCCM 4

Zelfreflectie en opstellen PAP PAP 2 3

2 J Financieel Economisch Management FEM 4

Bestuutliike Informatievoorziening BIV 4

Praktiikinstructie bedrii fseconomisch beheer CFEM 4

BeroeÞsproduct I BBl J

2 4 Organisatiekunde ORG J

Management MAN 4

Casestudie organisatiekunde CORG 5

Beroeosoroduct 2 BB2 J

Totailiaar 2 60

J I Informatiekunde INF 4

Communicatie COM 4

Beroepsploduct 3 BB3 3

Reflectie 360 graden feedback en opstellen
PAP

PAP 3 4

J 2 Marketing Management MAM J

Onderzoeksmethoden OZM 4

Casestudie Marketing Management CMAM 5

Beroeosproduct 4 BB4 3

J J Organi satieverandering ORV J

Adviesvaardigheden ADV 4

Casestudie Organisatieverandering CORV 5

Reflectie, 360 graden tèedback en opstellen
PAP

PAP 4 J

J 4 Privaatrecht PVR 4

Ethiek ETH 4

Casestudie Privaatlecht PVR 4

Beroepsproduct 5 BB5 -t

Totaal iaar 3 60

4 I Keuzemodule I KZI 3

Keuzemodule 2 KZ2 4

Casestudie keuzemodule I of 2 CKZI 4

Beroepsploduct 6 BB6 J

4 2 Keuzemodule 3 KZ3 4

Keuzemodule 4 KZ4 4

Casestudie keuzemodule 3 of 4 CKZ2 4

Beroepsproduct 7 BB7 J

4 3 en4 Aßtuderen AFST 30

Totaal iaar 4 60

Totaal 240
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Toelichting

Instroom:
Instroom op basis Intake assessment ( EVC onderzoek) altijd noodzakelijk voor:
- kandidaten die niet voldoen aan de formele inschrijvingsvoorwaar.den;
- kandidaten die vrijstellingen voor bepaalde onderdelen van de opleiding willen krijgen.

Voor de volgende onderdelen uit de propedeuse fase kan ook vrijstelling worden verkregen als de
daaraan gerelateerde modulen uit de hoofdtàse met een voldoende zijn afgerond:
a. vrijstelling Inleiding Communicatie op basis van hootìlfase vak Communicatie
b. vrijstelling Inleiding Management op basis hoofdfase vak Management
c. vrijstelling Inleiding Otganisatiekunde op basis van hoofdtäse vak Organisatiekunde,.

Toetsing per module:
Alle theorie modulen worden getoetst met een tentamen, voor de vakken waarbij in het
praktijkcomponent een casestudie (: paper) is verbonden, bestaat het tentamen uit multiple choice
vragen (kennisgericht). De casestudie is dan gericht op inzicht en vaardigheden en de koppeling
naar de eigen praktijk.

Contacturen:
De vakken zonder paper bestaan uit 5 bijeenkomsten.
De vakken met een casestudie bestaan uit 7 bijeenkomsten, te weten 5 bijeenkomsten theorie, 2
bijeenkomsten paperbegeleiding.

Vo I gtìj d e I ij khe ids e i s :
Er is geen volgtijdeliikheidseis voor de thema's in de hoofclfase.

Keuzevakken:
De onderstaande keuzevakken zijn mogelijk (kunnen nog aangevuld worden)

Voor de hoofdfase: vier van de volgende keuze modulen

a. Arbeidsrecht
b. Belastingrecht
c. SociaalVerzekeringsrecht
d. Gesprekstechnieken
e. Leidinggeven
f. Management Control

C. Organisatieontwerp
h. Projectmanagement
i. Relatie - en accountmanagement
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Beroepsproducten:
Via PAP wordt een keuze en planning gemaakt voor 7 beroepsproducten uit onderstaande lijst:
l. Ondernemingsplan voor de ondememing
2. Beleidsplan voor de afdeling of organisatie
3. Financieel plan voor afdeling oforganisatie
4. Afdelingsbudgetten
5. Ontwerpen van contract.
6. Sociaal plan
7. Personeelsplan
8. Wervingsplan
9. Scholingsplan
10. Procesbeschrijving
1 1. Rapportage Kwaliteitsaudit
I 2. Rapport bedrijtbeconomische analyse

13. Rapportjulidische analyse

14. Belastingaangille (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting)
15. Plan van aanpak veranderingsproces
16. Onderzoeksrapport
17. Adviesrapport
18. Rapport risico analyse
19. Auditrapportage
20. Onderzoeksrapport cultuurinterventie
21. Balanced scorecard
22. Afdelingsbudgetten
23. Marketingplan
24. Inlormatieplan

4.4 Korte omschrijving van de vakken:

I " jaar:

Inleiding informafietechnologie (IINF)
Deze module vraagl van de student kennis van de opbouw van de pc en de basisbegrippen van de

Informatietechnologie (IT) zoals gegevensopslag, geheugen, het gebruik van programmatuur en de

mogelijkheden van informatienetwerken. Ook weet de kandidaat hoe IT-systemen een rol spelen in
het dagelijkse leven, de mogelijke gevolgen van computers op de gezondheid.

Toegepast informatietechnologie (TIINF)
De student bezit kennis en vaardigheid in het gebruik van de basisfuncties van een PC en het

besturingssysteem. Hij kan bestanden en mappen beheren en organiseren en \¡/eet hoe mappen te

kopiëren, verplaatsen en wissen zijn.
De student heeft basisvaardigheid in het gebruik van een tekstverwerking, een spreadsheet,

presentatieprogramma. databases.

Bedrijfsoriëntatie (IBO)
Centraal in deze module staat het vraagstuk arbeid. Tevens biedt de module een oriëntatie op de

diverse studieactiviteiten en het gevraagde studiegedrag, behorende bij de studie aan de opleiding
Bedrijßkunde.

tnleiding communicatie (ICOM)
In deze module maakt de student kennis met allerlei theorieën over communicatie: waarom

communiceren mensen, hoe communiceren mensen, langs welke kanalen vindt communicatie

plaats en welke eflècten heell communicatie op ontvangers?
Het belangrijkste doel van de module is duidelijk maken waarin digitale communicatie verschilt
van gewone communicatie..
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z laari

Logistiek (LOG)
Het verkrijgen van kennis en inzicht in logistiek management in een bedrijf staat centraal.
Logistiek gaat over het beheersen van goederenstromen [en daarbij horende informatiestromen] in
een bedrijfen tussen bedrijven in een keten ofnetwerk. Beheersing van goederenstromen betreft:
inkoop en aanvoer van materialen bij toeleveranciers, transport, opslag, productieplanning /
bewerking, ordetverwerking, verkoop en distributie van eindproducten aan klanten / afnemers.
Logistieke doelstelling is het zo snel en betrouwbaar mogelijk leveren van goederen aan klanten
tegeî zo laag mogelijke kosten, waalbij van belang zijn: korte levenijd, hoge
leveringsbetrouwbaarheid, lage voorraden en hoge capaciteitsbenutting.
Anders gezegd: de benodigde goederen aanwezig te laten zijn in dejuiste hoeveelheid, op hetjuiste
moment, op de juiste plaats en tegen vetantwoorde kosten.
Er wordt ingegaan op logistieke processen, logistieke beslissingen, knelpunten in de
goederenstroom en de beheersing van logistieke activiteiten

Integrale kwaliteitszorg (IKZ)
Dit vak behandelt de ontwikkelingen in het klvaliteitsdenken en gaat nader in op kwaliteitszorg en
het inkoopploces, de op kwaliteit gerichte organisatie, kwaliteitsinspectie, kwaliteitsbeheersing en
kwaliteitssystemen.

Case Studie Bedrijfskunde (CSB)
Om de studenten een juiste voorbereiding te geven op het maken van papers en hun
afstudeeropdlacht te maken , wordt deze module aangeboden, om samen met een
praktijkbegeleider een case uit te werken die op dezelfde manier opgezet en uitgewerkt dient te
worden als een paper en de afstudeeropdracht.

Human Resource Management (HRM)
De studenten heeft inzicht in het functioneren van de medewerkers binnen de organisatie. De
student kan communicatie, sollicitatie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren en heeft
daarbij zicht op de psychologische factoren.
Studenten verkrijgen inzicht in het functioneren van de medewerkers binnen de organisatie. Ook
komen psychologische aspecten van communicatie, sollicitatie-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken aan de orde.

Cross Cultural Management (CCM)
Na het afronden van deze module is de student bekend met de basiskenmerken van interculturele
relaties en de effecten hiervan op de organisatie. De basiskenmerken van cultuur, de wijze om
intercultureel management te gebruiken voor het behalen van organisatiedoelstellingen .De
verschillende manieren waarop interculturele relaties invloed hebben op internationale
bedrij fsvoering en marketing.
De verschillende componenten en karaktelistieken van cultuur. De rol en taken van de
intemationale marketing manager binnen de organisatie. Omgevingsanalyse, internationale
bedlijfsvoering, bedrijßethiek, internationaal marktondelzoek, penetratiestrategieën en
consumentengedrag.

Financieel economisch management (FEM)
Wanneer er op verantwoorde wijze beslissingen genomen moeten worden, waarbij financiële
factoren een rol spelen, moet men op de hoogte zijnvan processen zoals budgettering,
tarießbepalingen, resultatenoverzichten en analyses
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Bestuurlijke informatievoorziening (BIV)
Op een groot aantal gebieden worden binnen bedrijven besluiten genomen op verschillende
niveaus. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is betrouwbare informatie nodig. OP welke
manier komt deze informatie tot stand? 'Welke eisen worden gesteld aan informatie en

informatiesystemen en hoe is de infrastructuur van informatieverzorgende systemen en processen

geregeld.

Organisatiekunde (ORG)
Het verwerven van kennis en inzicht in en de relatie tussen het structurerings-, interne, - en externe

al-stemmingsvraagstuk rond organisaties. Het op basis van praktijk oefenopgaves in staat zijn om

met behulp van deze kennis en dit inzicht in staat zijn om problemen te analyseren en te komen tot
een onderbouwde (organisatie)-oplossing

Management (MAN)
Er wordt een analyse gemaakt op hetgebied van organisatie- en managementvraagstukken.
Athankelijk van de casus wordt gebruik gemaak worden van de volgende zaken: Het strategie

formulelingsproces; ot'ganisatiestructuur; twee dimensies van het omspanningsvermogen;
organisatie-eigenschappen van Mintzberg; bestuursniveaus en taken; organisatiecultuur; het

groeimodel van Greiner; integrale kwaliteitszorg; Human Resources Management;
leiderschapsmodel van Redin; besluitvormingsproces.

Jaar 3

Informatiekunde (INF)
Er wordt hier ingegaan op ondernemen met informatie, bedrijfsprocessen en e-business, informatie
en communicatietechnologie en integrale informatieverzorging.
Deze module leidt tot een beter inzicht in de wijze waarop informatiesysteemontwikkeling plaats

moet vinden en hoe dat proces gestuurd moet worden. Uitgangspunt daarbij is de

verantwoordelijkheid van het management voor het optimaal functioneren van elk bedrijfsproces
en de informatievoolziening die daarvan deel uitmaakt.

Communicatie (COM)
In deze cursus/module worden drie verschillende aspecten van communicatieve vaaldigheden

behandeld:
. Analyse van de communicatie;
. Basisvaaldigheden van schriftelijke communicatie;

De nadruk ligt op het toepassen van de principes van schriftelijke communicatie in de eigen
praktijk van de studenten
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Marketing Management (MÀM)
Elk commercieel bedrijf is in haar voortbestaan sterk afhankelijk van haar klanten. Het
management zal zich dan ook primair moeten richten op het optimaal vervullen van klantbehoeften.
Hiertoe zullen vele activiteiten verricht moeten worden die niet alleen beperkt blijven tot de
afdeling marketing. Het vakgebied marketing en communicatie speelt namelijk door de gehele
organisatie. Niet voor niets luidt de kreet "Marketing is veel te belangrijk om aan marketeers over
te laten". Elke student zal dus, ongeacht zijn of haar functie, inzicht en visie moeten hebben op het
vakgebied.
De module marketing management laat de student kennismaken met het vakgebied marketing.
Allereerst wordt stilgestaan bij de marketingfilosofie, waarna de opzet van een marketingplan
wordt behandeld. Om dit marketingplan verder te concretiseren, worden de begrippen omgeving,
marktonderzoek en consumentengedrag uitgebreid behandeld. Vervolgens wordt plaktische
invulling gegeven aan de beglippen segmentatie en positioneling. Tot slot komt hetvakgebied
marktonderzoek aan bod. Het malketingplan wordt operationeel gemaakt door de
marketinginshumenten product, prijs, distributie en promotie te implementeren. VooL elk van deze
instrumenten worden doelen, stlategieën en tactieken besproken. De student zal hierbij elk
instrument analyseren: "hoe past mijn bedrijf dit instl'ument toe?", "is dit een goede manier?", "wat
zijn andere mogelijkheden?" en "wat zijn de consequenties van deze ofeen gelvijzigde aanpak?".
De module wordt afgerond door een aantal specifìeke toepassingsgebieden toe te lichten.

Onderzoeksmethoden (OZN{)
Studenten verkrijgen inzicht in de toepassing van statistische technieken, ordenen van
frequentieverdelingen, correlatierekening, regressieanalyse.

Organisatieverandering (ORV)
Na afloop van de onderwijseenheid Organisatieverandering beschikt de student over kennis van en
inzicht in het initiëren, sturen en beheersen van veranderingsprocessen die voortuloeien uit een
gewijzigde inzet van mensen en middelen.

Adviesvaardigheden (ADV)
Pas als adviezen worden geaccepteerd en uitgevoerd, zijn adviezen effectief.
In deze module leert de student hoe hij zijn ideeën geaccepteerd kijgt en hoe hij weerstanden in
uw organisatie overwint. We werken toe naar de verschillende adviesstrategieën. Daarbij krijgt de
student vele, in de praktijk bruikbare. handvatten om het gewenste resultaat daadwerkelijk te
bereiken.

Privaatrecht (PRV)
Deze module geeft een algemeen inzicht in het Nederlands recht en gaat in op civielrechtelijke
vraagstukken (met behulp van wetteksten). Tevens wordt inzicht verkregen in de systematiek van
het Burgerlijk Wetboek. Onder andere komen onderwerpen aan bod als vermogensrechten, pand,
verbintenissen, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid en schadevergoedingen.

Ethiek (ETH)
In de afþelopen vijftig jaar is de wereld ingrijpend veranderd. Globaliser.ing, media en
milieukwesties hebben ons sterk bewust gemaakt van onze onderlinge afhankelijkheid en de
noodzaak om betrouwbare aßpraken te kunnen maken. In diezelfde vijfiigjaar hebben veel
organisaties zich tot instituties met gl'ote invloed ontwikkeld en is het bewustzijn van de morele
verantwoordelijkheden van die organisaties enorm toegenomen. Maar ook kleinere organisaties
hebben dagelijks te maken met 'stakeholding', het peilen van de wensen en verwachtingen van
betrokkenen. Daardoor zijn het omgaan met ethische dilemma's, het afleggen van morele
verantwoording ten overstaan van de stakeholders en het formuleren van moreel beleid cruciale
competenties gelvorden voor elke organisatie.
Twee uitgangspunten staan daarbij centraal: organisatie-ethiek biedt mogelijkheden om continuiTeit
te garanderen, ploductkwaliteit te vergroten en hoger lendement te realiseren, maar biedt
tegelijkertijd kansen om meet' zin te geven aan het bestaan. En dat laatste geldt zowel voor de
individuele werknemer of manager als voor de organisatie als geheel.
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4.5 Studieprogramma's
In biilage 1,2 en3 zijn een aantal specifieke opleidingsvarianten opgenomen.

4.ó Tentamenregeling

Elk blok kan worden afgesloten met een schriftelijke tentamen van twee klokulen. Het is mogelijk
dat het maken van een casus onderdeel is van het eindciifer voor het vak. Mocht dit het geval zijn,
dan wordt dit vermeld in de vakbeschrijving van het betreffende vak.
Alle tentamens worden op de leslocatie afþenomen.

De uitslag van de tentamens wordt u schriftelijk of per e-mail meegedeeld. Uitslagen worden niet

telefonisch meegedeeld.

Tiidens het tentamen

r Alle aanwezigen moeten de Breægliçlii-S! tekenen / paraferen en zich kunnEn legitimeren met
een studentenpas, paspoort, rijbewijs of identiteitskaarl.

¡ Gehuwde dames moeten op het tentamen de ryigi-esnaam gebruiken.
¡ De surveillant geeft op de presentielijst aan of de legitimatie in orde is.

o Studenten die maximaal een half uur te laat komen mogen nog worden toegelaten op het

tentamen. De oflìciële eindtijd wordt echter niet aangepast.
¡ Een tentamen mag niet geschreven worden met potlood. Indien een student een tentamen geheel

of gedeeltelijk beanfwoordt met potlood, verliest hij/zij elk recht op herbeoordeling.
¡ Tassen, jassen e.d. mogen niet bij de talèl staan. Zij moeten voolin of achterin het lokaal worden

weggezet.
o Het gebruik van hulpmiddelen bij het tentamen, zoals boeken, aantekeningen, uittreksels,

rekenmachines, andere elektronische apparatuur, en dergelijke, is alleen toegestaan als dit
uitdrukkelijk wordt vermeld.

. Andere zaken dan pen, papier en de toegestane hulpmiddelen (zie voorblad tentamen) mogen
zich niet op tafel bevinden. (dus geen pen-etui of laptop e.d.)

. Bü het maken van het tentamen moeten de studenten er rekening mee houden dat er gescht'even

wordt op doordrukvellen. Dus graag aan de studenten duidelijk maken dat zij niet de blaadjes op

een stapel moeten leggen en vervolgens op de bovenste beginnen te schrijven. (anders zijn de

doordrukvellen niet leesbaar!). Het tentamenpapier moet in zijn geheel ingeleverd worden, dus

met doordrukvellen.
. Op het tentamen mag NIET geschreven worden.
o Het is de studenten niet toegestaan met elkaar te communiceren tijdens het tentamen. Het van

elkaar lenen van een rekenmachine en het gebruik van een mobiele telefoon als

rekeningmachine verboden.
. Tüdens de zitting mogen studenten het lokaal niet verlaten voordat zij her werk hebben

ingeleverd. De surveillant kan hierop een uitzondering maken. Toiletbezoek kan echter fraude in
de hand werken en moet in beginsel niet worden toegestaan.

¡ Het eerste en laatste halve uur van het tentamen mag geen enkele student het lokaal meer
verlaten.

¡ Het tentamen mag in principe niet mee naar huis genomen worden, tenzij op het tentamen zelf
anders vermeld staat.
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Het is mogelijk uw tentamen na ontvangst van het cijfer in te zien. Op verzoek wordt u een
aanmeldingsformulier uitgereikt totinzage van het tentamen bij Stichting Deeltijd Opleidingen.

Na inzage kunt u een verzoek tot herbeoordeling indienen. Het verzoek wordt vervolgens samen met
het tentamen aán de betreffende docent voorgelegd aan de examencommissie. De uitslag van de
herbeoordeling wordt u schriftelijk meegedeeld.

Verhinderd

Mocht u verhinderd zijn het tentamen op de aangegeven datum en tijd bij te wonen, dan kunt u
deelnemen aan de heftentamens die worden afgenomen.

NB. Deze hertentamens worden standaard bij Stichting Deeltijd Opleidingen in Oosterhout
afgenomen.

4.8 Kwaliteitsbewaking d.m.v. studentenevaluaties

Uw oordeel over het aan u aangeboden onderwijs wordt na afì'onding van de opleiding gemeten via
een vragenlijst. De vragenlijst heeft betrekking op het functioneren van de docent, de gebruikte
leermiddelen en materialen, de organisatie en biedt ruimte voor suggesties.

De resultaten van de evaluaties worden op docentniveau per opleiding beschikbaar gesteld aan de
opleidingsmanager en de betrokken docent.
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5. De kosten van de toelating en de opleiding

5.1 De kosten van de toelating
Als men met de opleiding HBO Bedlijßkunde lvilt gaan volgen, dient men van stalt te gaan met

het Intake assessment (EVC procedule), die elkjaar uitgevoerd dient te worden.
De kosten van deze pt'ocedure zijn€ 510,- per jaar en de werkgever kan hiervan e 319,--
terugvorderen inzake de WVA ( Wet Vermindeling Afdracht loonheffìng).

5.2 De kosten van de opleiding
De vierjarige HBO bedrijßkunde opleiding kost € 3.650,- perjaar (exclusief lesmateriaal, reis- en

verblijßkosten). In het collegegeld zit de vergoeding voor een tentamen en één hertentamen, voor
volgende hertentamens rvordt € 90,-- per hertentamen in rekening gebracht.
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6. Aanmelding voor de opleÍding en start.

6.1 Aanmelding

*udul van Stichting Deeltijd Opleidingen uw aanmelding per
schriftelijkofpertelefoon ((0162)468155) heeftontvangen,knjgtuopkorretermijneen
inschrijf'ftrlmuliel in de bus plus de inf-ormatie over het intake assessment.
Vriendelijk verzoek om dit geheel ingevuld te retourneren en één pasfoto (digitaal mag eventueel
ook) en kopieën van diploma's, cijferlijsten en een geldig paspoort bij te voegen.
Twee keer per jaar is er een mogelijkheid om met de opleiding te stalten.

6.2 Inschrijvingsvoorwaarden

l. Voor tijdige berichtgeving ontvangen wij uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk I weken voor aanvang van de opleiding.

2. Inschrijving vindt plaats met een volledig en ondeftekend inschrijfformulier, waarna u een
schritlelij ke bevestiging krij gt toegestuurd.

3. De kosten bedragen € 3650,-- perjaar (inclusieféén tentamen en exclusiefboeken, reis- en
verblijßkosten). De kosten vool het intake assessment (EVC procedure) bedragen € 510,--,

4. Na start van de opleiding klijgt u of uw werkgever de tàctuut toegestuurd die uiterlijk een
maand na ontvangst voldaan moet rvorden. Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden
aan het innen van het verschuldigde opleidingsgeld vool rekening van de cut'sist ofde
werkgever.

5. Uw inschrijving kan alleen schriftelijk per aangetekende brief worden geannuleerd. Bij
annulering tot 2 I dagen voor aanvang van de opleiding worden u alleen € I 00,--
administratiekosten in rekening gebracht. Daarna is het totale bedrag verschuldigd. Eventueel
kan een vervanger de opleidingsplaats innemen, indien u dit tot 14 dagen voor aanvang van de
opleiding scfuiftelijk heeft medegedeeld.

6. Bij een te gering aantal inschlijvingen is de opleidingleiding gerechtigd een opleiding uit te
stellen.
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otíchtíng deeltíidopleidíngen

6.3 lnschrijfformulier HBO Bedrijfskunde (incl. EVC procedure)

I Persoonsgegevens
Naam

Straat

Postcode / plaats:

Geboortedatum / plaats:

Telefoon :

E-mail

I Werkgegevens
Bedrijf

Volledig adres

Huidige functie

Telefoon

E-mail

I
o

o

Gegevens vooropleiding.

Middelbare school

Overige opleidingen

lk meld mij aan voor de opleiding

Aanvangsdatum van de opleiding

I voorkeurlocatie: O Utrecht O Breda/Oosterhout

O studentI factuur wordt verstuurd naar: O werkgever
(aankruisen wat van toepassing is)

Dit door u volledig ingevulde formulier is tevens een aanmeldingsformulier als (extraneus) student bij de
Stichting Hoger Onderwijs NOVI.

Bij retourneren van dit inschrijfformulier verzoeken wij u ten behoeve van uw aanmelding I Þasfoto, een koo¡e van uw
pasooort of een uittreksel uit het bevolkinqsreoister, een C.V. en van bovengenoemde vooropleidingen koo¡eèn van
de door u behaalde dioloma's en ciiferliisten mee te sturen.

Handtekening: Plaats / datum:

Stichting Deeltijd Opleidingen ABN AMRO 4l.72.56.698

Stichting Deeltijd Opleidingen heeft een samenwerkingsverband met Stichting Hoger Onderwíjs welke door het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als aangewezen Hogeschool is ingesclrreven. CROHO inschrijvingsnummer 24HR.
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Bijlage I

HBO Bedrijfskunde

Te volgen onderdelen van de Conceptuele leerlijn op bas¡s van vooropleidingen NIFV

Het studieprogramma voor studenten met de verschillende vooropleidingen van het NIFV wordt
aangegeven door de donkere velden. De witte velden komen in principe in aanmerking voor vrijstelling.
Vrijstellingen worden echter alleen maar verstrekt op basis van het intake assessment (evc-procedure).

Bedrijfskunde standaard programma Programma's met vooropleiding
NIFV

go
o:ù
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0)
f
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P3ooõ'
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0)É
o
f
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qU,
qã
áq.
E0)
Aø

ãè
Of
q-9
3

ìag8
gd
fDo

s
f
o-

Propedeuse
lnleiding lnformatietechnoloqie
Toegepaste lnformatietechnologie
Bedrijfsoriëntatie ic. orqanisatieontwerp
lnleiding Communicatie i.c. Gesprekstechnieken
Keuze module 1: Belastingrecht
Keuze module 2a: Arbeids- en sociaal recht
Keuze module 2b: Arbeidsrecht
Hoofdfase
Casestudy
Logistiek
lnterne Kwaliteitszorg
Human Resourcemanagement
Cross Cultural Management
Financieel economisch management

jke lnformatievoorzieningBestuurli
Organisatiekunde
Management
lnformatiekunde
Communicatie
Marketing Manaqement
Onderzoeksmethoden
Organisatievera nderinq
Adviesvaardiqheden
Privaatrecht
Ethiek

Verdieping
Keuze 3: Leidinggeven
Keuze 4: Projectmanagement
Keuze 5: Relatie en accountmanagement
Keuze 6 ment Control

III
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Bijlage 2

HBO Bedrijfskunde
Te volgen onderdelen van de Conceptuele leerlijn in het kader van de opleidingen
voor Payroll Professional

Bedrijfskunde standaard programma Payroll
Professional

a(n
;.E
ilrOoc'

Q@

tåo=.-=ìoq

xo
!
Ø
c
o.
o

Propedeuse
lnleidinq Communicatie
Relatie en accountmanaqement
Proiectmanaoement
Sociaal Verzekerinqsrecht
Keuzevak Belastinqrecht
Keuzevak Arbeidsrecht

Hoofdfase
Casestudv
Loqistiek
lnterne Kwaliteitszorq
Human Resourcemanagement
Cross Cultural Manaqement
Financieel economisch management

ie

Orqanisatiekunde
Fiscaal Juridische Vaardiqheden
lnformatiekunde
Communicatie
Marketinq Management
Onderzoeksmethode
Personeelsplanninq- en beoordeling
Adviesvaardiqheden
Privaatrecht
Publiekrecht

Verdiepinq verbredinq
Keuzevak Manaqement Control
Keuzevak Manaqement en Personeelsbeleid
Keuzevak Pensioen en Verzekeringsrecht
Keuzevak Emplovee Benifits

Op basis van het intake assessment (verkorte EVC procedure) kunnen nog verdere vrijstellingen
worden toegekend.

Stapsgewijze studie is mogelijk:
Stap 1: Salarisadministrateur
Stap2: Beloningsadministrateur
Stap 3: Bachelor Bedrijfskunde, specialisatie Payroll Professional
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' HBO Bedrijfskunde
. HBO Bedrijfskundige Informatica
. HBO Payrollopleidingen

' Korte HBO Leergangen
. HBO Maaturerk en incompany

" Erkend door het Ministerie van OCW
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1

1.1

L.2

t.4

1.3

INLEIDING

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een

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

landelijk onderzoek van de inspectie. Nadere informatie over het onderzoek is
opgenomen in bijlage II van deze rapportage.

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

Bezoek aan de instelling
Het bezoek aan SDO vond plaats op 12 maart 2012, te Oosterhout. Voor het
onderzoek was in eerste instantie de opleiding Bedrijfskundige Informatica
geselecteerd. De opleiding Bedrijfskundige Informatica is in augustus 2011
overgenomen van (stichting) SOD-opleidingen te Woerden. Deze opleiding had bij
de overdracht geen studenten. Recent (september 2011) startten acht studenten
van één werkgever met een maatwerkprogramma waarin 60 EC als eerste jaar
specifiek op maat is gemaakt en na afronding kan worden ingebracht in de
opleiding. Vanwege het geringe aantal studenten werd in het huidige onderzoek
waar mogelijk en zinvol ook de situatie bij de opleiding Bedrijfskunde in ogenschouw
genomen, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het onderwijs van SDO.

De opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Bedrijfskunde vertonen qua

uitgangspunten, inrichting en structuur een grote mate van overeenkomst'

Gesproken is met vertegenwoordigers van het bevoegd gezaq, met de
verantwoordelijken voor de opleidingen en met vertegenwoordigers van
gemeenschappelijke examencommissie van de opleidingen Bedrijfskunde (BK) en
Bedrijfskundige Informatica (BI).

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is
voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Over de conceptrapportage
heeft een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de instelling op 14
juni. Vervolgens is de schriftelijke reactie van SDO in de rapportage verwerkt. De

instelling is schriftelijk geïnformeerd over de wijze waarop dat is gebeurd. Daar waar
de reactie niet tot aanpassingen leidde is dat toegelicht. Het aangepaste rappott 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.

2
3478579 (Ver)korte ople¡d¡ngen ¡n het hoger ondem¡js, rapportage SDo



2 BEVINDINGEN

2.1. Algemeen

sDo is in 2oo2 opgericht en maakt deel uit van opleidingspartners, samen met Vak
& werk school (mbo) en Doceo (partner in performanceverbetering). sDo heeft 23
personen in dienst en daarnaast relaties met zo'n 60 personen die op contractbasis
onderwijstaken verrichten. Momenteel staan in croho twee bacheloropleidingen
geregistreerd: Bedrijfskunde en Bedrijfskundige Informatica; beide voor de locaties
Woerden en Oosterhout. Overeenkomstig Croho wordt de opleiding Bedrijfskundige
Informatica alleen in deeltijdvorm aangeboden; Bedrijfskunde naast deeltijd ook in
een duale variant.

sDo richt zich specifiek op volwassenen en werkenden. 'In company'en'combineren
van leren en werken'zijn belangrijke begrippen, evenals maatwerk. Daartoe worden
afspraken gemaakt met studenten en met hun werkgevers. sDo biedt ook hbo
Payroll-opleidingen aan, 'kopstudies'en korte hbo-opleidingen. De website meldt
hierover: "De maatwerkprogramma's omvatten meestal een studiejaar binnen de
opleiding HBO Bedrijfskunde of Bedrijfskundige Informatica, waarin die onderdelen
zijn opgenomen die optimaal aansluiten op de opleidingswens van het bedrijf. Na
afloop van het jaar vindt een beoordeting plaats in de vorm van een assessmenf en
kan de student indien gewenst direct doorstromen in de vorm van een kopstudÌe
binnen het open programma van SDO om het Bachelorgetuigschrift te behaten. Atte
open HBO-opleidingen van Hogeschool SDO kunnen specifiek voor een groep binnen
een bedriif of instelling worden georganiseerd. Maar het grootste specialisme van
sDo is het uitvoeren van erkende maatwerkopleidingen binnen organisaties.".

Het grootste deel van de studenten in beide opleidingen doorloopt de eerste 60 EC
van het programma via een 'in company' maatwerktraject. Voor studenten die willen
doorstuderen voor het volledige bachelordiploma volgt na het maatwerktraject een
intake, waarin eerder opgedane kennis en werkervaring in kaart worden gebracht
door middel van een zelfevaluatie, een assessment en een capaciteitenscan.
Daarnaast wordt een werkplekscan uitgevoerd om vast te stellen of de werkplek van
de student voldoet voor het realiseren van de beroepsproducten c.q. de action-
learning opdrachten.

De opleidingen Bedrijfskunde en Bedrijfskundige Informatica bestaan beide naast
het afstuderen van 30 EC uit onderwijseenheden die elk 15 EC omvatten. De meeste
onderwijseenheden zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:
¡ twee conceptuele modulen van elk 4 EC (totaal I EC);
. een module integratie/onderzoek ('action learning) van 4 EC;
o een module reflectie en studieloopbaan of een module beroepsvaardigheden van

3 EC.

Het aantal studenten van SDO groeit. De opleiding Bedrijfskunde heeft momenteel
zo'n 34o studenten; vorig jaar waren dat er ruim 300 en de twee jaren daarvoor
rond de 150. Tegenover de verdubbeling van het aantal studenten tussen
20o9/2oL0 en 2oLo/20L1 stond een afname van het aantal afgestudeerden met
ongeveer de helft (van ruim 30 naar 18). Het geringe aantal afstudeerders wordt
verklaard door het feit dat de meerderheid van de studenten na een
maatwerktraject niet doorstroomt in het open programma en dus niet de gehele
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opleiding volgt. Van de afgestudeerden in de jaren 2OO9/L0 - 2OLOlll is bijna 50o/o

binnen 4 jaar afgestudeerd; zo'n 3Qo/o studeerde in 5 jaar of meer af.

2.2 Aspecten beoordelingskader

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

Wat de afzonderlijke bevindingen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
J 0a) 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;
NW (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

a

a

O

a

a

4

1. l.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. Toelating
Is de informatie
over toelat¡ng,
vooropleiding en
plaatsing
duidelijk?

D De opzet en structuur van de opleiding Bedrijfskundige Informatica is gelijk aan die van
Bedrijfskunde. De onderwijs- en examenregeling van de beide opleidingen herhaalt ten
aanzien van studenten van eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan de
vooropleidingseisen een deel van de relevante wettelijke bepaling, namelijk dat de student
blijk moet geven van voldoende algemene ontwikkeling en voldoende kennis van de
Nederlandse taal om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen. Dit is verder niet
uitgewerkt: informatie op basis van welke eisen c,q, criteria wordt vastgesteld of de
student aan het betreffende onderwijs kan deelnemen ontbreekt.

In een bijlage bij de studiehandleiding staat de intakeprocedure beschreven. De
intakeprocedure bestaat uit een inventarisatie van eerder opgedane kennis en

werkervaring, een zelfevaluatie, een assessment en een capaciteitenscan die via internet
afgenomen worden. Daarna wordt een startgesprek gevoerd' Tijdens dit startgesprek
worden mogelijke vrijstellingen in kaart gebracht. Daarnaast is sprake van een
werkplekscan om vast te stellen of de werkplek van de student voldoet. De criteria waarop
de werkplek wordt beoordeeld en de relatie met de betreffende leerdoelen zijn niet
opgenomen in de wettelijk voorgeschreven documentat¡e.

Indien de aankomende student niet voldoet aan vooropleidingseisen, kan deze zich
inschrijven voor een oriëntatiejaar. De onderwijs- en examenregeling vermeldt hierover in

art. 6.3 dat de kandidaat deel kan nemen 'aan de onderwijsactiviteiten en tentamens van
de propedeutische fase. [...] Als voorwaarde voor definitieve inschrijving voor het vervolg
van de opleiding wordt hierbij als norm gehanteerd dat de kandidaat gedurende het eerste
studiejaar stud¡epunten behaald moet hebben met een minimale omvang van 30 ECTS"
Wat het verschil is tussen op reguliere wijze starten met de opleiding versus op basis van
deficiënties via het oriëntatiejaar starten wordt in de documenten onvoldoende duidelijk
gemaakt.

De OER en de andere informatie over de opleiding zijn niet duidelijk over de eisen die aan
de voorkennis, de vooropleiding, de eerder opgedane competenties en aan de werkplek
worden gesteld om te worden toegelaten tot de opleiding. De instelling handelt hiermee
niet in overeenstemming met artikel 7.13, eerste lid, van de WHW. Ook wordt de
(aankomende) student hiermee onvoldoende in staat gesteld om de
opleidingsmogelijkheden van deze en andere opleidingen met elkaar te vergelijken,
hetqeen niet in overeenstemming is met artikel 7.15, eerste lid, WHW.

2. Beroeps-
praktijk-
vorminq

N De onderwijs- en examenregeling, de studiehandleiding en de website vermelden ten
aanzien van beide opleidingen dat de student werkzaam moet zijn in een aan de opleiding
qerelateerde werkomqevinq, De werkqever moet bereid zijn om het leren op de werkplek
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Is duidelijk
welke eisen
worden gesteld,
welke functie de
werkkring
vervult in d.e

opleiding en hoe
dat beoordeeld
wordt?

mogelijk te maken. Dit wordt beoordeeld met behulp van een werkplekscan. Studenten
kunnen bestaande producten die zij in hun werk hebben vervaardigd onder voorwaarden in
de studie inbrengen. Voorwaarden zijn dat het onderwerp passend is, dat aan inhoudelijke
en vormvereisten wordt voldaan en dat de student een reflectie toevoegt. Voor het
afstuderen worden studenten geacht zelfstandig een nieuw (niet reeds bestaand) product
te vervaardigen. Er zijn voorschriften voor het proces van ontwikkeling en de inhoudelijke
en vormvereisten, zoals het aantal pagina's.

Als de student geen relevante werkplek heeft worden de beroepsproducten vervangen door
een stage van 30 EC, Tijdens deze stage moeten de beroepsproducten alsnog gerealiseerd
worden' Dit verlengt de studieduur met een half jaar. Uit de onderwijs- en examenregeling
wordt niet duidelijk dat de stage aanvullend is op het reguliere programma en dus de
studieduur verlengt. Ook is onvoldoende duidelijk welke concrete beroepsproducten (qua
aard, aantal, beoordelingscriteria en niveau) ¡n de stage van 30 Ec moeten worden
vervaardigd. De inspectie acht het weinig aannemelijk dat gedurende één stage van een
halfjaar op elk van de in totaal zeven afzonderlijke onderwerpen aparte beroepsproducten
kunnen worden vervaardigd. Ook wordt niet duidelijk aan welke eisen de stageplaats in dit
verband moet voldoen om het verschil tussen de deeltijdvariant en de duale variant
volledig op te vangen (zie ook blok 2 onder het kopje varianten), De inhoud van de
werkplekscan is daarvoor onvoldoende uitgewerkt, zoals hiervoor werd aangegeven.

Naast de beroepsproducten moeten in de praktijk ook action /earnrng-opdrachten
uitgevoerd worden. Dit wordt getoetst via papers. Als de student geen geschikte werkplek
heeft, krijgt hij of zij vervangende opdrachten. In de praktijk komt dit echter tot op heden
niet voor omdat allé studenten een geschikte werkplek hebben, Hieruit kan worden afgeleid
dat de instelling op basis van de werkplekscan een onderscheid maakt tussen de
deeltijdvariant en de duale variant bij de opleiding Bedrijfskunde. Bij de opleiding
Bedrijfskundige Informatica wordt hetzelfde onderscheid gemðakt maar wordt in alle
gevallen gesproken van een deeltijdvariant. Uit de OER wordt dit onderscheid evenwel niet
duidelijk, hetgeen niet in overeenstemming is met artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder
i, van de WHW.

Alle acht huidige Bl-studenten volgen de opleiding in de variant die bij Bedrijfskunde duaal
wordt genoemd, dus op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen student,
werkgever en instelling. De feitelijke situatie is daardoor niet in overeenstemming met het
croho en met artikel 6,13, vierde lid, aanhef en onder f, van de wHW, In het croho is de
opleiding Bedrijfskundige Informatica niet in een duale vorm geregistreerd, terwijl de
opleiding in de praktijk wel in duale vorm wordt verzorgd,

De werkgever heeft geen rol in de beoordeling van de student ten aanzien van de
beroepsproducten en het afstuderen. De examencommissie geeft hiervoor als reden dat
werkgevers veelal onvoldoende geschoold of geïnformeerd zullen zijn om objectief en
vanuit de bredere opleidingsblik naar de prestaties van de student/werknemer te kijken, De
instelling handelt hiermee n¡et overeenkomstig artikel 7.7,vijfde lid, van de WHW. Uit deze
bepaling komt naar voren dat juist in een duale opleiding geformaliseerde inbreng van de
werkgever mag worden verwacht, zij het als medebeoordelaar of als adviseur bij de
beoordeling' De instelling heeft aangegeven momenteel te onderzoeken of een
beoordelende rol is voor de met name b het afstuderen

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

N
act¡viteit (zelfstudie, contacturen, voorbereiding opdrachten) een berekening van de
studielast gepresenteerd. De documentatle voor de opleiding Bedrijfskundige Informatica
bevat dergelijke informatie niet en voldoet daardoor niet aan artikel 7.13, tweede lid,
aanhef en onder e, WHW. De opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Bedrijfskunde
duren in beginsel vier jaar, zowel in de deeltijdvariant als in de duale variant. De instelling
programmeert voor alle opleidingen, deelopleidingen en varianten 60 EC per jaar. Daarmee
is onvoldoende duidelijk wat het deeltijdkarakter van de opleiding Bedrijfskundige
Informatica kenmerkt; 60 EC per jaar is immers het wettelijke uitgangspunt voor

In de stu iehandleiding van Bedrijfskunde per programmaonderdeel en ges itst naar

Voor de duale variant kbaret een el
4. Vrijstellin-

gen
Is de informatie

N De onderwijs- en examenregeling bevat in art. 5.11 onvo
vrijstellingsmogelijkheden en het vrijstellingsbeleid van de opleiding. De

d en bevatten

e informatie over

studiehandleid van beide aanvullende informatie over
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over
vrijstellings-
mogelUkheden
duidelijk?

vrijstellingen. Hierdoor is niet duidelijk op welke gronden de examencommissie vrijstelling
kan verlenen, hetgeen in strijd is met artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder r.
Opmerkelijk is dat het document Verkort programma voor Bedrijf X daarentegen wel
diverse algemene, concrete vrijstellingsmogelijkheden beschrijft die ook van toepassing
kunnen zijn op andere werknemers dan van dit bedrUf. Dergelijke informatie dient
opgenomen te zijn in de onderwijs- en examenregeling. Het management heeft
aangegeven dat dit zal worden aangepast,
Ten onrechte wordt de stage in art. 5,12 van de onderw¡js- en examenregeling als
vrijstelling vermeld: het standaardprogramma zoals gepresenteerd ¡n de onderwijs- en
examenregeling bevat namelijk geen stage; een stage is alleen aan de orde als de student
niet over een relevante werkplek beschikt.

L.2 Uitvoering. Is de uitvoering van bovenstaande conform de interne regels en de WHW?
1. Toelat¡ng/

intake
Leeft de
instelling de
betreffende
voorschriften
na?

D In de onderwijs- en examenregeling is in (art 6.3) de bepaling opgenomen dat studenten
die niet voldoen aan de vooropleidingseisen kunnen starten in een oriëntatiejaar. Studenten
die voor onderdelen van de toelatingstoetsen een onvoldoende halen, maar over het geheel
genomen redelijk scoren, kunnen toch starten met de opleiding en zich bij voldoende
studievoortgang vervolgens alsnog inschrijven voor de opleiding waarbij zij de behaalde
programmaonderdelen in de opleiding inbrengen. De cesuur om te slagen voor de
toelatingstests is samengevat ¡n twee criteria. Niet duidelijk is echter hoe deze zich tot
elkaar verhouden: er wordt niet vermeld of het gaat om 'of-', 'en-'dan wel 'en/of'-
bepalingen. Daarnaast kan de student als aan de cesuur voor toelating niet wordt voldaan
na beoordeling van zijn of haar motivatie toch worden ingeschreven. Als aanvullende eis
wordt daarbij gesteld dat in het eerste jaar 30 EC worden behaald. Deze aanvullende eis is
overbodig daar de onderwijs- en examenregeling bepaalt dat alle studenten jaarlijks
minimaal 30 EC moeten behalen. Daarnaast is het onwenselijk dat de cesuur voor het
zakken of slagen voor de toelatingstoets feitelijk niet wordt toegepast aangezien ook
studenten die in strikte zin niet geslaagd zijn voor de toelatingstoets toch via de oriëntatie
met de opleiding kunnen starten. De toelating vindt niet plaats onder verantwoordelijkheid
van een toelatingscommissie (of de als zodanig opererende examencommissie). Het
instrument toelatingstoets wordt in feite op losse schroeven gezet, waardoor de wettelijke
toelatingseisen in het geding komen.
Al met al is de procedure niet transparant. Nu niet duidelijk is welke eisen de instelling stelt
bij het onderzoek als bedoel in artikel 7,29 van de WHW, moet worden geconcludeerd dat
niet in overeenstemming met het tweede lid van die bepaling wordt gehandeld.

2. Beroeps-
praktijk-
vorm¡ng

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

N Voor beide opleidingen geldt dat bedrijfsgerichte deelprogramma's van 60 EC worden
aangeboden. Deze worden aan de opleidingswensen van het bedrijf aangepast.
Studenten/werknemers volgen bijvoorbeeld gedurende één jaar een programma waarin zij
60 EC realiseren. Dat jaar wordt samengesteld uit modules uit het reguliere programma
zoals dat opgenomen is in de onderwijs- en examenregeling. Daarbij kan het gaan om
combinaties van alle modules uit de gehele opleiding (met uitzondering van het
afstuderen), Ook de twee vrije minors van elk 15 EC u¡t het reguliere programma bieden
ruimte voor maatwerk.

Uit drie beoordeelde werkplekscans blijkt dat studenten zelf een vragenlijst invullen met
vragen over het bedrijf, de functie en de opleidingscultuur binnen het bedrijf. De
werkgever, de praktijkbegeleider en de werknemer/student ondertekenen dit document, De
werkgever tekent er in algemene zin voor dat hij de onderwijsinspanningen faciliteert en de
werknemer/student dat deze zich ¡nspant. Er worden geen inhoudelijke of persoonlijke
doelen via de werkplekscan vastgelegd. De werkplekscan bevat geen checklist of informatie
over concrete eindkwalificaties, competenties, opdrachten en/of programmaonderdelen die
wel en die nietop de individuele werkplek kunnen worden gerealiseerd. Kerntaken of
beoordelingsindicatoren zijn bijvoorbeeld niet voorgeprogrammeerd in de vragen die de
student moet beantwoorden. Uit de documentatie blijkt niet of de opleiding zelf een rol
speelt in het beoordelen van de werkplek en het vaststellen van de werkplekscan. De
hiervoor beschreven werkwijze van de instelling is niet in overeenstemming met artikel
7.7., vijfde lid, WHW.

Tijdens het bezoek lichtte het management toe dat tot op heden alleen de eerste 60 EC van
een opleiding functiegericht en bedrijfsspecifiek worden ingevuld. N¡et u¡tgesloten werd dat
dit ook voor een tweede studiejaar van 60 EC van toepassing zou kunnen zijn. Enerzijds is

deze flexibiliteit en maatwerkgerichtheid positief te waarderen, anderzijds zijn er
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kanttekeningen bij te plaatsen, De grenzen die aan het maatwerk worden gesteld zijn
namelijk niet gedocumenteerd en daardoor niet duidelijk. De onderwijs- en examenregeling
maakt zelfs in het geheel geen melding van de mogelijkheid van maatwerkprogramma,s.
De uitwisselbaarheid van programmaonderdelen in de tijd vergt extra aandacht voor de
bewaking van de samenhang van het programma en de opbouw in complexiteit, Wat dat
laatste betreft heeft het management aangegeven dat de opbouw in complexiteit niet
zozeer bepaald wordt door de volgorde van de onderwijseenheden, maar door de toename
van het niveau van de te ontwikkelen competenties, Dit is in de documentatie echter nlet
uitgewerkt.

Na het bedrijfsgerichte deelprogramma kunnen studenten ervoor kiezen verder te studeren
voor een volledig bachelordiploma. Omdat in de praktijk alle studenten tot op heden een op
de specifieke werkgever toegesneden maatwerkvariant volgden - in ieder geval wat het
eerste jaar van de opleiding betreft - is onduidelijk wat de status is van het
standaardprogramma zoals weergegeven in de onderwijs- en examenregeling: geen van de
studenten volgde exact dit programma en de onderwijs- en examenregeling zelf geeft geen
informatie over de grenzen en randvoorwaarden van de maatwerkvar¡anten die in de
praktijk worden aangeboden, Hiermee is op grond van de OER niet duidelijk wat de relatie
is tussen de onderscheiden onderwijsonderdelen en de kwaliteiten op het gebied van
kennis, inzicht en vaardigheden, hetgeen niet ¡n overeenstemming met art, 7.L3,lid L

aanhef en lid 2 onder a en c, WHW,
3. Studielast
Is er informatie
over de
werkelijke
studielast en is
deze in

overeenstem-
ming met de
genormeerde
stud ielast?

N De WHW gaat voor een hbo-bacheloropleiding uit van een studielast van 24O EC, verdeeld
over vier jaren van 60 EC. Dit staat gelijk aan 1680 uren studie per jaar. Uitgaande van 42
studieweken per jaar, komt dit neer op 40 studie-uren per week, In het accreditatierapport
van de opleiding Bedrijfskunde uit 2010 wordt vermeld dat studenten gemiddeld zo'n20
uur per week aan hun studie besteden. Daardoor komt de gemiddelde werkelijke studielast
op 120 EC voor de gehele opleiding en niet op 24O EC.

Het management geeft ter verklaring aan dat de WHW-norm met name gericht is op de
doelgroep van 18-23-jarigen die direct na de mbo-, havo-, of vwo-opleiding een voltijdse
hbo-opleiding volgen. De studenten van SDO zijn gemiddeld aanzienlijk ouder en hebben
een relevante werkplek bij aanvang van de studie, en vaak ook relevante werkervaring.
Daardoor kost het hen minder studietijd om dezelfde learning outcomes te realiseren. Door
de wisselwerking tussen studie en werk wordt daarenboven efficiënter gestudeerd
(concurrency), aldus het management.

De instelling evalueert de studielast maar heeft geen gegevens beschikbaar over de
feitelijke uren die studenten nodig hebben om de studie te doorlopen, Voor het aanzienlijke
verschil tussen de werkelijke en de geprogrammeerde studielast bestaat daardoor geen
verklaring op basis van evaluatiegegevens over de werkelijke studielast van studenten, De
instelling is voornemens om het aantal werkelijke studie-uren te gaan meten.

Gebleken is dat het gemiddelde aantal contacturen van beide opleidingen per collegeweek
ongeveer zes bedraagt, Daar komt bij dat Hef verkorte programma voor Bedrìjf X op de
voorpagina benadrukt 'In korte tijd uw Bachelor, S/echfs 76 lesavonden per jaar', Het
betreft een programma van in totaal 60 EC. Het vorenstaande draagt bij aan de conclusie
dat het aanzienlijke verschil tussen de gerealiseerde en de verwachte studielast door de
inste niet kan worden onderbouwd

4. Vr¡jstel-
lingen

Worden
vrijstellingen
verleend
overeenkomstig
de
voorschr¡ften?

D Jaarlijks wordt aan enkele tientallen studenten zo'n 15 EC aan vrijstellingen verstrekt, op
grond van eerder behaalde diploma's of certificaten. Daarnaast komt het wel voor dat
studenten 60 EC of meer vrijstelling krijgen. Dat gebeurde bij de opleiding Bedrijfskunde
bijvoorbeeld bij brandweerofficieren die al eerder specifieke brancheopleidingen hebben
gevolgd' Uit de verslagen van de vergaderingen van de examencommissie en het archief
van de examencommissie blijkt dat de examencommissie beslissingen over vrijstellingen
neemt dan wel deze achteraf bekrachtigt. De examencomm¡ssie heeft de voorz¡tter van de
examencommissie gemandateerd om te oordelen over vrijstellingsverzoeken. De
beslissingen van de voorzitter worden achteraf in de vergadering van de examencommissie
bekrachtigd, De beslissingen worden schriftelijk aan de aanvrager kenbaar gemaakt. Zoals
hiervoor werd toegelicht is binnen het kader van maatwerktrajecten sprake van diverse
vrijstellingsmogelijkheden die in de formele documenten (de onderwijs- en examenregeling
en de studiehandleidingen) niet zijn gedocumenteerd. Wel worden interne procedures
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toegepast en vindt op andere plaatsen documentatie plaats.

5. Alleen bij
een duale
ople¡d¡ng:

Is de onderwijs-
en
examenregeling
duidelijk over de
inrichting van
de BPV en vindt
de BPV plaats
op basis van
een tripartiete
overeenkomst
met informatie
over de duur
ervan, de
tijdsduur en
periode(n) van
de BPV, de
begeleiding, de
kwalificaties, de
beoordeling en
de voortijdige
ontbinding?

N De onderwijs- en examenregeling en de studiehandleidingen bevatten in algemene zin
informatie over de beroepspraktijkvorming. Deze is echter summier en dekt de praktijk
onvoldoende, De onderwijs- en examenregeling en de studiehandleiding van de opleiding
Bedrijfskunde maken geen melding van een tripart¡ete overeenkomst voor duale
opleidingstrajectenovereenkomstig art.7,7 vandeWHW, Hetzelfdegeldtvoordeopleiding
Bedrijfskundige Informatica, die in de praktijk volledig overeenkomstig de principes van de
duale variant van de opleiding Bedrijfskunde is vormgegeven, maar formeel niet als duale
opleiding geregistreerd staat.

De instelling maakt in de praktijk schriftelijke afspraken met de werkgever en de
betreffende studenten in een onderwijsarbeidsovereenkomst. De inhoud van de
overeenkomst is voor alle studenten identiek; ook voor studenten Bedrijfskundige
Informatica en Bedrijfskunde worden identieke teksten gebruikt, De inspectie acht het zeer
onwaarsch¡jnlijk dat voor alle studenten de werkplek exact dezelfde rol speelt bij het leren
in de praktijk.

Over de rol van de werkgever worden algemene afspraken gemaakt, Deze worden
vastgelegd in een opleidingsplan, Met de student worden individuele bilaterale afspraken
gemaakt ¡n een persoonlijk ontwikkelingsplan c,q, een persoonlijk activiteitenplan. Deze
afspraken worden echter niet tripartiete gemaakt, zodat niet alle drie de partijen zich aan
dezelfde inhoudelijke afspraken (leerdoelen) gebonden weten.

De ingevulde persoonlijke activiteitenplannen die de inspectie beoordeelde benoemen de te
ontwikkelen competenties en de gewenste ontwikkeling summier. De te ondernemen
activiteiten hadden in nagenoeg alle gevallen betrekking op het reguliere werk, zonder dat
de relatie met de leerdoelen van de betreffende programmaonderdelen duidelijk werd. De
leerdoelen worden n¡et toetsbaar geformuleerd en de relatie tussen leerdoel en activiteit
wordt niet gelegd.

Al met al wordt niet voldaan aan de eisen die de WHW in artikel 7,7,vijfde lid, stelt aan de
tr¡partiete overeenkomsten wat betreft de op de werkplek te realiseren kwalificaties en de
begeleidende en beoordelende rol van de werkgever c.q, praktijkbegeleider in duale
opleidinqen,

2. ONDER,WIJS
2.L Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud van het onderwijs

(7.i-3,7,15), 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). 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. Eindtermen
Is de informatie
over de
eindtermen
duidelijk?

D De onderwijs- en examenregeling bevat over de eindtermen onvoldoende informatie. De
informatie in de studiehandleidingen is summier: deze documenten bevatten een
opsomming van de kerntaken van de opleidingen. In beide opleidingen zijn dit er tien.
Voor verdere uitwerkingen wordt verwezen naar andere documenten. De
modulebeschrijvingen van de opleiding Bedrijfskunde bevatten adequate informatie
over onder andere de leerdoelen per programmaonderdeel, Voor de opleiding
Bedrijfskundige Informatica is dit (nog) niet het geval. Al met al is de informatie over de
eindkwalificaties versnipperd en voor verbetering vatbaar.

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

D Voor de inhoud van de opleiding geldt in grote l¡jnen hetzelfde ðls voor de eindtermen,
De onderwijs- en examenregeling voldoet op dit punt niet, In de studiehandleidingen
wordt meer informatie verstrekt, maar ook deze is versnipperd en niet volledig. Voor de
opleiding Bedrijfskunde zijn de modulebeschrijvingen zoals gezegd informatiever dan
die voor de opleiding Bedrijfskundige Informatica. Voor de opleiding Bedrijfskundige
Informatica geldt daarnaast dat de informatie over het programma in de onderwijs- en
examenregeling en in de studiehandleiding niet (volledig) overeenkomt wat betreft
namen van proqrammaonderdelen en de biibehorende studiepunten.

B
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3. Var¡anten
Zijn de
opleid ingsvormen
(vt, dt, du, Ad) en
-varianten
(reg ulier,
intensief, verkort,
maatwerk, etc.)
duidelijk?

N Voor beide opleidingen geldt dat de onderwijs- en
informatie biedt over de verschillende varianten (maatwerk, in company-opleidingen
etc.) van het programma, De studiehandleidingen bieden op onderdelen meer
informatie, Toch bieden ook de onderwijs- en examenregeling en studiehandleiding
samen niet altijd de gewenste informatie.

Het onderscheid tussen de deeltijd- en de duale variant van de opleiding Bedrijfskunde
is afhankelijk van de vraag of de student wel of niet beschikt over een relevante
werkplek. Studenten met een relevante werkplek volgen de duale variant van de
opleiding; studenten zonder relevante werkplek volgen dezelfde opleiding als de duale
studenten, met aansluitend een stage van een halfjaar om de verplichte
beroepsproducten te realiseren. SDO hanteert hiermee een definitie van duaal opleiden
die niet voldoet aan de wHW (artikel 7.3 lid 2 en artikel 7.7). De wHW stelt aan duaal
opleidèn meer e¡sen dan het beschikken over een relevante werkplek. Daarnaast
constateert de inspectie dat SDO in haar gebruik van de term'duaal' niet consequent is.
Ook de opleiding Bedrijfskundige Informatica kent een var¡ant met en zonder relevante
werkplek; beide worden hier echter'deeltijd' genoemd,

over maatwerktrajecten meldt de website van de instelling: "Hogeschool sDo kan voor
uw organisatie een maatwerkprogramma samenstellen met de doorlooptijd van een jaar
en de omvang van een studiejaar ofwel 60 EC. De leergangen bieden de mogetijkheid
om specifiek aandacht te besteden aan de leerwensen van uw organisatie en uw
medewerkers. Door de combinatie van lessen, zelfstudie, e-learning en prakt¡jkleren
kunnen de leergangen vaak al ingevuld worden op basis van l0 ¡ntensieve
trainingsdagen per jaar. Dat betekent gedurende een jaar 7 opleidingsdag per maand.', .

Voor alle maatwerktrajecten geldt dat de inhoud van het traject wordt beschreven in
een opleidingsplan. Het opleidingsplan is een bedrijfsspecifieke uitwerking van een
afgebakend gedeelte van de opleiding Bedrijfskunde dan wel Bedrijfskundige
Informatica, Naast het opleidingsplan voor het maatwerktraject ontvangt elke student
de onderwijs- en examenregeling en de studiehandleiding van de reguliere ople¡d¡ng.

De onderwijs- en examenregeling en de studiehandleiding zelf maken geen melding van
de mogelijkheden en randvoorwaarden ten aanzien van de maatwerktrajecten en de
kopopleidingen die worden aangeboden. In de onderwijs- en examenregeling wordt niet
afgebakend waar de grenzen van het maatwerk liggen. Daarnaast is het niet wenselijk
dat voor afzonderlijke groepen studenten (c.q. werkgevers) afzonderlijke
studiehandleidingen worden opgesteld waarvan de relatie met de onderwijs- en
examenregeling van de reguliere ople¡ding niet duidelijk is. De plaats van het
maatwerktraject binnen de reguliere opleiding is hierdoor voor de student op basis van

onvoldoende

de beschikbare informatie onvoldoende duidel
4. Stud¡evoort

gang
Is duidelijk hoe
de
stud ievoortgang
wordt bewaakt?

D aar ontvangt de student tweemaal een studievoortgangadvies
Indien er te weinig studievoortgang plaatsvindt, kan de examencommissie besluiten een
BSA af te geven, De onderwijs- en examenregeling is in artikel 7,3 onvoldoende
duidelijk over de hierbij geldendê criteria en de procedure, waardoor dit document
studenten onvoldoende rechtszekerheid biedt.

In het eerste studiej

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

¡ van een propedeuse, In de praktijk werden echter in geen
van beide opleidingen propedeusegetuigschriften uitgereikt. Het management geeft aan
dat studenten daar in de praktijk ook geen behoefte aan hebben.

In de documentatie is sprake

6. Functie-
gerichtheid

nadruk op functiegericht opleiden en bedrijfsspecifiek maatwerk een
risico voor het brede hbo-bachelorkarakter van de opleidingen zoals de beroepsprofielen dat
vereisen:
1. de studiegids Bedrijfskunde spreekt op pag. 5 expl¡ciet van'functiegerichte opleidingen en

loopbaangerichte ontwikkeling'die elkaar versterken; alle programma's kunnen op locatie
bij het bedrijf worden verzorgd; in de onderwijs- en examenregeling is geen informatie
opgenomen over de grenzen en de randvoorwaarden die gelden voor op bedrijven
toegespitste maatwerkprogramma's; de instelling biedt in voorkomende gevallen het
bedrijf de mogelijkheid rechtstreeks docenten te betalen die normaliter door SDO worden

waardoor het risico bestaat dat SDO onvoldoende

De inspectie ziet in de

betaald heeft over

9
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z¡cht kan houden op) de inhoud van het onderwijs;
2. het programma dat in de praktijk worden verzorgd wijkt af van het programma in de

onderwijs- en examenregeling, Hierdoor is op grond van de OER niet duidelijk wat de
relatie is tussen de onderscheiden onderwijsonderdelen en de te realiseren kwaliteiten op
het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden, hetgeen n¡et ¡n overeenstemming met art.
7.L3,lid 1 en lid 2, aanhef en onder a en c, WHW.

3, een aanzienlijk deel van alle studenten volgde tot op heden de opleiding in de vorm van
een kopstudie. De opleiding Bedrijfskunde kent speciale kopstudies voor
Brandweerofficieren en payroll-specialisten, In deze gevallen volgen de betreffende
werknemers een programma van 1,5 tot 2,5 jãar waarbij niet de verplichting bestaat om
stage of opdrachten in een andere werkomgeving te vervullen. Hierdoor is het risico
aanzienlijk dat de basis onvoldoende tot buiten de eigen werkomgeving wordt verbreed en

ook de transfer van kennis en vaardigheden komt in het gedrang. In het
accreditatierapport van de opleiding Bedrijfskunde (pag, 26) wijst ook het
onderzoekspanel op het risico dat gedurende de studie de leerervaringen beperkt blijven
tot de eigen werkomgeving;

4. het aantal van zes uur college per week is gering; het onderwijs dat niet op de werkplek
plaatsvindt biedt daardoor weinig tegenwicht aan voornoemde risico's.

3. TEl{TAMINER,XNG/EXAMIf{ERING
3.1 fnformatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie over de inhoud van de

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

J De informatie in de onderwijs- en examenregeling en de studiehandleidingen is

voldoende,

3.2 Benoeming en samenstelling examencomm¡ss¡e. Het instellingsbestuur stelt per opleiding of groep

opleidingen een examencommissie in (7.t2).
Is er een
fu nctionerende
examencommissie en
is deze conform de
WHW samenqesteld?

, De examencommissie bestaat uit vier ledeh en een ambtelijk secretaris. De

examencommissie komt vier maal per jaar bijeen. Buiten de ambtelijk secretaris
(die geen lid is) is 1 lid van de examencommissie in dienst van SDO.

3.3 Taken examencommissie. De examencommissie voert haar wettelijke taken uit (7,12)

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

N De taakomschrijving in de onderwijs- en examenregeling voldoet niet aan de
wettelijke eisen, In het gesprek met de examencommissie en uit het dossier van de
commissie is gebleken dat de taken van de examencommissie in de praktijk wel
breder zijn dan dat. De taken van de examencommissie zijn uitgewerkt in het
reglement examencommissie. De examencommissie ziet zelf het bewaken van het
n¡veau van de beide opleidingen als een van haar belangrijkste taken. Zij doet dit
bijvoorbeeld door docenten en exam¡natoren binnen de instelling te scherpen ¡n de
uitvoering van hun werkzaamheden, Daarnaast verstrekt de examencommissie
vrijstellingen, dan wel bekrachtigt zij deze en wijst zij examinatoren aan, Voor haar
werkwijze is een reglement opgesteld.

Verzoeken aan de examencommissie die tussen de vergaderingen in worden
gedaan, worden door de vootzitter afgehandeld en door de secretaris schriftelijk aan
de betrokkenen gecommuniceerd. Vervolgens worden de besluiten door de volledige
examencommissie in de vergadering bekrachtigd. Van elke vergadering wordt een
verslag met een besluitenlijst gemaakt. De examencommissie maakt sinds 2010 een
jaarlijks verslag van haar werkzaamheden.

De conceptuele modulen worden via theorietoetsen getentamineerd. De ontwikkeling
van deze toetsen is uitbesteed aan een extern bureau (een niet aan SDO gelieerde
instelling). Op deze wijze wil de instelling de kwaliteit en de onafhankelijkheid van
de toetsing waarborgen. Die inzet waardeert de inspectie positief. Afname van de
theorietoetsén vindt plaats door SDO zelf.

De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is het bewaken van
het eindniveau van studenten. De inspectie constateert aandachtspunten en
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tekortkomingen op het gebied van toelating, intake, documentatie, studielast,
studieduur en de rol van de werkplek, die direct verband houden met de breedte, de
diepgang en het niveau van de opleiding en daarmee van afgestudeerden. Tijdens
het bezoek is gebleken dat de examencommissie deze vraagstukken, en de
samenhang daartussen, afgelopen jaren nog onvoldoende tot haar werkdomein
rekende. Dat blijkt uit het archief met notulen en besluiten van de
examencommissie dat tijdens het bezoek ter ¡nzage is aangeboden, De
examencommissie komt niet frequent bijeen en bekrachtigt beslissingen van de
voorzitter - die zelf niet in dienst is van de instelling - vaak achteraf, De
examencommissie voldoet hiermee niet aan art,7,t2, tweede lid, WHW.

In combinatie met het ontbreken van duidelijke informatie over de standaardvorm
van de opleiding in de onderwijs- en examenregeling, de praktijk van het flexibele
maatwerkaanbod aan bedrijven en het onvoldoende vastliggen van de grenzen aan
het maatwerk, maakt dit de werkwijze risicovol en is het n¡et aannemelijk dat de
examencommissie voldoende zicht heeft op de diverse opleidingsvarianten c,q.
maatwerktrajecten en het niveau daarvan afgelopen jaren voldoende kon bewaken.
Overigens is in het gesprek met de examencommissie gebleken dat zij toewerkt
naar een betere invulling van haar taken en verantwoordelijkheden conform de in
2010 gewijzigde WHW.
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3 CONCLUSIES

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidde; hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of geïntensiveerd opleidingstraject n¡et ten koste gaat van de te realiseren
eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

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

Antwoord op de onderzoeksvraag
De opleiding Bedrijfskundige Informatica voldoet op diverse punten niet aan de
WHW waardoor onvoldoende gewaarborgd is dat de beoogde eindkwalificaties in de
volle breedte en op het gewenste niveau worden gerealiseerd. De studielast lijkt
aanzienlijk geringer dan verwacht mag worden op grond van de WHW, zonder dat
hier een goede onderbouwing of verklaring voor is. Adequate informatie over de
gerealiseerde studielast ontbreekt. De wettelijk vereiste documentatie is
onvoldoende en de opleidingen worden in de praktijk bijna uitsluitend aangeboden in
varianten die niet in de wettelijk voorgeschreven documentatie zijn vastgelegd. Het
duale onderwijs van SDO voldoet niet aan de wettelijke eisen. De examencommissie
vervulde afgelopen jaren haar wettelijke verantwoordelijkheden niet in voldoende
mate. De examencommissie is zich bewust van de tekortkomingen en werkt
momenteel aan verbetering.

Toelichting

1. Opleidingsstatus
Erzijn twee problemen met de status van de geaccrediteerde opleidingen van SDO.
a. De opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Bedrijfskunde duren in beginsel

vier jaar, zowel in de deeltijdvariant als in de duale variant. SDO programmeert
in alle varianten 60 EC per jaar. Daarmee is onvoldoende duidelijk wat het
deeltijdkarakter van de opleidingen kenmerkt: 60 EC per jaar is immers het
wettelijke uitgangspunt voor voltijdopleidingen, terwijl SDO zich nadrukkelijk
richt op studenten met een baan. Voor de duale varianten geldt een
vergelijkbare vraag.

b. De uitvoeringspraktijk is zeer flexibel en gevarieerd. Omdat de uitgangspunten,
randvoorwaarden en criteria ten aanzien van het maatwerkaanbod en rn
company-trajecten onvoldoende gedocumenteerd zijn in relatie tot het reguliere,
geaccrediteerde programma zoals vastgelegd in de onderwijs- en
examenregeling en de studiehandleidingen, is onvoldoende duidelijk of ten
aanzien van alle opleidingstrajecten gesproken kan worden van geaccrediteerd
onderwijs in de zin van de WHW.

2. Zwaarte programma
De studielast telt op tot 120 EC en niet tot de 240 EC die op grond van de WHW
voor hbo-bacheloropleidingen mag worden verwacht. De mondelinge toelichting dat
sprake is van oudere, ervaren studenten met een relevante baan die sneller
studeren ¡s tot op zekere hoogte aannemelijk. Het grote verschil van 120 EC tussen
de geprogrammeerde en de gerealiseerde studielast is daarmee echter onvoldoende
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verklaard. Dit geldt te meer daar dit verschil niet gedocumenteerd is of kan worden
onderbouwd met evaluatiegegevens over de werkelijke studiebelasting van
studenten. De studielast is al met al aanzienlijk geringer dan op grond van artikel
7.4 eerste lid en artikel 7.4b eerste lid, van de WHW mag worden verwacht.

3. fnformatie en documentatie
De onderwijs- en examenregeling van de opleidingen van sDo - daaronder in dit
geval mede begrepen de studiehandleiding - biedt niet de informatie die de WHW in
artikel 7.13 voorschrijft. De informatie is ontoereikend of onvoldoende duidelijk ten
aanzien van:
a. de algemene inhoud van de opleiding (art. 7.13, eerste lid en tweede lid,

aanhef en onder a, WHW);
b. de maatwerkvarianten en kopstudies in relatie tot het reguliere programma.

Het onderwijs van SDO wordt in de praktijk bijna uitsluitend aangeboden in
varianten die niet in de wettelijk voorgeschreven documentatie zijn vastgelegd.
Hiermee is op grond van de OER niet duidelijk wat de relatie is tussen de
onderscheiden onderwijsonderdelen en de kwaliteiten op het gebied van kennis,
inzicht en vaardigheden die dienen te worden gerealiseerd, hetgeen niet in
overeenstemming met art.7.L3, eerste lid en tweede lid, aanhef, en onder a en
c;

c. de toelatingsprocedure (art.7.29, tweede lid);
d. het vrijstellingenbeleid (art. 7.13, tweede lid, sub r);
e. de aard en inhoud van het duale onderwijs (art. 7.7, vierde lid);
f. het deeltijdkarakter van de opleiding en het onderscheid tussen de duale en de

deeltijdvariant van de opleiding (art.7.L3, tweede lid sub i);
g. de inrichting van de praktische oefeningen van de deeltijdvariant (art.7.13,

tweede lid sub d).

4. Vooropleidingeisen
De toelatingsprocedure is zo ingericht dat studenten die niet aan de
vooropleidingseisen voldoen en overeenkomstig de cesuur van de toelatingstoets
niet toelaatbaar zijn toch aan de opleiding kunnen deelnemen. De toelating vindt
niet plaats onder verantwoordelijkheid van een toelatingscommissie (of de als
zodanig opererende examencommissie). De instelling handelt hiermee niet in
overeenstemming met artikel 7.29, eerste lid, WHW.

5. Duaal onderwijs
De beoordeling van de werkplek met het oog op de rol daarvan in de opleiding
vertoont i nhoudelij ke en procedurele tekortkomingen. De tripartiete
overeenkomsten die aan de duale opleiding ten grondslag liggen voldoen niet aan de
eisen die de WHW hieraan in artikel 7.7,vijfde lid stelt. Erworden geen inhoudelijke
of persoonlijke leerdoelen vastgelegd. Informatie over concrete eindkwalificaties,
competent¡es, opdrachten en/of programmaonderdelen die wel en die niet op de
individuele werkplek kunnen worden gerealiseerd ontbreekt. De werkgever heeft
geen rol in de beoordeling van de student. Uit de documentatie blijkt verder niet of
de opleiding zelf een rol speelt in het beoordelen van de werkplek. Al met al is
onvoldoende sprake van duaal onderwijs zoals de wetgever dat beoogt. Dat dezelfde
programmaopzet in de opleiding Bedrijfskunde duaal wordt genoemd en in de
opleiding Bedrijfskundige Informatica als deeltijdvariant wordt aangeduid is weinig
transparant.

6. Functioneren examencommissie
De inspectie constateert aandachtspunten en tekortkomingen op het gebied van
toelating, intake, documentatie, studielast, studieduur, samenhang in het
programma en de rol van de werkplek, die direct verband houden met de breedte,
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de diepgang en het niveau van de opleiding en daarmee van afgestudeerden.
Tijdens het bezoek is gebleken dat de examencommissie deze vraagstukken, en de
samenhang daaftussen, afgelopen jaren nog onvoldoende tot haar werkdomein
rekende. De examencommissie komt tot op heden niet frequent bijeen en
bekrachtigt beslissingen van de voorzitter vaak achteraf. In combinatie met het
ontbreken van duidelijke informatie over de standaardvorm van de opleiding in de
onderwijs- en examenregeling, de praktijk van het flexibele maatwerkaanbod aan
bedrijven en het onvoldoende vastliggen van de grenzen aan het maatwerk, maakt
dit de werkwijze risicovol en roept het de vraag op of de examencommissie
voldoende zicht heeft op de diverse opleidingsvarianten c.q. maatwerktrajecten en
het niveau daarvan voldoende bewaakt. De examencommissie vervult wat dit betreft
niet de rol als bedoeld in artikel 7.12, tweede lid, WHW. Overigens is in het gesprek
met de examencommissie gebleken dat zij toewerkt naar een betere invulling van
haar taken en verantwoordelijkheden conform de in 2010 op dit punt gewijzigde
WHW.

7. Functie- en bedrijfsgerichtheid
De instelling biedt maatwerkprogramma's aan voor bedrijven. De flexibiliteit en
klantgerichtheid waarmee dit gepaard gaat is prijzenswaardig. De inspectie ziet'in
de nadruk op functiegericht opleiden en bedrijfsspecifieÇ in company-maatwerk
echter wel een risico voor het brede hbo-bachelorkarakter van de opleidingen dat op
grond van de beroepsprofielen mag worden verwacht en dat tevens met de
introductie van de bachelor-masterstructuur is beoogd. De tekortkomingen in de
samenhang in het programma, de studielast, de toelatingsprocedure, de vormgeving
van het duale onderwijs en het geringe aantal contacturen versterken deze zorg,
evenals de kanttekeningen ten aanzien van het functioneren van de
examencommissie.
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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 I 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 vr¡j een verbeterplan aan de
inspectie toe te zenden. Er zal echter geen separate beoordeling of terugkoppeling
plaatsvinden ten aanzien van verbeterplannen die aan de inspectie worden
voorgelegd.

Verzocht wordt in deze rapportage voor elk van de tekortkominoen apart aan te
9even:

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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BI¡LAGE I: BEOORDELTNGSKADER

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

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
o J 0a) als aan het criterium voldaan is;
¡ 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;
. NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

1 In de bestuurlijke afspraken tussen NRTO en OCW is als uitgangspunt opgenomen dât ook privaat
gefinancierde hbo-bacheloropleidingen (conform de WHW) vierjarige programma's kennen met een omvang
van 60 EC per jaar. Daarnaast z¡jn verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen mogeluk mits dit past bij
de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt vormgegeven. In het b¡jzonder voor vwo'ers ¡s 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 intens¡eve programma's van 24O 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 e¡ndniveau gerealiseerd wordt.
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1. VOORLTCHTING EN TOELATING
1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de

instroommogelijkheden en toelat¡ngsvoorwaarden aan studenten en aanstaande
studenten (7.L3, 7.L5).

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

dat zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de student en op de kennis,
houdino en vaardioheden die de student zich al eioen heeft oemaakt.

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
oroorammaonderdelen en dat sorake 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
examenreqelino wordt voor een duale ooleidinq in ieder qeval aanqeqeven:
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a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een
overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie. Deze regelt de rechten en
verplichtingen van partijen en bevat ten minste informatie over (7.7):
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de

beroepsu itoefening,
b. de begeleiding van de student,
c. dat deel van de kwalificaties dat de student tijdens de beroepsu¡toefening dient te

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

ontbonden.
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 e¡sen (7.26 en 7,Z6a).

1.5 Toelatingsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de
vooropleidingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de
opleid ing een toelatingsonderzoek (7,29),

Doel van het toelati ngsonderzoek 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. ONDERWX¡S
2.L Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud

van het ond (7 .t3, 7 .L5)
Het instellingsbestuur stelt voor elke ople iding of groep van opleidingen een onderwijs- en
examenregeling vast met duidelijke en volledige informat¡e over de opleiding (7.13), In de
onderwijs- en examenregeling worden de procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en de examens. Daaronder worden ten
minste begrepen (7. 13) :

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

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

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

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

2.2 aangeboden in de vorm van opleidingen: een
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 wetlelijke eisen (7.3),

Opleiding. Het onderwijs wordt
opleiding is een samenhangdnd

De studielast van elke opleiding en elke onderwijseènheid 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 (7.4b)
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
rne normen voor de stud .4

De studielastnormen zijn geëxpliciteerd
studeerbaar is. Als een voltijdprogramm

en het programma ¡s zo ingericht dat de opleiding
a 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 p rogramma
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2.4 Propedeuse. Elke hbo-opleiding heeft een propedeutische fase met als functie
oriëntatie, selectie en verwijzinq van de student (7,8).

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

De propedeuse is gericht op het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de opleiding en op
verwiizino en selectie aan het eind van de orooedeutísche fase (7,8),
2.5 Uitvoering. Het onderwijs wordt verzorgd overeenkomstig het beleid en de

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

3. TENTAMINERTNG, EXAMINER,IT{G
3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie

over de inhoud van de tentamens en de examens (7,13),
De onderwijs- en examenregeling bevat in ieder geval informatie over (7.13):
a, aantal en volgtijdelijkhe¡d 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,
g. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de student inzage krijgt in zijn beoordeelde

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

h. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is
voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens,

i. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog
oo de toelatino tot het afleoqen van het desbetreffende tentamen.

3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per
opleidinq of qroep van opleidinqen een examencommissie in (7.L2).

Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencomm¡ss¡e op bas¡s van hun
deskundigheid. Tenminste één lid ¡s als docentverbonden aan de opleiding (7.12a). Het
instellingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencommissie voldoende is gewaarborgd (7,L2b).
3,3 Taken examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige

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

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 cöncessies 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 eindkwalificat¡es te
realiseren zoals die in de onderwijs- en examenregeling moeten zijn vastgelegd;

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

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

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

6. de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort uit de WHW.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beoordelingskader
In november 2011 zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende
organisaties de HBO-raad en de NRTO - schriftelijk over het onderzoek
geinformeerd. Voorafgaand aan het bezoek is het beoordelingskader voor dit
onderzoek aan de instellingen toegezonden (zie bijlage I). Het beoordelingskader is
een selectie van die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het
benoemt hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp onderliggende aspecten, zo'n
20 in totaal. Het beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in
alle onderzoeken zijn alle aspecten beoordeeld.

Bezoek op locatie
Bij alle opleidingen heeft een bezoek plaatsgevonden door twee of drie medewerkers
van de inspectie, gedurende een dag. Voor het bezoek is de instellingen gevraagd
om de volgende documentatie toe te zenden:
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1. de onderwijs- en examenregeling 20LL/2012 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de opleiding;
3. eventuele aanvullende informatie die nodig is voor een goed beeld van:

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

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

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

Afstemming met de NVAO
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden
gerealiseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel 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.

2. Studielast
Artikel 7.4b van de WHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 24O EC van 28 studie-uren. Artikel 7.74 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, ondere, van de WHW schrijft in dit
verband voor dat de onderwijs- en examenregeling informatie bevat over de
studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende
onderwijseenheden. Op grond van artikel 7.14 WHW mag worden verwacht dat de
opleiding de door studenten gerealiseerde studielast regelmatig evalueert, dat wil
zeggen meet, analyseert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke
normen of systematiek aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt
toegerekend. Van de instelling mag met andere woorden worden verwacht dat zij
zich kan verantwoorden over de studielast van haar opleiding(en).
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Verbijzondering
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als één of
meer van de volgende situaties zich voordoet.
a. De opleiding wijkt qua vorm en/of inrichting af van wat op grond van de WHW

mag worden verwacht. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als studenten in deeltijd
studeren terwijl het curriculum is geprogrammeerd met een opleidingsduur die
gelUk is aan of korter is dan gebruikelijk is voorvoltijdse 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 summ¡ere omschrijvingen en een algemeen functieprofiel tientallen EC worden
toegekend.

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

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

4. Wettelijk voorgeschreven documentatie
Studenten, docenten, examinatoren, leden van examencommissies en
leidinggevenden dienen goed te worden geïnformeerd. De onderwijs- en
examenregeling moet daartoe de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de
examinering op duidelijke en samenhangende wijze beschrijven. De onderwijs- en
examenregeling vormt ¡mmers 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.L3 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 examenregelíng 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.t3van 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 wetgever verwacht op grond van art. 7,73 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 opleiding de gronden waarop
de examencommissie vrijstellingen verleent in de onderwijs- en examenregeling
vermeldt. Wij verwachten hier informatie over opleidingsspecifieke
vrijstellingsgronden. Het kan bijvoorbeeld gaan om verwante mbo-opleidingen die
recht (kunnen) geven op vrijstellingen, verkorte opleidingen voor vwo-instroom of
samenwerkingsafspraken met individuele onderwijsinstellingen. Een algemene
instellingsbrede tekst of een vermelding dat de examencommissie over vrijstellingen
beslist is ontoereikend.

5. 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 kvormi n 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 tripatiete overeenkomst tussen student,
opleiding en werkgever worden vastgelegd. Een duale opleiding is zodanig ingericht
dat het volgen van onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld
met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs (artikel 7.7 WHW). De
studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de
beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het
instellingsbestuur in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC
In de onderwijs- en examenregeling wordt voor een duale opleiding in ieder geval
aangegeven;
a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.

Deeltijdopleidingen
Ook voor deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen stellen
aan de werkkring van de student. Deze dienen dan in de onderwijs- en
examenregeling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden moeten in de
onderwijs- en examenregeling als onderwijseenheid zijn aangewezen (artikel 7,27
wHW)' Er dient te worden nagegaan of de werksituatie van de student aan de
gestelde eisen voldoet. Meer in algemene zin wordt verwacht dat de rol die de
beroepspraktijkvorming in de opleiding heeft, duidelijk is.

6. 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.

7. Overige inhoudelijke onderwerpen
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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propedeusegetu¡gschriften worden uitgereikt. De WHW veronderstelt in artikel 7.8
dat een hbo-bacheloropleiding een propedeutische fase heeft. Een aantal instellingen
in het onderzoek heeft aangegeven dat de betreffende studentpopulatie geen
behoefte heeft aan een propedeuse en het bijbehorende getuigschrift. Voor een deel
van de studenten, met name voor oudere, werkende studenten, kan het inderdaad
zo zijn dat de oriënterende, verwijzende en selecterende functies van de propedeuse
minder relevant zijn. Anderzijds is niet op voorhand duidelijk dat dit voor elke
student die zich voor een opleiding aanmeldt zal gelden.

Wettelijke vooropleidingseisen, 2 1 +regeling
Artikel 7.29 van de WHW vermeldt: 'Het instellingsbestuur kan personen van
eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 7.24, eerste
onderscheidenlijk tweede lid, bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens
artikel 7,28 zijn vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een
onderzoek door een dsor 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.

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

Beoordeling Ja, Nee, Deels
Het beoordelingskader voor het onderzoek is gebaseerd op de WHW. Het werd
vooraf toegezonden aan alle instellingen. Het beoordelingskader is een selectie van
die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het is opgebouwd uit
enkele hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp zijn onderliggende aspecten
benoemd, zo'n 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.

9. Relatie NVAO - inspectie
Verschi 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.

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

Tijdens het onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruiK, waaronder:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De website;
Studiehandleidi ng H BO Bedrijfskundi ge Informatica ;
Studiehandleiding HBO Bedrijfskunde;
OE R H BO Bedrijfsku nd i g e Inform atica 20 LL-20L2 ;
OER HBO Bedrijfskunde 20lt-20L2;
Studiegids SDO 2011-2012 met informatie over beide opleidingen;
Brochure HBO Bedrijfskundige Informatica Verkort programma voor
professionals van Bedrijf X [in verband met privacy is deze rappoftage
geanonimiseerdl;
Hobéon accreditatierapport bedrijfskunde, augustus 2010 en NVAO-
besluit, oktober 2010;
Tripartiete overeenkomsten instelli ng-student-werkgever voor de
opleidingen BK en BI;
Tripartiete overeenkomsten t.b.v. de Wet vermindering afdracht
loonbelasting (WVA);
Collegeroosters;
Het dossier met besluiten en notulen van de examencommissie van
recente jaren;
De digitale studenten- c.q. cijferadministratie;
Een steekproef van studentendossiers met informatie over de
vooropleiding, de intake, werkstukken, informatie over de werkplek, etc.
Enkele werkplekscans, afstudeerwerken die met een 6 zijn beoordeeld,
beroepsproducten en reflecties aan het eind van de opleiding en
persoonlijke ontwikkelingsplannen van studenten.

I

9

10

11.
t2.

13
L4

15.
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BIJLAGE IV: ZIENSWIJZE VAN HET TNSTELLINGSBESTUUR

Zienswijze Hogeschool SDO (30KA)
Hogeschool SDO, Stichting Deeltijd Opleidingen (SDO), 30 KA, heeft kenhis genomen van het
rapport dat is opgesteld voor de opleiding HBO Bedrijfskundige lnformatica. Dit rapport is
opgesteld in het kader van het onderzoek dat door de lnspectie van het Onderwijs heeft
plaatsgehad vanuit het onderzoek naar (ver)korte en versnelde trajecten. Na aanleiding van dit
rapport hebben wij een aantal verbeterpunten opgepakt en doorgevoerd. Wat betreft het
aspect studielast verschillen wij echter essentieel van mening met de lnspectie van het
Onderwijs. Daarnaast hebben wij kritiek op de methodologie van het onderzoek en de
interpretatie van de wet. Daarom is in dit document de zienswijze van Hogeschool SDO

beschreven.

Samenvattine:

lnkadering
Hogeschool SDO onderkent het belang van maatwerk onderwijs en hecht evenals de lnspectie
van het Onderwijs in grote mate aan de waarde van flexibiliteit in het kader van leven lang
leren. Dit wordt al ruim 10 jaar actief door ons uitgedragen. Bij de constateringen door de
lnspectie van het Onderwijs in het uitgevoerde onderzoek binnen de opleiding Bedrijfskundige
lnformatica van SDO is een nuance op zijn plaats. De onderzochte NVAO geaccrediteerde
opleiding Bedrijfskundige lnformatica had geen studenten over de periode van onderzoek. Er

zijn ook nog geen diploma's afgegeven. SDO is in augustus 2011 door de staatssecretaris van
het Ministerie van OCW toegelaten tot het stelsel van hoger onderwijs, na uitgebreid
onderzoek door de lnspectie van het Onderwíjs zelf, de NVAO en een Visiterende en
Beoordelende lnstantie (VBl). SDO functioneert minder dan l jaar later op alle fronten
(onderwijs, examinering, kwaliteitszorg) exact op de wijze zoals destijds aangegeven. Nu zou
een andere conclusie blijken, vanuit een ander onderzoeksteam van.de lnspectie van het
Onderwijs. Dat bevreemdt ons. Vanuit de lnspectie van het Onderwijs wordt in het algemene
rapport sterk ingegaan op de zorg ten aanzien van studielast, mede gelet op de rol van
commercie in werving. Daarover hieronder twee punten.

Studielastbenaderíng
Het standpunt van de lnspectie dat de studielast van de opleiding Bedrijfskundige lnformatica
te laag is, delen wij niet. Er is door het onderzoeksteam van de lnspectie niet feitelijk gemeten.
Feitelijk meten kan ook niet, omdat er pas net een kleine groep studenten Bedrijfskundige
lnformatica in het najaar 2011 is gestart. Er is een getal overgenomen uit een
accreditatierapport van een andere opleiding, de opleiding die grondig is onderzocht en aan
alle eisen voldoet, waarop SDO erkend is als Hogeschool. Ten tweede, SDO richt zich niet op
werving via massamedia om (ver)korte trajecten aan te bieden en in te spelen op verkorting
van studieduur. SDO richt zich op maatwerk door specifieke functiegroepen binnen bedrijven
en instellingen de mogelijkheíd te bieden om in een doorlopende leerweg het HBO-Bachelorte
kunnen behalen.
Onze studenten hebben altijd ruime werkervaring en zijn daarmee ook wat ouder op het
moment dat ze bij SDO studeren. Daardoor is er soms de mogelijkheid om in minder tijd af te
studeren, maar vaak duurt de opleiding in jaren ook langer. Uit onlangs uitgevoerd onderzoek
(september 2012) n.a.v. het inspectie-onderzoek volgt dat de studenten van SDO gemiddeld
1200 studie-uren per jaar maken. Dit betreft volwassenen (gemiddeld 35+) die leren en
werken combineren. Verder is er door de lnspectie van het Onderwijs geen relatie gelegd
tussen het aantal studie-uren en het eindniveau, wat recent is onderzocht door NVAO. Het
verschil met de studietijd die in de wet staat voorgeschreven voor een opleiding en de
gerealiseerde tijd (1680 uur per jaar versus 1200 uren), willen wij verder onderzoeken vanuit
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het gestarte lectoraat werkplekleren, in het kader van het promotie-onderzoek van een van de

opleidingsmanagers van SDO. Het is vanuit de discussie relevant om leren en effectiviteit te
bestuderen, los van het beoogd eindniveau, dat in alle situaties onbesproken moet zijn.

Geen wettelijke basis

De minister schrijft in haar beleidsreactie l13-t2-29t2l dat de studielastberekening van de

lnspectie discussie heeft opgeroepen, omdat in de wet geen concrete methode staat om de

studielast te berekenen. De WHW geeft op geen enkele wijze aan dat voor de berekening van

de studielast gedifferentieerd moet worden naar de onderwijsvorm of de achtergrond van de

student. Er is geen enkele aanwijzing dat de wetgever heeft beoogd de berekening van de

studielast mede te baseren op en te differentiëren naar de achtergrond van de student.
Het is voor een school verwarrend dat vanuit officiêle overheidsorganen, ofschoon vanuit
verschillende invalshoeken, tegengestelde ínformatie volgt. Voor ons als school moet elke

vorm van informatie vanuit de overheid onomstootbaar en richtinggevend zijn voor onze

beleidsontwikkeling. Het is ongewenst dat er verschillen zijn in de benadering van de wet door
toezichth ouders.

Relevantie flexibiliteit voor volwassenen
Hogeschool SDO is specialist in maatwerk erkend onderwijs. ln een risicogericht onderzoek
naar maatwerk en flexibel hoger onderwijs in Nederland is het goed om aan te sluiten bij dit
onderzoek. SDO hecht evenals de lnspectie van het Onderwijs grote waarde aan maatwerk en

flexibel onderwijs in het kader van leven lang leren. Studieduur en studielast moeten daarbij
niet de inzet zijn van marketingcommunicatie, daar doet SDO dan ook niet aan mee. Wel is

relevant om beter te onderzoeken hoe het leren van volwassenen werkt en hoe leren op de

werkplek daaraan feitelijk bijdraagt.

Verbeterpunten doorgevoerd
De verbeterpunten die genoemd worden in het onderzoek zijn opgepakt en doorgevoerd. Ten

aanzien van de studielast is er een verschil van inzicht, die ook terug te vinden is in de

beleidsreactie van de minister en de hoofdinspecteur van de lnspectie zelf die ook in de media

aangeeft dat er geen wettelijke normen zijn. Daarbij is het goed dat er beleid gemaakt wordt
om de kaders voor leven lang leren en het kwalificerend opleiden van werkenden nader vorm
te geven, zodat hoger onderwijs van goed niveau studeerbaar blijft.

Nadere uiteenzetting
Als instelling hechten wij aan volledigheid en feitelijkheid. Vandaar dat op de hierna volgende
pagina's een meer uitgebreide toelichting is opgenomen, verdeeld over:
- het onderwerp van het onderzoek;
- de aankondiging en voorbereiding van het onderzoek;
- de kaderstelling;
- de uitvoering;
- de rapportage en

- de evaluatie van het geheel.

Het onderzoek:

1) Onderwerp van het onderzoek
De opleiding Bedrijfskundige lnformatica is geaccrediteerd door de NVAO. De opleiding is van

SOD Opleidingen te Woerden in augustus 2011 zonder studenten overgenomen, wat is
afgestemd met DUO en OCW. We vonden de opleiding niet sterk genoeg. De opleiding is

daarom vanaf de overname in revisie/herontwikkeling. Er is in september 2011- een eerste
groep van 8 studenten als pilot gestart. De pilot betreft volgens duidelijke afspraak maar een

relatief klein deel van de opleidinS (60EC). We vinden een dergelijke pilot nodig om ervaring
op te doen en de opleiding verder in de praktijk vorm te geven. Het onderzoek van de
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lnspectie van het Onderwijs betreft dus een lege opleiding in ontwikkeling. Er zijn geen
diploma's toegekend.

2) Aankondiging en voorbereidingvan het onderzoek
Op 24 januari 2012 ontvangt SDO de brief met daarin de aankondiging van het onderzoek naar
(ver)korte en versnelde trajecten. Onze eerste reactie en interpretatie was, dit is voor ons niet
van toepass¡ng. We bieden geen verkorte en versnelde trajecten aan. Verder is voor het
onderzoek de opleiding Bedrijfskundige lnformatica (Bl) geselecteerd, een opleiding die over
het aangegeven tijdvak van het onderzoek (2009-2011) geen studenten had. ln de aanloop
naar het onderzoek is n.a.v. de door SDO toegezonden informatie, waarop dit is aangegeven,
telefonisch en via mail contact geweest met de lnspectie waarmee SDO de indruk is gegeven
dat het onderzoek bij SDO mogelijk niet zou plaatsvinden, omdat er over de
onderzoeksperiode geen studenten (Bl) actief waren. Het onderzoek betreft namelijk een
steekproef van opleidingen over meerdere scholen, waarbij het de vraag is of de informatie,
zonder studenten over de onderzoeksperiode, dan wel bijdraagt aan het onderzoek als geheel.
Er is op 5 maart 20L2 korl telefonisch contact geweest met onderzoeksleider die aangaf dat
het onderzoek toch plaatsvindt. Het betreft een aangekondigd bezoek dat is gepland één week
later op 72 maart 2012. Er werd extra informatie opgevraagd vanuit de opleiding Bedrijfskunde
omdat het kan helpen om ook meer inzicht te verkrijgen in de opleiding Bl. Daarop is gevraagd
om alleen de studiehandleiding en onderwijs- en examenregeling toe te sturen, waarbij door
SDO direct is aangegeven dat deze nagenoeg gelijk zijn aan de eerder in maart 2011 door de
lnspectie van het Onderwijs bestudeerde documentatie, in het kader van de
aanwijzingsprocedure van SDO, waarop SDO door de positieve beoordeling is toegelaten in het
stelsel van hoger onderwijs. Het is de instelling op dat moment nog steeds onduidelijk wat de
meerwaarde is van een onderzoek, daar waar eigen collega's van de lnspectie van het
Onderwijs minder dan een jaar geleden al volledig onderzoek hebben uitgevoerd. Verder is

onduidelijk aangegeven waarop de risico's betrekking hebben, omdat SDO 4 jarige
opleidingen programmeert. Echter, er is alle bereidheid tot medewerking aangezien SDO in de
kern actíef is op het gebied van maatwerk en grote waarde hecht aan flexibele leerroutes voor
volwassenen.

Opmerkingen
- De aanloop naar het onderzoek verloopt rommelig en het is onduidelijk wat de reden is dat
de opleiding Bl is opgenomen in de steekproef van het onderzoek, wat als risicogericht wordt
aangekondigd.
- Er zijn op aanvraag slechts twee documenten toegestuurd, van een andere opleiding, welke
geen volledig beeld geven.
- Er is minder dan één jaar voor de uitvoering van het onderzoek een integrale beoordeling
geweest door een VBl, de NVAO en ook de lnspectie van het Onderwijs, wat heeft geresulteerd
tot een positief advies in het kader van aanwijzing als rechtspersoon voor hoger onderwijs.
- ln het samenwerkingsprotocol getekend tussen NVAO en de lnspectie van het Onderwijs op
29 oktober 2OI2 is opgenomen dat er geen overlap mag plaatsvinden tussen het toezichtkader
van de lnspectie en het beoordelingkader van de NVAO. Verder is concreet aangegeven dat
een positieve beoordeling op kwaliteitszorg niet zondermeer kan leiden tot opname in een
risicogericht onderzoek.
- De WRR-sectorstudie van mei 2OI2 naar het functioneren van het toezicht in het hoger
onderwíjs geeft het volgende aani "Het onderwijs, met inbegrip van het hoger
beroepsonderwijs en met een zekere uitzondering voor het wetenschoppelijk onderwijs wordt
bii elk incident in hoge mate gepolitiseerd. Dot leidt tot ambiguiteit in de sturing vanuit de
overheid. De ad hoc politiek leidt tot stapeling von moatregelen en bestuurlijke
qrrangementen." Verder wordt in dit ropport oangegeven: "Naor aqnleiding von de recente
kwesties in het hoger beroepsonderwijs is de vraog of de lnspectie een eigen koder moet
kunnen ontwikkelen, of in hoeverre daor een principiële terughoudendheid moet zijn. Nog
recenteliik, bii de herziening van de Wet op het Onderwijstoezicht, is bevestigd dat in het hoger
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onderwüs de minister in begînsel slechts een stelselverontwoordelijkheid heeft, en geen

întegrole toezichtrol zools voor de ondere sectoren. lncidenteel onderzoek zou slechts ploots

moeten vinden wanneer door signolen blijkt "dat bestaonde 'checks and balances' in en

rondom de instelling tekort schieten en woorvoor geldt dat hetfolen van de 'checks and
bolonces' een zekere uitstraling kon hebben naar het stelselniveau". Dit roept de vroag op of de

overheid, voor wat betreft het hoger onderwijs, níet extro terughoudend moet ziin. Een

bijkomende reden is dot een explicîet koder van inhoudelijke deugdelijkheidseisen, eisen ten

aonzien von bijvoorbeeld het beheersingsniveou van de Nederlondse taal (zoøls in de andere

sectoren is geregeld in de zogenoamde referentieniveaus) ontbreekt. Met de occreditotie wordt
immers een 'lícentie' afgegeven dot de opleiding (oÍ instell¡ng) voldoet aan minimum
kwo liteitsno rme n." T ot zover het WRR-rapport.

3) Kaderstelling van het onderzoek
ln de brief met de aankondiging van het onderzoek (24 januari 2A7l is de volgende inleiding

opgenomen:
"De lnspectie van het Onderwijs onderzoekt in de eerste helft van 2012

opleidingsprogramma's in het hoger onderwijs die een geringere omvang of doorlooptijd
hebben dan op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
(WHW) in eerste instantie wordt verwacht."
Verderop in de brief geeft de lnspectie van het Onderwijs aan dat opleidingen in deeltijdse
vorm in vierjaar vragen oproepen.
De wet maakt geen onderscheid in voltijd, deelt¡jd en duale opleidingen aangaande omvang en

doorlooptijd. SDO hanteert de nominale studieduur zoals die in de wet is opgenomen. Het is

daarmee in het geheel niet duidelijk op basis van welke argumenten en kaders de lnspectie tot
deze stellingname komt dat een deeltijdstudie van 4 jaar een risico vormt. Na het onderzoek
blijkt dat deze stellingname zonder het uitgevoerde onderzoek al sterk leidend is voor de

bevindingen. De lnspectie meent dat deeltijdstudenten niet tot de studielast komen die bij de

studielast van 60EC per jaar horen.
De criteria waarop het onderzoek betrekking heeft zijn niet gespecificeerd. Bij het onderzoek is

een driedeling aangebracht in J, N, D wat betekent: Ja, Nee, Deels. Het is niet duidelijk hoe de

lnspectie tot haar oordeel komt. Later in de onderzoeksfase komt op 16 juli 2012, na de

uitvoering van het onderzoek en de 1" conceptrapportage een toelichting. Om deze toelichting
¡s niet gevraagd omdat het niet duidelijk zou zijn, maar omdat het kader niet was
gespecificeerd, wat wel nodig is om goed onderzoek uit te voeren. Het is erg onzorgvuldig en

wekt de indruk dat het kader ten behoeve van het onderzoek tijdens en na het onderzoek is

opgesteld.

Opmerkingen
- Het kader voor het onderzoek ontbreekt en wordt pas later gespecificeerd.
- De cesuur waarop tot beoordeling wordt gekomen is niet opgenomen.
- Er worden standpunten ingenomen die niet logischerwijs blijken uit wettelijke kaders, echter
meer betrekking lijken te hebben op voorkeuren.

4) Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek heeft invulling gehad in de vorm van een gesprek met het management en met
de examencommissie. Er is door SDO aangeboden om extra informatie aan te reiken, op basis

van de opmerking dat de studíegids en onderwijs- en examenregeling onvolledig zouden zijn,

echter hier is verder niet op ingegaan. Dit bevreemdt ons, omdat in het onderzoek van maart
2011 de lnspectie van het Onderwijs tot de conclusie komt dat SDO voldoet aan de eisen van

de WHW. Nu op basis van dit onderzoek minder dan l jaar later, zou op basis van dezelfde
documenten een andere conclusie blijken. De onderzoeksleider geeft aan dat studiegids en

onderwijs- en examenregeling alle aspecten in zich moeten hebben. Dit lijkt op een

stellingname, voorkeur, omdat hiervoor de wettelijke kaders niet beschikbaar zijn. De wet is

breder interpreteerbaar, wat voor ons bevestigd is door het resultaat van de lnspectie van het
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Onderwíjs minder dan l jaar eerder. Het ¡s onwenselijk dat twee onderzoeken op basis van
hetzelfde wettelijke kader zo'n bijzondere verschillen laten zien. Een school heeft behoefte
aan eenduidig toezicht, als kompas voor het te voeren schoolbeleid.
Een ander punt in de uitvoering van het onderzoek is de berekening van de studielast. Deze is
feitelijk n¡et gemeten, echter alleen afgeleid vanuit het accreditatierapport, waarbij NVAO ook
opmerkt dat de studielast overeenstemt met wat van dergelijke opleidingen verwacht mag
worden. Voor de opleiding Bl is de studielast uiteraard niet te meten omdat er over de
onderzoeksperiode 2009-201.1 geen studenten zijn.
Op de vraag of SDO de studielast onderzoekt, is tot tweemaal toe informatie aangereikt,
echter deze is niet in het onderzoek betrokken. Pas in het definitieve rapport is er een
nuancerende opmerking over gemaakt. De onderzoeksleider lijkt daarmee alleen
geïnteresseerd in de werkelijke meting van uren en neemt geen genoegen met indirecte
resultaten die ingaan op studeerbaarheid en de zwaarte van de opleíding. Het kader dat alleen
meting van feitelijke uren van toepassing is, is naar onze mening een veel te beperkte wijze om
naar het begrip studielast te kijken.
Verder blijkt uit het rapport ambiguiteit wanneer informatie wel of niet wordt meegenomen.
Zo worden bijvoorbeeld de brochure en de website wel aangehaald als het gaat om
voorbeelden waaruit blijkt dat flexibele opleidingstrajecten worden ingericht, maar wordt niet
ook verwezen naar deze bronnen als het gaat om voorlichting naar studenten ten aanzien van
toelatingseisen en informatie over het toelatingsonderzoek die in beide bronnen opgenomen
zijn.

Opmerkingen
- Er is niet ingegaan op extra aangereikte informatie en argumenten. Deze zijn buiten
beschouwing gebleven.

5) Rapportage van het onderzoek
Het 1" conceptrapport is op 22 mei verstuurd. Het rapport week zo ver af van de gevoerde
gesprekken, dat de eerste reactie binnen de instelling was dat dit een vergissing moest zijn.
Het rapport werd daags erna direct begeleid door een telefoongesprek van de
onderzoeksleider. Daarin werd bevestigd dat dit toch wel het goede rapport was. Het rapport
was alleen nog op hoofdlijnen gelezen, mede omdat het zo sterk afweek van de gesprekken. Er
was nog niet zo goed gelezen om te kunnen reageren. Het telefoongesprek kwam daarmee als
erg vroeg.
Het eerste concept is breed besproken binnen de instelling met het management en de
examencommissie. Er is vanwege het gebrek aan herkenning contact gezocht met de lnspectie
die bereid was tot een persoonlijke toelichting van het rapport. Dit gesprek heeft plaatsgehad
op 14 juni 2Ot2in Utrecht. ln het gesprekwerd duidelijkdatde lnspectie een aantal punten
opnieuw wil bekijken, echter dat niet verwacht mag worden dat er een grote mate van
wijziging komt. Er is door SDO een dqcument met feitelijke onjuistheden als reactie opgesteld
van 48 pagina's. Er wordt door ons verzocht om een tweede conceptrapport, wat wordt
gehonoreerd. Vanwege de eerlijkheid ontvangt iedere instelling in het onderzoek een tweede
conceptrapport.
Het tweede conceptrapport wordt ontvangen op 16 juli 2012, begeleid met de toelichting op
het onderzoek. Er is gespecificeerd aangegeven in hoeverre de 48 pagina's hebben geleid tot
bijstelling. Daarin is ondanks dat er herhaaldelijk is aangegeven om meer informatie
beschikbaar te stellen, die al eerder door de collega's van de lnspectie is bekeken, niet verder
gevraagd naar deze informatie. Het tweede conceptrapport laat een heel andere toon zien en
een aantal punten is herzien ten gunste van de instelling SDO.

Onze reactie op feitelijke onjuistheden was kort. We hebben aangegeven geen reactie meer te
willen geven op feitelijke onjuistheden, daar onze kritiek vooral betrekking heeft op de
methodologie van het onderzoek, de zienswijze van de onderzoeker en de interpretatie van de
wet.
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Het vastgestelde rapport is verstuurd op 23 novemb er 2O12. Er zit veel tijd tussen het
onderzoek zelf en de rapportage. ln die periode is geen extra onderzoek gedaan, er zijn geen

aanvullende documenten opgevraagd die onze standpunten onderschrijven.

Opmerkingen
- De rapportage is niet in lijn met gevoerde gesprekken.

- Het is voor een school erg verwarrend dat vanuit officiële overheidsorganen, ofschoon vanuit
verschillende invalshoeken, tegengestelde informatie volgt. Voor ons als school moet elke

vorm van informatie vanuit de overheid onomstootbaar en richtinggevend zijn voor onze

beleidsontwikkeling.

6) Evaluatie
Het onderzoek richt zich in belangrijke mate op het functioneren van de examencommissie en

de studielast.
Functioneren van de examencommissie:
SDO is sinds 1 augustus 2011 rechtspersoon voor hoger onderwijs, als resultaat van een

aanwijzing op basis van artikel 6.9 van de WHW. De lnspectie van het Onderwijs heeft in haar

onderzoekskader aangegeven vooral te willen kijken naar de periode voor deze datum. Er zijn

oude verslagen bekeken van de twee jaren voorafgaand aan het onderzoek. Daarop is

aangegeven dat de examencommissie een te beperkte taakstelling heeft. Echter dit heeft

betrekking op de periode dat SDO zelf nog niet erkend was als rechtspersoon voor hoger

onderwijs. De repliek vanuit de leden van de examencommissie zelf in een gesprek met de

lnspectie, is onvoldoende meegenomen in het rapport. Verder is in het kader van de

aanwijzingsprocedure ook gekeken naar de taakstelling van de examencommissie, het

reglement van de examencommissie is bekeken en zijn er gesprekken gevoerd met de leden

van de examencommissie. Dat uitgebreide veelomvattende onderzoek heeft geleid tot een
positief advies, dat door de staatssecretaris van OCW is bekrachtigd in het besluit tot
aanwijzing.
Stud ielast:
De wettelijke kaders voor studielast in de WHW zijn beschreven in artikel 7.4. ùeze tekst luidt
als volgt: "De studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt door het
instellingsbestuur uitgedrukt in studiepunten. De studielast voor een studiejaar bedraagt zestig

studiepunten. Zestig studiepunten is gelijk aan 1680 uren studie."
SDO programmeert 60 studiepunten per jaar, ofwel de opleiding duurt 4 jaren met in totaal
24O EC. De lnspectie geeft in haar rapport aan dat de planning van 60 EC per jaar alleen geldt

voor voltijdopleidingen, wat niet te herleiden is in de wet. De WHW geeft op geen enkele wijze

aan dat voor de berekening van de studielast gedifferentieêrd moet worden naar de

onderwijsvorm of de achtergrond van de student. Er is geen enkele aanwijzing dat de wetgever
heeft beoogd de berekening van de studielast mede te baseren op en te differentiëren naar de

achtergrond van de student.
De lnspectie is van mening dat dan in alle gevallen 1680 werkelijke uren studie moeten
plaatsvinden. Er heeft geen feitelijke met¡ng plaatsgehad, echter er is op basis van een

inschatting in het accreditatierapport afgeleid dat SDO een studielast realiseert van 120 EC,

omdat de deeltijdstudentzo'n 20 uur per week aan de opleiding besteedt. Evaluatieresultaten
over studeerbaarheid zijn niet eerder opgenomen dan nadat SDO deze tweemaal heeft

aangereikt.
Deze interpretatie heeft ons erg verbaasd. Hier willen we verwijzen naar de

aankondigingsbrief waar in feite het resultaat van het onderzoek al gelezen kan worden. Er is

opgenomen dat de lnspectie vragen stelt bij een deeltijdopleiding van 4 jaar. Daar waar de wet
voorschrijft dat 60 studiepunten per jaar aan studielast geprogrammeerd moeten worden. De

opleiding is dan ook geprogrammeerd over 4 jaar, met een uitloop naar 6 iaar, op basis van

individuele studieplanning. D¡t vanwege actualiteitswaarde, studeerbaarheíd en

aantrekkelijkheid van flexibel deeltijdonderwijs in Nederland. Dit laatste menen wij ook te
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lezen in de aankondiging van het onderzoek waarin is opgenomen dat flexibiliteit en maatwerk
als groot goed beschouwd moeten worden.
Helder is dat het begrip studielast vaker onderwerp is geweest van onderzoek en nog
recentelijk in 2011 door de lnspectie van het Onderwijs, waar de lnspectie zelf in het rapport:
"onderwijstijd in het hoger onderwijs meting zoLo-2ot!" in hoofdstuk 6 "Reflectie: meer
helderheid over onderwijstijd", aangeeft dat het wenselijk is om te komen tot afspraken over
meetmethoden en definities ten aanzien van onderwijstijd en studielast.
Het verwondert ons dan ook dat de lnspectie, zonder deze kaders, het onderzoek uitvoert en
tot bevindingen overgaat, wetende dat deeltijdonderwijs niet de facto 1680 gemeten uren
studie per jaar betekent.
De minister reageert dan ook in haar beleidsreactie als volgt:
Wot betreft het hoger beroepsonderwijs adviseert de lnspectie mff in het rapport'Goed
verkort?' overleg te voeren met de instellingen over de best mogetijke vormgeving van duole
opleidingen, deeltiidopleidingen en mootwerktrojecten voor specifieke groepen studenten.
Deze oanbeveling neem ik over. Bij dat overleg is mijn vertrekpunt dot instellingen de studielqst
goed en tronsparant onderbouwen en evolueren. De Wet op hoger onderwijs en
wetenschoppeliik onderzoek (WHW) is op dot punt helder. Wd heeft de studielostberekening
van de lnspectie discussie opqeroepen, omdat in de wet geen concrete methode stoat om de
studielast te berekenen. Doarom ben ik von plon te laten onderzoeken of en zo jo, hoe de
normeríng von studielost preciezer kan worden vostgesteld.
De kwaliteit en het niveau van het diploma moeten volstrekt onbesproken zijn. Daartoe is de
opleiding Bl volgens het NVAO beoordelingskader geaccrediteerd. De opleiding bedrijfskunde
is eveneens NVAO geaccrediteerd waarbij ook recent onderzoek is uitgevoerd naar het
gerealiseerde niveau: De lnspectie van het onderwijs heeft ook scripties, tentamens en
werkstukken van studenten van de opleiding bedrijfskunde bekeken, maar daarover is niets
gerapporteerd.
De lnspectie schrijft in haar rapport het volgende: "De opleiding Bedrijfskundige lnformatica
voldoet op diverse punten niet aan de WHW waardoor onvoldoende gewaarborgd is dat de
beoogde eindkwalificaties in de volle breedte en op het gewenste niveau worden
gerea liseerd."
Deze zin is suggestief, omdat op basis van niet gemeten studielast en zeer beperkt uitgevoerd
onderzoek tot deze slotsom wordt geredeneerd. Dat is onzorgvuldig en leidt mogelijk tot
negativite¡t, dit terwijl er op geen enkele wijze naar de eindkwalificaties zelf is gekeken. Er zijn
immers nog geen studenten gediplomeerd.
Het bevreemdt ons dat de NVAO komt tot positieve accreditaties, die gekoppeld zijn aan de
beoordeling van het gerealiseerd niveau. De lnspectie van het Onderwijs schrijft dat maatwerk
en flexibele opleidingstrajecten een groot goed zijn. De uitkomst van het onderzoek is, dat er
voor 60 EC werkelijk 1680 uren gestudeerd moet worden. Er wordt op geen enkele wijze een
verschil gemaakt tussen normatieve studielast, de geprogrammeerde studielast en feitelijke
studielast. De normatieve studielast is opgenomen in de wet, waarin in artikel 7.4 is
opgenomen: 60 EC per jaar. De geprogrammeerde studielast blj sDo is gekoppeld aan deze
normatieve studielast. Dit mede vanwege het feit dat sDo niet meedoet aan de
marketingstríjd om in korte tijd het diploma te kunnen behalen, los van een individuele
achtergrond door reeds behaalde diploma's. Kortom, de geprogrammeerde studielast
bedraagt 4 jaar. Op basis van een individuele situatie is vrijstelling mogelijk, conform een
uitgebreide interne beoordelingsprocedure, wat kan leiden tot een lagere geprogrammeerde
en feitelijke studielast. De lnspectie verwijst naar een brochure voor een specifiek bedrijf
waarín dit concreet is aangegeven. ln deze s¡tuat¡e was sprake van een bedrijfsbeleid waar een
bachelorgraad nodig is en niet iedereen in een specifieke voor de opleiding relevante
functiegroep daarover beschikt, ondanks werkervaring en genoten functiegerichte
opleidingen. Deze situatie is zo ontstaan als gevolg van overnames door die organisatie in het
verleden. Het gaat om een internationale beursgenoteerde organisatie met ruim 5.000
medewerkers in de lCT. Daartoe is een maatwerk opleidingsroute ingericht gericht op het
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kunnen behalen van Bachelor Bedrijfskundige lnformatica. Vanwege de economische situatie

is deze route (nog) niet gestart.

Ten aanzien van de feitelijke studielast geldt dat studenten kunnen verschillen in hun

studieachtergrond en leermogelijkheden. Dit kan leiden tot een van de normatieve studielast

afwijkende feitelijk door een student bestede t|d. Dit wordt bevestigd zowel in het eerder
genoemde rapport van de lnspectie "Onderwijstijd in het Hoger Onderwijs, metingen 2010-

2OIL" als in de toelichting bij de 2e conceptversie van het onderzoeksrapport naar de

(ver)korte trajecten.
Het is zeer wel denkbaar dat een student van zeg 4Oiaar, die meer leer-, werk- en

levenservaring heeft dan de standaard WHW-student, de studiestof van een studiejaar, welke

de standaard WHW-student geacht wordt in 1680 tot zich te nemen, in een deel van die tijd
tot zich kan nemen, zonder dat er verschil ontstaat in de learning outcomes.
Met het bovenstaande als achtergrond valt gemakkelijk in te zien dat de (veronderstelde)

omstandigheid dat SDO studenten gemiddeld 20 uur per week aan hun studie besteden zoals

in het accreditatierapport is opgenomen niet zonder meer betekent dat de studielast bij SDO

te laag is. Deze conclusie kan alleen gerechtvaardigd zijn als zou vaststaan dat de gemiddelde

SDO-student qua leercapacite¡ten gelijk gesteld kan worden aan de standaard WHW-student
(VO-schoolverlater) én als zou gelden dat de gemiddelde SDO-student de volledige normatieve

studielast van 240 studiepunten in vier jaar tijd of minder behaalt of wenst te behalen. Beide

veronderstellingen zijn onjuist.
SDo beoogt met name de volwassene aan te spreken, die door werk-, leer- en/of
levenservaring gemiddeld effectiever studeert dan de 'standaard'WHW-student, een 17-jarige

Havist of 18-jarige VWO-er.
Dit maakt het aannemelijk dat de feitelijke studielast bij SDO-studenten wat lager kan liggen

dan bij de standaard WHW-student voor wie de opleiding de eerste opleiding is na het

voortgezet onderwijs, zonder dat er in negatieve zin verschil ontstaat in het eindresultaat.

Zoals hierboven opgenomen is de veronderstelde feitelijke studielast van 20 uur per week

ontleend aan het accreditat¡erapport, in welk rapport bij wijze van veronderstelling en zonder

dat een onderzoek onder SDO studenten heeft plaatsgehad, van deze studielast is uitgegaan.

SDO acht het niet juist en in strijd met de in acht te nemen zorgvuldigheid tegenover SDO als

onderzochte instelling, dat dit niet helder wordt gemaakt en dat niet zwaarder is meegewogen

dat het om een veronderstell¡ng gaat.

Hoeveel tijd SDO-studenten feitelijk aan hun studie besteden is in het najaar van20L2
onderzocht. Mede als gevolg van dit onderzoek naar (ver)korte en versnelde trajecten. Hieruit

blijkt het volgende:
Hoeveel uren per week besteed u gemiddeld aan uw studie (buiten de lesuren)? 7,6 uur

Hoeveel uren gemiddeld per week van uw werk zijn gerelateerd aan de onderwerpen vãn

uw opleiding? 11.9 uur

Hetaantalgeplandelesurenperweekis 6 uur

Totaal aan studieuren per week 25.5 uur

De feitelijke studielast komt daarmee op 25,5 uur per week. Het aantal weken voor een

deeltijdstudie is meer dan de geprogramme erde 42 weken in het reguliere voltijdonderw¡js.

Het onderwijs wordt ook over meer weken gepland. Uitgaande van 5 vakantieweken per jaar

(gemiddelde norm voor een werkende) volgt dat in 47 weken wordt gewerkt en kan worden.

geleerd, wat leidt tot een studielast van 1198,50 uur, hetgeen uitkomt op 77,3% van de

normatieve onderwijstijd. Dit is zoals boven aangegeven in onze beleving heel aannemelijk. De

onderwijskundige toelichting en onderbouwing die in onze reactie op de eerste

conceptrapportage ¡s opgenomen, bevestigt dat door de aanwezigheid van meer context het

leren sneller kan plaatsvinden.
Uit het voorgaande vloeit voort dat een onderscheid en een duidelijke definiëring van de t
verschillende betekenissen van het begrip studielast én een ondersche¡d van studenten naar

meetcategorieën noodzakelijk is om tot een verantwoorde beoordeling van de feitelijke
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studielast van een bepaalde opleiding te komen. Voor verbetervoorstellen is het zelfs een
randvoorwaarde.

Opmerkingen
Als school hebben wij behoefte aan eenduidig toez¡cht. Het verdient aanbeveling om de kaders
voor onderzoek verder te concretiseren en ook toenadering te zoeken tot de NVAO om uit te
sluiten dat verschillende onderzoeken tot verschillende uitkomsten leiden. Zelfs binnen één
organ¡satie leiden twee onderzoeken tot verschillende bevindingen. Dat zou niet moeten
kunnen. Als die verschillen er dan toch zijn, is het onverstandig om daar stellige uitspraken
over te doen. Het is dan beter om het kader verder te objectiveren. Het onderwijs heeft
behoefte aan toezicht als een gidsfunctie en moet op alle onderzoeken blind kunnen varen. Als
school zijn wij graag bereid om medewerking te verlenen aan onderzoek en toezicht. Goed
toezicht is wenselijk om de kwaliteit van het onderwijs verder te ondersteunen en de
uitstekende reputatie van het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief
verder te verstevigen. We zien hierin ook bevestiging in het samenwerkingsprotocol dat is

opgesteld tussen NVAO en de lnspectie van het Onderwijs en de sectorstudie van de
wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (WRR).

Genomen maatregelen
Elke vorm van toezicht leidt tot anticipatie, zo is te lezen in het aangehaalde WRR rapport. Dit
geldt ook voor SDO. Er is een verbeterplan opgezet en uitgevoerd naar aanleiding van de
opmerkingen van de lnspectie van het Onderwijs. Alleen het punt ten aanzien van studielast
blijft staan, vanwege verschil van inzicht.

De volgende maatregelen zijn intussen genomen:
1) De opleiding Bedrijfskundige lnformatica is naast deeltijd nu ook duaal geregistreerd in het
Croho;
2) Er is een onderzoek uitgevoerd naar feitelijke studiebelasting met als resultaat 77%van de
normatieve studiebelasting van 1680 uur per jaar, wat aannemelijk is en ook onderwijskundig
onderbouwd kan worden, hetgeen al in diverse wetenschappelijke studies heeft plaatsgehad;
3) Er is een lectoraat opgestart op het studiegebied 'werkplekleren' met focus op het meten en
erkennen van (in)formeel leren binnen een promotie-onderzoek van een van de
opleidingsmanagers van SDO;

4) Er is een landelijk overleg van 7 Hogescholen opgestart om de eindtermen van de opleiding
Bl af te stemmen en werkafspraken te maken over centrale examinering. SDO heeft hier al
ervaring mee opgedaan in het kader van de opleiding Bedrijfskunde (dit is ook als positief punt
genoemd in het rapport);
5) Er is een project gestart binnen de examencommissie met als doel om processen te
reviewen op basis van actuele publicaties over examencommissies in het hoger onderwijs;
6) De onderwijs- en examenregeling 2Ot2-20I3 is op enkele punten aangepast ten aanzien van
maatwerk, toelating en vrijstelling. Voor 2013-2014 wordt toegewerkt naar een integraal
document. Alle onderdelen daarin zijn al beschikbaar (zoals eindtermen welke in het
beroepsprofiel en opleidingsprofiel zijn opgenomen, rechtszekerheíd welke is opgenomen in
het studentenstatuut), deze worden in een structuur geordend, binnen één document zodat
studenten ook de toezichthouders een overzicht hebben in een document binnen de kaders
van de WHW om te voorkomen dat vanuit toezicht te smal in documenten wordt gekeken;
7) Uiteraard worden de ingezette en uitgevoerde verbeterpunten nog scherp naast het
eindrapport gelegd en zullen wij daar op 1 december 2013 de lnspectie van het Onderwijs over
informeren ten aanzien van gerealiseerde verbeteringen.

Kernounten op een rii
Tot slot nog even de kernpunten op een rij.
SDO is pas sinds 1 augustus 20ll toegelaten tot het stelsel van het Hoger onderwijs. Vlak
daarvoor is SDO en haar conceptopleiding bedrijfskunde grondig onderzocht door:
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a. de NVAO

b. een VBI (visiterende en beoordelende instelling) en

c. de lnspectie zelf

Op basis van het positieve advies van deze drie instellingen heeft het ministerie in de zomer
van 2011 besloten SDO toe te laten tot het stelsel en SDO als Hogeschool te benoemen. SDO

functioneert op alle fronten (onderwijs, examinering, kwaliteitszorg, etcetera ) exact op de

wijze zoals destijds aangegeven en onderzocht.
Het rapport betreft een onderzoek naar een geaccrediteerde opleiding die over de

onderzoeksperiode geen studenten had. Er zijn geen diploma's afgegeven. SDO is actief in

maatwerk voor volwassenen, die leren en werken combineren, wat aansluit op een betere
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en bijdraagt aan loopbaanperspectief.

Etten-Leur, December 2012

drs. M.A.H.C. van den Broek

directeur Hogeschool SDO, Stichting Deeltijd Opleidingen
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1.0 lnleidi¡g

Dit document is opgesteld door Business School Notenboom (hierna Notenboom of BSN) ten
behoeve van de lnspectie van het Onderwijs, met als doel de lnspectie van antwoorden te
voorzien op haar vragen gesteld per brief d.d. 15 december 2011, referentie 3210148 /24G8.
De vragen hebben betrekking op de opleiding: Bachelor in Events, Leisure & Travelmanagement
(hierna BELT). De vragen hebben betrekking op de volgende documenten en informatie:

o Onderwüs & Examenregeling 2OII/2O12
. Studiegids

¡ lnformat¡e omtrent:
o Maatwerkaanbod versneldetrajecten

o Vrijstellingenbeleid en vrijstellingsmogelijkheden

o De rol van de werkplek in de opleiding

o de studieduur en studielast
¡ Gegevensstudentenaantallen

De gevraagde informatie is te vinden in de studiegids. Ter verduidelijking wensen wij echter
hieronder een nadere toelichting per onderdeelte beschrijven.

Generieke kenmerken van de BELT ooleidine
BSN richt zich op voltijdstudenten die direct afkomstig zijn vanuit het VO en het MBO en biedt in
principe Seen maatwerkopleidingen aan in de vorm van individuele en/of groepsleertrajecten.
Tot september 2010 heeft BSN de BELT opleiding verzorgd op basis van een curriculum met een

nominale doorlooptijd van drie jaren en twee maanden (38 maanden).

ln 2010 heeft BSN de structuur van de opleiding aangepast en ingericht met een duur van vier
jaren. Voor studenten die in het eerste deel van het programma aan specifieke voorwaarden
voldoen, bestaat de mogelijkheid om de opleiding te vervolgen op basis van een zogeheten fast
track programma met een totale duur van drie jaren.

Ook in het driejarig curriculum (zowel voor 2010 als na 2010) volgen de studenten alle onderdelen
van de opleiding uitgezonderd eventuele vrijstellingen afgegeven door de examencommissie. Het
driejarig programma is gewoon een intensieve variant; er is geen sprake van vrijstellingen of
andere vormen van compensaties.

BSN is in staat om getalenteerde en gemotiveerde studenten de BELT opleiding in drie jaren te
laten doorlopen vanwege:

o Structuur: het programma is opgebouwd uit duidelijke herkenbare onderwijseenheden
. Onderwijsvorm: het programma kent een variëteit aan onderwijs en assessmentvormen
o Geëigende model voor studie & loopbaan coaching, gericht op het bevorderen van de

persoonlijke ontwikkel¡ng van studenten
¡ Een programma van42studieweken per jaar

o Kleinschaligheid: intensieve kennisoverdracht en feedback
o Sterke beroepsgerichtheid: sterke verbondenheid met de ELT sector

Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement
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2.O Bachelor in Event, Leisure & Travel management
2.t Beroepsprofiel Bachelor in ELT

De ELT1 afgestudeerde houdt zich bezig met Events, Leisure en Travel management in de meest

brede zin van het woord. Hi¡2 analyseert wensen en behoeften van klanten en reageert hierop

door een passend arrangement aan producten en diensten aan te bieden. De focus van de ELT

manager gaat veel verder dan alleen het aanbieden van producten en diensten. Hij ontwerpt,

creëert en faciliteert unieke ervaringen en is steeds meer de regisseur van belevenissen en

intermediair tussen aanbieder en consument.

Bij het ontwerp (afstemming van vraag en aanbod), de ontwikkeling en verkoop van ELT producten

zijn diverse (typen) organisaties betrokken. De ELT manager is in staat binnen en mét deze

organisaties samen te werken. Hij is in staat concepten, proposities en systemen op te bouwen en

waardevolle ketens te creëren. De ELT manager is zich bewust van de maatschappij waarin h'rj

functioneert en neemt dit bewustzijn mee in de ontwikkeling van producten. Hij opereert vanuit

het concept van people, plønet profit. Hij heeft inzicht in zijn eigen professioneel handelen en

ondersteunt de professionaliteit van de beroepsgroep.

De ELT opleiding maakt deel uit van het BA domein (sector Economie) en leidt op tot hoge en

middenmanagementfuncties binnen uiteenlopende organisaties: klein en groot, profit en non-

profit, overheid, dienstverlenend en industrieel.

De opleiding is zowel gericht op de mensen en processen binnen de interne organisatie als de

interactie met de externe omgeving waarbij men oog heeft voor de specifieke omgevingsaspecten

van de organisatie (maatschappelijke, (geo)pol¡tieke, economische, technologische, ecologische,

branche- en sector gerelateerde). Werken met klanten, mensen en groepen in diverse

organisatievormen staat centraal binnen de opleidingen van het domein. Kenmerk van de

werkwijze van een Bachelor ELT is problemen analyseren en aanpakken door middel van een

multidisciplinaire benadering.

De bachelor ELT is betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de specifieke beleidsdoelen van

een organisatie en heeft oog voor relaties tussen organisaties, voor netwerken en ketens. Hij/zij

zorgt ervoor dat de processen op de juiste wijze en met het beoogde resultaat verlopen, verwerft

middelen, draagt bij aan de planning en organisatie en het toezien op uitvoerende processen van

productie en/of dienstverlening.

Hij/zijis gericht op innovatie en op het realiseren en borgen van kwaliteit. De bachelor ELTdraagt

bij aan verbetering en continuiteit van het bedrijf.

Het beroep ELT manager is als zodanig niet in een functienaam terug te vinden. Het is een

overkoepelende term voor een breed scala aan functies. De ELT manager kan functioneren in

zowel in een Business to Consumer (B-to-C) omgeving als in een Business to Business (B-to-B)

omgeving.

1 
ELT: Events, Leisure & Travel management. Als referentie wordt gebruikt het document lnternationaal

Hoger Onderwijs/ Vrijetijdsmanagement Landelijk competentieprofiel Vrijetijdsmanager Versie 3.0 oktober
2009 HBO Raad
2 

De aanduiding hij heeft in dit document betrekking op zowel hij als zij
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Specifieke ontwikkelingen op opleidingsniveau
Van HogerToerísme Manogement ndar Events, Leisure & Trovel Monagement
ln de afgelopen periode heeft het werkveld op het vlak van toeristisch management z¡ch fl¡nk
ontw¡kkeld. ln de contacten met het werkveld via de stages en de beroepenveldcommissie
kwamen signalen naar voren dat het creëren en faciliteren van unieke ervaringen (zowel Business

to Consumer als Business to Business) een wezenlijke verbreding van het toeristisch management
inhoudt.

Daarom is in afstemming met de beroepenveldcommissie de scope van de opleiding te verbreden
naar het management van evenementen, vrijetijdsaanbod en reizen. Recentelijk heeft Business

School Notenboom geconcludeerd dat de kloof tussen de actuele beroepspraktijk en de
opleidingsinhoud enerzijds en de opleidingsnaam anderzijds te groot was geworden. ln
afstemming met de NVAO is besloten tot een naamswijziging per najaar zOtO. De

beroepenveldcommissie heeft het bijgestelde beroepsprofiel en de eindkwalificaties gevalideerd,

zodat accred¡tat¡e op basis van de geactualiseerde situat¡e kan plaats vinden.

2.2 lnrichting van het Onderwijs

Doorwerking BSN visie in Onderwijsconcept
De opleidingen van BSN (waaronder de BELT opleiding) kenmerken zich door:

o Brede opleidingen: Alle opleidingen stoelen op de filosofie dat de afgestudeerde als

beginnend beroepsbeoefenaar inzetbaar is in uiteenlopende branches binnen de brede
dienstverlening. De afgestudeerden worden opgeleid als generalist. Dit sluit aan op de

doelstellingen om ondernemers op te leiden. Ondernemers dienen een breed zicht
hebben wat speelt, ze hoeven echter geen specialist te zijn, maar wel weten wanneer ze

een specialist moeten inroepen.
o Ondernemerschop: De opleidingen zijn nadrukkelijk gericht op het verwerven van

ondernemersvaa rd igheden.

t Kleinschalig onderwijs, met een progromma met een duidelijke structuur
De opleidingen werken met kleine klassen en persoonlijke begeleiding.

o Labour market reodiness: De opleidingen richten zich niet alleen op het behalen van een
HBO- diploma, maar bevatten ook elementen om ervaring op te doen in de
beroepspraktijk. Door deze aansluiting wordt de kans op een functie op de arbeidsmarkt
vergroot.

BSN onderhoudt van oudsher veel contacten met het bedrijfsleven in het algemeen en

stagebedr|ven in het bijzonder. Programma's van de afzonderlijke opleidingen zijn daardoor
steeds aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Vanzelfsprekend zullen de contacten ook in de
toekomst blijven bestaan.

Voor de BELT opleiding heeft BSN een nauwe samenwerking met organisatie in de
evenementensector (BCD Meetings, Klinkhamer conference management, Leisurepark Landgraaf,
etc.) en de vrijetijdssector (Wagon Litz, Centerparcs, Efteling, NH hotels, etc,)
BSN is ervan overtuigd dat zij met deze opleidingen studenten een aantrekkelijke opleiding kan

bieden en het bedrijfsleven een volwaardige, breed inzetbare werknemer.
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3L januari 2012

Pagina 5



BusinessSchool

Notenboom

De onderwijsprogramma's van BSN zijn nauw verweven met de marktsectoren. lnnovatie en

ondernemerschap z'rjn volledig geïntegreerd in het programma. Het docententeam van BSN

bestaat uit professionals, die over de kennis en professionele werkervaring beschikken om de

academische wereld te verenigen met de ondernemingswereld.

Het curriculum bestaat uit een aantalvakken (gericht op eindtermen) en vakken die verdiepend en

integratief van aard zijn. Daarnaast hecht BSN enorm veel waarde aan de integratie van

ondernemerschap in haar curriculum. Globaal wordt het externe beroepenveld in de inrichting van

BSN betrokken vanuit de volgende structuren:

o Beroepenveldcommissie: zorgt voor inbreng en ¡ntegratie van actuele

arbeidsmarktontw¡kkelingen en de aansluiting met het beroepenveld

o Stagebedrijven voor Beroepspraktijkvorming: Het stagebureau en de Coaches

(stagebegeleiders) onderhouden directe co ntacten met diverse orga nisaties

. Stichting Jong Ondernemen: zorgt voor het curriculum en medebeoordeling van de

ondernemende kennis, vaardigheden en competenties van de studenten

Naast bovengenoemde structuren voor het voldoen aan de eisen van het beroepenveld wordt

externe aansluiting tevens verkregen door:

r Het werken docenten uit de beroepspraktijk

o Gastdocenten

¡ Bedrijfsbezoeken

o Workshops verzorgd door externe partners

3.0 BELT Studiegids en Onderwi¡s & Examenreglement

De studiegids wordt separaat gemaild, maar vormt een integraal onderdeel van dit document. Het

onderwijs & Examenreglement maakt deel uit van de studiegids.

4.0 Maatwerkaanbod versnelde trajecten

BSN richt zich op voltijdstudenten die direct afkomstig zijn vanuit het VO en het MBO en biedt in

principe geen maatwerkopleidingen aan.

Tot september 20L0 heeft BSN de opleiding Bachelor in Events, Leisure & Travelmanagement

verzorgd op basis van een curriculum met een nominale doorlooptijd van drie jaren en twee

maanden (38 maanden). ln 2010 heeft BSN de structuur van de opleiding aangepast en ingericht

met een duur van vier jaren. Voor studenten die in het eerste deel van het programma aan

specifieke voorwaarden voldoen (OER artikel 17a), bestaat de mogel¡jkheid om de opleiding te

vervolgen op basis van een zogeheten fast track programma met een totale duur van drie jaren.

De studenten volgen alle onderdelen van de ELT opleiding in een intensieve variant; er is geen

sprake van vrijstellingen of andere vormen van compensaties.

Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement
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4.t Het vierjarig programma

Het onderwijs is georganiseerd in trimesters. Het studiejaar van Business School Notenboom
bestaat uit 42 weken. ln het eerste en tweede trimester ligt de nadruk op de theorielijn en de
business skills. ln het derde tr¡mester ligt de nadruk op de integrale leerlijn met
beroepspraktijkvorming. De omvang per jaar bedraagt 60 EC, hetgeen neerkomt op een
gemiddelde studiebelasting van 40 uren per week.

Per septembet ZotL zijn in deze opleiding geen studenten ingeschreven vanwege te weinig
belangstelling.

De structuur van de opleiding is weergegeven in het onderstaande plaatje.

BELT Vierjarig Progra m ma

Bedriifsbezoeken,
gastcolleges, workshops,
toetsweken 4 weken

4.2 Het driejar¡g programma (fast track)

Voor ambitieuze studenten verzorgt Business School Notenboom het reguliere vierjarige Bachelor
programma in drie jaren.

Deze opleiding is per september 2011 niet gestart vanwege te weinig belangstelling.

De omvang per jaar bedraagt 80 EC, hetgeen neerkomt op een gemiddelde studiebelasting van 53
uren per week.

Notenboom kent een traditie in het aanbieden van intensieve persoonlijke studietrajecten. Door
haar kleinschaligheid is Notenboom in staat om studenten gerichte en persoonlijke
studiebegeleiding te bieden. Hierdoor zijn gemotiveerde en getalenteerde studenten in staat om
de volledige studielast (240 EC) van de HBO-bachelor opleiding in drie jaar te behalen. Over het
Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement pagina 7
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Tr¡mester 1
Beg¡n sept - eind dec
11 lesweken

Tr¡mester 2
Begin jan - eind apr
11 lesweken

Trimester 3
BPV 1
Begin mei - eind jul
12 weken

42

Bedrijfsbezoeken, gastcolleges, workshops,toetsweken 8 weken
Trimester 3
ONDERNEMINGSPLAN
Begin mei - eind jul
6 weken

36Trimester 2
Begin jan - eind apr
11 Iesweken

Bedrijfsbezoeken, gastcolleges, workshops,
toetsweken 8 weken

mester
Begin jan - eind aprBegin sept - eind dec

T
Beg¡n sept - eind dec
11 lesweken

Bedrijfsbezoeken,
toetsweken

gastcol¡eges, workshops,
8 weken

Trimester 3
BPV 2
Begin mei - eind jul
12 weken

42

Trimester 1
Begin sept - eind dec
11 lesweken

Tr¡mester 2 + 3
BPV 3 + Afstudeerproject

Begin Feb - eind jul
27 weken

Afstudeerproject

42

# school weken
Jaar 1

taar 2

Jaar 3

taar 4
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geheel genomen maakt ongeveer 30% van de studenten gebruik van deze versnelde route. Tijdens

de intake bespreekt de vestigingsdirecteur met de student zijn ambities. Definitieve selectie vindt

plaats op basis van de studieresultaten in de propedeuse fase.

Het rooster en jaarprogramma van het driejarig BELT programma ziet als volgt uit.

Driejarig BELT Programma (Fast Track)

Het rooster wordt ingevuld op basis van een variëteit aan onderwijsvormen:

. Colleges voor lntroductie en lnleidende modules

¡ Werkcolleges voor behandeling van verbredende en verdiepende modules

o Business cases

o Projecten

o Presentaties

¡ Trainingen

o Workshops

o Bedrijfsbezoeken

¡ Expert views: Gastcolleges voor het integreren van behandelde theorieën en concepten met

de business en professionele sectoren

5.0 Vrijstellingenbeleid en Vrijstellingsmogelijkheden

Het grootste deel van de studenten van BSN zijn afkomstig van MBO en VO scholen. Bij deze

studenten speelt vrijstellingen geen rol. Een ander groep die bij BSN instroomt zijn uitvallers van

andere Hogescholen, bijvoorbeeld studenten die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt of

studenten die met het grootschalige karakter van grote hogescholen niet kunnen omgaan en

kiezen voor kleinschaligheid met meer persoonlijke begeleiding.

Deze studenten kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen voor modules die zij op de

voorgaande hogeschool met goed gevolg hebben afgerond. Vrijstellingen zijn alleen mogelijk

Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement
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Trimester 1
Begin sept - eind dec
11 lesweken

Tr¡mester 2
Begin jan - half mei
11 lesweken

Bedrijfsbezoeken, gastcolleges, workshops,
toetsweken I weken

BPV 1
lf mei - Half Aug

12 weken

45

Tr¡mester 1

Begin sept - eind dec
11 lesweken

Tr¡mester 2
Begin jan - eind apr
11 lesweken

Trimester 3
BPV 2
Begin mei - eind jul
12 weken

42

Bedrijfsbezoeken, gastcolleges, workshops,
toetsweken 8 weken
ONDERNEMINGSPTAN

Trimester 1
Beg¡n sept - eind dec
11 lesweken
Bedriifsbezoeken,
gastcolleges, workshops,
toetsweken 4 weken

42Trimester 2/3
BPV 3 + Afstudeerproject

Begin Feb - eind jul
27 weken

Afstudeerproject

# school weken

Jaar 1

laar 2

Jaar 3

Colleges
3 weken

Pagina 8



Business School

Notenboom

indien de inhoud van het betreffende onderdeel ook daadwerkel'rjk overeenkomt met het

curriculum van BSN.

Vrijstellingen worden alleen verleend door de Examencommissie.

Voor vrijstellingen geldt dat BSN (gezien de doelgroep) geen vrijstellingen toekent op basis van

EVC's. Vrijstellingen worden toegekend op basis van credits behaald bij een hogeschool voor een

sterk vergel'rjkbaar onderwijsonderdeel. Voorwaarde voor vrijstelling voor een onderdeel is dat het

betreffende onderdeel niet alleen door de student is doorlopen, maar ook met een voldoende is

afgesloten. Verificatiedocumenten hierbij zijn o.a.: curriculum van het betreffende onderdeel,
leerdoelen, literatuur etc..

6.0 De rol van de werkplek in de opleiding

Alle Bachelor opleidingen binnen BSN zijn zogeheten voltijdopleidingen. De voltijdopleiding is een
onderwijsvariant waarbij studenten geacht worden 40 uur per week beschikbaar te zijn voor het
onderwijs op school. Hiernaast werkt de student zelfstandig aan zelfstudie en het uitwerken van
opdrachten. Een studiejaar binnen BSN bestaat uit 42 weken.

Werkplekken worden in de opleidingen alleen betrokken als onderdeel van de Praktijkleerlijn van
het curriculum, su bonderdeel Beroepspraktijkvorming (stage).

Binnen de praktijkl'rjn wordt aan leertaken gewerkt die zo realistisch en authentiek mogelijk zijn.
Het zijn leertaken zoals die ook voor kunnen komen in de beroepspraktijk; de studenten maken,
ontwerpen of ontwikkelen een product of dienst. Hierbij kan worden gedacht aan het organiseren
van een evenement, het creëren van een belevenisomgeving voor een specifieke doelgroep, het

managen van een reisprogramma, Om deze leertaken tot een goed einde te brengen is het nodig
om kennis & inzicht, vaardigheden en attituden te integreren; studenten ontwikkelen op deze

wijze 'het mentale gereedschap om een beroepstaak te kunnen uitvoeren'.
De praktijklijn bij BSN bestaat uit:

- projecten (ELT gerelateerde opdrachten)
- BPV (externe bedrijfsomgeving ELT sector)

- afstuderen(onderzoek)

Het doel van de beroepspraktijkonderdelen in het curriculum is het realiseren en in de praktijk
brengen van competenties binnen een externe professionele organisatie omgeving, binnen het
kader ùan de doelen (beoogde eindtermen) van de BELT opleiding.
De beroepspraktijkvorming vormt een integraal onderdeel van Studie & Loopbaan Coaching (SLC).

BPV voorbereiding wordt op school verzorgd door de SLC Coach aangevuld met gastsprekers,

trainingen, bed rijfsbezoeken etc..

BPV ervaring bij externe organisaties in de vorm van een project (beroepspraktijkvorming)

Studenten doen gedurende alle studiejaren en al vanaf het eerste studiejaar substantiële
werkervaring op in de beroepspraktijk, zowel via projecten als in de BPV. Al werkende leert de

student de theoretische kennis en inzichten alsmede de praktische vaardigheden toepassen en

Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement
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ontwikkelt hij een eigen beroepshouding en een duidelijke visie op het beroep dat hij na afronding

zal gaan uitoefenen.

Voor iedere BPV-periode en per opleiding zijn specifieke leerdoelen en opdrachten geformuleerd

die zijn afgeleid van de eindkwalificaties. De opdrachten worden ingevuld op basis van de

specifieke bedrijfscontext waarin de student aan het werk gaat.

De BPV-voorbereiding en -begeleiding vanuit de school wordt verzorgd door de SLC-Coach.

Vanuit de externe organisatie wordt de supervisie uitgevoerd door bedrijfsbegeleiders.

De BPV-perioden kennen een opbouwende moeil'rjkheidsgraad. ln elke BPV-periode krijgt hij de rol

van tijdelijk medewerker, waarbij zijn verantwoordelijkheden toenemen:

Het uitvoeren van taken onder supervisie (BPV1), naar het uitvoeren van gedefinieerde

opdrachten met verantwoordelijkheid (BPV 2't, naar een medewerker die

eindvera ntwoordelijkheid krijgt over com plexere projecten (BPV3 ).

De student wordt gestimuleerd ervaring op te doen in verschillende contexten en bedrijven , zodat

hij een brede ervaring opdoet.

Gebruikte werkvormen

o projecten

¡ stagelopen en uitvoeren stageopdrachten

. schrijven BPV verslag

. rapporta8e

o uitvoeren onderzoek

¡ reflectieverslagen

¡ terugkomdagen
. workshops

Gebru ikte beoordelingsvormen
o p€êr- en co-assessment (formatief)

o business case assessment

r presentaties in het BPV bedrijf
o beoordeling van de door de student opgeleverde resultaten en producten

r projecttoetsing

¡ BPV

Binnen deze vormen wordt gebruik gemaakt van: (stage)verslagen, beoordelen (eind)producten en

presentaties. Doelstelling en de daarvan afgeleide eisen rondom de BPV z'rjn vastgelegd in de

handleiding BPV.

Eindkwalificaties en beoordeling

Voor iedere BPV-periode zijn specifieke leerdoelen en opdrachten geformuleerd die zijn afgeleid

van de eindkwalificaties. De opdrachten worden ingevuld op basis van de specifieke

bedrijfscontext waarin de student aan het werk gaat. Voorwaarde is dat binnen het bedrijf de

leerdoelen te behalen zijn. De bij de BPV-perioden behorende leerdoelen en beoordelingscriteria

zijn opgenomen in de SLC handboek van BSN.

Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Pagina 10
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De beoordeling van de BPV gaat op basis van de gemaakte opdrachten en op basis van het
functioneren op de werkplek. De opdrachten worden beoordeeld aan de hand van
beoordelingscriteria. De externe beoordelaar is hiermee medebeoordelaar. De interne begeleíder
geeft de uiteindelijke beoordeling.

De BPV-voorbereiding en -begeleiding vanuit de school wordt verzorgd door de SLC-Coach.

Vanuit de externe organisatie wordt de supervisie uitgevoerd door bedrijfsbegeleiders.

lnvulling van de BPV-periode en afstuderen
Onderstaand tabel geeft een overzicht van de BPV invulling in het BSN curriculum.

BPV 1: Oriënterende BPV - De student als medewerker die werkzaamheden uitvoert op HBO

niveau onder begeleiding van een begeleider. Tijdens BPV1 maken de studenten kennis met het
functioneren van organisaties. Studenten voeren kleine opdrachten en/of projecten uit onder
begeleiding van een supervisor op HBO niveau.

BPV 2: Beroepsopleidende BPV- de student als een teamlid (project) waarbij de student
zelfstandig activiteiten ontplooit en (deel)resultaten produceert. Voor deze (deel)opdrachten is hij
verantwoordelijk.

De beroepspraktijkvorming is enerzijds een verdere oriëntatie op het beroepenveld, anderzijds is

het een voorbereiding op de afstudeerberoepspraktijkvorming, waarin zelfstandig en op niveau
aan een behoorlijk zware opdracht gewerkt wordt.

BPV 3 : de BPV 3 of afstudeer BPV is geplaatst aan het eind van de studie. De afstudeer BpV is een
soort meesterproef. BPV 3 is een individuele opdracht en kent een hoge mate van zelfstandigheid.
De student functioneert als een projectleider of consultant waarbij een oplossing wordt
ontwikkeld voor een bestaande probleem of een nagestreefde ontwikkeling. De student is hierbij
regisseur en is resultaatverantwoordelijk. Als regisseur is hij multidisciplinair bezig, weet te
mobiliseren, is creatief en kan komen tot oplossingen. De BPV-opdracht heeft een sterk
projectkarakter en het resultaat is vaak een input die de organisatie als basis gebruikt in haar
beslu itprocessen.

Afstudeerproject / afstuderen

Het afstuderen bestaat uit het opzetten en uitvoeren van een praktijkonderzoek in de ELT sector.
Het afstudeerproject is bij voorkeur gekoppeld aan BPV 3. Vanuit de BPV 3 verzamelt de student
gegevens die hij later op basis van een onderzoeksvraag theoretisch analyseert. De student maakt
dan geen deel meer uit van de organisatie. Het afstudeerproject staat dan ook los van de BPV.

De uiteindelijke afronding van de opleiding vindt plaats middels:
o Een beoordeling van het afstudeerproject document (= 56¡¡01¡"¡
¡ Een beoordeling van de presentatie en verdediging van het afstudeerproject

Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement
37 januari 2OI2

BPV 1 HBO jaar L L3 ects Oriënterende stage 12 weken
BPV 2 HBO jaar 3 15 ects Beroepsopleidende stage L2 weken

BPV 3 HBO jaar 4 30 ects Afstudeerstage 24 weken

N ivea u DuurECTS credits BPV bij organisaties
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De beoordeling geschiedt door een beoordelingscommissie bestaande uit drie beoordelaars.

Doelstelling en de daarvan afgeleide eisen rondom de scriptie zijn vastgelegd in het document

Handleiding Afstuderen. Deze handleiding is bindend voor alle opleidingen en vestigingen.

De Bedriifsbeseleider

De BPV periode is een onderdeelvan de opleiding waarbij de student niet dagelijks begeleid wordt

door de SLC. ln plaats daarvan werkt de student onder het toeziend oog van de bedrijfsbegeleider.

Belangrijk is dat deze de student vanaf de eerste dag tot en met de afronding van de

beroepspraktijkvorming kritisch en serieus begeleidt. Hierdoor ontstaat zowel voor het BPV bedrijf

als voor de student een win - win situatie waarin de kwaliteiten van beide partijen zo optimaal

mogelijk worden ingezet en benut.

Daarom stelt BSN een aantal voorwaarden aan de persoon die de taak van bedrijfsbegeleider op

zich neemt.

Een goede bedrijfsbegeleider:

. heeft een open houding tegenover de stagiair;

¡ beschikt over zelfkennis;

o kan goed communiceren;

o is vertrouwd met het vak;

¡ kent het opleidingsprogramma en niveau van de stagiair;

o kan positieve steun en feedback geven;

. heeft inzicht in de belangr¡jkste aspecten van leerprocessen;

o kan werkzaamheden vertalen in opdrachten, en omgekeerd;

o kan procesgericht ¡nstrueren.

De taken van de bedrijfsbegeleider:

o draagt verantwoording voor de begeleiding;

. beoordeelt de vorderingen en BPV resultaten a.d.h.v. het persoonlijk

ontwikkelingsplan en het logboek;

e zorgt voor een goede opbouw in de werkzaamheden overeenkomstig de leerdoelen

van de student;

. voert minimaal één maal per twee weken voortgangsbesprekingen met de student,

o is actueel op de hoogte van het functioneren van de student en ondersteunt het

leerproces;

o bespreekt en ondertekent het logboek, de scriptie/de verslagen;

. vult de beoordelingsformulieren in.

7.O Studieduur en Studielast

ln september 20tO zijn de laatste studenten toegelaten op basis van het drie-jarig curriculum. Per

2010 is het curriculum omgebouwd naar een vier jarig programma met de mogelijkheid voor een

drie jarig fast track programma voor studenten die aan specifieke eisen voldoen (zie OER).

Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Pagina 12
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De omvang van het fast track programma per jaar bedraagt 80 EC, hetgeen neerkomt op een
gemiddelde stud¡ebelasting van 53 uren per week.
Notenboom kent een traditie in het aanbieden van intensieve persoonlijke studietrajecten. Door
haar schaalgrootte is Notenboom in staat om studenten gerichte en persoonlijke
studiebegeleiding te bieden. Hierdoor zijn gemotiveerde en getalenteerde studenten ¡n staat om
de volledige studielast (240 EC) van de HBO-bachelor opleiding in drie jaar te behalen.

Deze opleiding is per september 2011 niet gestart vanwege te we¡n¡g belangstelling

8.0 Gegevensstudentenaantallen

De onderstaande tabel (format lnspectie) geeft inzicht in de gevraagde aantallen. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de genoemde aantallen betrekking hebben op het vermelde jaar. Uit dit
tabel kunnen dus bijvoorbeeld geen rendement gegevens worden herleid.

Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement
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2010-71. 2009-10 2008-0s I zoro-rr 2009-10 2008-09
Totaa I aantal ingeschreven studenten 459 526 se6 I s8 62 89
Iotaa I aantal afgestudeerde studenten 129 1.49 Lo7 I zo 20 20
Diploma in minder dan2 jr 0 0 0 0T 0 0
Diploma in 2-3 jaar 0 0 0 0I 0 0
Diploma in 3-4 jaar 67 50 7740 I LT 9

Diploma in 4-5 jaar 43 64 35 6I 6 5

Diploma in meer dan 5 jr 19 35 33 l3 3 6

I

Totaal Notenboom ELT
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Bijlage 1: Studie & Loopbaan Coaching

ln het onderwijsmodel van BSN staat de persoonlijke begeleiding van de student centraal. Dit

aspect wordt in het curriculum ingevuld middels het onderdeelStudie & Loopbaan Coaching (SLC).

SLC is in het curriculum centraal gepositioneerd tussen de drie leerlijnen (gericht op skills en

com petent¡eontwikkeling):

. Kennis/theorieleerlijn
o Business skills leerlijn

o Beroepspraktijkvormingleerlijn

Het Studie & Loopbaan Coaching model van BSN is gebaseerd op een filosofie, waarbij studenten

vanuit een meervoudige benadering worden gecoacht om zodoende, op een (voor hen)

evenwichtige en uitgebalanceerde manier, hun studie te doorlopen. Een essentieel verschil van

deze benadering t.o.v. andere begeleidingsvormen is, dat in dit model de toekomstige

beroepspraktijkeisen en de beroepsomgeving een integrale rol spelen bij de (competentie)

ontwikkeling van studenten. Door deze benadering ervaart de student maximale aansluiting

tijdens de studie (in een ruime zin van het woord) met de door hem/haar gewenste

beroepspraktijk waardoor de persoonlijke effectiviteit van de student aanzienlijk verbetert.

Tijdens SLC (begeleidingstrajecten) wordt enerzijds aandacht besteed aan de persoonlijke

studievoortgang van studenten en anderzijds wordt simultaan gewerkt aan de

voorbereiding/aansluiting op de, door de student gewenste, beroepspraktijk. Elke BSN student

krijgt bij toelating een persoonlijke SLC, die de student begeleidt tot het moment van afstuderen.

Centrale aandachtspunten SLC:

o Persoonlijke studievoortgangresultaten en persoonsgerichte actieplannen voor het

voorkomen of bijstellen van achterstanden

¡ Persoonsontwikkeling: met aandacht voor willen/kunnen en doen

¡ Carrière ambities en interesse: via uitwisselingen en ¡nteracties met het beroepenveld

¡ Kennismaking en ervaringen opdoen in het toekomstige beroepenveld

o Zelfconfrontatie en zelfreflectie: voortschrijdend inzicht in het groeiproces om te
komen tot een competente beroepsbeoefenaar

lnstrumenten die in dit proces worden ingezet zijn:

. Schoolfit: voor registratie van behaalde resultaten, aanwezigheid, participatie tijdens

lessen en andere zaken aangetekend door docent en anderen

¡ POP: persoonlijke SWOT

o Presentaties

. Rapportages

o Zelfreflectieassessments

o Evaluaties

r PAP

r Meer bronnen evaluatie (bijv. feedback van docenten en projectdeelnemers)

Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement
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Studenten leren door coaching en gerichte evaluatiegesprekken naar zichzelf te kijken en uit te
groeien tot een beginnend beroepsbeoefenaar op HBO niveau. Zij leren te handelen vanuit hun

eigen verantwoordelijkheid en vergroten zodoende hun leervermogen. De gesprekken staan
vooral in het teken van het verder ontwikkelen van de persoonlijke en managementcompetenties
gerelateerd aa n het beroepsprofiel.

De werkwijze van de SLC richt zich op het aanleren van reflectie en bewustwording. ln dit proces

leert de student bewust verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces, actie- en

verbeterplannen op te stellen en gericht werken aan voortgang, bewuste keuzes maken en

competentieontwikkeling (PAP). Registratie van activiteiten en resultaten vinden centraal plaats in

het studenten volgsysteem (Schoolfit).

De SLC begeleidt de student vanuit student gerichte vragen over de studieloopbaan en de student
confronteert zich met de volgende vragen:

¡ wie ben ik? Waar sta ik in mijn ontw¡kkel¡ng binnen de BSN context?
o wat kan ik al? Wat loopt goed?

o Waar pas ik voor? Waar loop ik tegen aan?

o Wat wil ik worden? Wat ga ik op grond van die inzichten doen?
¡ Wat moet ik nog doen? Hoe doe ik dat?

Het bovenstaande wordt gecontextualiseerd vanuit de mogelijkheden van het curriculum,
carrièreperspectieven en de eigen ambities van de student
Samen met de begeleider staat de student stil bij keuzes die samenhangen met de persoonlijke en
professionele ontwikkelingen, de opleiding en het werkveld.

De SLC werkt bij de begeleiding vanuit een driehoek. Om dit goed in te kunnen vullen is het

belangrijk, dat de SLC zicht heeft op:

. de ontwikkeling van studenten
o de keuzemogelijkheden binnen de studie
¡ de eisen die gesteld worden aan beginnend beroepsbeoefenaars
. de carrièremogelijkheden binnen het

beroepenveld

Vanuit het bovenstaande adviseert en begeleidt de SLC

studenten in hun ontwikkeling en het maken van keuzes

bij de invulling van stages, die in lijn horen te zijn met de

persoonlijke ambíties van de student.

De aanpak is dus gericht op een sterke contextualisatie
van de beroepspraktijk in de opleiding. Deze aanpak

zorgt voor een betere voorbereiding van de student op

de toekomst, waarbij de eisen en omstandigheden van

de toekomst (werkomgeving) geïntegreerd zijn in het

heden van de student.

Bij de toekomstige BELT graduate gaat het immers niet alleen om het in huis hebben van

voldoende vakinhoudelijke kennis, maar ook om een breed scala van algemene

beroepscompetenties zoals goede sociale en communicatieve vaardigheden en goede

Bachelor Events, Leisure & Travelmanagement
3L januari 2012
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Business School

Notenboom

managementkwaliteiten. Daarom is het belangrijk dat studenten zich in deze domeinen

ontwikkelen.

Tijdens het SLC traject doet de student kennis, vaardigheden en competenties op gericht op het

beter leren kennen van de ik-persoon, het beter kunnen definiëren van de eigen zelfbeeld, het

plaatsen van de stud¡e als onderdeel van de vorming van de mens achter de student. Kortom, de

student verwerft enerzijds vakinhoudelijke competenties en wordt sterk ondersteund in de

persoonlijke ontwikkeling.

Hoofdliinen SLC Proeramma Jaar 1:

o Kennismaken, de opleiding: Wie, Wat en Waar. Een routeplanner

¡ SLC binnen BSN, verwachtingen student en SLC

o De student en zijn/haar loopbaan

o Zelfbeeld

o POP

¡ Participatie in workshops

o Deelnamebedrijfsbezoeken

o Deelname bedrijfspresentaties

. Beroepsbeeld

o Bedrijfsoriëntatieen presentatie

¡ Keuze beroepsomgeving stage

o Reflecties en evaluaties

Jaar 2 en Jaar 3

Gedurende Jaar 2 en Jaar 3 wordt het proces van jaar L herhaald, waarbij er meer verbreding en

verdieping plaatsvindt. Bovendien kan de student handelen vanuit de opgebouwde ervaringen,

interacties en vraagstukken vanuit BPV 1 en BPV 2. Er wordt dus meer nadruk gelegd op reflectie

en analyse van de persoonlijke ambities van de student.

geroepspraktiik of
vervolg studie (master)
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L. Business School Notenboom
Business School Notenboom heeft een historie van meer dan 50 jaar onderwijs. Als toonaangevende
erkende en geaccrediteerde Business School richten wij ons op MBO- en HBO-onderwijs in de richtingen
Business, Hotel en Leisure. Opleidingskwaliteit en een persoonl'rjke benadering staan daarbij centraal, net

als het ontwikkelen van talenten en ondernemerskwaliteiten.

DESKUNDIGHEID

Docenten bij particuliere hogeschool Notenboom zijn actief als professionals en/of managers in het

bedrijfsleven en/of de academische wereld. Ze worden geselecteerd op basis van deskundigheid, ze

beschikken over specifieke expertise en deskundigheid op meerdere vlakken, binnen onze

lesprogramma's. Het gaat h¡erbij niet alleen om de begeleiding van studenten, maar ook om via deze

contacten met bedrijven en instellingen, zelf kennis op te doen van ontw¡kkelingen die plaats vinden.

Hierdoor kunnen docenten in hun lessen een up to date, reëel beeld van het werkveld schetsen.

BETROKKENHEID EN PERSOONLIJKE BENADERING

Een ander selectiecriterium voor onze docenten is een betrokken houding, die erop gericht is het beste

uit de student te halen. Business School Notenboom heeft daarvoor ook een eigen onderwijsmodel.

L¡FE.LONG LEARNING

Business School Notenboom behoudt een relatie met afgestudeerden, ongeacht de manier waarop zij

hun carrière voortzetten. Een netwerkvan actieve (internationale) alumni en partnerorganisaties uit
diverse marktsectoren is daarmee een integraal onderdeel van ons instituut als een 'Life Long Education

Platform'voor het ontwikkelen en uitwisselen van informatie en kennis.

1.1 Missie

Onze ambitie is om de portfolio in de nabije toekomst verder uit te breiden en de markt optimaal te
bedienen vanuit onze strategische locaties in Eindhoven, Hilversum en Maastricht.

Wij zijn een erkende kennisinstelling en willen vanuit kenniscentra werken aan kennisontwikkeling
(kennisprojecten voor marktpartijen) en kennisvalorisatie (publicaties, lezingen op conferenties). Middels
deze strategie willen wij de verbinding met het beroepenveld verder intensiveren en ons nadrukkelijker
profileren en positioneren als een ondernemende kennisinstelling.

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

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

ke n n isva lorisatie

'/ Een One-stop-shop partner voor cliënten

4



1.2 Visie

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert in een snel tempo; de concurrentie neemt toe en meer dan ooit
zijn kennis en innovatievermogen essentieel om te kunnen concurreren en overleven. Deze veranderde
arbeidsmarkt vraagt om anticipatie van alle betrokken partners op de markt.

ln het bedrijfsleven en bij (publieke) instellingen is er toenemende aandacht voor de inzet van kennis en
innovatievermogen als basis voor concurrentie. Hogescholen hebben niet langer alleen een
onderwijstaak, maar hebben naast het onderwijs, via dienstverlening, tevens een taak op het gebied van
kenniscirculat¡e met het werkveld.

Deze ontwikkelingen gelden voor zowel het MKB als voor grotere ondernemingen. Het MKB is zeer
gedifferentieerd wat samenstelling en invulling van kennisontwikkeling betreft. Globaal kunnen de MKB
bedrijven worden onderscheiden in:

,/ innovatieve bedrijven (trendsetters)
/ bedrijven en instellingen die zelf onderzoek uitvoeren (in de regel voor eigen proces

ondersteuning)
'/ bedrijven die vernieuwen op basis van al uitgewerkte technologie en organisatievormen

Business School Notenboom is een volwaardige kennispartner die in staat is om met de ontwikkelingen
mee te groeien:

'/ het integreren van innovatie en ondernemerschap in haar onderwijsprogramma's
,/ het vormgeven aan haar rol van kennisinstelling
I internationalisering

1.3 Studentenraad

ln het najaar van 20L0 is er voor elke vestiging van Business School Notenboom een studentenraad
opgericht. Elke studentenraad behartigt de belangen van de studenten van haarvestiging. De
studentenraad houdt zich bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs van Business
School Notenboom en draagt bij aan een betere communicatie tussen orgairisatie en studenten. Voor
Business School Notenboom geldt dat hierdoor beter zichtbaar wordt, wat leeft bij de studenten.

De studentenraden zijn bereikbaar op de volgende e-mailadressen:
,/ StudentenraadEindhoven studentenraadeindhoven@ntbm.nl
./ Studentenraad Hilversum studentenraadhilversum@ntbm.nl
,/ StudentenraadMaastricht studentenraadmaastricht@ntbm.nl
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1.4 Contactpersonen
Vestigingsdirectie

I
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rII
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2. fouw opleiding; 'Bachelor in Events, Leisure & Travel Management'
Met de hbo opleiding Events, Leisure & Travel van Business School Notenboom ben je voorbereid op

elke baan in de dynamische branche van toerisme, evenementen en vrije tijd.

Ben jij dol op reizen, verre landen bezoeken en andere culturen ontdekken? Heb je ook dat gevoel van
intense vrijheid als je een lange reis maakt. Een beetje van dat gevoel kunt je als toeristisch c.q.
vrijetijdsmanager dagelijks hebben. Je organiseert reizen en koopt ze in. Je onderzoekt de potentie van
nieuwe bestemmingen. Je leert alle ins en outs van de beurs- en congresindustrie kennen. En je bent
uitstekend uitgerust om evenementen te organiseren. Dit alles op basis van de analytische kennis van de
branche die je hebt geleerd in relatie tot de wensen en behoeften van je customers. Als manager of als
'eigen baas'.

Deze bachelor opleiding bestaat uit een propedeuse van 60 EC en een postpropedeutische fase met een
omvang van 180 EC.

2.1 Opbouw

De bachelor Events, Leisure & Travel Management is een vierjarige opleiding en bestaat uit lessen,
practica, onderzoek, workshops, gastcolleges, projecten en stages. Voor studenten die aan bepaalde
eisen voldoen (zie OER) is het mogelijk om het programma in drie jaar af te ronden. Elk studiejaar kent
ook een aantal (verplichte) activiteiten als trainingen, excursies en gastcolleges.

Het eerste leerjaar, de propedeuse, heeft een inleidend karakter. ln het tweede jaarvan de Bachelor
Events, Leisure & Travel Management ga je meer de breedte in, waarna je in het derde en vierde jaar de
diepte in duikt.

Een groot deel van de praktijkervaring wordt opgedaan via beroepspraktijkvorming ofwel stages. Bij
Business School Notenboom zien we dit als een essentieel onderdeel van je opleiding en stellen daarom
ook drie stages verplicht waarbij het wordt aangemoedigd om minimaal één stage in het buitenland te
voldoen. ln het eerste en tweede jaar van de bachelor Events, Leisure & Travel Management duurt de
stage 12 weken en in het laatste jaar 24 weken.

Op de volgende pagina kan je in een notendop zien hoe de opbouw van de opleiding eruit ziet.
Hoofdstuk 2.4 geeft de uitwerkingen per jaar en trimester weer en de modules waaruit de opleiding
bestaat.
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Jaar l lnleiding

Evenementen, vrijetijdsmanagement, belevenissen, en de inrichting van leisure act¡v¡teiten staan

centraal. Je leert over vrijetijdsbestemmingen, de inrichting van resorts, leisure centra en het

opzetten van vrijetijdsactiviteiten in het algemeen.

Business Skills

Het organiseren van evenementen en vrijetijdsactiviteiten vormen de basis, maar je wordt ook
getraind in business en leisure travel naarverre bestemmingen, taal-, communicatie- en presentatie-

vaardigheden.

Toepassing in de proktijk
Jaar L wordt afgesloten met een stage bij een (inter)nationaal resort, leisure of een andere

organisatie in de vrijetijdssector. Je functioneert als medewerker op een afdeling naar keuze. Bij goed

gevolg behaalje je propedeuse.

laar 213 Verbreding

Het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van vrijetijdsactiviteiten en events staan centraal. Je leert

over imagineering, evenementen, belevenis-concepten, opzetten en planning van projecten.

Business Skills

Je verdiept je in het creëren van belevingsconcepten en wordt getraind in business communication,

ethiek en een business houding. Je werkt aan een ondernemingsplan waarbij je een compleet resort
project maakt op basis van een zelfbedacht concept.

Toepassing in de prakti¡k

Jaar 2 wordt afgesloten met een stage bij een (inter)nationaal resort, leisure of een andere

organisatie in de vrijetijdssector. Je functioneert als projectmedewerker en je levert een bijdrage op

basis van vooraf vastgestelde criteria.

laar 314 Verdieping

Vrijetijdsmanagement en specialisatie middels uitstroomprofielen. Je kiest voor een specialisatie in:

marketing & sales management, Business events management, Sport management, international

business, financieel management of hospitality operations management

Business Skills

Je verdiept je verder in vrijetijdsmanagement middels imagineering, interculturele communicatie en

cross cultural management. Je wordt getraind in salesvaardigheden, netwerken, social media en het

uitvoeren van onderzoek.

Toepassing in de praktÍjk

Jaar 3 wordt afgesloten met een stage bij een (inter)nationaal resort, leisure of een andere

organisatie in de vrijetijdssector. Je functioneert als projectmanager en je bent verantwoordelijk voor

de realisering van vooraf vastgestelde doelen/criteria. Je voert onderzoek uit om je kennis, op een

eigen wijze toe te passen, bij het oplossen van een gedefinieerd probleem in de vrijetijdssector. Bij

goed gevolg behaalje je bachelor diploma.

I



2.2 StudieloopbaanCoach (StC)

De persoonlijke begeleiding bij Business School Notenboom komt onder meer expliciet tot u¡t¡ng in
de studieloopbaancoach. Elke student krijgt bij toelating een persoonlijke studieloopbaancoach, die
hem of haar begeleidt. Tot het moment van afstuderen.

Bij Business School Notenboom vinden we het belangrijk dat studenten op een evenwichtige en
uitgebalanceerde manier hun studie doorlopen. Alleen op die manier sluit je studie straks immers
maximaal aan op je dagelijkse beroepspraktijk. De studieloopbaancoach helpt je daarbij.

Waar let de studíeloopbaoncoøch op?
'/ Persoonlijke studievoortgangresultaten: om te voorkomen dat je achterop raakt, bespreken

de student en de studieloopbaancoach de studievoortgang. Eventueel stellen ze samen een
persoonsgericht actieplan op voor het voorkomen of bijstellen van achterstanden.

'/ Persoonsontwikkeling: wat wil je en wat kun je? Met je studieloopbaancoach kun je het
bespreken.

'/ Carrière, ambities en interesse: wat wilje na je studie? Via de studieloopbaancoach kun je al
kennismaken met het toekomstige beroepenveld en hier ervaringen over opdoen.

'/ Zelfconfrontatie en zelfreflectie: om goed te worden in je toekomstige vak, moet je weten
hoe je functioneert en hoe je jezelf verbetert. De studieloopbaancoach helpt je bij dit
groeiproces.

Coøching en evoluatie
Door gerichte evaluatiegesprekken met de studieloopbaancoach en zijn of haar coaching leer je als
student naar jezelf te kijken en zo gedurende je studie al uit te groeien tot een beginnend
beroepsbeoefenaar. Je leert te handelen vanuit je eigen verantwoordelijkheíd. De gesprekken staan
vooral in het teken van het verder ontwikkelen van de persoonlijke competenties, die je nodig hebt
in je toekomstige beroep.

De studieloopbaancoach werkt in zijn of haar begeleiding vanuit een driehoek. Om dit goed in te
kunnen vullen is het belangrijk, dat de studieloopbaancoach zicht heeft op:./ de ontwikkeling van studenten

,/ de keuzemogelijkheden binnen de studie
,/ de eisen die gesteld worden aan beginnend beroepsbeoefenaars
./ de carrièremogelijkheden binnen het beroepenveld
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2.3 Beroepsprofiel
De ELT afgestudeerde houdt zich bezig met Events, Leisure en Travel management in de meest brede

zin van het woord. Hijlanalyseert wensen en behoeften van klanten en reageert hierop door een

passend arrangement aan producten en diensten aan te bieden. De focus van de ELT manager gaat

veel verder dan alleen het aanbieden van producten en diensten. Hij ontwerpt, creëert en faciliteert

unieke ervaringen en is steeds meer de regisseurvan belevenissen en intermediairtussen aanbieder

en consument.

Bij het ontwerp (afstemming van vrâag en aanbod), de ontwikkeling en verkoop van ELT producten

zijn diverse (typen) organisaties betrokken. De ELT manager is in staat binnen en mét deze

organisaties samen te werken. Hij is in staat concepten, proposities en systemen op te bouwen en

waardevolle ketens te creëren. De ELT manager is zich bewust van de maatschappij waarin h'tj

functioneert en neemt dit bewustzijn mee in de ontwikkeling van producten. Hij opereert vanuit het

concept van people, planet profit. H¡j heeft inzicht in zijn eigen professioneel handelen en

ondersteunt de professionaliteit van de beroepsgroep.

De ELT opleiding maakt deel uit van het BA domein (sector Economie) en leidt op tot hoge en

middenmanagementfuncties binnen uiteenlopende organisaties: klein en groot, profit en non-profit,

overheid, dienstverlenend en industr¡eel.

De opleiding is zowelgericht op de mensen en processen binnen de interne organisatie als de

interactie met de externe omgeving waarbij men oog heeft voor de specifieke omgevingsaspecten

van de organisatie (maatschappelijke, (geo)politieke, economische, technologische, ecologische,

branche- en sector gerelateerde). Werken met klanten, mensen en groepen in diverse

organisatievormen staat centraal binnen de opleidingen van het domein. Kenmerk van de werkwijze

van een Bachelor ELT is problemen analyseren en aanpakken door middel van een multidisciplinaire

benadering.

De bachelor ELT is betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de specifieke beleidsdoelen van

een organisatie en heeft oog voor relaties tussen organisaties, voor netwerken en ketens. Hij/zijzorgt

ervoor dat de processen op de juiste wijze en met het beoogde resultaat verlopen, verwerft

middelen, draagt bij aan de planning en organisatie en het toezien op uitvoerende processen van

product¡e en/of dienstverlening. Híj/zijis gericht op innovatie en op het realiseren en borgen van

kwaliteit. De bachelor ELT draagt bij aan verbetering en continuïteit van het bedrijf.

Het beroep ELT manager is als zodanig niet in een functienaam terug te vinden. Het is een

overkoepelende term voor een breed scala aan functies. De ELT manager kan functioneren in zowel

in een Business to Consumer (B-to-C) omgeving als in een Business to Business (B-to-B) omgeving.

1 
De aanduiding hij heeft in dit document betrekking op zowel hij als zij
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Voorbeelden van functies BSN ELT

. Evenementen sector:
. Evenementenorganisatíes,

Congresbedríjven,

Evenementenlocaties, Afdelíng
Marketing & Events b¡j grote
organísaties

¡ Verblijfssector(Hospitality
industry):
Hotels, Resorts en andere
accommodatiebedrijven :

camping, bungalowparken
¡ Veruoersbedrijven:

luchtvaartmaatschappíjen,
spoorwegen, autoverhuur-
bedrijven, ferry- of
cruisemaatschappijen

¡ Recreatieve sector::
Recreatiebedrijven,
Attractieparken, Recreatieschap

¡ Reis sector:
Reisorganisaties & Tour
operators:

. C¡tymarketing/tourism
marketing:
Stadsmarketingorganísaties,
WV, Gemeentelijke instellingen,
Steden, Provincíes,
verkeersbureau

¡ Brancheorganisaties:
ANVR, NBTC

r Kunst en Cultuur:
Schouwburg, Musea, Theaters
etc.

o Entertainment:
Musíc events, Musicaltheaters

¡ Media:
toeristische tijdsch riften/
ma ilings/pu blicaties

. lnternet:e-marketing
¡ Retail:

Win malls

Sport:
Sportverenigíngen, Sportbonden,
Sportvoorzíeníngen,

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Evenementen manager
Project manager
Productie manager
Marketing manager
Sales manager
Account manager
Financieel manager
Vestígingsmanager

Locatie directeur
PR manager
lnkoop manager
Operations manager
Country manager
Product manager
Consultant
Eigenaar

Directeur
Travelmanager

a

Overheids

. Evenementencoördinator
¡ Projectcoördinator
¡ Productiecoördinator
o Marketingcoördinator
¡ Sales coördinator
e Account coördinator
¡ Financieelcoördinator
r Vestigingsleider
. Locatiemanager
r PR coördinator
o lnkoper
¡ Reisleider
r Productontwikkelaar
¡ Juníor Consultant
. Eigenaar
¡ Beheerder/Directeur
o Travel coördinator

Marktsectoren lnstroomfuncties Doorstroomfuncties
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81.

Eindkwalificaties BSN ELT

De BSN ELT beschikt over de volgende eindkwalificaties:

De BSN ELT kan een visie ontwikkelen

Hij kan ontwikkelingen, veranderingen en trends, zowel extern (technologische, socio-

demografische, geopolitieke, economische en ecologische invloeden) als intern

(bedrijfseconomische, technologische, organisatorische en bestuurlijke invloeden). Hij weet

(in de externe omgeving en) relaties, netwerken en ketens daarop af te stemmen. Hij heeft

ruim inzicht in de vele, soms tegengestelde belangen van alle actoren. Hij heeft kennis van

zaken, tact, professionaliteit, onderhandelingsvaardigheid en besluitvaardigheid om in dit
proces adequaat te opereren. Hij is op de hoogte van (aanstaande) wet en regelgeving vanuit

Europa die van invloed zijn op het bedrijfs- en ondernemingsklimaat.

82. De BSN ELT kan helder analyseren en oplossingen aandragen

Hij is in staat tot een heldere analyse van beleidsvragen en mogelijke oplossingen. Hij weet

rekening te houden met de belangen en positie van stakeholders en weet wat er nodig is

voor het vinden van draagvlak voor besluitvorming. Hij kan een netwerk opbouwen voor

informatie, interactie en vertrouwen. Hij heeft goed oog voor mogelijk verschillende

belangen en de posities die actoren innemen. Hij heeft een heldere en actieve schrijfstijl en

stimuleert betrokkenen om creatieve oplossingen en varianten aan te dragen, die

ontwikkelingen vlot kunnen trekken.

83. De BSN ELT is een regisseur in netwerken

Hij is in staat samenwerking en gezagsuitoefening te combineren binnen netwerken van

publieke en private partijen en consumenten. ln deze regisseursrol creëert de BSN ELT

meerwaarde voor de klant of consument. Hij onderscheidt zich door op strategisch niveau

concepten te ontwikkelen en uit te voeren en door meerwaarde voor de doelgroep te

creëren. Dit doet hij door ketens en netwerken te creëren van verschillende partijen.

84. De BSN ELT is een regisseur van belevenisconcepten

Hij heeft als taak het ontwikkelen, samenstellen en verkopen van toeristische producten (in

de meest brede zin van het woord), waarmee hij unieke en gewenste belevingen creëert. (

De BSN ELT is in staat een sturende rol te vervullen bij de ontwikkeling, vermarkten en

uitvoering van belevenisconcepten.) Het gaat hierbij om, veelal creatieve en innovatieve,

concepten, producten en diensten binnen de vrijetijdssector, maar ook om concepten (zoals

evenementen) die als marketing- of communicatiemiddel ingezet worden buiten de ELT

sector. Hij is in staat om vanuit economisch, sociologisch en psychologisch oogpunt de

gewenste ontwikkeling van een gebied te schetsen. Hij is in staat creatieve concepten te

ontwikkelen. Hij is niet alleen een denker maar weet abstracte concepten ook te vertalen in

concrete producten en diensten. Hij is in staat de markt gedetailleerd te analyseren en het

aanbod op de wensen en behoeften van de doelgroep(en) aan te laten sluiten.
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85. De BSN ELT kan Human Resource Management toepassen

86.

H¡j past Human Resource Management toe in het licht van de gekozen strategie van zijn

organisatie. Hij brengt de wensen van de klant helder in beeld. Met het beeld dat h'rj heeft

van de kandidaten die de opdrachtgever wenst te werven in gedachte, verwerkt hij zijn

specifieke deskundigheid op het gebied van ELT in functieprofielen. Vervolgens stelt hij een

werving- en selectieplan op, waarbij hij nadrukkelijk aandacht besteed aan de juiste

uitstraling van de opdrachtgever.

De BSN ELT kan bedrijfsprocessen analyseren en beheersen

Hij is in staat bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen en goed ingerichte processen

integraalte beheersen en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Hij kan

bedrijfsprocessen analyseren, zodat hij inzicht krijgt in het resultaat, effect en de samenhang

van deze processen. Hij houdt interviews met accountmanagers om hoofd- en bijzaken van

elkaar te scheiden en de complexe problematiek te ontrafelen in heldere lijnen. Hij kan

omgaan met de gangbare ICT applicaties in de verschillende functionele domeinen van

organisaties in het ELTdomein. Hij kan op basis van zijn kennis van de ELT branche,

bedrijfsprocessen vertalen naar ICT-systemen (specificaties) of een gesprek aangaan met een

ICT-deskundige.

87. De BSN ELT kan de samenhang tussen interne en externe processen te opt¡mal¡seren

Hij is in staat om de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of
organisatieomgeving te analyseren om samenhang en wisselwerking te versterken. Hij volgt
nauwlettend de macro-economische ontw¡kkelingen en vertaalt deze naar de consequenties

voor de sponsoring van een evenement. lndien nodig onderneemt hij actie om het

sponsorplan bij te stellen. Hij heeft oog voor continuiteit (rust en veiligheid rond experiences)

is op de hoogte van het belang van het thema veiligheid en speelt hier bij het aanvragen van

de vergunning adequaat op in. Tenslotte blijft hij in gesprek met sleutelfiguren rondom het

thema mult¡cultural¡teit.

88. De BSN ELT kan veranderingsprocessen regisseren

Hij is in staat veranderingsprocessen te ontwikkelen en te implementeren en de uitkomsten

van geimplementeerde veranderingsprocessen te evalueren. Hij maakt concrete en heldere
plannen en afspraken. Binnen deze plannen streeft hij naar een aantal successen op korte

termijn om mensen enthousiast te krijgen en te houden en zorgt voor de vorming van een

leidende coalitie die de verandering kan aansturen.

89. De BSN ELT kan praktijkgericht onderzoek opzetten en uitvoeren

Hij is in staat om praktijkgericht HBO-onderzoek op te zetten en uit te voeren en antwoorden

en oplossingen te ontwikkelen voor vraagstukken en problemen uit de beroepspraktijk met
als doel de beroepsprakt¡jk te verbeteren en te optimaliseren. Hij is in staat problemen te
analyseren, theoretische inzichten toe te passen, methoden en technieken voor het opzetten
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en u¡tvoeren van onderzoektoe te passen en antwoorden te geven op concrete vragen uit de

beroepspraktijk.

8L0. De BSN ELT is multidisciplinair en intrapreneur

Hij beschikt over sociale en communicatieve competenties (inter-persoonlijk, organisatie). Hij

kan samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de

organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken

multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het

sociale deel van de competentie) etc. Hij heeft oog voor de relatie tussen de bedrijfscultuur

en het functioneren van individuele werknemers. Hij is stimulerend, motiverend en creëert

onderlinge betrokkenheid. Hij moet kunnen samenwerken in multidisciplinaire teams, vaak

ook in internationale en multiculturele werksituaties.

8L1. De BSN ELT kan meertalig communiceren

Hij kan communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal

in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het

opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak

creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten. Hij beheerst business

language.

812. De BSN ELT draagt verantwoordelijkheid en heeft zelfkritiek

Hij beschikt over zelfsturende competenties (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of
professional). Hij is in staat de eigen ontwikkeling, ten aanzien van leren, te sturen en te

reguleren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit. Hij

kan nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst

op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling. Hij ontwikkelt een beroepshouding met

ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en

ethische principes voor het professioneel handelen. Hij levert een bijdrage aan de verdere

professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, etc.

Business School Notenboom Competenties

N1. De BSN ELT is een business professional die ondernemend en doelgericht handelt

Hij kan een ondernemingsplan, en de hieraan gerelateerde producten, produceren en

handelen als een ondernemer. Hij beschikt over cijfermatig inzicht en durft om gecalculeerde

risico's te nemen Hij is integer, beschikt over sociale vaardigheden, kan effectief

communiceren (NL en Engels) en in verschillende situaties gemakkelijk schakelen. Hij kan

gemakkelijk contacten leggen en netwerken voor het opbouwen van lange termijn relaties. ln

zijn gesprekken is hij concreet, correct en weet anderen te overtuigen. Hij kan goed luisteren

en effectief inspelen op vraagstukken en ontstane situaties. De BSN ELT is een doorzetter en

weet zijn doelen te realiseren. Hij heeft oog voor mens en milieu en handelt vanuit de

principes van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ).
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N2. De BSN ELT kent de beroepspraktijk

N3.

Hij is bekend met de beroepspraktijk en is in staat om zich snel in te werken in diverse

functies op HBO niveau. Zijn beroepspraktijkkennis is gestoeld op een gestapelde opbouw,
waardoor hij kennis heeft van de operationele processen en activiteiten binnen organisaties
("baseline") alsmede tactische en strategische activiteiten gericht op realisatie van
producten. Hij kan zich emplooien als individu, lid van een team en lid van een systeem. Hij is

op de hoogte van wet en regelgeving ten aanzien van ELT gerelateerde evenementen. Hij kan

contextualiseren en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat
wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling.

De BSN ELT is intercultureel en staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hij kan functioneren in een internationale en interculturele omgeving. Hij is bewust van

lokale waarden en culturen en handelt vanuit besef voor people, profit & planet. Hij is in

staat om people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst) op een

harmonieuze w¡jze te combineren hetgeen resulteert in langtermijn winst voor ondernemers
en maatschappij.

Landelijk profiel BBA / ELT Domeincompetent¡es2

Om in het ELT werkveld te kunnen opereren, dient de ELT manager te beschikken over de
volgende com petent¡es:

1'. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en

ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens

2. Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven, en

voorbereiden van besluitvorming

3. Regisseren in netwerken

4. lnit¡ëren, creëren en vermarkten van producten, diensten; zelfstandig en ondernemend
5. Toepassen van HRM in het licht van de strateg¡e van de organisatie
6. lnrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen

7. Analyseren en implementeren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en

de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken
8. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces

9. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie)

10. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, vrijetijdsmanager of professional)

Generieke competent¡es

G1. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie):

G.1.1 Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de

organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken

2 
HBO raad: Landelijk profiel BBA
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G.L.2

G2.

G.2.1

multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantger¡chtheid, collegialiteit, leidinggeven (het

sociale deelvan de competentie)

Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedr'rjfstaal, veelal in het

Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en

schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren,

motiveren, overtu igen, verwoorden van beslu iten.

Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional):

Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht

werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit

G.2.2 Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op

betrokken heid en kritische zelfbeoordeling

G.2.3 Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect

voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen

G.2.3 Leveren van een bijdrage aan de verdere professionaliseringvan de branche, publicaties,

bijdragen aan congressen, enzovoort.
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2.4 Studiebelasringrabel ELT 20LL - 2Ot4

IMAl
rcol

lnleiding Marketing

lnleiding Communicatie

3,0

2,0

Marketing

IAEl

BADl

CCAL

RKVA

lnleiding algemene economie

Bed rijfsadm inistratie L

Commerciële ca lcu laties

Rekenvaardigheden

3,0

3,0

3,0

t,o

Economie & Operations

WOlA
BTRl

BUEl

Wereld Oriëntatie 1

Business Travel & ICT 1

Business Events 1

7,5

1,5

1,5

EtT

RAPP

NEDE

ENGl

Rapporteren

Nederlands 1

Engels L

1,0

1,5

1,5

Business Skills

Workshops MSOF Office pakket V

SLCl sLcL L

jaar I
Domeinen

ELT trimester L

Modulecode ECTS

Totaal 24,5

MMNl.

rco2

Marketing Management

lnleiding Communicatie 2
3,0

2,O

Marketing

SKBl

BAD2

Statistiek 1

Bedr'rjfsadministratie 2

2,0

3,0

Economie & Operations

Management

& Organisatie

toRl lnleiding Ondernemingsrecht 3,0

WO2A

BTR2

OPVl

BUE2

Wereld Oriëntatie 2

Business Travel & ICT 2

Opdracht virtuele reis

Business Events 2

1,5

7,5

L,5

1,5

EtT

BCMl
ENG2

BEPl

DUrl/FRAL

Business Communicatie L

Engels 2

Bedrijf oriëntatie + presentatie

Duitsl / Frans 1.

1,0

L,5

2,0

L,5

Business Skills

WZSl

WPRl

Zakelijk solliciteren

Presentatie tech n ieken

0,5

0,5

Workshops

SLC2 SLC2 1

jaar 1

Domeinen
ELT trimester 2

Modulecode ECTS

Totaal 27,0

BPVl 12,oBPVl Beroeps pra ktijkvorm i ng

PUTO 1,0

jaar L

Domeinen
ELT trimester 3

Modulecode ECTS

Totaal 13,0
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Marketing BUMA Business Marketing 3,0

BECl.

SKB2

Bedrijfseconomie 1

Stat¡stiek 2

Economy & Operations 3,0

2,0

Management

& Organisatie

ORBE

IMTl
MEVO

Organisational Behaviour

lnformation management

Methoden van Onderzoek

3,0

3,0

3,0

VT2A

RSMl

TPRM

LTRA

Vrijetijdskunde L

Resort Management 1

ïoegepast project management

Leisure travel

1,5

1,5

L,5

2

ELT

BCM2

BENl

ONDE

DUt2/FRA2

Business Com 2

Business English 1

Ondernemingsplan

Duits2 /Frans2

1,0

1,5

V

1,5

Business Skills

Workshops 0,5WBUN Business Netwerken

sLc3 sLc3 L

jaar 2

Domeinen

ELT trimester 1

Modulecode ECTS

29,0Totaal

Marketing SEMA Services & consumer marketing 3,0

Economy & Operations BEC2 Bedrijfseconomie 3,0

Management

& Organisatie

BUET

MORl
PREO

Business Ethics

M&O1
Project Ethiek & Orbe

3,0

3,0

3,0

VT2B

RSM2

Vrijetijdskunde 2

Resortmanagement 2

Ls
L,5

ELT

BCM3

BEN2

DUr3/FRA3

ONDE

Business Com 3

Business English 2

Duits3/Frans3
Ondernemingsplan

L,0

1,5

1,0

V

Business Skills

WCRM

WTHl
Workshop CRM

Thematische workshop
Workshops 0,5

0,5

sLc4 sLc4 L

jaar 2

Domeinen

ELT trimester 2

Module ECTScode

Business Skills ONDE Ondernemingsplan 4,5

jaar 2

Domeinen

ELT trimester 3

ECTScode Module

4,5Totaal
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MARO

OPMA

SPSS

Marktonderzoek

Opdracht Ma rktonderzoek

SPSS

3,0

2,0

2,0

Marketing

Management

& Organisatie
HURE

MOR2

BCMO

Human Resource Management
M&O2
BusinessCaseM&O

3,0

3,0

3,0

IMAG

EVMA

lmagineering

Evenementen Ma

3,0

1,5

EtT

ment
Business Skills 3,0ONDE Ondernem n

wrco
WTH2

lnterculturele communicatie
Thematische workshop

0,5

0,5

Workshops

7,0SLC5SLC5

jaar 3

Domeinen
ELT trimester 1

Modulecode ECTS

Marketing Sales & Account Management 3,0SAAM

PROl

PRO2

PRO3

Profiel module 1

Profielmodule 2
Profiel module 3

4,0

4,0

4,0

Economy & Operations

CCMA Cross CultureelManagement 3,0o isatie
Management &

Evenementen Management 1,0ELT EVMA

SLC6 1,0SLC6

jaar 3 ELT trimester 2

Totaal 20,0

Beroeps prakt'rjkvorming 15,0BPV2 BPV2

Jaar 3 ELT trimester 3

Totaal 15,0

PR04

PPRO

4,0

4,0

Economy & Operations Profiel module 4

Trends & ontwikkeling in ELT 3,0EtT TEOT

Business Skills I n leid i ng afstudeerproject 2,0IAFS

Jaar 4 ELT trimester 1

Totaal 13,0

Beroeps praktijkvorming 30,0BPV3 BPV3

AFST Afstudeerproject 15,0

Jaar 4 ELT trimester 2/3

Totaal 45,0

Totaal credits 24O,0
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Dit betreft het vierjarige traject. Voor een driejarig traject wordt verwezen naar het portaal waarbij
het vier jarig traject geplaatst is.

Het profiel zal in het tweede jaar gekozen worden en aan de hand daarvan zal invulling gegeven

worden aan de vakken die overeenstemmen met de profielkeuze. Mochten hier eventuele
wijzigingen in komen om welke redenen dan ook dan zaldit tijdig worden gecommuniceerd met de

student via het portaal alsmede email.

2.5 Curriculum
Om het curriculum per vak te bekijken verwijzen we naar het portaal. ln de map algemene

documenten kunt u de beschrijven en doelstellingen per module vinden.

2.6 Lesplanners
ln de lesplanners wordt vermeld welke lesstof behandeld zal worden voor elke module. U kunt de

lesplanners vinden op het portaal bij de vakinforniatie van uw opleiding.
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3 Beoordeling, overgang en examencommissie

3.1 Examenreglement
Artikell Begripsomschrijvingen

De begripsomschrijvingen staan vermeld in de onderwijs- en examenregeling (oER).

Artikel2 Uitvoering

Alle gegevens over de inhoud en organisatie van de toetsen worden in de studentenreader en op het
portaal bekend gemaakt. De verantwoordelijkheid inzake de toetsing ligt bij de examencommissie.
Per locatie benoemt de examencommissie een verantwoordelijke tot tentamenleider die belast
wordt met de leiding van de tentamens op de plaats waar deze afgenomen worden.

Artikel 3 Toetsing

1. Toetsing kan op diverse wijzen worden uitgevoerd:
- schriftelijk, waarbij de kandidaat op schrift of pc open vragen of meerkeuze vragen

beantwoordt;
- mondeling, waarbij de student mondeling vragen van de examinator beantwoordt;
- op andere wijze waarbij de vorm rechtstreeks is gekoppeld aan het leerproces.
Laatst genoemde vormen van toetsing betreffen o.a. het houden van een presentat¡es, het b'rjwonen
van een gastcollege, het deelnemen aan een workshop, het in groepsverband werken aan een
opdracht, het schríjven van een werkstuk, het uitvoeren van een project, het bijhouden van het pOp,
het uitoefenen van een stage, het presenteren en verdedigen van het afstudeerwerkstuk.
2' Jaarlijks, maar uiterlijk voor L5 september van het nieuwe studiejaar, wordt door of namens de
examencommissie bekend gemaakt wanneer toets- en herkansingsweken staan ingepland. De
student doorloopt het onderwijsprogramma zoals dit door het instellingsbestuur ¡s vastgesteld.
Daarbij kan worden bepaald dat een kandidaat een toets slechts mag afleggen indien eerst een
andere toets met goed gevolg is afgelegd.
3. De onderwijs- en examenregeling (OER) geeft aan welke toetsen door de student afgelegd moeten
worden voor het behalen van het hbo getu¡gschrift en het propedeuse getuigschrift.

Artikel 4 Inschrijving en aanmelding

Aan de toetsing kan slechts worden deelgenomen door degene die aan de opleiding is ingeschreven.
Aan de inschrijving voor herkansingen en aan het aantal herkansingen dat een student in een
toetsweek kan afleggen, zijn beperkingen gesteld. Bijlage Vl van de OER omvat nadere bepalingen in
dezen.

Artikel 5 Aanwezigheid bij toetsen

Kandidaten zijn verplicht deelte nemen aan de toetsen behorend bij de onderwijsperiode die zij
volgen en aan de herkansingen waarvoor zijzich hebben aangemeld. Bij niet-deelname is tijdige
afmelding verplicht. ln de cijferadministratie wordt dan het ci.¡fer 1,0 vastgelegd.
De kandidaat die niet heeft deelgenomen aan de toets of herkansing kan deelnemen aan de
eerstvolgende herkansingsperiode waarin de betreffende toetsing op het rooster staat. lndien ook de
daaropvolgende herkansing geen voldoende beoordeling oplevert kan de student zich, met redenen
omkleed, wenden tot de examencommissie.
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Artikel6 Toetsaflegging

L. De schriftelijke toets wordt afgelegd onder toezicht van ten minste één examinator of surveillant.
De toetsopgaven worden met de vereiste zorg voor geheimhouding vermenigvuldigd en overhandigd
aan de examinator en/of de surveillant. Op de enveloppen wordt aangegeven het onderdeel waarop
de inhoud betrekking heeft, de datum en het tijdstip waarop de opgaven aan de kandidaten moeten
worden voorgelegd en de tijd die voor het werk beschikbaar is, evenals de hulpmiddelen welke
voorgeschreven en/of toegelaten zijn. Het gebruik van andere dan door de examencommissie
voorgeschreven of toegelaten hulpmiddelen is verboden. De examencommissie draagt er zorg voor
dat deze enveloppen met de vereiste geheimhouding in ongeopende toestand bewaard worden tot
de aanvang van de toets. De kandidaten maken het schriftel'rjke werk onder zodanig toezicht, dat
steeds in het examenlokaal waar dit werk wordt gemaakt ten minste één surveillant aanwezig is.

2. Een mondelinge toets wordt afgelegd ten overstaan van één of meerdere examinatoren. Een

mondelinge toets ¡s niet openbaar tenzij de examencommissie anders beslist. De beoordeling van

het verslag van het afstudeerproject alsmede de presentatie en de verdediging hiervan vindt altijd
plaats door middel van een mondelinge toetsing ten overstaan van een beoordelingscommissie. De

presentatie en de verdediging van het afstudeerproject vindt plaats in het openbaar.
3. Aan studenten met een functiebeperking, van welke aard ook, kan door de examencommissie de

mogelijkheid geboden worden op een aangepaste wijze onderwijs te volgen en de daarbij behorende
toetsing af te leggen. De hiertoe te verlenen faciliteiten bestaan uit een op de individuele situatie
afgestemde vorm of duur van onderwijs en tentamens, of uit het ter beschikking stellen of toestaan
van praktische hulpmiddelen.

ArtikelT Verslaglegging

1. Bij de afname van schriftelijke toetsen wordt een proces verbaal opgemaakt. Het proces verbaal
wordt ondertekend door de surveillant(en).
2. Van elke mondelinge toets wordt een beoordelingsprotocol opgemaakt. Het protocol wordt
ondertekend door de examinator (of examinatoren).
3. Van elk ingeleverd werkstuk wordt door de examinator een proces verbaal opgemaakt conform
artikel 1"2 c, lid 3.

Artikel 8 Goede gang van zaken tijdens toetsen, onregelmatigheden en fraude

1.. De examencommissie stelt de regels en richtlijnen vast ten aanzien van de goede gang van zaken

tijdens een toets en met betrekking tot de in dat verband te nemen maatregelen. lngeval van

onregelmatigheden en fraude gelden de onderstaande bepalingen. Voor andere, in zijn
algemeenheid geldende zaken wordt verwezen naar het Huishoudelijk reglement toetsen (bijlage V

van de OER).

2. Het is een student niet toegestaan tijdens een toets:
- met medestudenten verbaal of non-verbaal contact te leggen;
- kennis te nemen van de antwoorden of uitwerkingen van medestudenten, of hiertoe de
gelegenheid te bieden;
- communicatiemiddelen, boeken, schriften of andere informatiedragers te raadplegen tijdens de

toets, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan;
- informatie over de inhoud van de toets of over het gemaakte werk naar buiten te brengen.

3. Wanneer tijdens of na een toets onregelmatigheden of fraude worden geconstateerd of vermoed,
wordt dit door de examinator of surveillant zo spoedig mogelijk in een schriftelijk verslag vastgelegd.
De examinator of de surveillant kan de student verzoeken eventuele bewijsstukken beschikbaar te
stellen. Een weigering hiertoe wordt in het verslag vermeld. Het schriftelijke verslag en eventuele
bewijsstukken worden onverwijld maar uiterlijk na twee werkdagen ter hand gesteld aan de
voorzitter va n de examencommissie.
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4. lndien de examencommissie tot het oordeel komt dat sprake is van onregelmatigheden of fraude,
besluit de commissie tot passende maatregelen. Onder meer kan worden besloten dat voor alle of
een deel van de deelnemers aan de toets geen uitslag wordt vastgesteld of dat de uitslag ongeldig
wordt verklaard en dat betrokkenen daarmee het recht op één van de toetsmogelijkheden hebben
verloren.
lngeval van fraude kan de examencommissie tevens voor een door haar te bepalen termijn van ten
hoogste één jaar, aan die student(en) het recht ontnemen één of meer daarbij aan te wijzen toetsen
van de opleiding af te leggen. De examencommissie stelt de betreffende student(en) van de met
redenen omklede beslissing schriftelijk in kennis en wijst op de mogelijkheid van bezwaar en/of
beroep. \

5. Voordat de examencommissie een beslissing neemt als bedoeld in het vorige lid, stelt zij de
student in de gelegenheid te worden gehoord of schriftelijk een zienswijze in te dienen.
6. lndien het de student niet is toegestaan deel te nemen aan de toetsing op grond van lid 4, telt de
gemiste toetsmogel¡jkheid niet als een toets waaraan is deelgenomen.

Artikel9 Uitslag

1. De voorlopige uitslag van elke toets wordt door de examinator binnen redelijke termijn na afname
van de toets bekend gemaakt. De definitieve uitslag wordt door de examencommissie binnen
redelijke termijn vastgesteld.
2. Indien geen uitslag kan worden vastgesteld omdat het door de kandidaat gemaakte werk is

zoekgeraakt, dient de student de toets opnieuw af te leggen, zo nodig via een speciaal gecreëerde
gelegenheid.

Artikel 10 Beoordeling wegingsfactor, het behalen van de EC en van de onderwijseenheid

L. Bij de becijfering van een schriftelijke of mondelinge toets wordt gebruik gemaakt van cijfers op de
beoordelingsschaal L tot en met 10. Een toets is behaald indien daaraan het cijfer 5,5 of hoger is

toegekend. Aan een toets kan in plaats van een cijfer ook de kwalificatie voldoende/onvoldoende of
voldaan/niet voldaan worden toegekend, mits binnen die onderwijseenheid minimaal één module
wel in een cijfer wordt uitgedrukt.
2. Het eindcijfer van een module is het gewogen gemiddelde van de resultaten van de toetsen van
die module, met uitzondering van de toetsen die niet in de vorm van een cijfer zijn gewaardeerd (zie

eerste lid); het wordt bepaald als alle toetsen zijn behaald. De cijfers van ile toetsen worden niet
afgerond, het eindcijfer wordt afgerond op één decimaal.
3. lndien een vak getoetst wordt met een mid term toets en een final toets is de wegingsfactor voor
de cijfers van de mid term en van de final vastgelegd in de modulebeschrijving van het vak. ln de
modulebeschrijving is ook vastgelegd in welke mate de aanwezigheid bij en de participatie in de
lessen meeweegt bij de cijferbepaling. Heeft de student de mid term toets niet afgelegd, dan blijft de
wegingsfactor voor de final ongewijzigd.
4. De wegingsfactor voor het resultaat van een herkansing ¡s altijd 1,0 met uitzondering van de

vakken die getoetst worden door middel van een praktijkopdracht plus een schriftelijke toets. Bij

deze vakken blijft de wegingsfactor bij een herkansing ongewijzigd.
5. Het eindcijfer van een onderwijseenheid wordt ten behoeve van de vermelding op de cijferlijst, die
bij het getuigschrift behoort, afgerond op hele getallen (4,5 of hoger wordt een 5; 5,5 of hoger wordt
een 6, etc.).
Ten behoeve van internationale vergelijking van resultaten kan op verzoek van de kandidaat een
waardering door de letters A t/m E vermeld worden op de cijferlijst of op een extra, in de Engelse

taal opgestelde cijferlijst. Dit geschiedt conform het European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS): 8,0 en hoger = A; 7,5 - 7,9 = B; 7,0 - 7,4 = C; 6,0 - 6,9 = D en 5,5 - 5,9 = E.
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6. lndien het gemiddelde van de onderwijseenheid 5,5 of meer bedraagt zijn de studiepunten voor

de onderwijseenheid behaald en heeft de student recht op het certificaat van de onderwijseenheid,

mits binnen de onderwijseenheid niet meer dan één getelde onvoldoende voorkomt, en het

totaalgemiddelde van de onderwijseenheid 5,5 bedraagt (één getelde onvoldoende is 4,5 t/m 5,4).

ln onderw'rjseenheden waarin BPV en/of beroepspraktijkoriëntatie is opgenomen mag echter geen

onvoldoende voorkomen.

Artikel 11 Predicaat'met genoegen' en 'cum laude'

1. Het pred¡caat 'met genoegen' wordt door de examencommissie bij een positieve examenuitslag

voor de propedeutische fase en/of de post propedeutische fase toegekend aan de student als de

toetsen een gewogen gemiddelde van7,O of hoger laten zien en maximaal voor drie toetsen een

vrijstelling staat genoteerd voor de betreffende fase.

2. Voor toekenning van het predicaat 'cum laude' aan het examen van een fase worden in ieder geval

in beschouwing genomen:

- in de propedeutische fase: het gemiddelde cijfer voor alle toetsen is in eerste instantie gemiddeld

een 8,0 terwijl geen enkele toets met minimaal lager dan een 7,0 is beoordeeld; maximaal voor twee

toetsen staat een vr¡jstelling genoteerd;
- in de post propedeutische fase: het cijfer voor het afstudeerverslag is ten minste een 8,0; het

gemiddelde cijfer voor alle toetsen is in eerste instantie gemiddeld een 8,0 terwijl geen enkele toets

met minimaal lager dan een 7,0 is beoordeeld; maximaal voor drie toetsen staat een vrijstelling

genoteerd; het studietempo overschrijdt de geprogrammeerde studieduur met ten hoogste zes

maanden.
3. Onverlet het bepaalde in lid 2 geldt dat indien één toets is beoordeeld met een c'rjfer lager dan 7,0

de examinator kan besluiten tot een nader mondeling onderzoek teneinde een nieuwe beoordeling

af te geven.

Artikel 12 a Herkansingen

1. Wil de student deelnemen aan een herkansing, dan moet hij zich hiervoor inschrijven. Bijlage Vl

van de OER omvat voorschriften in dezen.

2. Een herkansing omvat altijd de leerstof van een heel trimester.

3. lndien het studieprogramma of het onderwijsmateriaal in een nieuw studiejaar is aangepast, dient

de kandidaat de herkansing af te leggen met inachtneming van de gewijzigde programmering en/of
studieboeken. ls een vak of module komen te vervallen, dan kan de student nog gedurende één jaar

herka nsingen'oude stijl' afleggen.
4. Een student kan een schriftelijke toets ten hoogste twee maal herkansen. Toetsen uit de

propedeuse fase kunnen ten hoogste drie maal herkanst worden. ln een studiejaar staan twee

herkansingsmogelijkheden voor de vakken uit de propedeuse fase in het jaarrooster.

5. Studenten uit de cohorten 2009 en 2010 kunnen in het schooljaar 2OtL-2O12 een toets ten

hoogste drie maal herkansen. ln het schooljaar 2012-2013 geldt voor deze studenten de bepaling uit

lid 4.

6. Het cijfer behaald bij een herkansing wordt als eindcijfer beschouwd indien het gelijk is of hoger is

dan het oorspronkelijke eindcijfer.
7. lndien het resultaat van een module eenmaal voldoende is (zie art. L0), vervalt het recht op

herkansing. Herprofilering is dus niet toegestaan met uitzondering van het bepaalde in art. 11 lid 3.

Als in een bijzondere situat¡e, ter beoordeling van de examencommissie, een behaalde toets

nogmaals mag worden gedaan, geldt de laatst behaalde uitslag'
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Artikel 12 b Herkansing praktijkopdrachten

Onder praktijkopdrachten wordt verstaan: projecten, scripties, ondernemersplannen, portfolio's,
stageverslagen, BPV-verslagen,onderzoeken en bedrijfspresentat¡es. Deze opdrachten dienen aan
alle gestelde inhoudelijke e¡sen te voldoen. lndien de praktijkopdracht tot een onvoldoend resultaat
leidt, dient in samenspraak met de docent de praktijkopdracht zodanig te worden aangepast c.q"
verbeterd dat het met een voldoende resultaat wordt afgerond. Aanpassing en/of verbetering dient
te gebeuren binnen een term¡jn van één maand. Er worden geen vervangende opdrachten verstrekt.
ln bijlage A staan de praktijkopdrachten vermeld die met een voldoende afgesloten moeten worden.

Artikel 12 c Inleveren praktijkopdrachten

L. Praktijkopdrachten worden tijdig ingeleverd bij het secretariaat van de vestiging, waarna dit wordt
vastgelegd ¡n het elektronisch postboek. De docent kan bepalen dat een opdracht ook digitaal
ingeleverd moet worden. ln voorkomende gevallen worden digitaal ingeleverde opdrachten
onderworpen aan een onderzoek door middel van het software programma Ephorus.
2. ln de jaarplanning is het tijdstip van inlevering van de praktijkopdrachten opgenomen. lndien de
student een opdracht n¡et tijdig inlevert wordt bi; de beoordeling één punt in mindering gebracht op
het eindc¡jfer. lndien een opdracht niet tijd¡g ingeleverd wordt is inlevering uitsluitend mogelijk
tijdens de eerstvo lgende herka nsingsperiode.
3. Van elke ingeleverde praktijkopdracht wordt door de docent een proces verbaal opgemaakt dat
vermeldt: - de datum van inleveringj - de beoordeling; - de datum van melding aan de beheerder van
de cijferadm¡ n ¡stratie.
4. BPV-opdrachten dienen op de gestelde tijdstippen te worden ingeleverd, maar altijd voor L sept.
om toegelaten te worden tot het nieuwe studiejaar.

Artikel 12 d Plagiaat

L. Plagiaat wordt beschouwd als fraude. ln geval van plagiaat is de examinator verplicht het cijfer L,0
toe te kennen en de student te wijzen op de mogelijkheid van bezwaar bij de examencommissie.
2. De studentenreader en het Huishoudelijk Reglement hbo bevatten een uitleg van het begrip
plagiaat en normen in welke mate citaten zijn toegestaan.

Artikel 13 lnzage

Gedurende de eerste L0 werkdagen nadat de uitslag van de toets is bekendgemaakt, ¡s de student
gerechtigd inzage te nemen van het door hem vervaardigde schriftelijk werk. Hij dient daartoe een
verzoek in bij de vest¡g¡ngsdirecteur. De inzage geschiedt op een door de vestigingsd¡recteur te
bepalen tijdstip en plaats in het bijzijn van een daartoe bevoegd persoon.

Artikel 14 Regeling bindend studieadvies

1. De bacheloropleiding kent een bindend studieadvies conform art. 7.8b WHW. Elke student
ontvangt in het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase een studieadvies. Dit kan
positief of negatief zijn.
2. Een bindend negatief studieadvies wordt gegeven indien de student niet binnen 24 maanden na
aanvang van zijn propedeusefase het propedeutisch examen heeft behaald.
3. Een bindend negatief studieadvies kan ook gegeven worden op basis van onaangepast gedrag.
Onder onaangepast gedrag wordt in elk geval verstaan: diefstal, geweldpleging, drugsbezit en
drugsgebruik, wapenbezit, alcoholmisbruik, seksuele intimidatie en seksueel misbruik, verslavingen,
lichamelijke en geestelijke mishandeling. Ook kan een bindend negatief studieadvies worden
gegeven bij overmatige absentie.
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4. ln het geval van bijzondere omstandigheden kan de student, voorafgaand aan de cijfervaststelling
van de propedeutische fase, de examencommissie verzoeken een afwijking van het bindend negatief
studieadvies toe te staan.
5. Een student kan tegen een bindend negatief studieadvies in beroep gaan bíj de commissie van
beroep voor de examens binnen twee weken nadat het studieadvies is afgegeven.
Artikel 15 Propedeutisch examen
Het propedeutisch examen is behaald zodra de student 60 studiepunten (EC) uit het eerste studiejaar
heeft behaald.

Artikel 16 a Toelating tot het tweede jaar

Een student wordt toegelaten tot het tweede studiejaar indien hij ten minste drie vierde van de
voorgeschreven studiepunten (EC) heeft behaald in het eerste studiejaar en bovendien de BPV met
een voldoende is beoordeeld, ook moeten alle projecten ingeleverd en met een voldoende
beoordeeld zijn.

Artikel 16 b Toelating tot het derde jaar

Een student wordt toegelaten tot het derde studiejaar indien hij in het bezit is van het
propedeusegetuigschrift en ten minste drie vierde van de voorgeschreven studiepunten (EC) uit jaar
2 heeft behaald. Daarnaast moeten alle projecten van het Le en 2e jaar - inclusief het
ondernemingsplan - ingeleverd en positief beoordeefd zijn.

Artikel 16 c Toelating tot het vierde jaar

Een student wordt toegelaten tot het vierde studiejaar indien hij ten minste alle voorgeschreven
studiepunten (EC) uit het tweede jaar en ten minste drie vierde van de voorgeschreven studiepunten
(EC) uit jaar 3 heeft behaald en de BPV uit het derde jaar met een voldoende is beoordeeld. Ook alle
projecten uit het derde jaar moeten ingeleverd en positief beoordeeld zijn.

Artikel 16 d Toelating tot de vierdejaars stage

Om toegelaten te worden tot de stageperiode van het vierde jaar moet de student ten minste drie
vierde van de voorgeschreven studiepunten (EC) uit trimester 1 van het vierde jaar hebben behaald.
Daarnaast moeten alle projecten van het 4e jaar met een voldoende zijn beoordeeld.

Artikel 16 e Verdediging afstudeerproject

De verdediging van het afstudeerproject kan slechts plaatsvinden, nadat alle onderdelen van de
opleiding, met uitzondering van de afstudeeropdracht, zijn afgerond. De verdediging vindt plaats ten
overstaan van de beoordelingcommissie in een openbare bijeenkomst.

Artikel 17 a 3-jarig studieprogramma (fast track)

Een student met een vwo-diploma heeft automatisch toegang tot het 3-jarig studieprogramma. Om
toegelaten te worden tot het tweede jaar van het fast track programma moet de student voldoen
aan de voorwaarden uit artikel 17 b.

Voor studenten met een ander diploma zijn de toelatingsregels als volgt: na de eerste toetsperiode
van het eerste jaar mogen op de cijferlijst ten hoogste twee onvoldoendes staan waarvan geen cijfer
lager dan 5,0; de student moet vervolgens deelnemen aan de herkansing en daar de onvoldoende(s)
verbeteren tot een voldoende cijfer(s).
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Artikel 17 b Toelating tot het tweede jaar van de fast track

Een student wordt toegelaten tot het tweede stud¡ejaar indien hij in het bezit is van het
propedeusegetuigschr¡ft en ten minste drie vierde van de voorgeschreven studiepunten (EC) uit het
tweede en derde trimester heeft behaald. Ook moeten alle projecten met een voldoende zijn
beoordeeld.

Artikel 17 c Toelating tot het derde jaar van de fast track

Een student wordt toegelaten tot het derde studiejaar indien hij alle studiepunten (EC) uit jaar 1
heeft behaald en ten minste drie vierde van de studiepunten (EC) uit jaar 2 heeft behaald. Daarnaast
moeten alle projecten van het Le en 2e jaar zijn ingeleverd en beoordeeld en moet de BPV uit het
tweede jaar met een voldoende zijn beoordeeld.

Artikel 17 d Toelating tot de derdejaars stage van de fast track

Om toegelaten te worden tot de stageperiode van het derde jaar moet de student alle
onderwijseenheden uit jaar 1 en 2 hebben behaald en moeten ten minste drie vierde van de
studiepunten (EC) uit trimester 1- van jaar 3 zijn behaald. Daarnaast moeten alle projecten van het
derde jaar met een voldoende beoordeling z'rjn afgesloten.

Artikel 17 e Verdediging afstudeerproject van de fast track

De verdediging van het afstudeerproject kan slechts plaatsvinden, nadat alle onderdelen van de
opleiding, met uitzondering van de afstudeeropdracht, zijn afgerond. De verdediging vindt plaats ten
overstaan van de beoordelingcommissie in een openbare bijeenkomst.

Artikel 18 Vr¡¡stell¡ng van het propedeutisch examen en van toetsen

1.. De examencommissie kan op schriftelijk verzoek van de desbetreffende student vrijstelling
verlenen van het propedeutisch examen of van een toets, indien de student in het hoger onderwijs
eerder met goed gevolg een examen of toetsen heeft afgelegd of buiten het hoger onderwijs kennis
en vaardigheden heeft opgedaan, die qua inhoud, niveau, studielast en/of vereiste competenties
vergelijkbaar zijn. De bedoelde kennis en vaardigheden kunnen ook betrekking hebben op
uitgevoerde bestuurlijke en/of maatschappelijke actíviteiten en/of activiteiten van organisatorische
aard. Vrijstellingen van toetsen kunnen ook door de examencommissie verleend worden op basis van
een door de opleiding afgenomen intake assessment.
2. Voor het verlenen va n bepaalde vrijstellingen is de vestigingsdirecteur gemandatee rd.lie hiervoor
bijlage Vll.
3. lndien uit het verzoek tot vrijstelling blijkt dat slechts een deel van de aan de onderwijseenheid
verbonden modules of competenties wordt afgedekt, dan wordt de vrijstelling niet verleend. De
examencommissie kan, als slechts een klein deel niet wordt afgedekt, besluiten de vrijstelling te
zullen verlenen nadat de (aanstaande) student binnen de door de examencommissie te bepalen
termijn met goed gevolg een aanvullend onderzoek met goed gevolg heeft afgelegd.
4. Een vrijstelling voor het propedeutisch examen geeft geen recht op een propedeutisch
getu ¡gsch rift.
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Artikel19 Procedure

1. Een verzoek tot vrijstelling dient digitaal bij de examencommissie te worden ingediend. De

aanvrager maakt daarbij gebruik van het 'Formulier aanvraag vrijstellingen' dat hij kan invullen op

het portaal.

2. Het verzoek tot vrijstelling dient vergezeld te gaan van bewijsstukken. De examencommissie is

bevoegd de verzoeker te vragen nadere gegevens te verschaffen of aanvullende bescheiden te
overleggen dan wel alle informatie in te winnen die zij voor het nemen van een beslissing, als

bedoeld in het eerste lid, nodig heeft.
3. Zo spoedig mogelijk, maar binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag stelt
de examencommissie de betrokkene digitaal, van haar beslissing in kennis.

4. De vrijstelling wordt door de examencommissie verleend binnen het kader van de door de student

aangegeven opleiding.
5. Een afwijzing van het verzoek wordt gemotiveerd. Op verzoek van de student wordt de afwijzing
nader mondeling toegelicht.
6. Een vrijstelling wordt in de cijferlijst geregistreerd met een 'V'. Vrijstellingen tellen niet mee voor
de norm van het bindend studieadvies en de norm van de tempo- of prestatiebeurs.

Artikel 20 Bezwaar en beroep

1. Een kandidaat d¡e bezwaar wenst aan te tekenen tegen de inhoud van een toets, tegen de

toepassing van de onderwijs- en examenregeling (OER)en/of het examenreglement of tegen de

beoordeling door een examinator, dient zich digitaalte wenden tot de examencommissie. Op het
portaal staan de benodigde formulieren. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt
twee weken vanaf de datum van de beslissing, de gebeurtenis of het feit waartegen het bezwaar zich

richt.
2. De examencommissie beslist binnen drie weken na indienen van het bezwaar. De commissie kan

de termijn één maalverlengen.
3. Tegen de beslissing op het bezwaar staat beroep open bij het college van beroep voor de examens.

Het beroep kan alleen schriftelijk ingediend worden. Het college behandelt het beroep volgens het

vigerend reglement van orde (artikel 7.62 WHW).

4. Bij een bindend negatief studieadvies kan de student rechtstreeks in beroep gaan bij het college

van beroep voor de examens binnen twee weken nadat het studieadvies is afgegeven.

5. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt twee weken vanaf de datum van de

bekendmaking van de beslissing van de examencommissie.

6. Het college van beroep beslist zo mogelijk binnen drie weken na indienen van het beroep. Het

college kan de term'rjn één maalverlengen.
7. De organisatie van het college van beroep voor de examens is vastgelegd in het reglement, dat ter
inzage ligt op het centraal secretar¡aat in Eindhoven.

Artikel 21 Het examen

L. Het examen is het onderzoek door de examencommissie van het dossier van de student, teneinde
te verifiëren of de student voldaan heeft aan de voorwaarden in de onderwijs- en examenregeling

gesteld, voor het behalen van het getu¡gschrift van de propedeuse fase ofvoor de post

propedeutische fase.

2. De examencommissie kan aan niet bij het examen betrokken personen toestemm¡ng verlenen de

beoordelingsbijeenkomst bij te wonen.
3. ls het resultaat voldoende, dan ontvangt de student het getuigschrift.
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Artikel 22 Getuigschrift, supplement en verklaring

1. ln de onderwijs- en examenregeling (OER) worden de eisen vastgelegd op grond waarvan wordt
bepaald of aan een student het getuigschrift kan worden uitgereikt.
2. lndien de student aan de normen bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, wordt hem door de
examencommissie het getuigschrift uitgereikt. De student dient terstond te verifiëren of de invulling
juist is. Getuigschriften waarop wijzigingen zijn aangebracht, zijn ongeldig. Een getuigschrift wordt
slechts één maal uitgereikt, kopieën worden niet verstrekt. Wel kan de student vragen om een
verklaring dat er een getuigschr¡ft is uitgereikt.
3. Het getuigschrift wordt namens de examencommissie ondertekend door de voorzitter en de
secretaris. Het getu¡gschrift wordt vervolgens door de geëxamineerde ondertekend.
4' Op het getuigschrift wordt vermeld: - de naam van de opleiding zoals vermeld in het CROHO; - de
onderdelen van het examen; - de toegekende graad; - de naam, de geboortedatum en de
geboorteplaats van de geëxamineerde.
5' De examencommissie voegt aan het uit te reiken getuigschrift een cijferlijst toe en een supplement
dat de volgende gegevens bevat: - de naam van de opleiding en de naam van de onderwijsinstelling; -
dat het een opleiding in het hoger beroepsonderwijs betreft; - de studielast van de opleiding; - de
datum waarop de onderwijsinstelling voor het laatst is geaccrediteerd. Het supplement wordt
opgesteld in de Engelse taal.
6. De student die tussentijds zijn studie stopt, krijgt op verzoek een verklaring van de
examencommissie vermeldende welke examenonderdelen hij met voldoende resultaat heeft
afgelegd met daarbij de vermelding van de studielast (het aantal EC). Drie jaar nadat het cohort is
geeindigd kunnen aan verklaringen geen rechten meer worden ontleend.

Artikel23 Geldigheidsduur
Aan de behaalde resultaten van een toets en de verleende vrijstellingen kunnen rechten worden
ontleend tot en met een periode van drie jaar nadat het cohort is geëindigd. Na afloop van het
cohort wordt de kandidaat nog drie jaar in de gelegenheid gesteld het getuigschrift te behalen, met
inachtneming van de gewijzigde programmering en de gewijzigde exameneisen.

Artikel24 Bewaring

1' lngeleverde toetsen, werkstukken en verslagen worden eigendom van de onderwijsinstelling. Zij
worden gedurende de voorgeschreven bewaartermijn op adequate wijze bewaard.
2. Van het afstudeerverslag wordt één exemplaar opgenomen in het (digitale) archief en ten minste
achtenveertig maanden na het afstuderen bewaard. Dit werk kan binnen de doelstellingen van de
hogeschool worden aangewend, indien en voor zover geen sprake is van vertrouwelijke informatie
of rechten van derden, niet zijnde de student of een medewerker voor wat die rechten betreft. Het
werkstuk is in principe beschikbaar voor inzage door studenten, medewerkers en derden,
3. Van ander ingeleverd werk ontvangt de student, als dat mogelijk is, eveneens op verzoek een
afschrift, indien en voor zover nodig in verband met het instellen van bezwaar of beroep tegen de
beoordeling van het gemaakte werk.
4. Niet opgevraagd werk, uitgezonderd het afstudeerverslag, wordt gedurende een periode van ten
minste vierentwintig maanden na de dag van bekendmaking van de uitslag bewaard, of zoveel langer
als voor een door de student ingesteld beroep of voor het kwaliteitszorg- en accreditatiesysteem
vereist is.

Artikel25

ln gevallen, waarin dit reglement niet voorz¡et en waaromtrent een onmiddellijke beslissing
noodzakelijk is, beslist de voorzitter van de examencommissie. Zijn beslissing deelt hij zo spoedig
mogelijk mede aan de leden van de voltallige examencommissie.
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Artikel26

Wijzigingen in deze examenregeling worden door de examencommissie aangebracht. Voor wijziging
van de examenregeling is toestemming nodig van het instellingsbestuur.

Artikel2T

Deze regeling, inclusief bijlage V, Vl en Vll, kan worden aangehaald als "Examenreglement hbo
Business School Notenboom". '

Artikel23

Dit examenreglement treedt in werking op 1 september 20LL en wordt jaarlijks bekrachtigd door het
instellingsbestu ur.

3.2 Huishoudeliik reglement toetsen
Artikell

De aanmelding voor een toets geschiedt overeenkomstig de richtlijnen die in de OER zijn vastgesteld

De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan van het bepaalde met

betrekking tot de plaats en het tijdstip waarop de aanmelding uiterlijk moet zijn geschied.

Artikel2

De schriftelijke toetsen worden afgenomen volgens een rooster dat ruim voor de toetsperiodes

wordt bekend gemaakt.

Artikel3

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

Artikel4

De student dient L0 minuten voor aanvang in het examenlokaal aanwezig te zijn. Het tentamen start

exact op de aangegeven tijd. Studenten die te laat zijn wordt de toegang tot de examenruimte
geweigerd. Uitsluitend op gezag van de tentamenleider of van een lid van de examencommissie kan

de student alsnog worden toegelaten. Gedurende het eerste half uur van het schriftelijke tentamen

mag door geen student de examenzaal worden verlaten. ln geen geval wordt toegestaan het werk

later dan op de voorgeschreven slu¡tingstijd van het tentamen in te leveren, tenzij een lid van de

examencommissie anders beslist. ln bijzondere situaties is de voorzitter van de examencommissie of
de tentamenleider gerechtigd een afwijkende regeling te treffen.

Artikel5

De student dient zelf schrijfbenodigdheden voor een schriftelijk tentamen bij zich te hebben.

Daarnaast mag de student alleen de door de examencommissie toegestane hulpmiddelen bij zich

hebben. Tentamenpapier wordt door de examenorganisatie verstrekt. Zelf meegenomen

tentamenpapier, kladpapier en/of tekenpapier mag niet gebruikt worden bij het tentamen.
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Artikel6

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

Artikel 7

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

ArtikelS

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

Artikel9

Op de tafel waaraan de student werkt voor een schriftelijk tentamen, mogen zich uitsluitend
bevinden:

- de verstrekte opgave,

- het verstrekte papier,

- schrijfbenodigdheden,

- de door de examencommissie toegestane hulpmiddelen.

Artikell0

Jassen, tassen, etuis, mobiele telefoons, eten en drinken worden ondertoezichtvan de surveillant
vóór in het examenlokaalgedeponeerd. Telefoons moeten uitgeschakeld zijn.

Artikel 11

Het is de student niet toegestaan de tentamenruimte tussentijds te verlaten, tenzij met toestemming
van de surveillant. Gedurende het eerste half uur van de examentijd mag niemand het lokaal
verlaten. De student die klaar is, mag na 2/3 van de voorgeschreven examentijd het lokaalverlaten
nadat hij zijn werk ingeleverd heeft. Daarna kunnen studenten elk kwartier het lokaal verlaten.

Artikel12

De student die niet voldoet aan het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 11 kan door de
tentamenleider, of namens deze door de surveillant, worden uitgesloten van verdere deelname aan

het tentamen.

Artikel 13

ln geval van fraude kan de tentamenleider, of namens deze de met het toezicht belaste surveillant,
de student uitsluiten van verdere deelname aan het desbetreffende tentamen. De examencommissie
ligt een sanctie op conform art. 8 examenreglement.
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Artikel14

Op- en aanmerkingen van studenten over het tentamen worden door de surveillant genoteerd op

het proces verbaal. Een kopie van het proces verbaal wordt vervolgens aan de examencommissie

overhandigd.

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

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

Artikel15

De student tekent de presentielijst als de uitwerking wordt ingeleverd. Het ingeleverde werk dient te

zijn voorzien van naam van de student, naam van het examenvak of-onderdeel en de datum. Ook de

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

dagtekening.

Artikel16

Een exemplaar van het examenreglement (met bijlagen) ligt gedurende het tijdvak dat schriftelijke

tentamens worden afgenomen ter inzage bij het secretariaat van de vestiging.

ArtikellT

De voorlopige uitslag van de schriftelijke toets wordt uitsluitend meegedeeld via het

registratiesysteem Schoolfit. De definitieve uitslag wordt vastgesteld door de examencommissie en

namens haar bekend gemaakt.

Artikel18

Na bekendmaking van de voorlopige uitslag heeft de student gedurende L0 werkdagen het recht op

inzage in de uitwerkingen van zijn tentamen en de beoordeling. De vestigingsdirecteur stelt nadere

regels vast ter bevordering van een effectieve procedure van inzage. Bij de inzage wijst de docent op

de mogelijkheid bezwaar tegen de uitslag aan te tekenen bij de examencommissie.
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3.3 Procedure van inschriiving bij toetsen en herkansingen
Degenen die aan de hogeschool als deelnemer zijn toegelaten, hebben toegang tot de
examenvoorzieningen. Aan de toegang zijn de volgende aanvullende eisen gesteld:

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

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

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

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

De inschrijving kent een uiterste inschrijvingsdatum waarna aanmelding niet meer mogelijk is. De

vestigingsd¡recteur draagt zorg voor een eenduidige communicatie over deze fatale datum.

Studenten zijn verplicht deelte nemen aan de toetsen behorend bij de onderwijsperiode die zij
volgen en aan de herkansingen waarvoor zijzich hebben aangemeld. Voor kandidaten die een
geldige reden hadden om n¡et deel te nemen aan de examenmogelijkheid (dit ter beoordeling van de
examencommissie), volgt deelname aan de eerstvolgende herkansingsperiode waarin de betreffende
toetsing op het rooster staat. lndien er geen geldige reden voor verhindering bestaat, telt de gemiste
examenmogelijkheid als een toets waaraan is deelgenomen.

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

Een student of extraneus kan een schriftelijke toets ten hoogste drie maal herkansen.

Er kan niet herkanst worden tijdens een mid ferrn toetsweek.

3.4 Vriistellingen
Business School Notenboom kan een student vr¡jstell¡ng verlenen op basis van diens diploma's,
getuigschriften en/of certificaten. Een bewijs van deelname, zonder eindresultaat, levert geen
vrijstelling op. Er wordt een vrijstell¡ng gegeven voor de praktijkvakken en de stageperiode (BpV) uit
het eerste jaar als er sprake is van een aantoonbare elders verworven competentie (EVC). Voor de
stageperíodes uít het derde en vierde jaar (tweede en derde jaar voor het/øst frack programma)
worden geen vrijstellingen verleend.

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

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

beroepsopleiding. Vrijstellingen worden verleend voor gehele modules en voor onderdelen daarvan.
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Een vrijstellingsverzoek wordt toegekend indien de module voor 9O% of meer wordt afgedekt door

de eindtermen van de behaalde diploma's, getuigschriften en/of certificaten (kennis, inzicht,

vaardigheid, attitude); en de module een vergelijkbare studiebelasting heeft als de module op basis

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

de betreffende diploma's, getuigschriften en/of certificaten op basis waarvan vrijstelling wordt

aangevraagd niet ouder zijn dan zes jaar bij het indienen van de aanvraag'

Bij een afgiftedatum langer dan zes jaar geleden kan recente relevante werkervaring een rol spelen

bij het toekennen van een vr¡jstell¡ng. Een cv moet dan worden meegestuurd waaruit duidelijk blijkt

dat de student zijn kennis/vaardigheid op peil heeft gehouden.

Wanneer de examencommissie van mening is dat een deskundige het verzoek moet beoordelen,

wordt het verzoek naar deze deskundige gestuurd. De deskundige beoordeelt het verzoek en geeft

de examencommissie advies. De examencommissie neemt op basis van dit advies een besluit.

De student wordt digitaal geinformeerd over de beslissing van de examencommissie. Een kopie van

het besluit wordt opgenomen in het digitale studentendossier en in het digitale archief van de

examencommissie.

De vestigingsdirecteur is gemandateerd vrijstellingen te verlenen

voor de lessen en de toets Sociale Hygiëne aan studenten met een diploma Middelbare

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

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

diploma Middelba re Hotelschool of Horecaondernemer;
voor de lessen en de toets Food & Beverage 1 aan studenten met een diploma Middelbare

Hotelschool of Horecaondernemer.

3.5 Overige bepalingen
Artikel 1 Studenten met een functiebeperking

Aan studenten met een functiebeperking, van welke aard ook, kan door de examencommissie de

mogelijkheid geboden worden op een aangepaste wijze onderwijs te volgen en de daarbij behorende

toetsing af te leggen. De hiertoe te verlenen faciliteiten bestaan uit een op de individuele situatie

afgestemde vorm of duur van onderwijs en tentamens, of uit het ter beschikking stellen of toestaan

van praktische hulpmiddelen. Een student dient bij aanvang van het studiejaar of zo spoedig mogelijk

na het optreden van de beperking een verzoek in bij de examencommissie. Het verzoek dient

vergezeld te gaan van een advies van de vestigingsdirecteur. lndien de examencommissie dit verlangt

dient een kopie van een medische verklaring van een (bij BIG ingeschreven) arts of psycholoog

overlegd te worden. Voor een aantalte treffen voorzieningen zal de examencommissie mandaat

verlenen aan de vestigingsdirecteur.

De examencommissie beoordeelt het verzoek in het licht van de beroepscompetenties van de

bacheloropleidingen. De examencommissie deelt de student het gemotiveerde besluit schriftelijk

mee. Een kopie van het besluit wordt opgenomen in het studentendossier'
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Toegekende faciliteiten gelden voor de gehele studieduur tenzij de examencommissie anders beslist.

Artikel 2 Hardheidsclausule

De examencommissie is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van zwaarwegende aard die
zich bij de toepassing van deze regeling mochten voordoen, alsmede beslissing te nemen in gevallen

waarin deze regeling niet voorziet. Om te bepalen of de hardheidsclausule toegepast moet worden
weegt de examencommissie de belangen van de student en die van de opleiding. ln gevallen waarin
een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de voorzitter van de examencommissie. Van zijn

beslíssing doet hij zo spoedig mogelijk melding aan de overige leden van de examencommissie.

De student die zich wil beroepen op de hardheidsclausule richt een schriftelijk en gemotiveerd
verzoek aan de examencommissie. De examencommissie beslist op het verzoek en deelt het besluit
schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene mede onder vermelding van de beroepsmogelijkheid.

Artikel 3 lnwerkingtreding, bekendmaking en wijziging

Deze regeling treedt in werking vanaf 1 september 2010 voor alle studenten die ingeschreven staan
bij de bacheloropleidingen.

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat deze regeling - en elke wijziging daarvan - wordt
gepubliceerd op uiterlijk L september door middelvan een vermelding in de studentenreader en ter
inzage legging bij het secretariaat. Bij voorkeur plaats het bevoegd gezag ook een verwijzing naar het
bestaan van de OER op het ¡nternetportaal.

De examencommissie draagt er zorg voor dat iedere wijzigíng van de OER en het tijdstip waarop deze

ingaat, wordt bekendgemaakt.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

ln gevallen waarin de OER niet voorziet beslist de examencommissie, tenzij het gaat om
onderwerpen als beschreven in hoofdstuk 3 en bijlage ll. ln deze gevallen is de vestigingsdirecteur
bevoegd.
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4. Huishoudeliik Reglement

4.1 Lestiiden en lesdagen

0e uur
Le uur
2e uur
pauze

3e uur
4e uur
pauze

5e uur
6e uur
pauze

7e uur
8e uur
9e uur
l-Oe uur

08.10-09.00
09.00-09.50
09.50-10.40
10.40-11.00
11_.00-LL.50

1.1_.50-12.40

t2.ß-t3.to
r.3.10-14.00
14.00-14.50
14.50-15.00
L5.00-15.s0
15.50-L6.40
L6.40-17.30
17.30-18.20

4.2Presentie
A. Voor alle lesuren, project-uren, SLC begeleiding, gastcolleges en bedrijfsbezoeken geldt een

aanwezigheidsplicht.
B. Tijdens de les neemt de docent de absentie op. Bij absentie dient de student op dezelfde dag

de Business School Notenboom op de hoogte te stellen, bij voorkeur tussen 08.30 en 09.00 uur.

C. Aanwezigheid/ participatie van de student kan meewegen de beoordeling van het vak.

D. lndien de student meent een aantoonbaar geldige reden te hebben voor overmatige absentie,

bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, dient de student tijdig contact op te nemen met zijn SLC.

4.3 Te laat
Studenten die te laat komen, worden door de docent geweigerd. Zij dienen zich direct bij het

secretariaat te melden. De student kan het eerstvolgende uur weer deelnemen aan de les.

4.4 Blokuren
Bij blokuren wordt tussentijds niet gepauzeerd

4.5 Dokter- en tandartsbezoek
Bezoeken aan (tand)artsen e.d. dienen buiten de lesuren te worden gedaan

4.6 Verwiidering uit de les
Bij verwijdering uit de les dient men zich onmiddellijk bij de vestigingsdirecteur te melden

4.7 Vriistellingen van het propedeutisch examen en van toetsen
De examencommissie kan op schriftelijk verzoek van de desbetreffende student vrijstelling verlenen
van het propedeutisch examen of van een toets. Zie voor procedure vrijstellingen artikel LL.2

examenreglement. Het formulier voor aanvraag vrijstelling is te vinden op het portaal.
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4.8 Mobiele telefoons
Mobiele telefoons moeten tijdens de lessen volledig uítgeschakeld en opgeborgen zijn. Tijdens de
toetsen en herkansingen is het gebruik van mobiele telefoons strikt verboden. Het is niet
toegestaan om zonder medeweten en zonder toestemming van de docent opnames te maken. Bij
overtreding wordt de telefoon ingenomen en aan het eind van de dag geretourneerd.

4.9 Kledingvoorschriften
Tijdens de lessen dienen studenten zich van hoofddeksels en jassen te ontdoen. Docenten
kunnen studenten die dit niet doen, uit de les verwijderen. Tijdens bedrijfsbezoeken,
bedrijfspresentaties, stageopdrachten en studiereizen gelden kledingvoorschriften: passend bij
de uitstraling van een business school (tenue de vitlel. Bij niet naleven van de voorschriften kan
deelname geweigerd worden.

4.10 Mededelingen
Alle mededelingen over studentenzaken, roosterwijzigingen worden bekend gemaakt door middel
van elektronische media (Notenboom mail en portaal). Raadpleeg deze dagelijks zorgvuldig.

4.11 Inhaallessen
Uitgevallen lessen worden in overleg tussen de docent(e) en de business school als geheel
ingehaald.

4.L2 B edrij fspresentaties en be drii fsb ezoeken
Aanwezigheid bij bedrijfspresentaties en bedrijfsbezoeken is verplicht. Eventuele lunches en
vervoerskosten b'lj bedrijfsbezoeken zijn voor rekening van de student tenzij anders aangegeven in
het programma.

4.13 Communicatie
A. Rapportages zijn uitsluitend digitaal te raadplegen op het cijferportaal

B. ledere vest¡ging kent een studentenraad en een feestcommissie. ln september wordt deze
samengesteld uit vertegenwoordigers van de opleidingen. Studenten worden uitgenodigd in
de studentenraad zitting te nemen. De studentenvertegenwoordiging dient te bestaan uit
minimaal 4 en maximaal 6 studenten (van iedere opleiding ten minste één
vertegenwoordiger).
Studenten kunnen tijdens vergaderingen van de studentenraad wensen, vragen of problemen
uit de groep kenbaar te maken. De studentenraad komt tweemaal per semester bijeen. Er
wordt met de vestigingsdirecteur vergaderd. De studentenraad dient de behandelde
onderwerpen door te communiceren naar de andere studenten. Er worden notulen gemaakt
welke worden gepubliceerd voor alle studenten.

C. ledere student ontvangt een Notenboom e-mailadres bij aanvang van het studiejaar en heeft
toegang tot het portaal van Notenboom (lntranet).

D. E-mail contact met docent
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Buiten de lesuren vindt communicatie naar de docenten plaats via de Notenboom e-mail. Ga er niet
vanuit dat je onmiddellijk reactie ontvangt. Gemiddeld ontvang je binnen een week een reactie.
Houd er rekening mee dat deze termijn op feestdagen en vakantieperiodes langer kan zijn. Voor
dringende zaken kun je uiteraard altijd contact opnemen met je vestigingsdirecteur en SLC.

4.14 Telefoonpiramide en/of e-mailpiramide
ln september stelt elke klas een telefoon / SMS - piramide samen, zodat urgente berichten - bijv
lesuitval - snel doorgegeven kunnen worden.

4.15 Inleveren proiecten en scripties
Projecten, scripties e.d. dienen in geprinte vorm bij het secretariaat te worden ingeleverd zodat deze

in het postboek kunnen worden ingeschreven. De student is verplicht een digitale kopie in eigen
beheer te behouden bij voorkeur op een extern digitaal medium stick, CD etc. (zie ook
examenreglement). Het secretariaat zorgt voor verdere distributie naar de docent. lndien je post
verstuurt naar school vermeldt daarbij dan duidelijk aan wie het stuk gericht is en zorg te allen t'rjde
voor een eigen kopie. Vermeld op elk werk het adres van de afzender.

4.16 Stage reglement
Zie hiervoor de aparte SLC-map met stage documenten of bezoek het stage portaal en de
documenten map.

4.L7 Í(laslokalen
De lokalen, inclusief het PC-lokaal, worden na iedere les schoon en netjes achtergelaten. Ramen

dienen te worden gesloten. Het is niet toegestaan in de lokalen te eten, te drinken of kauwgom te
gebruiken, tenzij het een horeca vak betreft waarin de etenswaren en/of dranken een wezenlijk
onderdeel van de les vormen. Overtreding van deze regel leidt tot verwijdering uit de [es.

4.18 Reglement computer gebruik
Voor zowel docenten als studenten zijn er op elke vestiging computerfaciliteiten beschikbaar.
Gebruik hiervan is bestemd voor onderwijskundige of beroepsmatige doeleinden. Tijdens
lessen/toetsen in de PC-lokalen is individuele toegang tot het PC-lokaal niet mogelijk. Raadpleeg

tijdig de les- en toetsroosters. Van alle gebruikers wordt verwacht dat ze zich aan de onderstaande
regels houden.

Het niet nakomen van deze regels leidt tot ontzegging van toegang tot de PC-lokalen.
¡ De gebruiker zalgeen materiaal van het lnternet downloaden and opslaan op de harde schijf

van de PC. Het netwerk wordt met regelmaat opgeschoond waardoor op de harde schijf
opgeslagen gegevens verloren gaa n.

r Het is niet toegestaan om de instellingen van de PC's te w'rjzigen.
. Het is niet toegestaan om meer dan één PC tegelijkertijd te gebruiken.
o Het is n¡et toegestaan om niet studiegerelateerde websites te bezoeken (o.a. MSN, Chat

sites, Seks & Pornosites, Goksites, Gamesites).
r ln geval van storingen dient het nummer van de computer en de aard van de storing gemeld

te worden bij het secretar¡aat.
¡ Projecten, scripties e.d. dienen in geprinte vorm bij het secretariaat te worden ingeleverd. De

docent kan bepalen dat de student ook een digitale versie dient mee te sturen.
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. Bij verwijdering van hardware/software uit een PC lokaal doen wij aangifte van diefstal.

. ln het PC lokaal zijn de overige huisregels van toepassing (zie huisregels).

Tijdens de les mag gebruik worden gemaakt van een laptop. Wanneer de docent constateert dat de
laptop niet voor lesdoeleinden wordt gebruikt (MSN, Mail) wordt de student uit de les verwijderd en
als afwezig genoteerd.

4.19 Roken
ln school heerst een algemeen rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen
plaatsen buiten het gebouw.

4.20 Kopiëren
Kosten per kopie: € 0,10. Er mag uitsluitend worden gekopieerd op het kopieerapparaat bestemd
voor de studenten, niet in de docentenkamer.

4.2I Diefstal en vermissing
Business School Notenboom stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en vermissing van waardevolle
voorwerpen. Bij constatering van diefstal of verníeling van bezittingen van Business School
Notenboom wordt in alle gevallen aangifte gedaan bij de politie.

4.22 Schoolverzekering
De schoolverzekering dekt uitslu¡ten ongevallen overkomen tijdens:

- het komen en gaan naar school inclusief de daarbij behorende terreinen, inclusief het verblijf
aldaar, doch ten hoogste gedurende één uur voor en één uur na de schooltijden. B'rj een
afstand van meer dan 4 km, geldt een begrenzing van twee uur voor en na schooltijd.

- alle door de school georganiseerde excursies c.q. activiteiten welke door het schoolbestuur
zijn georganiseerd in binnen- en buitenland, mits onder toezicht van het onderwijzend
personeel, resp. de daartoe door het schoolbestuur c.q. de oudercommissie aangewezen
volwassen personen.

- stage, waarbij wordt bepaald dat de dekking ¡ngaat op het moment dat verzekerde zijn
woonhuis/tijdelijke verblijfplaats verlaat, teneinde zich, via de kortste weg naar de plaats te
gaan waar de stagewerkzaamheden worden verricht en eindigt zodra de verzekerde,
wederom via de kortste weg, zijn woning/tijdelijke verblijfplaats heeft bereikt.

Verzekeringnemer dient in geval van schade het bewijs te leveren dat getroffene op het moment van
het ongeval voldeed aan het bovenvermelde.
ln geval van overlijden; € 10.000, in geval van algehele blijvende invaliditeit: € 50.000,-

4.2 3 Vestigingsdirecteur/SlC
Bij vragen of problemen met betrekking tot de studie, ten aanzien van de dagelijkse gang
van zaken op school of bij klachten van andere aard kan men contact opnemen of een afspraak
maken met de SLC en/of de vestigingsdirecteur.

4.24 Klachten
Klachten van huishoudelijke aard worden in eerste instantie ingediend bij het secretar¡aat van de
vestiging. De klacht wordt geregistreerd. Als de afhandeling niet als voldoende wordt gezien, wordt
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de klacht met de vestig¡ngsd¡recteur besproken. De vestigingsdirecteur bepaalt wie verantwoordelijk
is voor verdere afhandeling van de klacht, conform de klachtenprocedure.

Business School Notenboom is aangesloten bij Paepon. PAEPON/NRTO i.o. is aangesloten bij de

Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere
Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de consument en het lid van de Vereniging

PAEPON/NRTO i.o. te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het lid te
leveren of geleverde diensten en/of zaken. Er kan pas beroep op de geschillencommissie gedaan

worden als de interne klachtenprocedure bij de onderwijsinstelling is doorlopen zonder dat dit tot
een oplossing heeft geleid.

4.25 Plagiaat
Als je passages en ideeën uit andermans werk citeert of parafraseert en deze als eigen werk
presenteert, pleeg je plagiaat. Plagiaat is intellectuele diefstal en wordt beschouwd als fraude. Aan

plagiaat ligt niet altijd kwade trouw ten grondslag; het kan ook een kwestie van onwetendheid,
slordigheid of vergeetachtigheid zijn. Om te voorkomen dat je per ongeluk plagiaat pleegt, moet je

weten wat het precies inhoudt.

Wat is plagiaat?
. het woordelijk overnemen van (delen uit) het werk van een ander (teksten, foto's, grafieken

etc.) zonder aan te geven dat het andermans teksten, foto's, grafieken etc. zijn en/of zonder

vermelding van de precieze vindplaats (boektitel, tijdschriftartikel, internetpagina, etc.) van

die teksten, foto's, grafieken etc.
. het in andere woorden overnemen van (delen uit) het werk van anderen, zonder daarbij aan

te geven dat de gedachtegang door iemand anders is bedacht en zonder de vindplaats van de
gedachtegang aan te geven.

. het overnemen van ideeën uit andermans werk zonder daarbij aan te geven dat het de

ideeën van iemand anders zijn.
De sanctie op plagiaat is het toekennen van het cijfer L,0 wat inhoudt dat men het werk zal moeten

overdoen.

4.2 6 Onaangepast gedrag
Een bindend negatiefstudieadvies kan ook gegeven worden op basis van onaangepast gedrag. Onder

onaangepast gedrag wordt in elk geval verstaan: diefstal, geweldpleging, drugsbezit en drugsgebruik,

wapenbezit, alcoholmisbruik, seksuele intimidatie en seksueel misbruik, verslavingen, lichamelijke en

geestelijke mishandeling. Overmatige absentie kan meewegen bij een negat¡ef studieadvies. Een

negatief studieadvies wordt gegeven aan de student in een persoonlijk gesprek met de

vestigingsd¡recteur, waarbij verder de studie- & loopbaancoach aanwezig is.

4.27 Y ertrouwensp ersoon
Slachtoffers van onaangepast gedrag van medestudenten kunnen hiervan melding maken bij de

VertrouwensperSoon:'"u'o,U,deSLCofdevestigingsleiding.Meldingen
worden vertrouwelijk behandeld
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Notenboom
22.

Berekenine Studiebelastinssuren

U¡tsangsÞunten
¡ Een eerstejaars student (propedeuse fase) wordt in staat geacht 4 tot 6 pagina's van een normaal

leerboek / normale monografie per uur te bestuderen en te reproduceren in de vorm van een

mondeling tentamen, een schriftelijk tentamen of een paper / werkstuk / presentatie.
o Een ouderejaars student wordt in staat geacht 6 tot 9 pagina's van een normaal leerboek /

normale monografie per uur te bestuderen en te reproduceren in de vorm van een mondeling
tentamen, presentatie, een schriftelijk tentamen of een paper /werkstuk.

¡ Het aantal pagina's per uur wordt bepaald door de aard en moeilijkheidgraad van de materie. Bij

toegankelijke materie en in het geval van herhaling van eerder bestudeerde materiaal is 6
respectievelijk 9 pagina's per uur eerder van toepassing. Bij nieuwe en taaie materie kan 4
respectievelijk 6 pagina's per uur worden gehanteerd.

¡ Een ECTS studiepunt staat voor 28 studiebelastingsuren.
¡ Voor één uur college dienen twee belastingsuren te worden gerekend; het tweede uur is

noodzakelijk ter voorbereiding en/of ter bestudering van de behandelde leerstof.
¡ Voor het schrijven van één pagina van een paper of werkstuk wordt als norm gebru¡kt dat

hiervoor 5 - 10 pagina's (afhankelijk van de aard van het materiaal en de te bestuderen bronnen)
literatuur (normale monografieën en wetenschappelijke artikelen) ten grondslag moet liggen.

Een paper van 15 tot 20 pagina's (body tekst tO - L4 pagina's) impliceert dus dat er 84 pagina's

worden gelezen, hetgeen gelijk staat aan 3 ECTS. Onder 'lezen' wordt inbegrepen het vinden van

het materiaal, het bestuderen ervan, het schrijven van een concepttekst en de revisie van deze

tekst.

Rekenvoorbeeld
Onderdeel lnterculturele vaardigheden

. Opbouw: bestaat uit Module Cross cultural management + Workshop lnterculturele
communicatie

r Periode: Jaar 3 - 4
. Boek: Over de grenzen van cultuur en management. Trompenaars. 398 pagina's

' Aantal college uren: lL weken @ 2 uren/week = 22 uur
. Aantal workshop uren:4 uren

De volgende activiteiten en onderwijsvormen zijn binnen deze ruimte (onderdeel lnterculturele
vaa rdigheden) gepland :

1. Belasting colleges: 22 college uren * 2 = 44 uren
2. Bestudering boek (toegankelijk boek en eenvoudig te absorberen, dus 9 pagina's per uur) en het

afleggen van een tentamen: 398 / 9 = 44 uren
3. Het schrijven van paper. Niet van toepassing
4. Kritische reflectie op cross culture (workshop + voorbereiding + kritische reflectie): 10 uur

. Totaal:44+44+0+6=98 uren =3,5 ECTS

(Module Cross cultural management: 3,0 ECTS / Workshop lnterculturele communicatie: 0,5 ECTS)



Opbouw ELT programma

De opleiding Bachelor in Event, Leisure & Travelmanagement bestaat uit een programma van
240 ECTS en heeft een duur van vier jaar. Zoals in de onderwijs filosofie van Notenboom
aangegeven kiest Notenboom er bewust voor om haar opleidingen in te richten op basis van
een duidelijke structuur. Dit vertaalt zich in herkenbare leerlijnen (horizontaal, vertikaal en
longitudinaal) en kleine onderwijseenheden. De onderwijseenheden met bijbehorende
namen, codes en credits zijn opgesomd in de onderstaande tabel.

CODE Module ECTS

IMAl lnleiding Marketing 3,0

rcol lnleiding Communicatie 3,0

IAEl lnleiding algemene economie 3,0

BADl Bedrijfsadmin istrat¡e 1 3,0

SKBl Statistiek 1 2,0

RKVA Rekenvaardigheden 7,0

WOlA Wereldorientatie 1 1,5

BTRl Business Travel & ICT 1 t,s
BUEl Business events 1 2,0

BCOl Business Com 1 7,0

NEDE Nederlands 1 T,5

SRVD Sch rijfvaardigheid L,O

ENGl Engels 1 1,5

WOPl Office pakket

sLcl sLc 7

MMNl Marketing Management 3,0

BECl Bedrijfseconomie 1 3,0

BAD2 Bedrijfsadministratie 2 3,0

SKB2 Statistiek 2 2,0

CCAL Com merciële calculaties 3,0

IMTl lnformation management 3,0

toRl lnleiding Ondernemingsrecht 3,0

WOlB Wereldoríentatie 2 7,5

LTRA Leisure travel 2,0

BTR2 Business Travel & ICT 2 t,5
OPVl Opdracht Virtuele reis t,5
BUE2 Business Events 2 / Toegepast proj. mgt 2,0

BCO2 Business Communication 2 7,0

ENG2 Engels 2 1,5

DUf 1/FRAl Duits 1 /transT 7,5

BEPl Bedrijfsorientatie/presentatie 2,0

WZSl Zakelijk solliciteren 0,5

WPRl Presentatietechnieken 0,5

sLc2 sLc 1

BPVl BPVl 13,0

BUMA Business Marketing 3,0



BEC2 Bedrijfseconomie 2 3,0

BUET Business Ethics 3,0

ORBE Organisational Behaviour 3,0

3,0MORl Management & Organisatie 1

MEVO Methoden van Onderzoek 3,0

PREO Project BUET & ORBE 3,0

VT2A Vrijetijdskunde 1 t,5
RSMl Resort management L r,5

TPRM Toegepast project mgt r,o

Ondernemingsplan ELT 3,sONDR

BCO3 Business Communication 3 1,0

BENl Business English 1 L,5

DU12 / FRA2 Duils2 / Frans 2 7,5

WBUN Business Netwerken 0,s

sLc3 SLC 7

Services & Consumenten Marketing 3,0SEMA

MARO Marktonderzoek 3,0

SPSS sPss 2,0

OPMA Opd racht marktonderzoek 2,0

3,0HURE Human resource mgt

MOR2 Management & Organisatie 2 3,0

BCMO business case M&O 3,0

1,5VT2B Vrijetijdskunde 2

IMAG lmagineering 3,0

RSM2 Resort management 2 7,5

EVMA Evenementen management 3,0

4,0ONDR Ondernemíngsplan ELT

BCO4 Business Communication 4 7,0

BEN2 Business English 2 7,5

t,oDUI3/FRA3 Duits/Frans 3

WCRM workshop CRM 0,5

sLc4 sLc T

15,0BPV2 BPV2

SAAM Sales en Account mgt 3,0

TEOT Trends & Ontwikkelingen in ELT 3,0

3,0CCMA Cross cultureel management

IAFS ln leiding afstudeerproject 2,0

profiel module 1 4,0

4,0profiel module 2

profiel module 3 4,0

profiel module 4 4,0

4,0Proj afstudeerprofiel

wtco lntercultu rele communicatie 0,5

SLC5 sLc 1,0

AFST Afstudeerproject 15,0

r,osLc6 SLC

BPV3 BPV3 30,0



lnrichtine van het curriculum f vier iaris prosrammal

ELT 4 Jaar

Mar IMAl 3,0 MMNl 3,0 BUMA ?n SEMA 3,0 MARO 3,0 SAAM 3,0

tcol 2.0 tco2 2.O OPMA 2.0
sPss 2.O

E&O IAEl 30 BECl. 3.0 BEC2 3.0 PROl 4.0 PRO4 40
BADl 3.0 BAD2 3.0 SKBl 2.O SK82 2,0 PRO2 4,0 PPRO 4.0
CCAL 3,0 PRO3 4,0

RKVA 1,0

M&O toRL 3,0 ORBE 3,0 BUET 3,0 HURE ?n CCMA 3,0 IAFS 2,0

MFVO ?o MORl 10 MOR? ?o
IMTl 3.0 PRFO ¡o B(^MO ?o

ELT wo1Á 1q WO2A 1.5 VT2A 1.5 VT2B 1q IMAG 10 rFOT ?t)
RTRl 1q BTR2 1.5 RSMl 1.5 RSM2 'l 5 FVMA 15 FVMÂ 10
BI ] F,I 1q opv'l 1q TPRM 1.5

RI IF7 1q LTRA 2,Q

ONDR

NEDE 1,,5 BCMl
I

1.,0
I
BPV # I

BCM2
I
1,0

I
BCM3

I
1,0

I F I I I
BPV2

I
l5,u

I
BPV3

I
30,0

I
RAPP I,0 ENG2 1.,5 PUIO 1,0 BENl 1,5 BEN2 1,,5 AFST 15,0

ENGl. 1,5 BEP]. 2.0 DUI2/FF 1..5 DUI3/FF 1,0

DEFF/D DUIl./FRA 1.5

Work MSOF wzsl 0,5 WBUN 0,s WCRM 0,s wtco 0,5

WPRl 0.s WTHl 0,5 WTH2 0,s
stc d

rg.o I

SLC L,0

E
29,0

sLcI 1,0

E
2?,5

I d
7.5 I

sLc L,0

E
24.5

sLc 1,0

E
20.0

I d T
13,0

sLc

Totaal

L,0

E
24,t

L,0E
25,O

I E
43

62,5 60.0 59,5 58,0 240,O

BUSINESS SKItI"S & PRAKTUK

laat 2


	doc 1 - 15a deel 1
	doc 15a deel 2 - 17 deel 1
	doc 17 deel 2
	doc 18 - 22 deel 1

