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B¡jlagen bü opleidingsplan HogerToerist¡sch Recreatief Onderwiis 2010-2011 åffitl
Biilage 1 : Beroepsople¡dingsprofiel HTRO

I ontw¡kkeren van v¡sie,op-tr,ejls^ in f, #ì:if:å'jJìJ,:î¡,ffi!î1î:îÎ"1?,'åij;* 
vertaren

omgeving, ontw¡kkel¡ngen, relaties' voorbereì¿ei'Jàî'ËeËtriWo.ming
netwerken en ketens

2 Analyseren
zaken, interne

van financiële en juridlsche
pfocessen

6 Ontwikkelen, imPlementeren en
evalueren van een veranderProces

Demin cYcle (PDCA)
verandermanagement
projectmanagement
leiderschaP

3 To"pass"n van HRM

4 lnrichten van bedrljfs- en organlsatie
processen

7 Sociale en communicatieve
õompetentie interPersoonlijk

I zelfsturende comPetenties
intrapersoonlijk

I Balanceren tussen People Planet Profit

10 lnit¡eren. creëren en vermarkten van

irir.iiÈiãñ'ä¡ã'"it""; zelfstandig en ondernemend

- trendondezoek
- onderzoeksontwerP
- concurrentieanalYse

- consumentensegmentatie
. SWOT
- scenarios analYse

omgevingsanalYse
marktonderzoeK

businessÞlan
linteoraai) beleidsplan
ìnark-etineí (communicat¡e) plan

commun¡catiePlan
projectplan
strategisch ruimtelijke Planning

hââlbâarheids stuclies
studiesculturelesociaal

tes

plan -

- intervisie / zelfreflectie
- life-lonq learner
- oersooñl¡ke ontwikkeling
-'managementrollen .

- cultural awareness /
¡nterculturele integr¡teit

- ethische princiPes
- professioilaliséring vd branche

- duurzaamheid
- i-nìeiñãiionaat, nationaal & regionaal

zaken doen
- ethiek
- verantwoord ondernemen
- strateqisch management
- áuuzäme toeristióche Producten

- oroanisatie ontì/vikkeling
- oe-rsoneelsPlanning
- i,verving- en selectie
- ârbeidsvoorwaarden
- HRM cyclus
- oroanrsatiecultuur
- iñtËìcuttureet personeelsmanagement
.ARBO
- emolovabilitv
- uisiã eh waárden in HRM vertalen
- competentiemanagement

- forecasting
- financieringsPlan
- contracting
- internationale wet- en regelgevlng

- aansPrakelijkheid
- verzekerinqen
- dereguleriñg / mededing¡ng

- visarichtlijnen

ondernemingsPlan
iaarverslag-reiscalculatie

budgetter¡ng
yieldmanagement
revenuemanagemenl

vergunningen
brancherichtli.inen

ger
Recreatie

Mana
Toerisme &

interculturele communicatie
interculturele sensitiviteit
iåãvaardiqheid Engels 81 / 82
àã moderñe vreem-de taal 81 / 82

- organisatiestructuur
- organisatieProcessen
- channel management
- informatie management
- äü;Ëä¡"é i põ"essdesign en optimalisatie
- kwaliteitszorgsysteem
- complainmanagement
- businessmodellen
- riiskmanagement

creëren van belevingen
destination develoPment
destination ma¡ntainance
destinat¡on management
concept en Productontwikkeling

- transPort
- accommodatie
- attract¡es
- aanvullende diensten
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B¡jlagen b¡j ople¡dingsplan Hoger Toeristisch Recreat¡ef onderwijs 2010_2011

competentie 1: ontwikkelen van visie op veranderingen en trends in de externe omgeving enontwíkkelíngen van relaties, netwerken en ketens

rlt
Bijlage 2: Body of Knowledge and Skills
opleiding Hoger Toeristisch & Recreatief ondenuijs/Iourism & Recreation Management 2009
Het hoger economisch on-denvijs is ingedeeld in vijf domeinen met bijbehorende (brede) graden, te weten: bachelorof economics, bachelor of commerce]bachelor oi ¡usiness ào;ì;i"i;"ï;;;achelor of communication en bachelorof laws' Voor elk van die bachelordómeinen-¡sìen set van oorã¡nãö.Ëåtenties opgest"ìã. o" öór"¡ding HogerToeristisch & Recreatier onderuijs rroort toi rreioãmein Bachetor or aùsinËÀslJrt"iJtË"tiài. inädi¡" een projectgestart om de kennisoebieden aóhter de domeincompetenties expliciet te mat<en. Dit is de Body of Knowledge andskills (BoKS) genoerñd. 

çe1 qoisìi Ëãr,lä.iiiã'oyi''amisòr'. e!"d; hàã¡ä"ins van het competentieprorier in 200eis ook de BoKS opnieuw bekeken.

De Body of Knowledge and.skills v.a¡ de opleiding Hoger Toeristisch & Recreatief onderuijs is opgesteld over-eenkomstig de structuur zoals deze binnen lietdonie¡n õacnelõr óiãùs¡iess noministraüon oïãoãr riorot gebruikt.Met de Basics worden de kenniselementen gânoemd waarmee o" rãnãõãr Toerisme ¿ Re¿r""i" l" ieder gevalkan werken' Met Vísions worden concepten ãã.!ãgrìa- oiã ililñn; äËi ""n 
her profier en waarvan binnen deafzonderlijke opleidingen op verschillenã9 ryUiå!-"oru¡rworáié-emãafti-önoer trends woroen åËäntwitt<etingenaangeduid waar de manager Toerisme a Récreät¡e *à"r*ñi"Ìlk'¡näniåetomstþe beroepsbeoefening mee temaken krijgt en waar bij de vormgeving van oJpiðgramma's rekening mee wordt gehouden.

Deskundigheids-
gebÍed

Basics Visions Trends

Ketenvorming

Netwerl(en

O rn g ev in g sa na lyse

Trendanalyse

. Nieuwe economie
(kenn iseconom re)

. Nieuwe media / digitalisering

. Democratisering van de
conSUment

. Prosument

. Co-creatie en waardevormi ng
(Prahalad & Ramaswamy)

. Experience Economy
(Pine, Cilmore)

' Emerging Alliances (Mornmaas)
. Waardearrangementen
(Momrnaas)

. Prod ucti eketens

.Waardeketens

. Beleveniseconomie

.Co-creatie

.Social communities

. Nieuwe media / digitali
Serr ng

. lntegraal handelen

. Network sociery (Castells)

.Creative Class (Florida)
'Actor Networl< Theory
(Callon, Latour, Law)

. Communicatietheorieen

.Communicatie

. Netwerkvorming

. lnteg raal en strategisch
harrdelen

. Postmoderne men5
(zel fontplooìin9, ¡mmateriêle
waarden)

. Democratisering van de
consument

. Prosument

. Nieuwe economie
{kenniseconomi e)

. Mondialisering

. Duurzaamlreid

. Externe analyse (DESTEp)

. Groe¡stategie (Ansoff)

. Vijfkrachtenmodel
{Porter)

. Marktonderzoel<
' Concurrenti eanalyse
. Brancheanalyse
. Benchmarl<ing
. Cons umentenged rag
.Corìsumentensegmetatie
.5WOT

. Postmoderne mens

. Mondialisering

. Vervlechting en verdichting
binnen de toeristische sector

' lntegrãal handole¡r

. Waarden - en leefstijlonderzoek ;

segmentatieslrategieën
.Trendwatching
. Scenario- a nal yse
. Emerging Alliances
(Mommaas)

. Maatschappel ijke trends

. Marktrrends (aanbod)

. Con sumententrends
(vraag)

. Ond erzoeko ntwerp

.Trendonderzoek

.5cenarioanalyse
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Competentie2:Analyserenvanbeleidsvraagstukken,vertalenvanbeleidsdoelstellingenen
lrr"tlãii"""" en vooibereiden van besluitvorming
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Competentie 3:Toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategíe van de
organisatie
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Competentie 4: lnrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen
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Competentie 5: Analyseren van de financiële en juridische âspecten, interne processen en de
bedrijfs- en organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken
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Competentie 6: Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces
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Competemic 7: Sociale cn cornr¡ünicôt¡Gve csmpetemie (intcrpcnoonli¡*. srganlråt¡€l:
zrlfrtandig cn ondrrncmrnd
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competentie g: Zelfsturende competenties (intrapersoonlijk, beroepsoefenaar of professíonal)
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Competentie 9: Balanceren tussen People, Planet en Profit

Deskundighcids-
gcbird

Deskundigieids.
gebied

Competentie l0: lnitiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten

Basics

Bæicg

Visions

Vl¡ions

Trends

Tnnds

.Green:ro1ec::

. Duur:¡lm Tocrrtl!tc11
arndÊ'neme.ì rDrC)

.Vliwì11 rgcr: !Õonr.nc

.Cor.*rmunriy Based
Tcuris¡¡

. Srstain¿bie foot;innt

. !;n Trtde Tour¡sm

.Frc pccrt:urì:nr

c!êe1le rrrårkettng
Mù atsc hl pËL'¡;jk

ondernemsn lPrçfit)
verantvrccrd

. Ve raÊt'8oûrd cndÊrnemen
intcrnc bednif5voûrrng

- Eccnon¡ir¡he effecten en
¡¡ilieu be langer¡

.Cenif ice:ing er oplciding

' Crocntcl¡ç
' Ëcologrsche foctpnnts

. Einiek on oordcelivorrning
''rt:aî eç, SCir manè gefi ent
.Visievcrming rtrJtcg;e en

Seleids¡;jne'}
.CorpgrJte soci¡l reçÞonsr -

biltty
-Crcss cuitural understanding
. Mensenrecþte¡

Toei-rstr:ch beleid
(People)

.Touriçrn developmen:
plannrng

. Sîai(ehoide rd¡alooq

. 5t¡stainable 5core Card

' EIA- prccess
. EAP'S
. Ecc io,.lriEm
. Mr.ririplier c.ìncep¡
.Car"yir.g capacrty

. Dut¡r;ame ontwi kkeiing

. lnter n¡tronaal, n3tron¡al I
regrcneal ::ken docr

' Dt¡urzame toeristiçcre
produc:en

. Ecotog;6ç¡g, cullu'clc cn
socille aspecten

.C¡;lturele årltrodologre

. Rur¡al iocriçmc

loe.r 5t r sc he
ontwikke ling
(Planet)

. Dynarnic oackaging

. Vt r g, iiii¡,9

.MVO
Omgevrn gsbevrus:zrì n

.Power intereçt rnodei

. kcr ¡rr..¡¿r dcn

.Quick w'nç

. lrteractive Experience Mcdel
(i¡ll, & Siekirq)

'Dr¡ifve.en De 9oÞo
. ExÐor.enco- providers. model
{5chmift)

. De51 rnatron Ccmpelrtivene:s
(Rrtchre & Croughi

.STEEP nr¿del {Norcin)

. concept erì pfoducÌonlwikkeling
irañtporÌ åccoqvnod¡rieç,
åitr¿cÌres en aanvt¡llende drensien

. Product- en se.vrceontwikkeling

. Mãrkt- on clcielgrooprnaly;e

. Or¡der¿oek

.Mârketing en communicatreplan
{crossmediaal)

' lmplementatiepl:n
. Stakeholders

. U9P'S
- Cre.¡trve inCustn¡
.Open process
. Dynâmic proJect måna_qernent
.lm:qinoerinq
. Belevenr:domeiren (Pine &
Cilmore)

' Product life cycl€
. lqnovaticn adaption cr,rrve

Trâvel trendJ
Clobalrr¿t ion
!. iourrsl¡

Productontwi kkeiing /
irlnuv¿t irl

. Cre?iren van bplevingen

. CÈ5tirìJri rurr dcvclo¡-¡rnerrl

. Cestina¡¡c¡,u¿¡r!¡¡Dånce

. Dest; nal,or rnan¡g€l]ì€rrì

.Serrce oí urqi.Fcy

.NÇO'S
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Bijlage 3: Dublin Descriptoren
HBO-niveau
lnternationaal zijn afspraken gemaakt over het eindniveau van Bachelor en Master opleidingen. De

zogenaamde Dublin-descriptoren zijn generieke HBO-kwalificaties die het HBO-niveau beschrijven.

Hièronder volgt een algemene omschrijving van de Dublin-descriptoren met bijbehorende kwalificaties

voor zowel Bachelor als Master niveau.

Heeft aantoonbare kennis van en inzlcht fn een vakgebied,
waarbij wor:dt voortgebouwd op het niveau ber'e¡kt i'n het
voortgezzet onderwijs en dit wordt overtroff€n; functionêert
doorgãans op een ni,veau waarop met ondersteuning van gqspe'
cialiseerde handboeken enlge aspectenvoorkomen waarìtoor
kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebiedvereìst is.

ls in staât om zijnlhaar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe
te passen, dat dit een professionele benadedng van,ziinlhaar
werk of beroep laat zien, en beschitc verder overcor¡petênt¡es
voor het opstellen en verdiepen vân argumentaties.en voorhet
oplossen van problemen op het vakgebied

ls in siaat om relevante gegevens te venzamelen en interpret'
eren (meestal op hetvakEebîed) met het doeleenoordeefte
vormen dat mede gebaseerd is op het afwegênvan, relev¡¡nte
sociaal-maatschappelijke. wetenschappelÌ,ike of ethïsche as'
pecten

ls in staat om informatie, ideeen en oplossingen overte brengen
op een publiek bestaande uit special¡sten of niet'specialisten

Bezit de teervaardigheden die noodzakelijk zijn om eenvewolg'
studie die een hoog niveau van autonom¡e veronderçteÍt aan te
gaan.

Bron : wvw. m ¡ n ocw. n l /docu m e nte n /d u b t i n -de sc ri pto re n -b e sch r¡¡v ¡ n g -200 60 60 8 pdt

De opleiding Manager Toerisme & Recreatie leidt op tot het Bachelor niveau. De Dublin Descriptoren

(DD) 1, 2 en 3 komen bij alle competenties aan bod. DD4 (communicatie) is het meest expliciet terug

te vinden in domeincompetentie 7; de sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organi-

satie). D5 (leervaardigheden) is geconcretiseerd in domeincompetentie 8: de zelfsturende competentie

(intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional).

Alle opleidingen Manager Toerisme & Recreatie werken met deze criteria; wel kiest elke Hogeschool

zijn eigen werkwijze en eigen accenten. Dit is terug te zien in de curricula van de opleidingen. ln onder-

staand schema is een schema opgenomen om de samenhang te verduidelijken.

1. Kennis en inzicht

2. Toepassen van l<ennis
en inzicht

3. Oordeelsvorming

4. Communicatie

5. Leervaardig-heden

t NHTV internationaal hoger onderwiis Breda
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Relatie competenties HTRO-Dublin descriptoren

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, is 'ondeaoek' niet als aparte competentie opgenomen, maar
Jna-.at<l-net 

een belangrijk deel uit van de competenties (zie ook d'e rechterkolom van bovenstaande ta-bel)' Afgestudeerde studenten kunnen binnen'het aandâchtsgebied van elke competentie de aanteiding
van een probleem omschrijven, probleemstelling en ondezoèksdoelstelling definiëren en ondezoeks-vragen opstellen. Vervolgens ziln zii in staat om de juiste ondezoeksmethõden te kiezen (zowel kwali-tatief als kwantitatief ondezoek) en zôwel primaire áls secundaire ondezoeksresultaten teìerzamelen,verwerken, analyseren en interpreteren. Elke opleiding heeft ondezoek op een andere manier ín hetcurriculum ingepast, maar bij alle opleidingen is er veei-aandacht voor prakiijkgericht ondezoek.

It

1. kennis en inzicht

2. toepassen van kennis

en inzicht

3. oordeelsvorming

1. Ontwikkelen van een visie op veranderin

gen en trends in de externe omgeving en

ontwikkelen van relaries, netwerken en

ketens

2. Analyserenvan beleidsvraagstukken,

vertalen van beleidsdoel5tellingen en

alternatieven en voorbereiden van beslu_

itvorming

3. Toepassen van Human Resource Manage-

ment in het licht van de strategie van de
organisatie

4. lnrichten, beheersen en verbeteren van

bedrijfs- of organisatieprocessen

5. Analyseren van de financiijle en juridische

aspecten, interne processen en de bedri_
jfs- of organisatieomgeving om samen_

hang en wisselwerking te vêrsterl<en

6. Ontwikkelen, implementeren en evalu-
eren van een veranderinEsproces

7. Balanceren tusserr People, planet en

Profit

B. lnitiêren, crei!ren en vermarkten van

producten en diensten-

'1. Conceptuelemodulen.

gericht op het over-

dragen van specifieke

kennis en inzicht.

2. Projectengerichtop

het toepâssen van ken-

nis en inzicht

3. (Onderzoeks)cursus-

sen en projecten d¡e

studenten leren metho-

disch te werk te gaan

4. Stage(s) en afstuderen

4. Communicatie 9. Sociaìe en communicatieve competentie
(i ntrapersoonlijk, organisatie, zelfstandig
en ondernemend.

5. Traningen. gericht op
communi.catie, man-
agement en samgn_
werken

5. Leervaardigheiden 10. Zelfsturende competenties (intraper-
soonlijk, beroepsbeoefenaar of profes
sioneel)

6. Studieloopbaanbe-
geleiding/coach ing,
waarin studenten leren
leren en leren reflect-
eren.

I NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
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Bijlage 4: GomPetent¡escan Manager Toer¡sme oktober 2009
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Bijlage 5: Beoordelen van competenties

Kwaliteitseisen met per eís maatregelen en procedures (n):

Validiteit:
- beroepsvereisten/kwalificatiestandaard uitgewerkt in leerdoelen en eindtermen en de
- opleidingskwalificaties vooaien van aanduiding beheersingsniveau
- onderscheid kwalificaties binnen instelling en daarbuiten

Betrouwbaarheid:
- beoordeling op verschillende momenten
- gebruiken verschillende instrumenten
- betrekken verschillende beoordelaars
- studenten en beoordelaars zijn goed op de hoogte en instructie
- beoordelingscriteria zijn bekend

Objectiviteit:
- eenduidige beoordelingen
- getrainde beoordelaars
- meer dan een beoordelaar

Standaardisatie:
- gelijke opdrachten en instructies
- beoordelingsinstrumenten met dezelfde criteria
- enige standaardisatie van afnamecondities voor diverse leer-werkplekken
- regels voor herbeoordeling in oer
- intersubjectiviteit van beoordelaars vergroten door evaluatie en intervisie

Transparantie:
- informeren van studenten en andere betrokkenen over inhoud instrumenten, weging en wie beoordeelt
- instructies en lay-out van instrumenten
- vastlegging procedures rondom beoordeling

Aanvaardbaarheid (optie):
- instrumenten stemmen overeen met opleidingskwalificaties en uitgangspunten examenprogramma
- Bruikbaarheid en efficiëntie (optie):
- praktisch uitvoerbaar en niet onnodig veel tijd

Competentiebeoordelingen via twee soorten bewijzen:
- performance bewijzen: proces- en productbeoordelingen (formatief [tussentijds] of summatief [afsluitend])
- cognitieve bewijzen: weten waarom (principes) - weten hoe (procedures) - weten wat (praktijk)

Eisen aan formatieve en summatieve beoordelingen (als onderdeel van kwaliteitszorg systeem):
.valide beoordelingsstandaard
.valide en betrouwbare beoordelingsinstrumenten
.beoordelaars die standaard en instrument betrouwbaar kunnen hanteren
.kwaliteitszo rgsysteem
.valide beoordelingsstandaard

t NHTV internationaal hoger onderwijs Breda



,llBijlagen bij opleidingsplan Hoger Toeristisch Recreat¡ef Onderwijs 2010-2011

Bijlage 6 Leerplan Management toerisme

ECTS-puntenLeerplan MT-propedeuse 201 1 /2012

TOTAAL

Leerplan propedeuse Management Toerisme

Cursussen

- FinancieelManagement
- Recht
- Organisatieprocessen
- E-business
- ïoegepast Financieel Management
- Productontwikkeling
- Cursus Toerisme en Recreatie 1

- Cursus Toerisme en Recreatie 2

- BasiscursusMarketing
- Deskresearch

. opdracht

. toets

Vaardigheden
- MondelingeCommunicatieveVaardigheden
- Presenteren
- lnterculturelecommunicatie
- Practisch Computer Gebruil<

- Projectvaardigheden
- SchriftelijkeCommunicatieveVaardigheden

. tekst

. taalverzorgìn9

Talen
- Engels I /2

. mondeling

. schriftelijk
- Engels 3/4

. mondeling

. schriftelijk
- Tweede Moderne Vreemde Taal 1

. mondeling
' schriftelíjk

- Tweede Moderne Vreemde Taal 2
. mondeling
. schriftelijk

Projecten
- cPol
_ OPE1

- MAR]

Studieloopbaancoachi ng

- Tussentijdsgesprel<
- Eindgesprel<

Praktijk
- Vrije Studiertrimte
- Vrije Studieruimte
- Vrije Studieruimte

t NHTV internationaal hoger onderwijs Breda



Eijlagen bij opleidingsplan Hqer loensf¡scñ Recreatief Anderwijs 2010-2011
ill

Jaar2 en lesemestervan jaar3 ECTS-punten

7
2
6.

6

2
3
3
2
2

2
2
2

2
2
2

7
I

2
2

TOTAAL

Leerplan Hoofdfase Theorie & Praktijk Management toerisme

Projecten
- Concept en Produ.tontwikkeling 2

- P&M competentres CPO2

- Marketing 2

- Operationeel 3 P

Cursussen
- (Vocr zowel MÏB & UIT studenten) Managemerrt
- Kwalitatrefonderzoek
- Kwantitatiefonderzoek
- Recht
- Yield Management

(Alleen voor MIB s:udenten)
- Bestemmingsmanagement
- Ruinrtelijke lnrichting en Beleid
- Cultuur & Toensme

{Al}een voor UIT studenten)
- Touroperating 1

- Touroperating 2

- Luchtvaart

Vaardigheden
- ManagementCommr¡nicatiestijlen
- Presentaaieiechnreken
- Comrnerciêlevaardiqheden
- lnterviewtechnieker.
- Irarning SPSS

- lnterculturelecorrmun¡catie

Talen
- Engels 5+6
- Moderne Vreenlde Taal 'l

Overige
- Studreloopbaanccaching
- Vrije gtudie ruimte

Pral<tijk
- Stage ( i e s€mest€r jaar 3)

t N HTV Íntematíonaal hoger onder*ijs Bnde



B¡jtagen b¡j opteidingsplan Hoger loensl¡scñ Recreatief Onderwiis 2A10-2011 ll

ECTS-puntenJaar 3 en 2e semester en Jaar 4

9+2
*jz
9t2

3
3
3

7
3
3

3
3
3

2

2
0 6f4

2
ûof 4

15

45

90TOTAAL

Leerol a n Speci a lìsa ti ef ase en Afstudeet'f ase Managenrerrt toerrsme

Special tsaties, prcjecte n

- Totiroperatiag
- AccommoCaties. Hospitaiity,Attract:es
- Toeristische bestemnrings-cntwikkel,nq, branding e¡

communicatie

Curg¡ssen
- iAllen voor ÏOJ-studcnten) Financ:eei lr4rnagemerit

- E- tcurrgm
- Recþr

(Alleen vcor AHA- 5îudente,ri
Crga rrisat ied,agn oee
ProCuctr,¡itert
Comrnunicatre en Con¡unrenî

{Alleen voor IBBC- siudenten)
- C;ty en Regio Eranding
- Edutðrnmen¡
- ToerÌst s:he ccmrnuntcatie

V¡ardiqheden
- Zakeliik rapporte'en

Talen
- Engels 7+3

- Moderne Vreemcle Ta¡l

Over:ge
- Stud !ereis

- Vrije siudie ruinlte

Minorfase
- Elok A

Afstuderen stlge of sc.io:¡e
- BlokB,CenD

I N HW Í ntem.tionaal hoge r ondeøríjs arcde



Bijlagen bij opleidingsplan Hager Toeristisch Recreatief Onderwijs 20lA-2011
,ll

Leerp I an vwo-traject 201 1 -201 2 ECTs.
punten

blok

6
6
3
6

A
I
c
D

3
3
2
2
2
3
3

A
A
A
B
c
c
D

2
2
2

2
2
2

B
c
Ð

I
c
!)

1
I
1

1

2
I

A
B
B
c
c
D

2
2
2

I
c
D

B
D

ÏOTAAL

Leerpla n verk orte trajecterr Ma nagement toe ri snle

Projecten
- Operationeel 3

- Concept en Prcductontwikkeiing 2

- Operationeel 2

- Marketrng 2

Cursussen ( Voor zowel MTg & UII studer;en)
- Marketing
- Financieelmanagement
- Management
- Yield en Revenue Managenrent
- E'Business
- Kwantit¿trefonderzoek
- Kwalitetiefonder¿oek

(Alleen vccr MïB studenten)
- Besternmingsmanagement
- Ruimtelijke lnrichting en Eeleid

- Cultuur & Toerisme

Vaardigheden
- Projectvaardigireden
- Presenta¡ietechnieken
- ManagernentCommunicatrestijlen
- Trarning SPSS

- Commerciëlevaardigheden
- lnterviewtechrieken

Overige
- Studieloopbaancoachrng3
- S¡udieloopbaancoachinç4

(Alleen voor UIT studenten)
- Ïouroper3¡ ng 1

- Iouroperat:ng 2

- Luchtvaart

Talen
- Duitç of Frans 3
- Duits of Frans 4
- Duits of Frans 5

I N HTV i ntemat¡onaal hoger onderwijs Brcd a



Eijlagen bij opleidingsplan Hoger loenstrscñ Recreatieî Onderwiis 2010-2011

ECTS-puntenLeerplan MT-mbo T&R'traject 201 1 12012

3
3
6
3

3
2
3
3
3
3
3
3
3

z
3

TOTAAL

Leerplan MBO TAR t-a1ect Managemeni toerrsme

Cur!r..:ççen

- Financieerlvlancqemelll
- E'busttress
- Toegepa:tFinarrcieelMarraqemeni
- ProC\.tctor:rwikkeling
- Curçus Toerisnie en Recreatie ?

- Cursus Toeris¡ne en Recreatie '1

- Sasiscur:usl'lerketinq
- Marl<etrngtnlirum€'nten
- Deskresea¡:lr

. opdrscl'l
' L iJE(:

- 'iielC err R€venue Managemeni
Kwrlit¡rief onderzock

Vaa.Cighcdcn
- Presenteren
- Frcieci','alrCiçheden
- Scllriftelrike Cs¡nlnurìic.ìt¡eve V¡ardr{¡lreCerr

. tek:t

. t¡alver:c:gi¡g
- lntervÌe..tr:ecþ,r¡eken

T¡len
- Errgels 'ì ,'2

. rrcnCclin,c
' schrti:ell;k

- Engels 3,'4
. ¡ton'Jeli¡lc
. sch.rf:eliJk

- TwetCc Mode'nc Vrecmde Ta¡l 1

. mondPlins

. SCþrìfiÊl;¡1..

- Tweede Mode'ne Vreernde Ta¡l 2

. mondelrrrg

. schrrftelrjk

Prcjecten
- CPO1

- CPE1
- MÂR2
_ OPE2

Studielcopbaancc achi n g

- Elndge;urek

t N HTV Íntemationaal hoger onderwíjs Breda



llBijlagen bij opleidingsplan Hoger Toeristisch Recreat¡ef Onderwijs 2010-2011

BIJLAGE 7 Leerplan First Year Leisure and Tourism Management

Leerplan First Year Leisure and
Tourism Management 201 1 /2012

ECTS-punten 5em

foreign dutch

3
'7
2
2
x
x

t
2
1

2
712
112

TOÏAL

Leerplan First Year Leisure arrd Tourism Management 2011/2012

Proiects
- Projectmanagement
- Proiect marketing
- Project imagineering
- Project financial management

Co urs es

- lntroduction tourism
- lntroduct¡on leisure
- lntroductionprojectmanagement
- The Netherlands, a colourful persp
- Marketing planning

- Marl(eting cåses
- Financial Management
- Accounting
- lmagineering
- lntroduction Research Methods
- E-business

Workshops
- National Tourism Organization

Languages

- Dutch AB

- Dutch CD

- English A
- Englìsh B
- Modern foreign languaqe
- Modern fore¡9n languå9e

Free TIEøFree electiveç
Free electives

5kills
Communicalion skills: meeting
Commun¡cation skills: presentât¡on
Repon writing
Practical computer use, excel

Coachi n9
Study coaching sem I
Study coåching sem 2

Prâctice
Field trip f,TE

;Þê(rf icâtroü mo.reírì iorerqn ian,_ìdêor.
Alpl.LFRADa-01 Fre¡(trAdvdn(eo levelA
All,r LiR^DB-o I I rt'nch Àav.¡ncp!¡ levêl I

ÂIPi IúRÂDA ¡]
ÂrF,1 iCPADB-0-

r;orm¿n À.,vrñ.Èd lÉ ve¡ ¿
aeírì¿r Áov¡r(ed lÈvÈl E

^tPr.LtTBL^,01ArPl L rTtìt 8,0 I

ilåriìn Þeornôe, :cvei ¡,
It¡ri¡¡l r)¡)q¡nne' i¡v(ri Ë

AIÞì LSPELA,ùJ

^lqr 
I <PtJt ß,o'

AIPì LSPALÂ-OI

^lPi 
ISPALB-di

jDnn¡.,h benrnde' rrvúl À
ar)¡nrsn t)cqrnne' rÈvei E

SDrD'!l¡ ¡(iv¿r)Lcd 1o!ol A
t¡ânr<h ¡dvâ¡(ed rêvêi Lì

r.¡ ÀlI' f)tlTSL^8-{-
2 o. AIP DUTSLCD'o D!r!iì 5iDw a/f

¡ NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
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Bijlagen bij opteidingsptan Hoger Toeristisch Recreatief Ondervviis 2010-2011

BIJLAGE 8: Leerplan lnternational Tourism Management & Consultancy

ECTS¡TMC
Totalyear 4year 3year 2year

64 51 2 3seme$er

15

6
3
3
3

20
b
4
3
3
3
1

10

3
3
2
2

18
(ts)

6

3

3
3

3
3

16

3
2
3

2
3
?

36306

5
(8)

4
(3)

1

216
12
3

30 39I

18030 30 3030 3030TOTALS

Curriculum ITMC for lP, NL-Prop & new students WITH tourism

educational background joininq in the 2nd year of ITMC in 2010/2011

(17lOB/201A)

I
TOURISM & DEVELOPMENT

- Tourism Planning & DeveloPment

- The Market PersPect¡ve

- Tourism lmpãct Studies *)

- Understanding the Tourism Consumer lll
THE DËSTINATION
- Cross Cultural 5tudies
- Analysing Touriçm Markets

- Tourism Networks DYnamics

- Pre Feasibility Study
- ManagementAccounting
- Field Research Project

BUSINESs PLANNING

- Financial Accounting

- Feasib¡lity Study
- Project DeveloPment

- Marketing Management Game ll ill
- English l-1

- English l-2
- + modules of 1 Modern Foreign Language 

-"

- (Dutch Culture & SocietY'"' ril
- Commercial Skills
- Researching Tourism

- Quantitative Research in Tourism

- Management I

- lntegrâtêd Mârketing Communication

- ArgumentativeCommunication

Placement

Optionals
(1 module trâded in for 1 MFL'module)

II IIIII
lnternational Tourism Projects
4 Courses
3 5eminars lll
THESIS or CRADUATION PROJECT

") lnclucles 2 lectures Library Orientation & Desk Research

':¡ t tUrll: ECTS) module cân be chanqed for an optional possrb¡l¡ty

'-l¡ ciiviocs obiigato.y for foreign sit,clents with no such course followed before
*-1¡ óeifOfVnf-pOSStBtLtTtES: .r¡ni*rrof 5andamaxim'mof SECTShastobefilledinwith

Optionals, 1 module VoOern Foreigi Languaqe (the 4th ¡n a row of thê consecutive 3 çuccessful

.äpl"a"á before), Croup Dynamiás, Web Design, or ¿ny coursesthat arc possible foryou to

follow at NHTV or any other Univers¡ty

I NHTV internatíonaal hoger onderwíis Breda



Bijlagen brj opleidingsplan Hoger roensf¡:sch Recreatief onderwijs 2010-2011 tl

ITMC ECTS

year 2 yeâr 3 y€ar4 Totel

¡am¡Étar 1 2 3 4 5 6

6
3
3
3

15

20

7
3
2
2

t0

3

3
3

3
3 6

18
(1Ð

2

3
3

3
2
3

16

6 30 36

3 2

{3)
5

(8)

5
t2
3

21

9 30 39

foTAts 30 30 30 30 30 30 i80

c¡-rrricr¡l.m lrMC for Abirur/VWo stucrenrs siarting at NHTV/IrMC in
2010/201 1 wlrHour tourism edrcatro¡r backgrcuncr, NHTV rpcr tr¡L-
prop. (17/08.12010\

I
TOURISM A DEVELOPMENT
- Tourism Planning & Developnrent
- The M¡rker Perjpefiivc
- Touriçm lmpect Siud!€s')
- Understanding the Tour;sm Consumer

THE DESTINATIOtJ
- Cross Cultural Studies
- Analyling iourism Ma¡kets
- Tourism Networks Ðynamrcs
- Pre Feasibil;ty Study
- ManagementAccounting
- Fìeld Resc¡rcb Project

BUs'NESS PLÄNNINC
- Fin¿nci¡lAccourrting
- Feasibìliry Srudy
- Prolect Developmcnt
- Marketinq Manaçement Came I ill
- English l- t
- English t.2
- 4 modr¡les of I Modern Forergn Lançutge.* (Dutch Culture & Sociery... il
- Caomerci¿l Skiils
- Researching Tcur;sm
- Quantitatrve Rerear<h ln Tou¡içm
- Managernont I

- lntegratçdMarketingCommunicatjon
- ArgumontativeCommunication

Pl¿cen¡ent rr rI
Optionals
lntroduction to MÐrker¡ñ9 ""
(l module traded ¡n for I MFL r"nodule) ilr
lnternational Tourism Project:
4 Cor.¡rscc

3 Se¡¡inars ilrt
Tl-lESlS or 6 RADUÂltON pROlECt rI
ì lrì(¡udc5 l eciLir e5 L-¡b..trr OIe¡rtatlOl; $ ieS j. ReSe¿r:h') r MF'- (,- F:15 ì,rrrrclt¡lc a:n br a1ì¡:rgcd i{tr ìtì i)üi Õrr¡i i)c}aribil(,'f M2DaS ÐÞ llg.lto", Íoi iorerg¡ jtudenls dtln nc Suct ao ur:e loilowed DetcrÊ"") Opl-rCl!Ai pr)SStBlLtT.[i .oiii ri 3 5C]5 h.r. ir trÛ r,llecl ;rì witl, Otllt(),ìnlt I rrÒctrìir,¡\,.l{,.1

ern Fcrelqn L.ìnquðge lth€.1th ,n : row ot ìhe ¡on fecutrve r- çUcce!5¡ui comp¡etêd i:efcre, Ç¡r¡¡¡Dyrranrr::, Weo le:lor. lrlttuducltùtì ìi Mù¡l(atil l!. ¡nitoouc¡iut: tç Ä,;ot¡irtlt¡ì ùr .ìtì.? cL,tltir:j ih.l¡arc possible iÕr ,/Õû ta irlliôw lî Nl-lTV or rny oihe- linivpr.iiv
""') Otrlrgatory ltrC arìjy for Al.¡rlurlVWO:r uder¡tr,r¡llìout :uri ¿ (uu,:e iurloured ú¡isrq

I NHTV íntemetìonaal hoger onderwijs Brede
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ECÍS
ITMC

Totdy€är4Vear2

5421

r5
6
3
3
3

20

6
4
t
3
3
I

10

{3}
$
(2)

Ë)

12

3
3

3

5

16

3
2
3

2
3
3

541

216
12
3

39309

120303030
TOTALS

30

Cutnicr.,lurri ITMC for A[¡ìturlVWO¡MTRO stuclerrts fro¡rr tlre lP

Jio Ñi ótoo joirring in 2010/2011 fci the 2 vear posi prope-

der-rtic ITMC (17l08i 2010)

I
TOURt5M & DEVELOPMENi

- Tourism Plannir:ç S De'¡elopt''nent

- Ihe Market Per:Pective

- Tourisn l¡nOact Studies ')

- UrderslandrnE the Tourrgm Consrmc¡

THE DESTINATIOII
- Cror: Cul:ural Studiet

- ArralYsinq Tcurrsnr [4¿rkets

- Tourigm l'letworkç DYnrnlcs

- Pre Feasib¡litY St''rdY

- ManagementA'ccun:;nq
- FieiC Fe¡earch Prc;ec:

tsUSlNESS PLi\NNINC
_ F;nanCi¿l ACCOunttng

- FeasibilitY 9:uclY

- Pro!ect DevelcP¡¡ent

- Maiket,ng Macagernent Game

- Énglish l-1

- Ençlieh l-2

- i,""oCrf *t of 1 Modern Fi¡teìc¡t¡ l-¿r-rguè<ja " ll
- Commerrial Çkillç

- ResearctrirrqTo'"rrism

- Q.¡antitative Research n Touris¡¡

- Management i

- lnteqr3Ted lisrketing Cctl'l¡runtcation

- ArEutrlelri.etlve CcllllÌ1Ùlì1Éð:l'Jlì IOptìonals

t nternational To'-rrr5ñ Proiects

4 Courses
3 Serninars

Tl-lEgiS or C RAÐtJATIOl''l PROJECT

II II
'ì l¡rcÌude: I rccttt ¡er Lri)l ¡rY Crle'r-i¿t¡icl- & De:r Re:e¿'cl'

bti 11

1 MF- I tc 15ì rnodulc can bc ch¡ttg cC lo' I /Tlllrol. Po'il
,-i,rr 

".¡tl 
t, ]t:tilrt,rir. C¡'rt¡¡:

'.') OPTIOT'1AL PIS>i
l'¡¡r¡tnr:: Wcb Dc:'g
Jlr} alt ìÈr lltrt'rr't't:v

BlLlTlE') '.o'..r1uí 5 ECT-¡ ll¡'. i.o Lre f ille

n. cr ¡ny coLl"ict:1.ì¡i ¡lc aot:rt) lc for ;o u ic f orlov'r r: llrlT\'i :

I N HTV í ntematÍonaal hoger onderuíis Brcda
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BIJLAGE 9: Leerplan lnternational Tourism & Travel lndustry

ECTS YEAR SEMESTER
&T

3
3
6
3
3

2
2
3
2
2

1-1
2-3
1-2
2-?
2-4

3
2
6

3
2
4

1-2
2-4
1-2

3
2
2
5
7
5
3
3

2
2
3
2
2
2
2
3

1-2
2-4
1-1

1-7,2
2-3
2-4
2-3
1-1

2
6
3
3
3
1

2
3
2
2
3
3

1-1
'l-1,2
1-2
1-1
't-2

1.1,2

5
15

2
4

all
1-1,(2)

2+3
2
2

all
1-1,2
2-3,4

12
3
3

330 2-3,4

4
4

1.1,2
2-3,4

TOTALS 180

Leerplan lnternational Tourism & Travel lndustry 2A1O-201 1

- Touroperating (1)

- Touroperating (2)

- Touroperating - Aviation project
- Aviation Management (1)

- Aviation Managmenet (2)

- E-tourism
- Fieldtrip 1

- lTlP project - lnternational Tourism lndustry
Perspectives

- Tourism marketing instruments
- Tourism marl<eting strategies
- Tourism marl<eting communcation
- lmagineering project
- Management
- Operational management project
- Managementaccounting
- Financial account¡ng

- Commercial skills'1
- Crossculturalstudies
- Quantitativeresearch
- Qualitative research
- Argumentativecommunication
- Coaching*2

Optionals'3
Mi nor program (i ndividual speciallsations)

Foreign language (4 modules)
English 1

English 2 CITT2EN2

CITTPLCMPlacement

THESIS proposal
THESIS

ECTS = European Credit Transfer System
1 ECïS = 28 hours of study
1 Academic year = 60 ECTS

I NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
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BIJLAGE l0: Programma Duaal Management toerisme

ECTS-
punten

blokPropedeuse duaal

10
10
16

TOTAAL

Programrra Duaal Management toerisme

Cursus Algemeen Management
- Managementenorganisatieontwil<l<eling
- Management en personeel

Cursus Fìnancieel Management
- Financieel management deel 1 lnleiding
- Financieel management deel 2 Kostencalculatie

Cursus Marketing
- Marketing management deel 'l lnleiding
- Marketing management deel 2 lnstrumenten

Cursus Achtergronden Toerisme, Recreatie en Vrije Tijd
- De economische, sociale, ruimtelijke en psychologis

che gevolgen van de ontwil<l<eling van de vrije tijd

Cursus Communicatie
- Mondelinge en schriftelijl<e communicatie

rI
EVC's Ëlders Verworven Competenties
- Basiskennis toerisme en recreatie
- Praktijk toeristisch management
- Praktijl<operat¡oneel management

t NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
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Postpropedeuse duaal ECTs.
punten

blok

4
5
6

Ð

Þ
4

5
6

3
4
5

þ
,

18

5
18
1g
18

TOTAAL

Programma Duaal M.lnagement toerisme

Cur;us Engels
- Engels deel I

- Engels deel 2

- Engels ceel 3

Cur;us Public Relatiorrç
- Pr-'blic rel¡ticnç

Cr.rrsus 4lgerneen M;rrragemerrt
- (walìteitsr¡rnaqemenî
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Ma nagementsamenvatting

Op donderdag 14 oktober en dinsdag 9 november 2010 zijn de opleidingen FBTR en Ad-FBTR van NHW

internationaal hoger onderwijs Breda gevisiteerd door een commissie van AeQui. Het totaaloordeel van de

commissie is positief.

De opleiding FBTR is een functiegerichte opleiding voor de toeristische en recreatieve sector. De grondslag wordt

gevormd dJor het profiel van dã Bachelor of Business Administration, dat is uitgewerkt in een viertal specifieke

functies: Manager recreatie-onderneming (MRO), Manager toeristische marketing en communicatie {MTMC),

Manager Travel Trade (MTT) en Tour Manager {TM}'
Na een gemeenschappelijk propedeutisch jaar maakt de student een keuze voor een van de vier afstudeer-

richtingen. De commissie heeft vastgesteld dat alle vier de afstudeerrichtingen leiden tot het bachelor eindprofiel

van de BBA, elk met haar eigen aandãchtspunten. Voor de Ad is de leerroute dezelfde als voor de bachelor, in dien

verstande dat het tweede jaar wordt afgesloten met een Ad-assessment. De bachelor gaat in de twee jaren daarna

door op met nâme het strategische en beleidsmatige niveau'

De opzet van de opleiding is kenmerkend: het curriculum bestaat uit een stâpeling van kortcyclische eenheden van

steeds drie weken. Deze drieweekse leerarrangementen (LA'den) hebben een vaste structuur, waarbij steeds

wordt ,afgetrapt' met een evenement om de context te schetsen. Dit biedt de mogelijkheid voor de opleiding om

de benodigde kennis Just in time' aan te bieden. Ook vindt toets¡ng per leerarrangement plaats'

De visitatiecommissie is erg gecharmeerd van deze opzet van het curriculum, binnen het kader van de functies

waartoe wordt opgeleia. S-pe-cifiele waardering heeft zij voor het feit dat in het merendeel van de LA'den ook

inbreng vanuit het werkveld ¡s, bijvoorbeeld in het event of door een bezoek aan een organisatie' Positief is ook

dat de LA,den van de studenten het werktempo, de dynamiek en flexibiteit vragen die ook de branche zo typeert

in de beroepspraktijk. Zo wennen en leren zij al tijdens de studie het gevraagde tempo te maken'

De aan de opleiding verbonden docenten blijken praktijkgericht, meerdere van hen volgen op dit moment zelf ook

een studie en/of vervullen een functie in hei werkveld. Deze combinatie maakt dat er sprake is van een kwalitatief

goed docentencorps, dat zich bovendien erg betrokken toont bi¡ de opleiding. De vestiging van de opleiding in een

ãpart gebouw op de NHTV-campus werkt in de ogen van de visitatiecommissie versterkend voor de sfeer en het

unieke van de opleiding. studenien geven in elk geval aan persoonlijk gekend te zijn en zulks is voor een opleiding

van deze omvang (circa 750 studenten) niet evident'

De opleiding besteedt ruim aandacht aan vernieuwingen, zowel specifiek in de toeristische/recreatieve sector

(,grenzen vJrvagen,) als ook op het gebied van 'social media': men realiseert zich dat grote delen van de sector

afhankelijk zijn van nieuwe technologieën en neemt dit op in het curriculum'

Naast deze positieve bevindingen zijn er uiteraard ook verbeterpunten geconstateerd, die te zien zdn als

aanbevelingen om een nog betere opleiding te verzorgen'

De commissie is van mening dat de beroepshouding, die zo kenmerkend is voor dit werkveld, beter geëxpliciteerd

kan worden en op die wijzã ook meer expliciet in ãe opleiding terugkomt en Setoets kan worden. Daarbij wordt

vooral gedacht aan attitudeaspecten zoals representat¡viteit, uitstraling, communicatie en beheersing van het

Nederlands.

Ook kan de opleiding de aanwezige differentiatiemogelijkheden verder expliciteren en wellicht verder uitbouwen'

Bij differentiat¡e ,naãr boven roel denkt de comm¡siie aan het expliciteren van hetgeen de opleiding te bieden

heeft aan de betere studenten. Bij differentiatie valt voorts te denken aan de uiteenlopende instroomniveaus en

vooral de uiteenlopende taalbeheersingsniveaus.
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Als gekeken wordt naar het betrekken van het werkveld, dan stelt de visitatiecommissie vast dat dit frequent en op
meerdere wijzen gebeurt. Wel merkt zij op dat de werkveldcommiss¡es (vier in getal) slechts eenmaal per jaar
bijeen komen. Dat lijkt wat weinig in relatie tot de overige praktijkgerichte maatregelen die de opleiding treft. En

in het kader van vervagende grenzen kan men zich afvragen of vier specifieke werkveldcommissies nog wel los van
elkaar betrokken moeten worden bij de opleiding.

Alles overziend is de visitatiecommissie enthousiast over de opleiding met haar specifieke doelgroep en haar
specifieke aanpak. Er wordt een aantrekkelijk curriculum geboden, hetgeen ook resulteert in rendementen die
boven het gemiddelde liggen.

Alle onderwerpen van het NVAO kader zijn positief beoordeeld (voldoende en goed) en op die grond geeft de
visitatiecommissie een positief advies inzake accreditatie van de opleiding FBTR, zowel de Bc als de Ad, beide
voltijd en duaal.

Namens de voltallige visitatiecommissie,

Utrecht, februari 2011

Voorzitter
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Ovcrzicht

De beoordelingen per onderwerp en facet zijn weergegeven ín onderstaande tabel en zijn uitgesplitst naar de

volti.jdse en de duale varianten van de Bachelor en Ad.

g=goed,v=voldoende
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Colofon

lnstclling cn oPlciding

lnstelling
Adres

Postbus

Telefoon

Website

NHW internationaal hoger onderwiis Breda, Academie voor toerisme

Mgr. Hopmansstraat 75,4817 JT Breda

Postbus 3917, 4800 DX Breda

076-53322A3
www.nhw.nl

Voorkwaliteitverantwoordelijkebestuurder.I,voorzitterCollegevanBestuur.
Academiedirecteur:J
contactpersoon met uetrãki-n g tot kwa riteit va n de opleidi n g,-, o ple id ings manager'

Opleiding: Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

Niveau: HBO bachelor resp- Associate Degree

Titel: Bachelor of Business Administration in Tourism Management resp' Associate Degree in Tourism

Management
Variant: Voltijd en duaal

Locatie: Breda

Visitaticcommissic

De visitatie is uitgevoerd op 14 oktober en 9 november 2010. De commissie bestond uit:

voorzitter en tevens deskundig op het gebied van BBA

-,

werkveld- en domeindeskundige Recreatie en Toerisme

-,secretarts
-,studentlid

De visitatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van

AeQui VBI

Vlindersingel 220

35114 VM Utrecht

(030) 87 82A87

www.AeQui.nl

7
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NHW internationaal hoger onderwijs Breda (hierna NHTV) positioneert zich als zelfstandige hoger onderwijs-

instelling en richt zich op de ontwikkeling van de beroepspraktijk en op wetenschapsbeoefening in de volgende

verwante en specialistische domeinen:
. DigitalEntertainment
r Hotel & Facility
o Stedenbouw, logistiek en mobiliteit
¡ Toerisme
e Vrije tijd

NHW biedt in totaal elf HBo-bachelor opleidingen aan en twee academische bachelors (op het gebied van vrije tijd

en toerisme). Tevens biedt NHTV masters aan op het gebied van lmagineering en Toerisme. NHTV heeft vier

locaties in Breda, meer dan 6.900 studenten uit binnen- en buitenland en een kleine 700 medewerkers'

NHW ziet het als haar opdracht om aan het onderwijs invulling te geven via drie speerpunten: internationalisering,

academisering en excellentie. Voor elke opleiding afzonderlijk wordt bekeken tot welke hoogte deze speerpunten

realiseerbaar zijn.
. lnternationalisering: studenten worden voorbereid op een loopbaan in internationale context. Daarbi.i is de

ambitie om meer buitenlandse studenten en medewerkers aan te trekken.

o Academisering: NHTV werkt aan de voorbereiding van wetenschappelijke onderwijsprogramma's, waarbij als

uitgangspunt is genomen dat NHW alleen investeert in wetenschappelijk onderwiis dat elders in Nederland

(nog) niet wordt aangeboden.

o Excellentie: NHW wil medewerkers en studenten inspireren en uitdagen hun talenten optimaal te

ontwikkelen, hun kennis en kunde te ¡ntegreren en deze als professional of als wetenschapper op excellente

en duurzame wijze toe te passen in de samenleving'

NHîV ontwikkelt haar kennis en onderwijs vanuit drie inhoudelijke strategische thema's: lmagineering, Cross-

cultural Understanding en Social Responsibility. Deze thema's liggen aan de basis van de 'kennisidentiteit' van

NHW. Ook voor deze thema's geldt dat ze niet voor elke opleiding even sterk van toepassing zijn'

A"Qei

Dc Academic

De Academie voor toerisme bundelt een wo-bachelor (Bachelor of Science Tourism), twee, deels Engelstalige,

HBO-bacheloropleidingen {Management toerisme en Functiegericht toerisme en recreat¡e) inclusief een Associate

degree (Functieierichitoerisme en recreatie), twee Engelstalige masteropleidingen (European Tourism

Management en Tourism Destination Management) en een pre-master'

,' Dc oplciding

FBTR stelt zich ten doel om een opleiding te bieden aan studenten die:

. over het algemeen bewust voor een functie, afstudeerrichting of werkveld kiezen, dus contextgericht willen

studeren, ook in een internationale setting;

¡ Over het algemeen bewust kiezen/zichzelf geschikt achten voor het volgen van onderwijs via het didactische

model dat de opleiding gekozen heeft;

B en Ad Functiegerichte BachelorToerisme en Recreatie feb 2O11 9



. Streven naar een functie waarin direct contact met de consument/klant centraal staat en die dienstverlenend
willen zijn;

. Duurzaam ondernemerschap als toekomst zien, en dus innovatief willen zijn;

. Communicatief sterk zijn of zich tot communicatief sterke personen willen ontwikkelen, ook op het gebied van

social media;
o Een proact¡eve houding hebben;
¡ Relatief sterk gericht zijn op ervaringsleren.

Na een gezamenlijk propedeutisch jaar kan de student afstuderen in een van de volgende richtingen
. Managerrecreatie-onderneming
. Manager toeristische market¡ng en communicatie
. ManagerTravel Trade
. Tour Manager

De opleiding FBTR bestaat sinds het collegejaar 2OO4|2OO5 en kent zowel een voltijds als een duale variant.
Daarvóór bood NHTV de opleiding Kort hbo toerisme en recreat¡e aan. Deze upgrading past binnen de strategische
keuzes van NHTV en de Academíe voor toerisme.
Sinds de start van FBTR in 2004 en Ad-FBTR in 2006 kent de opleiding 260 afgestudeerden.
Na afronding van de opleiding FBTR verkrijgt de student de titel Bachelor of Business Administration in Tourism
Management.

Sinds het studiejaar 2006/2007 is het associate-degree programma Ad-FBTR van start gegaan. De Ad-opleiding

duurt twee jaar en kent een eigen graad, de associate degree. NHTV biedt deze opleiding zowel voltijds als duaal

aan. De duale variant wordt in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven aangeboden.
Beide opleidingen zijn voor het laatst ¡n 2006 geaccrediteerd, maar waren toen nog niet volledig ontwikkeld. De

afgelopen jaren zijn er onderwijsinnovat¡es doorgevoerd na evaluaties met stakeholders en ontwikkelingen in het
onderwijs en in de branche.

De visitatie

De opleiding heeft een zelfevaluatie opgesteld ten aanzien van de gevisiteerde opleiding, en deze doen toekomen
aan het visitatieteam in augustus 2010.

NHTV heeft aan AeQui VBI opdracht gegeven onderhavige visitatie uit te voeren. Hiertoe heeft AeQui een

onafhankelijke en ter zake kundige comm¡ssie samengesteld. Met vertegenwoordigers van de opleiding heeft
eenmaal een voorbereidend gesprek plaatsgevonden.

De visitatie heeft op 14 oktober en 9 november 2010 plaatsgevonden volgens het programma dat in bijlage 2 is
weergegeven. De commissie heeft de beoordeling in onafhankelijkheid uitgevoerd; aan het einde van de visitatie is
de opleiding in kennis gesteld van de bevindingen en conclusies van de commissie.

Deze rapportage is in concept toegestuurd aan de opleiding op 7 februari 2011; de reacties van de opleiding zijn

verwerkt voor zover ze relevant waren.
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Dit rapport vormt de integrale weergãve van de visitatie. Daarbii zijn de vastgestelde onderwerpen van het NVAO

beoordelingskader:
- Doelstellingenopleiding

- Programma

- lnzetvan personeel

- Voorzieningen

- lnternekwaliteitszorg
- Resultaten

Steeds wordt per facet aangegeven welke bevindingen de visitatiecommissie heeft gedaan en op Srond van welke

overwegingen ze tot haar beoordeling is gekomen. Omdat er meerdere opleidingsvarianten tegel¡jk zijn

beoordeeld, geldt voor de varianten steeds hetzelfde oordeel tenzij expliciet anders is aangegeven.

8ij de beoordeling van de facetten zijn de volgende uitgangspunten Sehanteerd'

- Excellent: als op dit facet de opleiding een voorbeeldfunctie kan vervullen op nationaal niveau;

- Goed: als dit facet duidelijk beter wordt uitgevoerd dan vergeliikbare opleídingen;

- Voldoende: als dit facet wél voldoet aan de meest relevante criteria, maar niet te kwalificeren is als goed.

Daarmee is'voldoende' de maat voor basiskwaliteit;

- Onvoldoende: als op dit facet niet voldaan is aan de criteria of aan de meest relevant geachte criteria binnen

het facet.

Bij de beoordeling van de onderwerpen zijn als uitgangspunt gehanteerd:

- Positief: als alle facetten binnen dit onderwerp voldoende of beter zijn, of als er maximaal één facet

onvoldoende is dat gecompenseerd wordt door andere positief beoordeelde fâcetten;

- Negatief: als binnen dit onderwerp meerdere facet(ten) als onvoldoende worden beoordeeld.

De commissie heeft ervoor gekozen om een positieve beoordeling van een onderwerp nader te duiden als

voldoende, goed of excellent, met uiteraard een onderbouwing van deze waardering.

ln de bíjlagen is het programma van de visitatie en de samenstelling van de commissie weergegeven- Tevens wordt

in bijlage 3 het domeinspecifieke kader gepresenteerd.
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1. Doelstellingen oPleiding

7.7 Ðomeinspecifíeke eisen: de eindkworificotíes von de opreiding sruiæn aan bii de eisen die door (buitenrandse)

voksenoten ", 
¿u A"ro"priäii iìiai *"ø"r;t' ""'"pleidíns 

in het betreffende domein'

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

o De opreiding Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie (hierna: FBTR) stelt zich ten doel studenten op

te reiden voor een råpbaan met interna.tion"li o.*o"o,"r in ¿" to"l¡rt'o.h-'"t'""ti"ve branche' De student

wordt toegerur. ,.a d¡u"rr" competentiestlî,i..,l"alatie 
van t"""ìt' """t¿igheden 

en beroepshouding'

. ijïiïi:*J*::::'4":'J:ffi1i;Jåï:fi'"î:':::þ:ï.1* argemeen vas'Îges'lerde domeinprorier

van de Bachelo, ot gï,in",, Administratio",;;J,;; gepubliceerd zijn door de HBo-raad.

¡ rn samen.pr."t ,n"11r", b"ro"o"nu",o n."nîî "oi.åìnu 
rrr*.¿. r,r;;"" BBA competenties uitgewerkt in

vier "frtrd""rprofi"l"n. 
De opleiding irã-ï"""g, studenteri om op associate-degreeniveau en

bacherorniveau die competenties * u"*l*"n dieiereist zijn voor management-startfuncties 
in het

functieprofielu"nnr*"r"rrecreatie-ondern"*ingtMRO),Managerto"'¡'t¡"r'"tarketingencommunicatie

. il*i#*"nli:i;:::m;l::îlilii:1il::r::van 
een Ad rou'Ìe De s'Ìuden'l die he'l Ad-

traiect volgt, *"rn ""r. 
."n .ll" ,ro ..ä""i""til'' u"t ¡¿ n¡"""J *vat het operationele en tactische

bedriifsvoeringsniveau en dus d".orp"t"ni"'l"r't'""¿ ¡¡¡ ¿it n¡Jeau''De competenties op strategisch- en

beleidsmatig "t""rää,* 
¿" ,*¿"^i in de twee laatste iaren van de bacheloropleiding'

r Meer in detail ziin de volgende vier **-,"0..iì"ú" """"" "a'deerrichtingen 
vastgesteld:

o Managcr rccrcatic-ondcrncming: * å"'" afstudeerricht*U ";;;;; 
i" 

'tu¿Ãt 
zich in de verschillende

vormen van recreatie en de bedrijfs;;;;;"" deze ondernerì*"" t* een sterke focus op trends en

ontwikkelingen op het gebied ""n 
i,r,i"L media en t"i:{";lifk verantwoord ondernemen' De

student g"". ona.' ander. 
"un 

¿" ,üË-*"t leiderschap' 'n"'rttt""tttt' 
hospitality' productontw¡kkeling'

" i*".":::*,iä:ï"",Ïlii:"i'::ffi:'l'å".*, 
d" man¿¡ser toeristische mlrketile en communicatie

,orgt "*oorl"i 
¿" in,"r*"¿¡"¡r" .or tîrï;;;;;"t""t "n '"rt""ri¡ï 

*"'kt ""n 
de ene kant en aanbod en

aanbieder van het toeristische pr"d";;;; de bestemmjns..aan oe andere kgnt op een iuiste wilze wordt

ingevuld met gebruikmaklns va1 on"o"ll" i"ln"o" ¿¡'t'iuuii"t"nalen waaronder sociale media'

o Managcr TraJcr rradc: de srudent *î¿. opea"iu orn ,"irp-i;i; t" ontwikkelen en te verkopen' Hij

/zii houdt daarbij rekening *". *""Jrî" lîit'nn""n"^' ;il;;en zijn zowel toeristen als zakelilke

klanten, individueel en in groepsverband. onderwerpen die aan bod komen:-productontwikkeling'

achtergronden van bestemmingen, marketing, ,"1",, "-tot'j"l'""' 
pt"nn¡ns' reisadvisering' financiän en

touroperating ' --^r^:¡ am srôêoêrì toeristen in Nederland of het buitenland te

" ;***;*ff;:îï::*î,",'¿'rïË:îili"'J':.ff1"'ï;;. 
afecten van randen is berangriik

Met behulp van vakken "t, 
,o.ioto=siJ"."-r*¡i'1u1"]::ilJttuaenl¡otlie-een 

sroepsproces te

begeleidenl E"n ,."r" in het buitenlaîd is verplicht' De specialisatie Tour Manager is volledig Engelstali*'

ospecifiekerp".rpun."nals'imaginee;;;;;'ì;;*"tion"i¡'"¡ift¡"i"t'et*Jind"nindeverschillende

: ,;Jï:"ffi'j;,ll,;.|o ;ru:î*j* :l'-runx::lifr t$l;eschreven 
in de runc'lieprorieren en de

hierop aansruitende BBA-cornp.,"n,,"r"ariiãa o opgesteld in ,"å"n,p'""k met en geaccordeerd door het

(internat¡onale) werkveld' 
r

¡ De evaluatie u"n ¿. functieprofielen gebeurt jaarliiks tussen vakdocenten en werkveldcommissies'

B en Ad Functie6erichte Bachelor Toerisme en Recreatie feb 2O11
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a Tevens worden de eindkwalifícaties regelmatig getoetst middels eigen alumnionderzoek en de eigen
kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties onder studenten en docenten, alsmede middels de resultaten die
jaarlijks voortkomen uit de HBO-monitor.

a

De eindkwalificaties zijn gebaseerd op de algemene BBA-domeincompetenties die landelijk zijn vastgesteld. De
verdere uitwerking naar de vier functies waartoe FBTR opleidt is uitgevoerd in samenspraak met het
beroepenveld. Tevens houdt de opleiding de vinger aan de pols bij haar oud-studenten,
NHru-breed zijn speerpunten benoemd, waarvan imagineering en internationalisering belangwekkende zijn. Deze
'NHTV-add-ons' zijn adequaat terug te vinden in de profielen van de afstudeerrichtingen. De visitatiecommissie
waardeert deze verdere invulling en beoordeelt het facet'domeinspecifieke eisen'als goed.

1'2 Niveau: de eindkwolificoties van de opleiding sluiten øan bij olgemene, internotionao! geoccepteerde
beschrijvingen von de kwalificaties von een Bachelor of een Assoc¡ote Degree.

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld.

De tien competenties zoals geformuleerd door de HBO-raad en waaraan FBTR gestalte geeft, zijn:
7. ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

relaties, netwerken en ketens.
2. Analyseren en implementeren van de financiële en juridische aspecten.
3. Toepassen van HRM in het licht van de strategie van de organisatie.
4. lnrichten, beheersen, analyseren en verbeteren van bedrijfs-oforganisatieprocessen.
5' Analyseren van beleidsvraagstukken, de vertaalslag maken naar beleidsdoelstellingen en -alternat¡even,

en voorbereiden van besluitvorming.
6. ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces.
7. Sociale en communibatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie)
8. Zelfsturende competentie (interpersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional)
9. Balanceren tussen People, planet en profit.
10. lnitiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau dat vereist mag worden van een beginnend beroepsbeoefenaar
op HBo-bochelorniveau. De opleiding heeft in een schematisch overzicht de Dublin Descriptoren gerelateerd
aan de tien FBTR-competenties; hieronder volgt een samenvatting.
o Kennis en inzicht: De afgestudeerde beschikt - in alle afstudeerrichtingen - over een brede,

multidíscíplinaire basis en bezit kennis, vaardigheden en inzicht op het gebied van:
o Communicatie in meerdere talen en in een interculturele contexg marketingmanagemenq financieel

management; organisatiemanagemenÜ HRM. De opleiding bouwt voort op kennis opgedaan in het
voortgezet onderwijs over algemene economie, bedrijfseconomie, management en organisatie,
communicatie en moderne vreemde talen.

o Toepassen kennis en inzicht: voor de afgestudeerde is de toepassing van kennis, inzicht en vaardigheden
essentieel voor het functioneren in de beroepspraktijk. FBTR traint - via competentiegericht onderwijs in
de vorm van leerarrangementen waarin problemen uit de beroepspraktijk centraal staan - studenten in
het voortdurend toepassen van de verworven kennis, vaardigheden en inzichten. ln de loop van de studie
worden de problemen steeds complexer, terwijl de ondersteuning afneemt, waardoor de student aan het
eind van de opleiding als beginnend beroepsbeoefenaar zelfstandig aan de slag kan. Naast deze werkwijze
binnen de gehele studie, zijn op elk niveau van bedrijfsvoering subcompetenties aan te geven. Uit deze

a
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subcompetentieskomtdegeîntegreerdetoepassingvankennis,inzichtenvaardighedenvoordeaanpak
van problemen in het werkveld duidelijk naar voren'

o oordcclsvorming: De afSestudeerde is in staat relevante gegevens te verzamelen en te ¡nterpreteren en

zichopbasishiervaneenoordeeltevormenoverdeaanpakvanvraagstukkenbinnenhetwerkvelden
over wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke kwesties' Hierbii gaat het om de competenties en

allesubcompetent¡esophetgebiedvanstrateSischenbeleidsmatighandelen.
o communic¡tic: De afgestudeerde beschikt ou"' 

""n 
scala aan communicatieve en sociale vaardigheden'

Deze zijn onontbeerlijk in het werkveld van toerisme en recreatie; hierbii gaat het om communicatie op

verschillende niveaus, in een internationale omgeving en in een interculturele context en

" f:"i:::1;lÏt"", De afgestudeerde is in sraat om in de beroepspraktiik te functioneren en zich voort-

durend te professionalisãren in de uitoefening u"n het eigen beroep. Daarnaast is de afgestudeerde

voldoende toeSerust om op grond u"n u"*o--"n kennis' inzicht en vaardi6heden een vervolgstudie aan

te gâan die een zeker niveau van autonomie veronderstelt'

Ten aanzien van het Ad-niveau en de daarbij horende Dublin Descriptoren volgt hier een samenvâtt¡n8'

o Kcnnis cn lnzicht: De afgestudeerde heeft - in alle afstudeerrichtingen -aantoonbare kennis'

vaardigheden en inzicht op het gebied van:

oCommunicatieinmeerderetalenenlneeninterculturelecontext;marketingmanagement;financieel
management;organisatiemana8ement;HRM.Deopleidingbouwtvoortopkennisopgedaaninhet
voortgezet onderwiis over algemene economie, bedrdfseconomie' management en organisatie'

communicatie en moderne vreemde talen'

o Tocpasscn kcnnis cn inzicht: voor de afgestudeerde is de toepassing essentieel binnen de beroepsmatige

context van kennis, inzicht en vaardigheden. FBTR traint - via competentiegericht onderwiis in de vorm

van leerarrangementen waarin problemen uit de beroepspraktiik centraal staan - studenten in het

voortdurend toepassen van de verworven kennis, vaardigheden en inzichten' ln de loop van de studie

worden de problemen steeds compler"r, a"rriii J" onderieu¡¡ng afneemt, waardoor de student aan het

eind van de opleiding als beginnend u"-.prú"o"r.naar zelfstandig aan de slaS kan op vooral tactisch

" ä:i;l:trr"rming: De af'estudeerde is in staat relevante gegevens te identificeren en te gebruiken en op

basis hiervan vraagstukken binnen het werkveld aan te pakken' Hierbil gaat het om de competenties en

allesubcompetentiesophetgebiedvanoperationeelentactischhandelen.
oCommunicatic:Deafgestudeerdebeschiktovercommunicatieveensocialevaardighedenwaarmeehij

kan interacteren met leidinggevenden en cliënten. Deze zijn oñontbeerlifk in het werkveld van toerisme

enrecreatie;hierbiigaathetomcommunicatieopverschillendeniveaus'ineeninternationaleomgeving
en in een interculturele context en beroepshouding'

o Lccrvaardighcdcn: De afgestudeerde is in staai om in de beroepspraktiik te functioneren en zich

voortdurend te professionaliseren in ¿" uito"f"n¡ng van het eigen beroep. Daarnaast is de afgestudeerde

voldoende toegerust om op grond van verworven kennis' inzicht en vaardigheden een bachelorstudie aan

De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat zowel de algemeen vastgestelde bachelorcornpetenties als de Ad-

competent¡es in voldoende 
-mate 

terugkomen in de doelstellingen vân de opleiding. wel is de commissie van

mening dat de specifi"t"i.-"prtoraing zoals die in de recreatie en het toerisme nodig is' beter uitgewerkt kan

worden.Dezeberoepshoudingkanverdergeêxpliciteerdwordenopmetnamehetonderdeelrepresentativ¡teit'
bijvoorbeeld in gedrag, uitstraling, communicatie' D" to**i"ie beoordeelt alles bij elkaar het facet 'nivcau' als

te gaan.

voldocndc
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7.3 Oriëntotie HBO:

De eindkwolificaties vdn de opteiding ziin mede ontleend aon de door of met het relevonte beroepenveld
opg este lde be roe psprofie le n e n/of beroepscompete nties.
Een HBo-Bochelor heeft de kwolificoties voor het nivequ von een beginnend beroepsbeoefenoor in een specifíek
beroep of ìn een somenhangend spectrum van beroepen woorvoor een HBO-opteiding vereist of dienstig ìs.

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld.

De eindkwalificaties van de FBTR-afstudeerrichtíngen zijn opgesteld in samenspraak met en geaccordeerd
door het werkveld, De werkveldcommissie is thans georganiseerd per afstudeerrichting en komt jaarlijks
bijeen.

De opleiding beoogt praktisch georiënteerde beroepsbeoefenaars af te leveren, en onderhoudt daartoe veel
relaties met het werkveld. Zie ook facet 1.1.
De eindkwalificaties zijn geformuleerd op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Alumni zijn dan
ook tevreden over de opleiding als basis om te starten op de arbeidsmarkt. ook biedt de opleiding een goede
basis om de competenties verder te ontwikkelen en is de starter bovendien goed voorbereid op de
arbeidsmarkt.

De visitatiecommissie concludeert op grond van deze bevindingen en die vermeld onder facet 1.1 dat de
prakt¡jkor¡ëntatie nadrukkelijk aanwezig is in de doelstellingen van de opleiding.
op grond hiervan beoordeelt de commissie het facet 'oriëntatie' ars goed.

Eeoordelìng van het onderwerp Doelstettíngen opteÍding.
De opleiding FBTR heeft de algemeen geaccepteerde bachelor en Ad-competent¡es nader uitgewerkt in vier
specifieke functieprofielen ín het toeristisch en recreatief werkveld. Deze uitwerking heeft plaatsgevonden in
nauwe samenspraak met het werkveld; ín de ogen van de commissie is er sprake van sterk praktijkgerichte
functieprofielen. Evaluatie vindt periodiek plaats en leidt tot bijstellingen. De specifieke NHTV-thema,s zoals
internationalisering en imagineering vindt de commissie goed terug in de profielen. Alles bij elkaar beoordeelt de
visitatiecommissie het onderwerp Doelstellingen opleiding als goed, waarbij wordt aangetekend dat de
beroepshouding meer expliciet terug kan komen in de functieprofielen.
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2. Programma

2.7 Eisen Hgo: kennisantwikkering door studenten vindt proots via vokriterotuur, aan de beroepsprøktijk ontleend

studiemoteríøalenviainteractiemetdeberoepspraktijken/of(toegepast)anderzoek.
Het programmo heeft oantoonbare verbonden m"t orír"b ontwíkkelingen ín het vokgebied / de discipline'

Het progrommo woarbargt de ontwikkelíng van bteroepsvaordígheden en heeft aantoonbare verbanden met de

øctu e Ie be ro e P s P rakti ik'

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

a FBTR werkt met leerarran8ementen. Zo'n basiseenheid duurt drie weken' Een LA is een geïntegreerde'

samenhangendethematischeeenheidu"n,tud¡"*"terialenstudieondersteuningenheeftdevolgende
kenmerken: een LA is ontleend vanuit de o"ro"pipr"tiijk; de student is_er fulltime mee bezig; binnen een LA

werkt de student votg.ns de methode van ondernemend leren aan zijn competenties' Elk LA omvat een

opdracht of taak die direct ontleend i, ."n of afgeteid is van rearistische bedri.ifssituaties. Het aantâl

stud¡epunten is per LA standa¿rd 5 EC. Een t-¡ mä"t in ieder geval de volgende elementen bevatten:

experience/event, eindproduct, toets¡n8, studiestof, samenwerkin8 en een plan van aanpak' Bij een LA hoort

ïffiîj|::::i'¿fi:Ïïrrï¡ufiä * student een inrroductie van het ondernemerschap in de toeristisch-

recreatieve branche. Aan het einJ uan de propedeuse kiest de student dan voor een van de vier

afstudeerrichtingen: Manager recreatie-<¡nd"rn.*ing, Manager toeristische marketing en communicatie'

*lîï::ï111i,,",*i;::,;"ifiJ; voor de bacheror, één LA'de voor de Ad) kan door de student benut

,or¿"n om biivoorbe"lJ""n taal naar een hoger plan te tillen.

De opleiding spant zich in om de LA'den ¡n 
'"1'"n*"'king 

met het beroepenveld uit te voeren' laarliiks

worden zo verschillende opdrachten uitgevoerd door studenten voor het bedrijfsleven' Recente

opdrachtgeve.r ri¡n ouronl"rn"*ing"n, een luchtvaartmaatschappij en enkele recreatiebedriiven'

ontwikkelingen in het werkveld *oid"n goed gevolgd' Grenzen in het werkveld lijken te vervagen' Zo bestaat

het begrip,,dagrecreatie,, bijna niet meer; ".'o"nu 
een zogenaamd "totaal concept" gekenmerkt door

belevenissen en authenticite¡;' ook de klant wordt via een andere manier benaderd bijvoorbeeld via online-

marketing.Ditallesheeftertoegeleiddath"tt,ud¡tion"leonderwijsplaatsheeftgemaaktvoorvirtueleren
gedifferentieer¿ on¿.r*¡ir. FgTñ maakt veel gebruik van social media (ref: demonstratie Travel LabAÂ/iki-

ãmgeving,/Web 2.0, 3.0,recreatiecom munity)'

Kennis wordt ond".. "ni"r" 
verworven via vakliteratuur' De aangeboden literatuur wordt in samenspraak met

het werkveld samengesteld. ook vakbladen worden onder de studenten verspreid. via de mediatheek heeft

de student toegan8 tot l¡teratuur' Tevens worden middels de ELO' de elektronische leeromgeving diverse

bronnenontsloten.Congressen,studiedagen,vakdagenenbeurzenwordenzoweldoordocentenals

:îj;:Tl::ïT"ro"ororr*,ijk kriis¡ de student voorts onder andere middels sastcolleses' opdrachten'

i::*',:::iill üliii,",ren en uitwisseringsprosramma's kan de student aan inrernationaliserins doen'

studiereizen naar het bu¡tenland zijn niet vrijblijvend: zo moet een student biivoorbeeld een stadswandeling

org;nir"r"n in twee talen, het liefst met "belevenissen"'

a

a

a

a

a

a

a
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Het programma van FBTR wordt regelmatig besproken. Zo wordt in jaarlijkse overleggen met de

werkveldcommissies bepaald of de programma goed aansluit op de functies in het werkveld. Ook de minors

worden op jaarbasis geêvalueerd.

De taalbeheersingsniveaus Duits, Frans, Engels en Spaans zijn gerelateerd aan het Common European

Framework, opgesteld door de Raad van Europa. Het niveau waarmee een taal gestart wordt is verschillend.

Voor de talen Engels, Duits en Frans worden daarom vrijwillige deficiëntieprogramma's aangeboden. Spaans

start op 0-niveau. Voor gevorderden zijn er "eliteklasjes". Deze zijn niet vrijblijvend.

Studenten krijgen vaardigheden voor het ondernemerschap aangereikt. Echter, niet iedere student is een

entrepreneur. Zoals een studente het verwoordde: "Het ondernemerschap moet ook een beetje in je zitten".
Sommige studenten richten zich wel op de overname van een familiebedrijf of zetten gaandeweg de opleiding

een eigen bedrijfje op.

Alumni van de afstudeerrichting Tour Manager geven aan dat een vak als EHBO als keuzemogelijkheid wordt
aangeboden. Eigenlijk zou dit verplicht moeten worden opgenomen binnen deze richting.

De opleiding maakt in haar programma goed gebruik van crowdsourcing (het via internet vergaren van

informatie via een grote groep individuen) en social media: zoals Management Game, Web 2.O/3.O,

wikiomgeving in het Travel Lab.

De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de opleiding FBTR veel aandacht besteed aan de praktijkoriëntatie. De

commissie vindt dat passend bij het functiegerichte karakter van de opleiding. Specifiek waardering heeft zij voor
het feit dat in het merendeel van de LA'den ook inbreng vanuit het werkveld is, bijvoorbeeld in het event of door

een bezoek aan een organisatie. Positief is ook dat de LA'den de studenten het werktempo, de dynamiek en

flexibiteit vragen die ook de branche zo typeert in de beroepspraktijk. Zo wennen en leren z¡j al tijdens de studie

het gevraagde tempo.

ln het bijzonder ook waardeert de commissie de integratie van de actualite¡t en dan in het bijzonder de aandacht

die er geschonken wordt aan social media. Al met al beoordeelt de commissie het facet 'eisen HBO' als goed.

Wel zou het taalgedeelte van de opleiding meer op eigen niveau, gedifferentieerder aangeboden moeten worden.

Het gaat hier met name om Frans en Duits. Voorts zou voor de afstudeerrichting Tour Manager EHBO als een

verplicht onderdeel gezien moeten worden.

2.2 Relotie tussen doelstellíngen en inhoud programma: het programma is een odequate concretisering von de

eindkwolificøties quø niveøu, oriëntotie en domeinspecifieke eisen.

De eindkwolificoties zijn odequoot vertaold in leerdoelen von (onderdelen von) het progromma.

De inhoud van het programma biedt de studenten de mogelijkheíd om de geformuleerde eindkwolificoties te
bereiken.

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld.

ln competentiematrices zijn de vier functieprofielen van FBTR vertaald. Daarbij is een indeling gemaakt naar

bedrijfsvoeringsniveau. Vervolgens zijn subcompetenties gedefinieerd, die geconcretiseerd zijn in indicatoren.

lndicatoren en subcompetenties vormen samen het uitgangspunt van de LA'den. Naar de student toe zijn ze

vertaald naar leerdoelen. Deze z¡jn weer terug te vinden in de studeerwijzers.

Over de competentiematrices is overleg gevoerd met vertegenwoordigers uit het werkveld en de

richtingscoördinatoren. Voorts zijn ze getoetst aan de door de HBO-raad geformuleerde domeincompetenties

voor de Bachelor of Business Administratíon (BBA) (zie ook facet 1.1).

a

a
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De propedeusecoördinatof en de coördinatoren van afstudeerrichtingen ziin verantwoordelijk voor het proces

en de implementatie van het monitoren van de competentiematrices. Dit doen zij in nauwe samenwerking

met de docenten.

Het studieprogramma wordt getoetst aan de doelstellingen. Dit gebeurt tijdens overleggen van directie en

coördinatoren en bijeenkomsten van docententeams. ln de roundtables ziin de LA'den en MW {moderne

vreemde talen) geëvalueerd. Het management heeft vervolgens daarnaar adequaat gehandeld, door de

moderne vreemde talen aan te bieden met inbegrip van een deficiëntieprogramma. Verder komen nu ook

onderzoeksvaardigheden sterker in het programma naar voren.

De Academie voor toerisme heeft de volgende lectoraten: Duurzaam Vervoer en Toerisme, Visitor Studies,

Business Travel Management, Reisindustrie, Tourism Destination Management, Productiviteitsverbetering, en

het bijzonder lectoraat Tourism Experiences & Co-Creation. Ook heeft de Academie een leerstoel Duurzame

toeristische ontwikkeling.

FBTR-studenten zijn meer dan gemiddeld tevreden over de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen.

Bij Tour Manager is de buitenlandse stage verplicht. Al met al zijn studenten positief over de internationale

dimensie en de manier waarop zi.j zich leren inleven in andere culturen. fen voorbeeld hiervan is de

interculturele training die tweedejaars studenten MTT krijgen.

lets minder positief is de student over zaken als een onderzoekende en nieuws8ierige houding. ln het

komende studiejaar zullen deze zaken belicht worden'

De opleiding heeft de competentieprofielen vastgesteld en verwerkt in het programma van de vier

afstudeerrichtingen. De commissie beoordeelt deze vertaling als adequaat. Het programma biedt veel en rijke

mogelijkheden om buitenlandervaring op te doen. De coördinatoren en docenten van de verschillende richtingen

leggen de nodige betrokkenheid aan de dag om het curriculum te bekijken en aan te passen aan ontwikkelingen in

het werkveld.
Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie het facet 'Rclatlc tu3scn doclstcllingcn cn inhoud

programma' als gocd. Daarbij daa6t de commissie de opleiding uit om meer expliciet te zijn in wat zij excellente

studenten te bieden heeft. Er zou een meer gedifferentieerd aanbod samengesteld kunnen worden.

2.3 Samenhang programmø: studenten volgen een inhoudelijk samenhongend studieprogromma.

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld

FBTR verantwoordt welke (sublcompetenties en indicatoren worden gehanteerd. Deze zijn terug te vinden in

de studeerwijzers.

ln de propedeuse zijn functies als oriëntatie, selectie en verwijzing ingebouwd. Tevens is er het thema

"Ondernemerschap als Leitmotiv".
Daarnaast zijn volgens FBTR drie kernwoorden van belang: helderheid, regelmaat en richting' Helderheid

verwijst naar de kenniscomponent van de competenties. Regelmaat richt zich op het belang van een goede

organisatie met duidelijke en telkens weer terugkerende eenheden. Richting verwijst naar de beroepshouding'

De ondernemersvaardigheden en de generieke thema's worden samengesteld in samenspraak met het

werkveld. Hierdoor krijgt de propedeusestudent een goed beeld van de algemene ondernemersvaardigheden

als van de diverse afstudeerrichtingen. ln het derde studiejaar wordt het ondernemerschap specifieker

uitgediept en uitgewerk.
Projectopdrachten van de LA'den zijn ontleend aan de verschillende afstudeerrichtingen. Events staan in het

teken van een thema van het LA. Daarbij komt ook nog een gastspreker om de link met het werkveld te

leggen.

a

a

a
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ln het eerste jaar ligt de nadruk op het meer operationele niveau. ln het tweede en derde jaar is het tactisch
niveau in beeld en in de afstudeerfase wordt van een tactisch naar een meer strategisch en beleidsmatig
niveau gewerkt. ln de verschillende afstudeerwijzers is deze opbouw nader uitgewerkt.
Coördinatoren bewaken de samenhang van het programma. Docenten werken samen in een LA. Voorts
stemmen zij het programma af en geven gezamenlijk gestalte aan de toetsing. Tenslotte verzorgen zij ook de
evaluaties en komen samen in het blokoverleg. ln zo'n overleg worden de onderdelen doorgenomen die voor
dat blok op het programma staan.

Studenten en alumnizijn van mening dat de samenhang binnen en van het programma adequaat is. De LA'den
kennen geïntegreerd onderw¡js, waarbij het programma logisch voortborduurt op de eerdere onderdelen en

bovendien een oplopende moeilijkheidsgraad kent.
De oriëntatie op de gehele opleiding scoort redelijk tot goed in studentenevaluaties, evenals de aansluiting
van de propedeuse op de hoofdfase.
MVT heeft vanaf het studiejaar 2OO9/2OLO een deficiëntieprogramma voor de talen Engels, Frans en Duits. ln
20L0/2077 zullen de resultaten gemeten en geëvalueerd worden.

De visitat¡ecommissie heeft de samenhang in het programma beoordeeld. Zij stelt vast dat door de heldere
structuur met LA'den en wederkerende thematiek een heldere samenhang bestaat. De verticale samenhang is

geborgd door de klim van operationeel naar beleidsmatig niveau gedurende de opleiding. Voor de laterejaars
studenten is deze samenhang ook zichtbaar. De commissie het facet 'samenhang programma' als goed.

2.4 Studielost: het progrømma is studeerbaor doordat foctoren, die betrekking hebben op dot progrommo en die de

studievoortgong belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld.

De totale bachelorstudie omvat 240 EC's; de Ad-studie 120 EC's. De studielast is zo evenwichtig mogelijk
verdeeld over de perioden.

Vanwege het functiegerichte karakter van FBTR en de inrichting van het programma is de opleiding goed

studeerbaar. De opleiding biedt de leerstof Just in time' aan binnen een LA, met als doel dat de betekenis van
de leerstof direct duidelijk plaatsbaar is voor de student.
Doordat de toetsing per LA geschiedt, wordt de studielast verdeeld over het leerjaar. Wel merken studenten
op dat de studieresultaten van een LA'de pas bekend zijn op het moment dat de volgende LA'de al halverwege
is. Het leren van in het daarvoor liggende LA'de gemaakte fouten is daarmee een minder automat¡sch proces.

Het accent van de studieloopbaancoaching is verschoven naar studentenloopbaancoaching. Tijdens
gesprekken met de SLC'er worden eventuele problemen die tot studievertraging leiden aan de orde gesteld,

en wordt bekeken wat er mogelijk is om studievertraging te voorkomen.
Studenten die het duale traject volgen ervaren de studielast als zwaar. Dit komt omdat het studieprogramma
tegelijk met het EVC-traject van start ging. Een aantal studenten stopte hierdoor voortijdig met de opleiding.
lnmiddels is een aantal knelpunten opgelost dankzij de training studievaardigheden, aandacht voor de
studieplanning en de afstemming tussen piekbelasting op de werkplek en tijdens de opleiding.

De visitatiecommissie stelt vast dat eventuele belemmeringen in de studievoortgang zoveel mogelijk verholpen
worden door de opleiding. Voorts constateert zij dat door de compacte eenheden de studielast goed gespreid is:

de'vaart'van de LA'den zorgen ervoor dat studenten niet even een paar weken 'achterover kunnen hangen'. De

commissie beoordeelt voor de voltijdse variant het facet 'studielast' als goed.

Ook heeft de commissie kennis genomen van de opmerkingen van duale studenten dat voor deze variant in het
bijzonder geldt dat de studielast als zwaar ervaren wordt. De studielast werd nog eens extra verzwaard door een

a

a

a
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wat ongelukkige timing van het EVC-traject. overigens wordt daar wel actie op ondernomen' De commissie

beoordeelt het facet '¡tudiclast' voor de duale variant als voldocndc.

2.5 lnstroom: het progromma sluît quo vorm en inhoud oan bii de kwolificoties von de instromende studenten'

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

.FBTRheefteennumerusfixusvanl50'VoordeAd-routeisdieerniet'

. vwo-studenten kunnen de verkorte route van drie jaar kiezen, maar zijn uiteraard vrij om het hele

programmatevolgen.DeVWo,erheefteenbrederekennisbasisdandehavist.VoortsbeschikteenVWo,er
over competent¡es om zich snel het tekort aan kennis eigen te maken'

o ook de MBo-4 student kan voor de verkorte variant van drie .iaar kiezen' De opleiding ervaart echter steeds

meer dat de MBo,er de overstap naar her HBo lastiger vindt. De MBo- student krijgt daarom vrijwel altijd het

advies om toch het volledige Programma te volgen, daar anders het studierendement terugloopt'

. studenten die menen om voor EVC's in aanmãrking te komen, krijgen een intake-assessment' Aan de hand

daarvan wordt bepaald of de kandidaat in aanmerking komt voor vrijstellingen'

o Uit de roundtable-gesprekken komt naar voren dat studenten het betreuren dat de MVT Frans en Duits niet in

À*Qsi

grote hoeveelheden studiestof en de onderdelen financieel

s-tudenten lastig. Middels een zomercursus en de VIP-uren is hierop

actie ondernomen.
. Met de aansluiting op het vak Engels heeft de student de minste moeite' Voor de overige talen is een

deficiëntieProgramma ingezet'

¡ De studenten geven in håt studententevredenheidsonderzoek aan tevreden te zijn over de aansluiting op hun

vooropleiding.

De visitatiecommissie is van mening dat voor havisten de instroom in de propedeuse voldoet, evenals de mogelijke

instroom van vwo-ers in het tweede jaar en de EVC-mogelijkheden die vooral door duale studenten gebruikt

worden. De Vlp-uren bieden een adequate gerichte aanvulling indien dat nodig blijkt'

De opleiding ontraadt in de regel MBo-ers om in le stromen in iaar 2; de commissie is van mening dat de opleiding

dan ook eigenlijk zou moeten ãu".*.g"n deze route af te sluiten dan wel hiervoor een deficiëntieprogramma aan

te bieden. De commissie beoordeelt het facet'lnstroom'alles overwe8end als voldocndc'

2.6 Duur: de opleiding voldoet oan de formele eisen met betrekking tot de omvang van het curriculum {HBA

Bachelor: 240 studíepunten; Associate Degree: 72A studiepunten)'

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

o De bachelor-opleiding omvat in totaal 240 EC's, de Ad-opleidin8 omvat 120 Ecs' Dit geldt zowel voor de

voltijdse als de duale variant. Hiermee voldoet de opleiding aan het wettelijk kader'

r De studiebelasting is evenredig verdeeld over het programma'

. De opleiding evalueert per periode de werkelijke studielast van de afzonderlijke modulen'

De visitatiecommissie beoordeelt op grond van het bovenstaande het facet 'duur' als voldocndc'

de propedeuse aan de orde komen'

Het verwerken en Plannen van

management/bedrijfseconomie vinden
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2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud: het didoctisch concept is in tijn met de doelstellingen. De werk-
vormen sluiten oan bij het didoctisch concept.

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld

o De basiseenheid van de opleiding is het leerarrangement, zie ook de beschrijvingen bij facet 2.1. Het
leerarrangement is relatief kortcyclisch (drie weken) en geeft daarmee een dynamisch karakter aan de
opleiding.

' De student wordt binnen een LA geconfronteerd met realistische taken en problemen uit het werkveld.
t FBTR legt een sterke nadruk op de kernthema's: oorspronkelijk en zelfstandig denken, zoeken naar een

creatieve oplossing voor problemen, internationalisering en imagineering.
t U¡tgangspunt voor de opleiding is de beroepspraktijk. Dit komt onder andere naar voren in de vormgeving van

de opleiding. lnhoudelijk: de beroepspraktijk van de vier werkvelden is vertaald in functieprofielen; in overleg
met de werkveldcommissies zijn die omgezet in beroepsgerelateerde situaties binnen de LA'den. Wat
vormgeving betreft: door het LA'den systeem kan een student zich gedurende een periode intensief
bezighouden met een beroepgerelateerde situatie.

¡ De inhoud van het onderwijsprogramma is gericht op het leren functioneren in de context van het beroep.
Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf krijgen daarbij vooral de aandacht.

' Een student krijgt competenties, vaardigheden en kennis mee om te kunnen starten op de arbeidsmarkt. Door
reflectie op het eigen studiegedrag krijgt het "leren leren" gestalte. Zo wordt de student vanaf het begin
geschoold in een voor ondernemers noodzakelijke basishouding.

' studenten van het duale traject kennen per LA twee lange collegedagen van 9:30 tot i.8:30 uur. Daarnaast
hebben zij ook een ELo-contactdag; in praktijk komt het erop neer dat deze dag benut wordt voor contact met
de docent en voor studeren in het gebouw.

' studenten uit de duale variant gaven aan niet alle theorie te kunnen koppelen aan de praktijk. Dit vinden zij
lastig. Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat niet alle deelnemers op dat moment in het bedrijf een functie
bekleden op het niveau van bachelor. Het komend collegejaar zal daar aandacht aan worden besteed doorte
bekijken duale studenten beter via de Ad-route kunnen gaan studeren; de Ad vormt als het ware een goed
tussenstation.

De visitatiecommissíe stelt vast dat het didactisch concept met de LA'den zeer goed aansluit bij de dynamiek zoals
die in het werkveld heerst. ln het werkveld moet men zowel op beleidsmatig niveau kunnen opereren als ook
kortcyclisch met pragmatische oplossingen kunnen komen. De structuur maar ook de inhoud van de LA,den
voorzien hier erg goed in. De commissie beoordeelt daarom het facet 'afstemming tussen vormgeving en inhoud,
als goed.

2.8 Beoordeling en toetsing: door de beoordelingen, toetsingen en exomens wordt odequoot getoetst of de
studenten de leerdoelen van (onderdelen vøn) het progromma hebben gereoliseerd.

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld

De opleiding heeft alle LA-den uitgewerkt in een matrix, waarbij de inhoud van het LA, de competenties en de
toetsing zijn verwoord, met als doel inhoud te geven aan de competenties en de kwaliteit van toetsing te
borgen.

De regels omtrent toetsing en beoordeling zijn vastgelegd in het OER van FBTR. Deze is geaccordeerd door de
opleidingscommissie van FBTR, door de Academieraad van de Academie voor toerisme, door de
Medezeggenschapsraad van NHW en is vastgesteld door het CvB.

a
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a omdekwaliteitvandetoets¡nstewaarborgenisinjuni200Seentoetscommissieingesteld.Zilheefteen

ï'"t":î::::.îil1rr," doet onderzoek naar de kwariteit van het afstuderen, de afstudeerprojecten en levert

zo een biidrage aan de kwaliteitsborging van het afstuderen'

2. de toetscommissie moet per collegejaar de toetsing van een tiental leerarrangementen onder de lnep

3. Tlill;r....issie moet aan de hand van de toetsmatrices beoordelen of er sprake is of er genoeg

toetsvariatie is. ¡ -, -^- r^ +a¿r

om de afstudeerkwal¡teit te waarborgen is een onafhankeliike beoordelaar aan de toetscommlssle

toegevoegd' . , -:?- r..:t^t¡¡L no.oool¡l'.lp moseliikheden tot het
De mogelijkheden tot het herkansen van een rentamen ziin duidelijk geregeld; de mogelijkhec

herkansen van een opdracht zijn minder helder' De opleiding neigt naar het opnieuw laten maken van een

opdracht in plaats u"n .orr".iL door de 
""d";; 

K;;;na ¡ä"r ¡ioet daar een antwoord op komen' ln de

propedeuse wordt de Ue'oef'houding Setoetst: is de student representatief genoeg?

Erisdiversiteitindetoetsing.Zowordenookpresentat¡essetoetstenrondleidingentijdensstudiereizen.De
toetsing van talen is ook veåchillend: dialogen, po*"'poinipresentatie of bijvoorbeeld via een taleninstituut

ii ?i3l*.rorachten geldt een "Red Alert"- procedure' Deze procedure is erop gericht het proces te

doorgronden binnen 
""n u*"0 studenten,die werken aan een groepsopdracht bij disfunctioneren door een

student. ln geval van vastgesteld disfunction"¡àn u"n een stucfunt' krijgt de student de beoordeling "1'0"

toegekend. De student i, ""î. 
¿"t studieonderdeel aangewezen op een herkansing

Dualestudentenwordenopdezelfdewiizegetoetstalsdestudentenvandevoltiidsvariant'Deeerstegroep
geeft aan dat zii de,o",,i''j'*""r vindt' *aar dat deze wel aansluit bij de behandelde stof'

De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat de structuur rond het toetsen helder is geregeld' ook heeft de

commissiekennisgenomenvandiversetoetsenenproductendiedoorstudentengemaaktzijn.Decommissie
waardeert deze producten omdat ze een goede representat¡e ziin van hetgeen in het werkveld gebeurt' De

toets¡ng sluit zogeze'd aan bij de inhoud van de U'dån en bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld' Alles bii

elkaar beoordeelt de .orn*i,,i" het facet ,bcoordcling cn tocts¡ng| als gocd.

?;;",:;:::::#i::ïi'fffr,i:t;:irli"karakteristieke vormseving in Leerarrangementen (L.A'den). Deze

LA,den hebben een vaste structuur en omvatten steeds 5 EC' De commissit heeft vastgesteld dat door deze

relatief kortcyclische opr"t t,"t curriculum ¡t"f¿J"¡¿ en structuur biedt aan de studenten' Bovendien sluit dit

kortcyclische aan bij ¿" gro,. aV""miek.die het werkveld kenmerkt' Een toeristisch of recreatief manager moet

immers zower bereidsmatig kunnen werken, ars ook zeer frexiber en sner inspringen op ontwikkeringen met een

zeker calamiteitskarakter. óenk aan vulkaanas til;ú; neerslagperioden' bovãndien biedt deze opzet ook de

mogelijkheid om onderdelen te actualiseren zonder daihet hele programma op de kop gezet behoeft te worden'

Verderheeftdecommissiewaarderinguoo,d.aandachtvoorsocialmedia.Uiteraardiseroponderdelen
verbetering mogelijk; 

"tt", 
w.rw"gend teoordeeit J" 

"¡tioti"tommissie 
het ondcrwcrp Progrcmma als gocd'

a

a

a
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3. lnzet van Personeel

3.r Eisen HBo: het onderwijs wordt u3or een belongriik deel verzorgd door personeel dot een verbinding legt

,*t"iÃ-¿" opleiding en de beroepspraktiik'

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

a

ï'-,Kî"ïåi:;î:ä.ï""ìäï.!:Ëî:iïöËîiËl".::::l- 
de werkverdcommissies en enkere

kerndocenten u"nT" richting. Doel: het båerkstelligen van optimale afstemming tussenonderwÛs en

werkveld' o" '""itli-"n 
*t'¿""t1 teruggekoppeld naar alle docenten uit de richting'

o Tweemaal per jaar verzorgen ¿".oor¿¡n"iJr"n u"n d" afstudeerrichtingen een docentenexcursie in het

werkveld waarvoor zij opleiden. o".rn""rt u"rzorgen de docent"n gastlolleges en studiedagen/-weken

waarin studenten kennismaken met het;;;td en onderhouden zij contacten met alumni'

o De opleiding beschikt over eigen .on,"oln-r,.,", de diverse *"'ku"ld"n' op opleidingsniveau {RECRON'

" 
,-T*-il'f;::'J,"rï:ï*:#::::f:::lï::-rîiïl;epspraktiik wordt uitgevoerd door de sAR

(Strategische Adviesraad)' . I

o De Academie ;ï,*,;,ne kent acht rectoraten, die via de kenniskringen hun rol vervullen richting

. ;";',î';ïïå',îJ.:ïrï.1ilîi!i'mstis uit or is nos deerswerkzaam in de beroepspraktiik'

e rn het voorjaar u"n ioto is er een MTo (meieiJrr.*"ur"i"nheidsoni.rzoek) 
uitgevoerd; de resultaten ziin

. î,::::"1"i:lï,ñ::tå:::':1;ingssesprekken 
is schoring een berangrijk thema' Via PoP's worden met

medewerkers afspraken Semaakt over het.voþen van cursuss"n ,.n 
""nr.iån 

van didactische vaardigheden en

relevante masteropleidingen. Een pro,,.,or¡.rrlË., k"n "u"n""ns 
gefaciliteerd worden' ook een docentstage

behoort tot de mogelijkheden'

De visitatiecommissie heeft waardering voor de praktijkgerichtheid van de docenten alsmede de moeite die zij

cetroosten om sprekers uit de praktiik op te.laten ir.i"i 
'n 

de LA'den' Het geheel van praktiikgerichtheid oogt

loed binnen ¿"r. opf"iainlló" .or*irri" b"t";;;ï;p grond van boven"staande het facet 'clscn HBo' daa

als gocd.

3.2 Kwantiteit personee!: er wardt vordaende personeer ingezet om de opreiding met de gewenste kwoliteit te

zich

erg

rom

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

oln2a0o|20llzetdeopleidingca.25fteinvoordeverzorgingenontwikkelingvanhetonderwiisaancircaT50
studenten.

o De verhouding onderwijzend personeel tot studenten is de afgelopen jaren opgelopen van 1:28 in 2006 tot

1:30 in 2010. Hoewel ieze ratio niet de *".r1ir".,,U" is biinen f'"i f'og"t'b"roepsonderwiis' ervaren de

,tud"nt"n dit niet als problematisch' . , :- ri^ :^ Jo rfoolooen twee iaar in omvang toegenomen' De

o Het docentenkorp. i"^i"ri¡*"r geen verloop, wel is die in de afgelopen twee iaar in omvang tt

teeftijdsverdeting va;'l,ei áo."n-t"nkorp, 
', 

;ä;;-di" u"n ãe hogeschooi "n 
d" verdeling man/vrouw is

verzorgen.

50/s0
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wanneer docenten kort absent zijn, wordt de absentie collegiaal opgevangen. Langere afwezigheid wordtgeregeld via vervanging.

De vísitatiecommissie ís van meníng dat er voldoende personeel is om het onderwijs te verzorgen. De commissiebeoordeelt het facet ,kwantiteit personeel, daarom als voldoende.

3'3 Kwaliteit personeel: het personeel is gekwolificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en orgonisotorischereolisotie vøn het programmo.

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld.

¡ De docent is behalve studieloopbaancoach ook een vakinhoudelijk deskundige en begeleider van studenten inhet onderwijsproces.
¡ De docent houdt zijn of haar vakgebied bij en heeft de taak actuere ontwikkelingen te ¡ntegreren in hetleerarrangement.
¡ Een groot deel van de medewerkers heeft een academisch niveau of is studerende hiervoor.¡ Al het onderwijzend personeel beschikt over de HBo-lesbevoegdheid en is didactisch geschoold.
' u¡t de roundtables met studenten ís naar voren gekomen dat zij over het algemeen zeer tevreden zijn over hetfunctioneren van hun docenten' Zij waarderen hun praktijkkennis en ervaring met een g,0 of hoger. Daarnaastschenken veel docenten aandacht aan het gebruik en de toepassingen van social media.¡ De docenten weten de student te enthousiasmeren en te stimureren.¡ De didactische vaardigheden, de voorbeelden uit de praktijk en de deskundigheid op het vakgebied die dedocenten aan de dag legt, zijn goed verzorgd.

De visitatiecommissie vindt de kwaliteit, betrokkenheid en praktijkgerichtheíd van het docentenkorps op een goedniveau is' Alles wijst erop dat er een prettige, st¡mulerende sfeer hangt die ervoor zorgt dat studenten op eenpositieve manier geprikkeld worden om aan de slag te gaan. Positief v¡ndt de commissie ook de innovatieve opzetdie de docenten met de opleiding nastreven, waarbij de aandacht voor social media al eerder genoemd werd. Decommissie beoordeert het facet 'kwariteit personeer dan ook ars goed.

Beoordeling van het onderwetp Inzet vdn personeel.
De vísitatiecommíssie heeft waardering voor het docerend personeer. De docenten komen grotendeels uit deberoepspraktijk en zijn erg bewust bezig die beroepspraktijk in het onderwijs in te brengen. Tevens waarderenstudenten de docenten' Alles bij elkaar beoordeelt de commissie het ondenuerp lnzet van personeel als goed.

a
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De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

¡ per 1 januari 2014 hoopt NHTV de studenten en de bijbehorende voorzieningen en ondersteuning in eigen

permanentegebouwenopdelocatieHopmansstraatondertebrengen.MomenteelisdeopleidingFBTRin

. i*[,::i'rXli:;:i:ï::::;:;:-,;;rk-en studieruimtes, incrusier mogeriikheden om draadroos in te

loggen op r,", n"r*J.n d" elektronische leeromgeving' voorts is. er een stilte- en een studielandschap' een

ruimte voor studentenvereniging sliz en eenlu¡;;; ";' 
het studentenleerbedriif Newways' Tenslotte is er

een goed g"outitf""rã;,"i,";nã"t, een multimedialab en een restaurant binnen handbereik'

o De opleiding zou de begrippen 
.,imagineering,, en ,,beleving,, meer tot uiting willen laten komen in de .

inrichting van t,"t g"noun;. Dii zou inspirerend k-unnen werken op medewerkers en studenten'

r NHw heeft een rnternationar office. Dit bureau onderhoudt .ont".t.n met alre buitenrandse studenten die

voor korte of langere tijd studeren bi¡.NHW'

o De afgelopen ¡"'"" i¡i'i'rùl" ttt'oot¡o'¿"n (smartboards) geihstalleerd'

o rn de Roundtabres *árdt .on.r"et besproken werke verbeteringen er nodig ziin, dan wel 
:f 

er.€xtra faciliteiten

gewenstzi|n.Destudentenerv¿rrendatergehooraanwordtge8even:zowafenereerstweinigruimtesvoor
groePies, nu zijn dat er meer'

¡Destudentengavennosenkeleverbetefpuntenaan:deSLCmoetmeerinhetzichtkomen.oplCT-gebied
wordt nog gebruikt gemaakt van een oJ" wo.¿-uersie' Dit kan wel eens problematisch ziin wänneef

studenten zelf met eJn n¡euwer" u"rr¡" *Jr-t *. H"t taalonderwi¡s zou meer gedifferentieerd moeten zijn'

. Lï;ii::îi:::,:-ï:"î:i"iffå":''$; (srG)' waarin cursussen op het sebied van assertiviteit' raarangst'

studieaanpak- en planning, ,trdi"k"url' "n 
studieloopbaanoii¿nt"ii"' solliciteren' studiediscipline'

. rü1,.":.:ffïîjjll1ï;"?j^"î:".:ï*ï::';iiî *"ctiebeperking: op de raptop, prikkerarme ruimres'

vergfoot tenramen, extra tentam"nti¡d' r"u"n': gebruikmaking van 
"Jn 

ù' aanSepast toilet of financiële

4. Voorzieningen

4.7 Materiële voorzieningen: de huisvesting en moterîële voorzieningen ziin toereikend om het programma te

reoliseren-

ondersteuning'

voorzieningcn' als gocd

4.2 studiebegereiding: de studiebegeleiding en de informatievoorzienîng oon studenten ziin odequaat met het oog

ap studievoortgang'
Ðestudiebegeleîdingendeinformatievoarzieningsluitenaonbíjdebehoeftevdnstudenten.

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

De visitatiecommissie stert vast dat de faciliteiten van de opleiding goed voor erkaar zirn. Het feit dat de opleiding

in een eigen gebouw is gehuisvest, draagt naar de inschatting van de commissie bij aan een zeker groepsgevoel

onder studenten en ¿å."^a.". NHTV-zou deze kritieke succesfactor in het oog moeten houden bil de

verhuisplannen naar de ;;;;;""" d".om*¡r,¡"' ailes bi¡ elkaar beoord""t' ¿" comli'sie het facet'matcriële
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. De studieloopbaancoaching (SLC) bestaat uit twee onderdelen: de leervaardigheden van de individuele
student, en de studieresultaten voor de opdrachten en de competenties die hiermee samenhangen.

. De rol van coach wordt ingevuld door docenten van de opleiding. Elke coach heeft circa vijftien studenten
onder zich.

. De begeleiding is tegenwoordig meer studentgeör¡enteerd dan studiegeörienteerd. Dit is veranderd nadat
studenten te kennen hadden gegeven dat ze de studiebegeleiding soms te intensief vonden.

o De studenten waarderen de persoonl'rjke benadering, de laagdrempeligheid en de kleinschaligheid van de
opleiding. De sfeer vinden zij bovendien ook goed.

. De persoonlijke groei van de student wordt goed gestimuleerd. Dit wordt als een sterk punt door de
studenten ervaren.

¡ De student kan te allen tijde zijn resultaten inzien. Zo is er in de zomer van 2010 een persoonlijk portaal
ingevoerd waarmee de student niet alleen zijn of haar cijfers, maar ook de roosters en overige informatie kan

raadplegen. ln het verlengde hiervan speelt het secretariaat nog steeds een belangrijke rol.
. De studentendecaan wordt goed gewaardeerd door de studenten.
. De studenten vinden dat zij in het eerste jaar goed worden begeleid. Zo zijn er zogenaamde VIP-uren, voor

studenten die moeite hebben met een bepaald vak.
¡ NHW heeft een líjst met stageplekken beschikbaar voor de student. Via het stagebureau kan er gesolliciteerd

worden op een stageplek.
. Wanneer studenten in het buitenland op stage gaan, vindt contact met de docent plaats v¡a de telefoon of e-

mail, met een frequentie van m¡nimaal eens in de vier weken.
. B¡nnen FBTR verkrijgt de student zijn informatie voornamelijk op digitale wijze. lnformatie over bijvoorbeeld

studeerwijzers, uitwerkingen van colleges en verwijzingen naar andere media zijn te vinden op N@tschool.
Belangrijke informatie zoals OER, de studiegids en Decaanwijzer krijgt de student op papier aangereikt.

¡ Studieresultaten zijn voor de student sinds collegeja ar 2OtO/20!! te vinden op OSlRlS.

. NHTV b¡edt studenten de mogelijkheid een laptop aan te schaffen. Het gebouw beschikt tevens over een

draadloos routersysteem.

De visitatiecommissie constateert dat er een goed functionerende studieloopbaancoaching is. Hierin is duidelijk
verbetering opgetreden sinds de vorige visitatie. De informatievoorziening aan de studenten is adequaat. Alles

overzien beoordeelt de commissie het facet 'studiebegeleiding' als goed.

Beoordeling vqn het onderwerp Voorzíeningen.
De v¡sitatiecommissie heeft de onderliggende facetten als goed beoordeeld, en op grond daarvan beoordeelt zij
ook het onderwerp Voorzieningen als goed.
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5. lnterne kwaliteitszorg

5.1 Evaluatìe resultoten: de opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen'

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld.

. Op instellingsniveau ligt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg bij het College van Bestuur. Einnen de

academies ligt die vJrantwoordelijkheid bij de academiedirecteur en het managementteam- De dienst

Kwaliteit, planning en Control voert de regiefunctie van kwaliteítszorg binnen de hogeschool. De opleidingen

werken echter elk voor zich decentraal het systeem uit. Dat geldt ook voor deze opleiding.

o Richtinggevend voor elke NHTV-opleiding ís enerzijds de strategische not¡tie van het College van Bestuur

waarin de strategische thema's voor NHW zijn beschreven, en anderzijds de specifieke academie- en

opleidingsdoelen.
. Het beleid ten aanzien van kwaliteitszorg ¡s te vinden in het Activiteitenplan Kwaliteitszorg FBTR collegejaar

2W8-2OO912009-2010.
o jaarlijks maakt de opleiding een kwaliteitszorgrapportage volgens het NHTV-kwaliteitsmanagementsysteem.

Dit sielsel is gebaseerd oj de kwaliteitscirkel van William E. Deming: Plan, Do, Check, Act (PDCA)' FBTR

concretiseert dit in de vorm van een opleidingsplan.
o Er is een opleidingscommissie. Van elke afstudeerrichting hebben twee studenten zitting aangevuld met

docenten. Vier à zes keer per jaar komt de commissie samen'

o De evaluaties onder de studenten vinden in alle jaren plaats, aan het einde van elke LA' De studenten wordt

dan gevraagd de LA te waarderen. Dat gebeurt op een vijfpuntsschaal. Wanneer scores beneden de 3,5

komen, dan volgen daarop acties om tot verbetering te komen'

. Naast deze formele evaluaties vinden ook informeel gesprekken plaats over de waardering van het onderwijs:

tussen docenten en studenten, tussen student en studieloopbaancoach of tussen decaan en docenten. Deze

signalen worden ingebracht in jaarliikse studiedagen van de opleiding'

. Docenten geven aan dat het kwaliteitssysteem cyclisch is opgezet. Alle input gedurende het jaar van zowel

werkveldcommissie, studenten, externe werkveldcontacten als de eigen inbreng, komt samen op de jaarlijkse

studiedagen. De input wordt gebruikt om het curriculum bij te stellen. Docenten ervaren dat ze vold<¡ende

ruimte kri¡gen om die input te geven en ze ervaren ook dat ze veel kunnen veranderen als ze dat willen.

¡ Eenmaal in de drie jaar voert NHTV hogeschoolbreed een tevredenheidSonderzoek uit' D¡t onderzoek gaat niet

in op de kwaliteit van de specifieke cursussen of projecten, maar evalueert op globaal niveau belangrijke

kwaliteitsaspecten als onderwijsvormen, toets¡ng en begeleiding. Binnen het studententevredenhe¡ds-

onderzoek wordt een tienpuntsschaal gehanteerd. Scores beneden de 6 worden gezien als onvoldoende.

De visitatiecommissie is van mening dat het kwaliteitszorgsysteem adequaat is en met zorgvuldigheid structureel

en periodiek wordt uitgevoerd. De commissie beoordeelt daarom het facet 'cvaluatic rcsultatcn' als gocd'

5,2 Maatregelen tat verbetering: de uítkomsten van deze evoluatíe vormen de basis voor oantoonbare

verbetermootregelen dîe bîidragen aan de realisotie van de streefdoelen.

De visítatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

. per leerarrangement zijn er maatregelen ter verbetering Senomen. Deze zijn terug te vinden in de

studeerwijzers.
. Tevens zijn er vanuit het SlC-traject verbeteracties uitgevoerd naar aanleiding van ervaren knelpunten door

studenten en studieloopbaancoaches. Dit is geconcret¡seerd in een vernieuwde handleiding voor de

studieloopbaancoach en een verbeterde versie van de individuele beroepsrollen voor studenten. Bij sLC-
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gesprekken is het accent verschoven naar de student en zijn functioneren in een team; dit was een van deverbeterþunten die naar voren kwamen in de voorgaande visitatie.
Tijdens gesprekken met studenten kwam naar voren dat FBTR luistert naar de klachten van studenten. FBTR
spr¡ngt er snel op in en verbeteringen zijn snel zichtbaar voor de student.
Het MVT-programma is studeerbaarder gemaakt: de herkansing hiervan is ingericht als overall toets.Studenten krijgen de gelegenheid om tweemaal per collegejaar hieraan deer te nemen.
Ten aanzien van de duale variant bleek er een grote studiedruk te heersen (zie ook facet 2.4). De opleidingheeft hier adequaat actie op ondernomen.
sinds september 2004 wordt de interne kwaliteitszorg ondersteund door els (euality lnformation system).
Qls heeft tot doel om meer structuur aan te brengen in het kwalite¡tsmanagement systeem binnen dehogeschool en om alle relevante documenten bijeen te brengen en toegankelijk te maken voor medewerkers
en studenten van NHTV.

De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat de opleiding continu streeft naar verbetering en dan ook niet
schroomt om verbetermaatregelen te formuleren en door te voeren. De verbeteringen zijn van verschillende aard,van alle niveaus en op alle gebieden. De visitatíecommissie is van mening dat de maatregelen getuigen van eensterke wil om te blijven verbeteren. De commissie beoordeelt daarom het facet 'maatregelen tot verbetering, alsgoed.

5'3 Betrekken von medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld; bü de interne kwoliteitszorg zijn mede-werkers, studenten alumni en beroepenveld van de opleiding actiief betrokken.

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld.

o Medewerkers en studenten hebben zitting in de opleidingscommissie, de academieraad en de Medezeggen-
schapsraad.

o FBTR betrekt belanghebbenden op de volgende wijze:
o studenten en medewerkers worden proactief betrokken bij onderwerpen zoals: programma van deopleiding, kwantitatieve en kwalitatieve inzet van personeel en voorzieningen, resultaten van deopleiding.
o Alumni worden betrokken bij onderwerpen zoals: doelstellíngen van de opleiding, de opbouw van hetcurriculum en de resultaten van de opleiding.
o Het afnemend beroepenveld wordt betrokken bij de doelstellingen van de opleiding, het programma van

de opleiding en de resultaten van de opleiding.¡ De input van medewerkers en studenten vindt daarnaast ook informeel en ad hoc plaats índien er zaken aande orde zijn' want hoewel de opleiding niet echt klein is, heerst er nog wel een sfeer van compactheid enoverzichtelijkheid.
r De opleiding onderhoudt frequent contacten met het werkveld. Zo worden bij veel LA,des vertegenwoordigers

van het werkveld ingezet. De visitatiecommissie spreekt daar haar waardering voor uit. Naast deze contactenheeft de opleiding ook vier werkveldcommissies in het leven geroepen die de opleiding periodiek van inputvoorzien. Vastgesteld wordt dat dit met een periodiciteit van eenmaal per jaar gebeurt.

De visitatiecommissie is van mening dat alle belanghebbenden op frequente en structurele basis betrokken zijn bij
de kwaliteitszorg' Eveneens heeft de visitatiecommissie kennis genomen van de opmerkingen van onder andere deopleidingscommissie en de werkveldcommissie die tot wijzigingen hebben geleid in het onderwijsprogramma. opgrond hiervan oordeelt de visitatiecommissie dat het opleidingsmanagement de signalen van haar stakeholders
serieus neemt en die weet te vertalen in adequate verbeteracties. De commissie beoordeelt daarom het facet'betrekken van medewerkers, studenten, arumni en beroepenverd, ars goed.

a

a

a
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Wel vindt de commissie dat een biieenkomst van het werþeld meer dan eenmaal per iaar Sepast' zeker met het

oog op ontwikkelinge" ¡;l;;"rk"eld. ln het licht van 'vervagende Srenzen' 'ou 
it opleiding zich overigens af

moeten vragen otu¡". *"rfJ"ri.or.¡rr¡", "i"t 
;;;;; """ æ]t"..i¡ke kunnen worden samengevoegd'

Ecoodetlng vøn hct ondctvtlr1 tntcma twalftctæzorg

Het hryaliteits¿orgsysteem is degelijk en is goed i"u"¡"¿ in de opleiding' Periodieke evaluaties waarbii alle stake-

holders betrokken zijn, geven de opleiding 'ignal"n 
waar verbetering noodzakeliik dan wel wenseliik is' Daar

worden dan ook verbeteracties bii geformul""'J'"n uitgevoerd' Al met al acht de visitatiecommissie het

kwaliteitszorgsyr."". ,oJ werk"ni- óm d"z" tän"n i"Jo'¿""1t de visitatiecommissie het onderwerp lntcrnc

krralhclszory als gocd'
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6. Resultaten

6.7 Gerearíseerd niveou: de gereoriseerde eindkworificaties zijn in overeenstemming met de nogestreefde

eindkwalificaties qua nu"ou' oiëntatie en domeinspecifieke eisen'

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

o Uit de uitkomsten van de HBo.monitor 2009 bliikt dat-de afgestuo::.,0" redelijk tot Soed voorbereid is op de

arbeidsmarkt "n 
b"ro"prpraktijk. o" ,tø*î i, "cht"' 

t"tig t"ulJd"n ou"t o" plaats waar hii of zii

terechtkomt "" 
n", 

"ir,il'"r" 
n.'g30Áu"n ¿"".ìi*i had betaard werk. overige arumni waren bezig met een

studie en 6% was werkzoekend en 5ot6 tatil;; ou"'g"ng'ft'"' ii ;;; ã ¡' ¿" afgestudeerde achteraf

tevreden.
o Zowel het door de werkgever vereiste niveau als de vereiste richting voor de huidige functie is bii alumni van

. i:_i,;ï::î,ï,,,lïäüirrîiär"iT-;""n waarvoor minimaarH'o-niveau is vereist dan arumni met een

bachelor'
¡ uit een arumnionderzoek 2010 (DESAN) komt naar voren dat Ad-arumni iets positiever ziin dan de BA-arumni'

Zeker alumni die terecht zijn gekomen oo 
".n '",*nde 

positie zijn positiever dan alumni die een baan in een

andere richting of op een ander niveau hJ;;;;";"" t*,"-:t'j," van de alumni zou weer voor dezelfde

opreiding kiezen ars zij het over mochten d;;'(ï;;ð tgoó en îvrTMc to*). ou¿ u*o'ers zouden reratief vaak

een andere {wo)-studie hebben gekozen' 
''t 

nài"r"*"ionderzoek 2010 iDEsAN} kwam naa'r voren dat het

beheersingsni*",., rn"i betrekking,ot ¿" ti*'gàÃ-.o*p"t"nties het vereiste niveau overstiigt'

o De opleiding "l' 8";;;;trdt door alumni met een 7+ Sewaardeerd' Let algemeen' let
¡ Uit het STO 2009 komt naar voren O"a ,a"å""a*'FBTä tevreden ziin over de opleiding in h

niveau van de opreiding en NHTV nr, opr"iiig;r,ì*".. oot ,.oo.Jä"-åpi"'¿¡"Ë goed ãp het onderdeer sfeer

en motivatie'
¡ De toetscomm¡ssie bekirkt of er genoeg variatie is in de toetsin.g en zii bepaalt het niveau van afstuderen' De

studentenuina"niJiJ]-ioetsenloedinverhoudingtotdestudiestofstaan.
o Voordat er afgestudeerd kan worden, r;;;;;;oj"opt"n ingediend worden bii de toetscommissie'

¡ Ad-studenten krij'en ter afronding van hun studie een assessment dat aansruit bii het werkveld' Zo moeten

afstudeerders ui¡ îãur rvranager biþoorbe"td ""n 
tour vefzorgen en zijn er discussiecases'

¡ De visitatiecommissie heeft kennis genom";;;" diverse "r"u¿""*'"'k"n' 'o*"1 
van de Bachelor als de Ad-

assessments. o""r;¡ n""rt zij vastgesteld;;;l; ;;'k"n goed """tr'o"i¡'¡ 
wat het werkveld vraagt en sterk

praktisch ,nu"r,o'ilï ffi;;r i"-llï..r ," ¿àã"".. bereiãsmatige i^i"r¿"r"" in de afstudeerwerken herkent

de commissie het bachelorniveau'

De visitatiecommissie heeft het HBo-niveau_aan de hand van de scripties kunnen vaststeten en het Ad-niveau aan

de hand u"n 
"rr"rrr"nrs" 

De begeleiding b;;;;";" "fstuderen 
wordt als adequaat gezien' Het feit dat het

werkverd in beide beoorderingen een ror ¡'""tt,-*-¿a door de .o**rr," gewaardeerd' op grond van het

bovenstaande U"oor¿ä ¿".Jrnr¡rr¡" het facet;gcrcalisccrd nivcau' als voldocndc'

6.2 Ondewijsrendement: voor het ondervviisrendement ziin streefciifers geformureerd in vergeliiking met rerevonte

andere opleidîngen' i"t ona"*iprendement voldoet øan deze streefciifers'

De visitatiecommissie heeft het navolgende vastgesteld'

oNHWregistreertpercollegejaarenopleidingdeinstroom,doorstroomenuitstroomaandehandvande
volgende kengetallen:

Toåal aantal studenten, verdeling mân-vrouw
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- Aantal inschrijvingen propedeusejaar
- Aantal geslaagden

- Aantal studiestakers
- Netto-onderwijsvraagfactor
. lnstroom
- De instroom ligt jaarlijks tussen de in totaal 200 en 250 studenten.
- De verhouding man/vrouw in de instroom is scheef !2OO9/2OLO:22Yoman,78Yovrovw, bij Ad-FBTR: 27%o man,

73%vrouw).
- Havisten vormen de helft van de instroom. Het percentage vwo'ers ligt tussen de 10 en 15 %.

- Binnen de opleiding Ad-FBTR neemt het aantal mbo'ers de laatste jaren wat toe. Het aantal vwo'ers blijft
achter.

. Doorstroom
- Het studierendement na twee jaar ligt tussen de 65 en75%. De student die als Ad ¡nstroomt, besluit in enkele

gevallen om na het behalen daarvan door te gaan met de bachelor, terwijl de instromende bachelor soms
voor de Ad kiest, en vervolgens uitstroomt.

. Uitstroom
- Het aantal studiestakers ligt bij Ad-FBTR op ongeveer een derde van de instroom; bij FBTR ligt die op 35%.
. De opleiding heeft enkele streefcijfers:
- Het propedeuserendement is bepaald op75% (5% hoger dan het gemiddelde van NHTV).

- Een handhaving van de onderwijsvraagfactor tussen de 1,05 en 1,08.
- Percentage afgestudeerden van 90%.
- Gemiddelde studieduur van 4,00 jaar en 1,9 jaar voor Ad-FBTR.

- Een instroom van 150 studenten en 75 voor Ad-FBTR.

De visitatiecommissie constateert dat de opleiding rendementen realiseert die wat hoger liggen dan bij andere
opleidingen in het domein. De commissie meent dat de heldere didactische structuur van de opleiding hier een
positieve invloed heeft; tevens werkt het bestaan van een Ad-traject het studierendement in positieve zin in de
hand. Al met al beoordeelt de commissie het facet'ondenruijsrendement' als goed.

Beoordelíng van het onderwerp Resultaten.
De visitatiecommissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de afgestudeerden als voldoende en het
kwantitatieve rendement als goed. Alles bij elkaar beoordeelt de visitatiecommissie het onderwerp Resultaten als
voldoende.
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Bijlage 1: Commissie

De visitatiecommissie was als volgt samengesteld

Voorzitter:f
Na zijn studie Technische Bedrijfskunde (TUE, 1991) heeft 

-gewerkt 

voor het adviesbureau KPMG

Consulting en sindsdien grote projecten uitgevoerd in binnen- en buitenland (Rusland, Kazakhstan, Tsjechië,
Curaçao). Sinds 1995 is hij actief als zelfstandig ondernemer en interimmanager. ln die rol werkte hij voor diverse
opdrachtgevers, recent nog voor de ANWB en voor de Politieacademie.
Vanaf 2002 is hij actief op het gebied van onderwijsvisitaties, zowel in de hoedanigheid als directeur en later ook
eigenaar van een VBl, als in de rol van commissievoorzitter.

Externe Werkveld- en Domeindeskundige: f

- 

heeft na haar studie Leisure & Hospitality Management bij organisaties ervaring opgedaan in de
hospitality, management, marketing en human resources in de Retail, Reisbranche, Horeca en 82B.

Zo werkte zij onder andere voor ANWB Reizen en Holiday lnn, en van 1995 tot 2007 voor D-reizen in verschillende
functies, onder andere als Hoofd Kwaliteitsontwikkeling & Opleidingen en aansluitend als Hoofd Personeel &
Kwaliteitsontwikkeling. ln die periode ook was zij eindverantwoordelijk voor het opleidingenbeleid. Voorts actief
als bestuurslid bij de ANVR, onder andere op de portefeuille Beleidsadvies Onderwijs. Recent werkte zij mee aan
het opstellen van diverse bachelor en ad-domeinprofielen in opdracht van landelijke overlegorganen in toerisme
en recreatie.
Sinds 2007 ¡sI Directeur en oprichter van La Differenza.Zij adviseert en ondersteunt bedrijven in het
koppelen van beleid, marketíng en human resources. Tevens sterk in het opzetten van 'Corporate Academies' op
het vlak van gastvrijheidsbeleving, klant- en servicegerichtheid en management.

Secretar¡s:-
I I (1970) studeerde Kunstgeschiedenis aan de UvA, afstudeerrichting Klassieke/Mediterrane
Archeologie. Sinds 2000 werkt zij als docent op diverse scholen in Amsterdam; sinds 2006 is zij werkzaam voor de
Amarantis Onderwijsgroep. ln 2009 was ze ook betrokken bij de uitvoering van een internationaal accreditatie-
opleidingstraject bij een VBI; in het najaar rondde zij met succes de NVAO training voor secretarissen af.

Studentlid:
is derdejaars bachelorstudente Taal- en Cultuurstudies aan de Universite¡t Utrecht. Haar

hoofdrichting is Politieke Geschiedenis en lnternationale Betrekkingen. Daarnaast volgt zij een Honoursminor aan
de faculteit Geesteswetenschappen. Ze is lid van een studentenvereniging voor lnternationale Betrekkingen in
Utrecht en is tijdens haar eerste studiejaren op verschillende manieren betrokken geweest bij de studiest¡chting
van Taal- en Cultuurstudies. Van de laatstgenoemde is ze 2010-2011 voorzitter. Vanwege haar grote
betrokkenheid bij het studentenleven heeft zij een goede achtergrond om als studentlid te kunnen functioneren in
de commissie.

De leden hebben allen een Verklaring van onafhankelijkheid getekend
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Bijlage 2: Programma visitatie

Programma vlsltatie FBTR

Programma 14 okober 2010

10.30 - 11.00 Aankomst commissie

11.00 - 12.30 lnterne vergadering van de commissie

Eerste beoårdeling aanwezige stukken' vanaf 12'00 werklunch

12.30 - 13.00

13.00 - 14.30

16.30 - 17.00

-
-

14.30 - 15.00 Documentenondenoeþ ín cambínatie met korte presentatie Mønogement Gøme {la minuten)

15.00 - 16.00 Vier leden von de werkveldcommissîe FBTR

Domeinspecifieke eisen, H$O-oriëntatie

15.00-16.00 Pørallelgesprekopleidingscommissie
Eetrekke n stude nte q evaluoties

-

I

-
16.00 - 16.30 Aonvullend ondenoek, ín combinotie met korte presentatie MRO community

-

College van Eestuur en opleidingsmonager

Voorstellen, doornemen von het programmo van de visitatiedag

--

Opleidingsmonoger plus didoctische stal (MT)

Dameinspecifieke eisen, bachelorniveau, H}O-oriëntatie, programma van de opleidíng

Opleidingsmanogement
Terugkoppe!íng van de bevindingen van de visitotiedag
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Programma 9 november 2010

10.00 - 10.30 Aonkomst commissie, l0 minuten presentotie leerbedrijf Newwoys

Docenten (incl. Stage- en Afstudeercoördinator)
vakinhoud, beroepsoriëntotie, didoctiek, toetsing en beoordering, stoge en ofstuderenIr

10.30 - 11.4s

-

I
17.45 - 72.45 Studenten (jaar 7, 2 en 3) von olle richtingen

studiebegeleiding, toetsing en beoordeling, studielost, inþrmotievoorziening, faciliteiten

-

I
I

12'45 - 13'30 Documentenonderzoek en lunch, 70 minuten korte presentotie Tourmanagers

13.30 - 14.30 Studenten duaal
Didactiek en studiebegeleiding, toetsing en beoordeling, studielost, informatievoorzieningr
I

-

14.30 - 15.15 Afstudeerders von alle richtingen
Studiebegeleiding tijdens stoge en øfstuderen, resultoten
I

14.30 - 15.15 porallelgesprek: Alumni
Aonsluiting van de opleiding op het werkveld

15.15 - 16.30 Aonvullend onderzoek en formuleren von conclusies, 7o minuten Travel LAB i.c.m. studiereis

L6.3O - 77.OO Geïnteresseerden

Terugkoppeling van de bevindingen van de vis¡tatie

38
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda



a

111\.A"

Bijlage 3: Domeinspecifiek referentiekader

De hieronder weergegeven functieprofieren ziin momenteer in bewerking. Alle afstudeerrichtingen hebben hun

visie op de richting voor 2015 inmiddels **oo'J'n documenten aie op ait moment binnen de opleiding ter

besluitvorming voorliggen.ìnderstaande t"Lrt"n ,i¡n nog ontleend aan oorspronkeliik materiaal'

j,2,7 Monager recreot¡e'ondernemÍng

Ty per i ng M anager recreo tíe - ond ene m i ng

De afuestudeerde M¿nager recreatie.onderneming houdt zich bezig met het op dageriikse basrs runnen van een toer¡stisch-recreatievê

accommodatie in Nederrand of daarbuiten en is bijvoorbeerd werkzaam ars (assistentlbedrijfsreider bij Landal Green Parks' {assistent}manager

bij een attractiepark, havenmeesrer van de iachthaven Frevo Marina, {ront-office.manager bii een bungarowparr' operations-manager bd de

Zuid.Umburgse Stoomtrêin Maatschappij, parkmanager bd Libéma Beekse Bergen of unit-manager bij Ski World of ¡lembad De fongelreep,

De functie is gericht op het beheer van en leiding geven aan een kreine tot teen unit of onderdeer van een) gfote organisatie in de toeristisch-

recreatieve branche rn Europa. De functie omvat meerdere werkterreinen met bereidsmatige, reidinggevende' commerciële' klantger¡chte en

operat¡onele aspecten'

D€ Mânager recreatie-ondefneming moet daarom snel kunnen inspringen op steeds wisselende situaties; met veel verschillende mensen en op

verschi*ende niveaus kunnen communiceren ên zrch thuis voeren rn wisserende werkomstandigheden' van kantoor tot buiten eñ van theorie

Ktít¡sche s¡tuat¡es

Ðe extra dimensie waar de Manager recreatie-onderneming mee te maken heeft is de aanwezigheid van een o ccommodatíe, in werke vorm dan

ook'diegemaakteninstandgehoudenmoetworden,díeoptijdâan8epâgtmoetwordenaandeveranderendewensenvãndeconsumenten

ook nog winstgevend moet zijn om de continuiteit van de ondernemlng te waarborgen'

De Manager recfeatie-ondefneming opereert in e€n 5pânningsverd waar verschitende sperers actief ziin dre soms tegenstríidìge belangen

hebben, zoals:

o het bedriif met de eigen (commerciële) belangen en de belangen van de consument

¡ de overheid met wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelïke ordening, volksgezondheid, veiligheid en milleu

. vertegênwoordigers van het personeel en/ofvakbonden

o (concurrerende)branchegenotenen-organ¡sâtles

r omwonenden'

DeManagerrecreatie-ondememlngmoetdaaromeenuitstekendespelervanhetpolitiekespelzl|a.

Kernoctivltetten ^-,to.¡omino:
om succesvol een recreatie-onderneming te runnen moet de Manager recreatie-onderneming:

o rn kunnen speren op de wens van de consument naar meer entertainment, animâtie, voorzieningen en thema's; kortom naar meer

belevinglijdenseenbezoekaanderecreatie.ondememing.Hetsuccesvðneenrecreat¡e-ondernemingindetoekomstva]tofstaatmet

het herkennen van en insperen op dìversetrends (van de berevingstrend tot demografische trends) en het doelgroep-lmarkgerícht

kunnen oPereren'

. om kunnen gaan met een in toenemende mate mondíge en krÍtísche consuñent, Aangezien het directe klantencontoct ook ¡n de

toekomstbelangrijkensfeerbepalendvoorhetbedriifbli|ft,zijngoedecommunicatievevaardighedendanookeeneerstevereiste.

. ln stãat zijn een occomm odot¡" t"beheren, te onderhouden, in stand t€ houden en te vemieuwen en hierin een aclieve rol te spelen.

zowel voor als achter de schermen'

o Goedthuiszirn inde,popierenkantvanhetbedri¡fen 
decíiþrmatigeonderbouwingdaarvan.Hetopsteten,interpreterenenbewaken

van beleidsplannen, ondernemingsplannen, investeringsplannen, contracten, rapPortagês, procedures, milieu- en veiligheidsvoorschriften

behoort rn de toekomst tot de kerntaken u"n d. Mrnl.r r"cfear¡e onderneming. Harde 'bewijzen' in de vorm van ciifers zijn bijna overal

tot techniek.
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voor nod¡g, bijvoorbeeld voor het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders/eigenaar. Dâarnaast maken ook deschaalvergroting de trend naar ketenvorm¡ng en de daarmee gepaard gaande verzakelijking van de branche dat het voeren van eengedegen financíeel bereid een eerste vereiste voor de cont¡nuneit van het bedrijfwordt.
Een goed humon resources monoger zijn. Niet alleen de consument is kritischer en mondiger geworden, maar ook de werknemers. Daarbijvormt de werknemer een belangrijk onderdeel van de beleving van de recreatie-onderneming en/of de attractie door de consument.lnspirerend en motiverend reiding geven aan de organisatíe is daarom van groot berang.
Goed kunnen netwerken en somenwerken op verschillende niveaus- Aan de ene kant is de relatie recreot¡e ondernemer - overhe¡d zeer¡ntens¡ef en veelomvattend geworden de laatste jaren en dat zal alleen nog maar toenemen. Een goede kennis van de overheid, inkunnen spelen op overheidsbeleid en op gemeentelijk/prov¡nciaal niveau contacten onderhouden worden hiermee haastoverlevingsvoorwaarden voor de recreatie ondernemer. Aan de andere kant wordt colregiob samenwerking, met andere recreatie-ondernemers' winkeliers en horeca in de regio, steeds belangrijker bij bijvoorbeeld het voeren van promotiecampagnes.

3,2.2 Monoger toer¡st¡sche mørketíng & commun¡cot¡e

Typer¡ng Manøger toerist¡sche morket¡ng en communicot¡e
ln het werkveld van de Manager toeristische marketing en commun¡catie is een aantal kenmerkende funct¡es te onderscheiden waar deafgestudeerde in terecht kan komen, namelijk:

De mo noge r toe rÌstische reg io- ma rketi ng

Deze geeft leiding aan een organisatie /afdeling voor toeristische regio- en evenementenmarketing en promotie. De functie is er op gericht om- in samenwerking met de overheid, de horeca, attracties en winkeliers - Nederland en de verschillende regio,s in Nederland (of in het gevalvan een verkeersbureau' een ander land) op een insp¡rerende en innoverende wijze onder de aandacht van de binnenlandse en buitenlandseconsument tè brengen en daarbij een opt¡maar financieer resurtaat te bewerkteiligen.
De manager toerist¡sche regio-marketin8 heeft een spilfunctie in de ontwikkeling van het toerisme naar zijn/haargebied, is een specialist ophet gebied van marketing en moet met veel verschillende mensen en op verschillende niveaus kunnen communiceren.
De mø no ge r toerist¡sch e com m u n icoti e

Deze geeft leiding aan een organisatie/afdeling voor toeristische communicatie. De functie is gericht op het optimaãl orgen¡seren en fac¡l¡terenvan de interne en externe commun¡catie-

Extern houdt hij ofzij zich bezig met de organisat¡e van de totale communicatie van het bedrijf (rond de producten, maar ook met betrekk¡ngtot het imãgo en het beleid vân de organisatie en de communicat¡e ¡n tiiden van crisis) naar diverse doelgroepen, zoals de consument en depers.

De interne commun¡catie is minstens net zo belangrijk en hier houdt de manager toer¡stische communicetie z¡ch onder meer bezig met hetbevorderen van het'wij-gevoel" het stroomli¡nen van de informat¡evoorz¡ening en de communicat¡e rond het interne bere¡d van de organisat¡e.

De manager toerist¡sche communicatie is een specialist op het gebied van communicatie, een kenner van de toeristisch-recreat¡eve sector eneen creat¡eve sp¡n-in-het-web die met veel verschillende mensen op verschiilende n¡veaus moet kunnen omgaan.

De vestigings-/officemdnager toerist¡sche morket¡ng en commun¡catie
Deze houdt zich bezig met het op dagelijkse basis runnen van een organisat¡e voor toerist¡sche communicatie en marketing. De functie is
Sericht op het op een inspirerende manier leiding geven aan een kleine tot middergrote organisatie in de toeristisch-informãtieve sector met arsdoel het behalen van een optlmaal financieel resultaat en een maximale kfanttevredenheid. De functie omvat meerdere werkterrèinen metpolit¡eke, beleidsmatige, reid¡nggevende, commerciëre, krantgerichte en operationere aspecten.
De vestigings-/officemanager toerist¡sche mãrketing en commun¡cat¡e moet daarom sner kunnen inspringen op steeds wisserende s¡tuaties,met veel versch¡llende mensen en op verschillende niveaus kunnen commun¡ceren en opereren vanuit de visie ,de klant centraal,.

Krit¡sche situot¡es

a

40
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda



a

u.1\¡À*

De Mðnâger toerist¡sche marketing en commun¡cat¡e op€reert ¡n het spdnnirrgsverd tussen omzelverontwoordeliikheid en ktantger¡chtheid'

voor het verstrekken u¿n informaii" en rnrichtingen wenst de klant niet te betaren; toch wordt van de Manager toerist¡schê mtrketing en

Dê Manager toêristische marketing en communicatie opereert in de toeristische markt waar de budgetten voor mafketing doorgaans (zeer)

beperkt zijn' Binnen deze beperkte t'inanciale mogetíjkheden¡' het ¿i,n/haar verantwoordeli,ikheid om {een regio in} Nederland of een ander

land zo goed mogelijk te verkopen. Een extra paradox is dat positieve financiële resultaten ten goede komen aan derden, namelijk het

toer¡stisch-recreatievebedrijÉleveninhetgebied/landwaarvoordeManagerto€ristischemarketingencommunicatiezichinzet'

De Managef toerrst¡'chê mârket¡ng en commun¡€ãt¡e mo€t ¡n stãat ziin een eígenvísÞ op communicatie te ontwikkeren en zich onofhonkeliik

op te stellen. Hii/zii krrigt ,.g.I."tìg t maken met tegenstrijdige belangen op het gebied van communicatie: daar waar het publiek doorgaans

are beschikbare Informat¡e verrangt, is de directie van een organisatie/overheid soms geneigd om deze uit dlverse overweg¡ngên niet

beschikbaar te ste*en. De Manager roefist¡sche marketrng en commun¡catie *o.t in d.rg.llike geva*en een ergen standpunt' gebaseerd op

kennls van en inzicht in de communicatie' durven in te nemen ên uit te dragen'

:':::::::il' Manasef toerlstische marketlng en communicâtie te kunnen opereren moet hlilzii:

r Steeds meer ma*t- en krontgericht gaan werken om een optr.moo r financîeer resurtaøf te kunnen beharen' Een oppervlakkig contact met

de klant is n¡et meer vordoende, temeer da¡r de consument kfitischer en mondþer is geworden en vaak zerf ar goed geinformeerd (via

internet}aandebalieverschi¡nt.Pasvanu¡teenechteanalysevandewensenenbehoeftenvandeklantkanmenmete€npassendadvies

komenenzoeencommercieelsuccesbehale¡.HiervoorziinnÞtalleengoedecommunicâtievevâardighedeneneencommerciële

instelling nodig, maar ook uiçebreide toeristische kennis en productkennis. lmmers, wanneer de klant meer in detail zijn wensen kenbaar

maakt'verwachthdlzijookeenadviesopmâat.verkopênvanuitkennisvandewensenvandeklantenhetto€voeSenvanbelevingaan

. :"tJjiï:;;äîiff:t;;:,.."",Ï:ilt*,* ". 
te promoten die vordoen ¿an de snerveranderende wensen en behoeften van

de consument en die tegerdkertrjd tot e€n goed commercieer resurtaat leiden. 'gereving' ¡s eên essentieel onderdeer van het pfoduct en

de Manager toeristische marketrng en commun¡catie moet Nederrand en activiteiten en evenementen in Nederrand op een steeds andere

manier in de markt kunnen zetten' aansluitend bij de belevlngswereld van de doelgroep'

r Een goed lr umon resourceg manager ziin.frliet alleen de consument is kritisch", ". 
n,ondlg", geworden, maar ook de werknemers. Daarbl|

vormtdewerknemereenbelangrijk,onderdeel,vandebelevingvanderegio/hetlandldeattractiedoordeconsument.lnspirerenden

. *:ï:::',':ïåï::ï:"':,ïïïÏ::fff:"',i::::," 
en communícøt¡etechnieken beschikken Het here scara van

plaatsbepalingvandeorganisatleendoelgroepentothetmakenvaneenpersoneelsblad,hetbegeleidenvandrukwerkenhet

organiseren en/of geven J"n *n *rr"onferentie kan tot het takenpakket van de Manager toefistische marleting en commun¡catie

behoren. -^ .^nrâ.rên onderhouden met de lokale overheid en het lokale

¡ Goed kunnen netwerke n en samenwerken op verschillende niveaus en contacten

bedriißreven, De Manager toeristische marketing en communicatie moêt zich thuis voeren in het'potít¡eke spef' en kunnen omgaan met

de posítieve 
"n 

n"gutiJr" aspecten daarvan. Lobbyen bii de {lokalelregionale} overheid en het lokale bedriifsleven voor financiën en

deername aan promotrecampagnes is r.uk ,""n.*, ¡" n*"", h"bt, maar op andere momentên zul ie dezelfde mensen teleur moeten

kunnenstellenzonderdegoederelatietebeschadig"n,w"nn...b¡uoorbeeldbepaaldebedriivennietpassenineencâmpagne'

¡ Met klanten uit de meest gangbare herkomstlanden ,unn"n o,,',""n, in verschillende situaties zowel voor als achter de schermen, en

commun¡câtie verwacht dat deze omzet draait'

meerdere talen sPreken'

3,2.3 MonogerTrovelTrade

Typering Monager Trovel Trode

rn het werkverd van de Manager Traver rrade is een a¿ntar kenmerkende functies te onder;cheiden waar de afgestudeerde in terecht kan

komen, namellik:
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De Monoger Reisburedu

Deze geeft op een inspirerende en motiverende wijze leiding aan een zelfstandig reisbureau met als doel het behalen van een optimaalresultaât voor het bedrijf en voor de consument.

De manager heeft een visie op de gewenste positionering van het bedrijf in de ogen van de consument en in de uitgaande reiswereld en kanstrategie en beleid ontwikkelen om het gestelde doel te bereiken.

De Monoger Smoll Business Trovel Trode

Deze geeft op een inspirerende en motiverende wijze leiding aan een op de nichemarkt afgestemd touroperatingslabel, dan wel aan eenzelfstandig en kleinschalig touroperatingsbedrijf, dat z¡ch eveneens r¡cht op een specifieke nichemarkt. Het bedrijfsdoer is het beharen van eenopt¡mãal resultaat voor het bedrijf en voor de consument.
De Manager small Business Travel Trade combineert een ¡nteresse in de act¡vite¡t/niche met de wens om bedrijfsmatig professioneel teopereren' De manager heeft een visie op de gewenste posit¡onering van het bedrijf in de ogen van de consument en in de uitgaande reiswereld
en kan strategie en beleid ontwikkelen om het gestelde doel te bereiken.

Kritische s¡tuat¡es

De Manager Travel rrade moet opereren in een conjunctuurgevoelige markt, waarbij de marges uiterst ger¡ng z¡jn en daarbi ook nog eensonder grote druk staan.

ln de relatie met de vennoten is het behalen van een gezonde marge kritisch, gericht op (tenm¡nste) cont¡nuileit van de onderneming. ln gevalvan een businessunit dient de unit naar rato bij te dragen aan de bedrijfsresurtaten.
ln de relatie met de consument is accuratesse, commercieel adviseren, productkennis, gevoel voor dienstverlening en(gedeelde)productaansprakelijkheid van belang.
ln de relatie met het personeel is goed werkgeverschap en interesse in de persoon van de medewerker kri'sch.

Kernoctiv¡te¡ten

Tot de belangrijkste activ¡te¡ten van de Manager Travel Trade behoren
Leiding geven aon de medewerkers' Dit gebeurt door toepass¡ng van de cAo, het houden van regelmat¡ge functioneringsgesprekken metde medewerkers, het 'on the job' coachen van medewerkers, het bijhouden en uitvoeren van ARBo-regelingen en dergelijke.
Bepoling gewenste pos¡t¡onering van het bedriif. De manager ontwikkelt de gewenste posit¡oner¡ng van het reisbureau, van debusinessunit, bepaalt de strategie om de doelstellingen van de positionering te behalen en zet dit om in uitvoerbaar beleid.
Het bereiken von een opt¡maol finoncieel resultoat De minimale doelstelling van de manager is om een financieel resultaet te behalen dattenminste de cont¡nuiteit vãn de onderneming waarborgt, c.q. naar rato bijdraagt aan het totafe bedrijfsresultaat.
Het zorgdrogen voor een goede ¡nterne procesorgon¡sotie. Het zodanig inrichten van het bedrijfsproces dat op adequate wijze demedewerkers ondersteund worden in hun taken richting toeleverancier en/of consument/zakelijke klant,
Het zorgdrogen voor een optimole klonttevredenheid. Door het regelmat¡g meten en evalueren van de klanttevredenheid kunnen
maatregelen ter stimulering op gefundeerde en gerichte wijze worden uitgevoerd.
Het u¡tzetten en (doen) u¡tvoeren von het morketingbeleid, Hetonderscheiden van interessante segmenten ¡n de markt en het in gan'
zetten van maatregeren om deze segmenten met gericht productaanbod te bereiken.
Het vertegenwoordigen van het bedrÜÍ bii in- en externe contdcter. De manager voert overleg met externe pârtijen (bv. banken, deoverheid' Arbo-diensten e'd') teneinde de positie van het eigen bedrijfte verstevigen. De manager is tevens de eerste verantwoorder¡jke
voor alle ¡nterne commun¡cat¡e' Daarnaast treedt de manager op als woordvoerder naar de media. Dit laatste speelt ¡n het bijzonder inhet geval vân câlamite¡ten.

3,2.4 Tour Mandger

Typering Tour Monoger / Europeon Guide

De afgestudeerde Tour Manager/ European Gu¡de houdt zich bezig met het zelfstandig begeleiden van internationale groepen toeristen tüdenshun rondreizen naar bestemmingen binnen en buiten Europa en is bijvoorbeeld werkzaam bij een touroperator als cosmos, Djoser of Baobab

a

a

a

a

a

a
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Rerzen, De functi€ is gericht op het vrekkeroos raten verropen van de reis in alre opzichten, zower rerstechnisch {vervoer' accommodatie' douane

etc,) ars wat betreft de informatieoverdracht, de intercurturele communicatie, het managen van het groepsproces en het oplossen van alle

Ðe Tour Manager / European Guide moet d¿arom sociaar en intercurtureer vaardig ziin, ziin/haar taren spreken' goed met groepen mensen en

de individuen daarin om kunnen gaan, beschikken over reidinggevende en organisatorische competenties en onder alre omstandigheden het

mogeliike calamiteiten onderweg'

hoofd koel kunnen houden'

bestemming en zlchzelf'

betrokkenen.

(ntísche srtuoties

De Tour Manager / European Gurde is de manager van het groepsproces tiidens een rondreis. Het is ziin/haar taak om de groep hierin te

begereiden en indien nodig interventres te plegen .r"nn"", d"Jrnemers door anderen ars hinder*ik ewaren worden' buiten de groep dre¡gen te

varen, etc, De Tour Manager moet een prettige sfeer in de groep creêren, mâar hierb¡i tevens recht doen aan de indrviduen in de groep en hun

indfuiduere wensen en verwachtingen. Drt ¡s - zeker gezren de veereisende consument - doorgaans gêen eenvoudige taak dre nog bemoeilijkt

wordt door het gegeven dat men nlet in de eigen cultuur verbldft (cultuurshock) en voortdurend onderweg is'

DeTourManager/ÊuropeanGuidekrijgtonderwegopreisvoortdurendtemakenmetonverwachtegituat¡esineenvoorhemlhaarweemde

omgeving.HÜ/zijmoetdaarinsnelbeslissingenkunnennemenendeconsequentieservanovenien,rekeninghoudendmetdeeisendiehet

reisprogrammastelt,eengoedevoortgangvandereis.d"b"l"ng.nvan(eneventueelgevaarvoor)deindlviduelereisdeelnemers,de

Kernact¡vite¡ten

I i*i*:*lï'ff:::ï"îï:ï:::::i'J-"-,Ïî, ï:îî:::ï:i': 
,e 

de veranderinsen bÍi de consumen'i Aangezien de

consument zich ¡n toenemende mate kritisch opstert ten aanzi.n vân zi¡n vakantiebereving en -verwachtingen moet de Tour Manager l

European Guide over een breed scara aan communicatieve en sociare vaardigheden beschikken en bereid zirn zich voor de vo*e 10o% in te

zetten voor de klant' ---^- r-^-tc ".nlomst- en vertrek- procedures, douaneformallteiten' een

¡ Alre reistechnísche handelingenonderweg op reis kunnen u¡tvoeren (zoals aankomst-

excursie orga¡¡seren, optionere excursies verkopen, de fìnanciëre adm¡n¡stratie uitvoerên). Een goede kennis van ate facetten van het

werkveld met b€trekking tot hotê15, ANVR.voorwaarden, verzekeringeñ, de touroperator, medische en reistechnische calãmite¡ten ên

bilbehorendep,*"du.olshiervoorvanbelang.DaarnaâstdlentdeTourManager/ÊuropeanGuidemetmeerderetakenenop

meerdere niveaus tegerirk bezig te kunnen ziin en goed te kunnen onderhandelen'

.zolgenvoofeentoegevoegdewoardeophetgebiedvaninformatieonderwegoprels'DaarommoetdeTourManagerlEuropeanGuide

ovef €en goede argemene ontwikkering beschikken en kennis hebben van poritieke, economische, cuhurere en sociare ontwikker¡ngen ¡n

Éuropaenanderewerelddelen.Hii/zlimoetinformâtieoverdegangbaretoeri't¡scheattractieginEuropaendaarbuitenopeen
,belevenisvolle. wiJze overdragen en dit in verschillende situaties kunnen doen (in de bus, in een museum, tiidens een stadswandeling

etc.).

. ln staat ziin een birdrage te reveren aan de ontwikke ring van pmduct-/morktcombinotíes van een reisorganisatie en daarbij pro-actief

inspelenop,"l"u,nt.o-nt*ikkelingen¡nd€toeristischêsectol,bestemmingslandenenactueletrends,

oGoedovefwegkunnenmetmensenuitverschillendecutturen.DeTourManager/EuropeanGuidekaninmeerderemodemevreemde

taren communiceren. heeft kennis van andere curturen, int€rcurturere communicâtie en intercuhurere omgangsvormen en handelt

daamaar.

oGoedkunnensotne¡wer*enennetwerken'AlslourManager/EuropeanGuideishetvanbelangeengoedeafweglngtekunnenmaken

tussendebelangenvanallebijdeuitvoefingvandereisbêtrokkenpa*ijen{groepsdeelnemers,touroperatof,lokaalagent,hoteliers,

etc.). ¡ --:.^^-r^^an¡la <irilâties. meestal op zeer korte termijn, ôesllssrngen te nemen^

. 
;k¡:trij:îffi.:':-.Jî.îi:il::"î::ï:ï1i;i::i¡n1.n 

¿""¿r,,""¡,,s op,reden naar de groep en andere
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Bijlage 4: Bestudeerde documenten

Zelfeva luatierapport
Opleidingsplan FBTR en Ad FBTR, september 2010
Studeerwijzer propedeuse

Studeerwijzer postfase MTT, MRO, TM, MTMC (B en Ad)
Propedeuseplan

Richtingsplannen voor alle vier richtingen (betreft zowel B als Ad)
Opleidingsplan duale opleiding
Algemene informatie voor medewerkers
Samenvatting strategisch plan 2009 -2Ot2
OER 2010 - 2011 (B en Ad)
Artikel Elseviers Weekblad
Uitkomsten HBO Monitor
Diverse toetsen, verschillende leerjaren
Opdrachten Ad-assessment

Diverse stageverslagen van alle richtingen
Afstudeerverslagen bachelor (voltijd en duaal) van alle vier richtingen
Studieboeken
Literatuurlijst
Activiteitenplan kwaliteitszorg
Verslagen opleidingscommissie
Evaluatieverslagen en besluitenlijsten (in elS)
Elektronische Leeromgeving

Uitkomsten DESAN

U¡tkomsten STO
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1 lntroducrie

Management toerisme
Hbo-bachelor toerisme in 3 of 4 jaar

Deze opleiding leidt je op voor een managementfunctie in toerisme en recreatie. De opleiding
toerisme heeft een brede economische basis. Het accent ligt op financieel managem"nq ,..k"-
ting, leren plannen, organiseren en leidínggeven. Groot voordeel: met deze brede hbo toerisrne
opleidín9 kun jeookterecht in andere branches!

Verbreed je horizon
> Reis jij de helewereldoverals inkopervan bdzondere hotels?
> combineerjijcommercieel denkenmetongekendegastwijhe¡dalsmanagervaneensucces

vol attractiepark?
> Hoe maak jíj van kamperen in een luxe safaritent aan de Nijl een groot marketingsucces?
Na je afstuderen aan NHTV Ereda verleg jij grenzen met jouw professionalisme, een stevige
crossculturele achtergrond en kennis van management en economie!

louw baan in toerisme?
Toerisme is een 'people's business'. Het draaítom mensen, gaswrijheid en beleving. Maarook
om zakelijk inzicht, creativiteit en organ isatietalent.

Je kunt aan de slag a ls adviseu¡, manager, marketeer, inkoper of reisleider bij toeristische bedrij-
ven. Denk aan:
> (zaken)reisorganisaties
> recreatieondernemingen
> bungalowparken
> verkeersbureaus
> luchwaartmaatschappijen
> luchthavens
> vervoersbedrijven
> belangenorganísaties
> marketing- en communicatiebureaus
> projectbureaus
> consultancybureaus
> attrâctíeparken

F

Bedríjven in Nederland of ver daarbuíten. Het toerisme heeft alles in zich om een leven lang te
boeien. Denk alleen maar eens aan alle culturen waar je mee !e maken krijgt. Je zult je gr"ni"n
verkennen en je horizon verbreden. Ben je kraar rcor de reis van je reven?

omdat de basis een economische opleiding is, kun je ook in deze rollen terecht in bijvoorbeeld
de uitzendbranche, bíj reclamebureaus, ín de bankwereld of bij internationale ondernemingen.

Arbeidsmarkt
ln de Kerzegids HBo Voltíjd 2012 is een indicatie gegeven van de arbeidsmarktperspectieven
voor pas afgestudeerden met betrekkíng tot het gemiddelde beginsalaris en het percentage
werkenden onderpasafgestudeerden. Voorafgestudeerdenvan toerismeopleidingen is h1t
gemíddeld bruto startsalaris J.81 1 euro. ongeveer 66% lan de afgestudeerden heeft een baan
op hbo'niveau gevonden. Een deel studeertverderofvindteen startfunctie op niet hbo-niveau.

Aßtuderen aan NHTV levert je de titel Bachelor of 8usíness Administratíon op en bereidt je voor
op een onbegrensd lakgebied. Je kuntalle kanten op !

'lk heb gekøzen voor deze stu
díe omdat het interrrat¡ona¡e

kaf?kter m$ erg aanspreekt en

omd et ie e r d íverse ríc htinge n
mee op kan. &arnaast vínd ik
het belangrijk dat de studíe op

de praâíjk ís gerîcht en warkt
met concrete voorbeelden uit
hetwerfueld.'
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Waarom NHTV?
Waarom toerisme studeren aan NHTV Breda

>éénvandegrootste,meesttoonaangevendeenbekendsteopleidingenvoortoerismeinde
wereld

> wereldw'rjd netwerk, dus sterk in internationale samenwerking

> prakt-rjk geor¡ënteerd onderwijs door goede samenwerking met het bedrijfsleven

> LredqOasis, dus er li99en ook kansen buiten het toe.risme 
-----^-:^

> alle NHTV bacheloropieidingen behoren tot de top in hun categorle

t n".""n,."erd door de UN World Tourism Organization

Waardering
uit onderzoek van de Nationale studentenenquête 2011 komt de opleiding Management toe-

risme aan NHTV in de categorie Hoger toeristis-ch en recreatief onderwijs als beste van Neder-

land naarvoren. ln de *""rin,¿r Hóo votti¡a 20r2 wordt de opleiding Management toerisme in

de eigen categorie als tweede beoordeeld'

åi::i"t ," voor toerisme van NHTV Breda is door de Nederrands-vraamse Accreditatie or'

ganisatie(NVAO)onderscheidenmethet,bijzonderkenmerk,:,lnterculturalLearning,Deeper
Dimensions of lnt"rn"tion"t¡sat¡on'. Daarnaast u"r¡t HUw.ls eerste hoger onderwijs¡nstell¡n9

van Nederlan¿ tret fe¿õuai't"'t¡t¡tt"t uan de-UN World Tourism Organization' Dit certificaat

garandeert de hoge ft*if ¡*¡tutn het onderwijs in toerisme en vrije tijd'

lnstroomeisen Nederlandse studenten

Je bent ook toelaatbaar met een hbo-/wo-diploma of een hbo-/wo'propedeusediploma'

Alsjenietaandetoelatingseisenvoldoet,zijnerverschillendemogelijkhedenomtochinaan.
merkingtekomenuoo,""nn"'".Kijkvoormeerinformatieenvoorde2l+regelingopwww.
nhtv.nl.

lnstroomeisen buitenlandse studenten
Toelaatbaar m"t 

""n 
o¡pìor" uan= seconda.y r.t oot I Abitur I Artium I Avgångsbetyg från Gym-

nasieskolanlCOUlS""'t'HighSchool-Alevelslsecondaryvocationaleducation'

Staat jouw diploma niet in bovenstaand lijstje? Neem dan contact op:

international-office@nhtv'nl

Biispiikeren (zowel Nederlandse als buitentandse *udenten)

NHTV,sonlineSchoolbiedteencursusaanwaarmeejeonlinejekennisvanfinancieelmanage-
mentkuntbijspijkeren.Zosluit.¡ouwniveaubetera.nui¡a"leerstofvanheteerstestudiejaar.

2

2 Toelatingseisen

mbo

mbo 4 toelaatbaar
N+T > toelaatbaar
N+G > toelaatbaar
E+M > toelaatbaar
C+M > ec of m&o

havo

N+T > toelaatbaar
N+G > toelaatbaar
E+M > toelaatbaar
C+M > ec of m&o

vwo
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3 De opleiding in detait
I Deopleiding

De opleiding Management toerisme leidt je op tot een professionele manager in het toeristisch-
recreatieve werkveld. Tijdens de opleiding leerje de wensen van mensen om te zetten in eentoeristísch product. Je leert hoe je zorgt dat de consument speciaal rcgr jouw product of bedrijfkiest en hoe je als manager kuntzorgen dat j'rj en de mensen op jouw afdeling optimaal functi-
oneren binnen een bedrijf. uiteindelijk bepaalj ij wat je het meåst ¡nteressant vindt: de pro-
ductontwikkeling, de marketing of het managen ven een afdeling of bedrijf. of natuurlijk eencombinatie ervan.

Scríou¡ bu¡ine¡¡
De Management toerísme opleíding leidt op tot Bachelorof Business Adminístration (BBA).
Eedenk dus dat het ín principe een economische opleiding is, waarbij de nadruk l¡9t op hettoerisme.

Vcrkortc trajcctcn
Het regulíere programma van deze opleiding duurt vier jaar, maar snellere routes zíjn mogelijk.
Heb je een vwo'diploma, ben je in het bezit van een mbo toerisme en recreatie diploma niveau
4 of heb je een hbo'of wo'opleiding gevolgd, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt vooreen verkort traject. ook zij'instromers met een econom isch profíei kunnen in aanmerking komenvoor een verkort tnject. wílje weten of je voor één wn de verkorte routes în aanmerkin! komt?Stuur dan een e-m ail naar academyfortourism@nhw.nl.

Varia¡rtcn
De opleiding Management toerísme ís een brede rfianagementopleiding waarbíj je wordt opge-leid voo¡ diverse functies in het toeristisch-recreatíeve werkveld of zetis breder, de zakelijke
dienstverlening. Je kunt ook kíezen voor de opleiding Functiegericht toerísme en recreatie,
waarmee je je specialiseert in één specifíeke functie. ln het geval van Management toerísme kunje ook een duaal traject volgen (werken en leren). 

rY-"Jr'rs 
^srr

De opleíding Management toer¡sme wordt ook in het Engels aangeboden. Het Engelstalige hbo-bachelorprogramma heet lnternationa I Tourism Managelrent. súds;;;tember 2010 is het ookmogelijk om een driejarige wetenschappelijke opleiding te volgen op het gebied ran toerísme,
Bachelor of Science Tourism.

Door¡tudcrcn
Als je je bachelordiploma hebt gehaald kun je ook aan NHTVverder studeren voor een naster,bíjvoorbeeld rourism Destination Management. Je kunt ook de masteropleidíng lmagineering
gaan volgen.

Het studieprogramma
Je studie begint uiteraard met de propedeuse. Ben je geînteresseerd in een Engelstalige. inter-nationale opleiding en wílje graag met buitenlandse studenten samenwerken ? Dan kun je directkiezen voor de Engelsta lige propedeuse.

Propcdeu:e
Het eerstejaar is een kennismakíngsjaar. Je ontmoetje medestudenten en docenten enjeverkent het toeristische werkverd. Dit is een voorbereidíng op de postpropedeuse. Je begint
al direct metprojectonderwíjs, alis het in dit eerste jaarnog beperkt. vakken als economie,
marketing en communicatíe zijn geintegreerd in een project. Een voorbeeld van een eerste-jaarsproject is het project'A backpacker's dream,. rn dit project zetje de eerste stappen om eentoeristisch belevíngsproduct te ontwikkelen wor backpackers in Rotterdam. Je past hierbij the-orieën en techn ieken uit 'lmagineering' (het creëren van belevíngswerelden) toe bij het ontwik-kelen van nieuwe producten. Een andervoorbeeld is hetproject'operations Landal creenparks
Boschlust'. dat gericht is op het aanleren van het maken van een {financieel)beleídsplan.

F
'Management toerisme is een
erg brede opleídíng waar
bíj je ín het eerste iaar veel
algemene vakken krijgt, ook
kríjg je vri¡wel etke periode een
andere prcjectopdracht, waa r
doorje steeds met een hele

andere tak binnen het toerísme
bezíg bent. Ðoordeze brede
en algemene basis kunje goed
een keuze maken in welke øk

je jezelf wìlt specíalíseren in
h* tweede jaar. Ðe kern is eø

blíjft toerìsme, maar door het
afwisselende va kkenpa kket zíe
je steeds een andere kant..
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Verderkrie je trainineen op

het gebied van .o,,.,runãJ"u" u.riaigt't"¿"n, onO",,oei en ICT' Als taal volg je Engels plus

een tweede lnoa"rn" ur"lrJe taat. Je kunt t<¡ezenìt Duits, Frans, ltaliaans of Spaans' Naast

gastcolleges staan ook bedrijfsbezoeken en een studiereis op het programma'

Leerplan ProPedeuse

Proiecten
r Concept en Produktontwikkeling 1

> Operationeel 1

> Marketing 2

Cursussen

> Financieel Management

> Recht

> OrganisatieProcessen
> E-business

> Toegepast Financieel Management

> Productontwikkeling
> lnleiding in Toerisme en Recreatle

> Basiscursus Marketing

> Marketinginstrumentarium
> Deskresearch (opdracht en toets)

Vaardigheden
r fuloni"ling" communicatieve vaardigheden

> Praktisch comPutergebruik

> Projectvaardigheden .

> Schriftelijke communtcatieve vaardigheden

- tekst
- rapport
- taalverzorging

StudielooPbaancoaching
> TussentijdsgesPrek
> EindgesPrek

PraKiik
> Vrije studieruimte
> Vrije studieruimte
> Werkveld' en opleidingsoriëntatie

ECTS.

punten
3

3
6

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

2

1

1

2

1

1

1

1

2

Talen
,ingets 1/2 (mondeling en schriftelijk)

t Ené"1, 3/4 (mondeling en schriftelijk)

> Twlede moderne vreemde taal 1

(mondeling en schriftelijk)

> Tweede moderne vreemde taal 2

(mondeling en schriftelijk)

2

2

2

2

60
Totaal

Post.Propedeuse
lnheteerstejaarhebjegeleerddatertweeonderwerpenzijnwaarjealsstudenttoerismeniet
omheen kunt:
> de reisindustrie
> de bestemming

2012-2013 | NHTV Management toerisme
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Tweedejaar
ln het tweede jaar leer je meer over toerist¡sche bestemmingen en bedrijven op diverse va-
kantiebestemmingen. Het kan hierbij gaan over een land, een stad, een accommodatie of een
attractiepark. Of het nu gaat om toeristen die Nederland als bestemming kiezen of om Neder-
landers die naar het buitenland gaan, alle doelgroepen komen aan bod. Ook leer je meer over de
reisindustrie. Hierbij gaat het om bedrijven die het mogelijk maken om naar het buitenland te
gaan. Naast touroperators zijn dit onder andere vervoersmaatschappijen, reisbureaus en zake-
lijke reisorganisaties. Je leert bijvoorbeeld hoe je een reis kunt samenstellen en vervolgens in de
markt kunt zetten.

Leerplan tweede jaar

Projecten
> Concept en Produktontwikkeling 2

> Operationeel
> Marketing 2

Cursussen

> Management
> Kwalitatief ondezoek
> Kwantitatief onderzoek
> Recht
> Yield Management
> E-Business

Keuze (3 vakken)
> Bestemmingsmanagement
> Ruimtelijke inrichting en beleid
> Cultuur & Toerisme
>Touroperating 1

> Touroperating 2

> Luchtvaart

Vaardigheden
> Management Communicatiestijlen
> Presentatietechnieken
> Commerciële vaardigheden
> Interviewtechnieken
> Training SPSS

> lnterculturele communicatie

Talen
> Engels 5

> Engels 6
> Moderne vreemde taal 3

> Moderne vreemde taal 4
> Moderne vreemde taal 5

> Moderne vreemde taal 6

Overige
> Studieloopbaancoaching 3
> Studieloopbaancoaching 4
> Vrije studieruimte 5

> Vrije studieruimte 6

> Vrije studieruimte 7

Totaal

ECTs.
punten
6

6

6

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1



F

Dedejaar
Vanaf het derde jaa r bepaa lje steeds meer j e eigen studieroute. lnm iddels h eb je a I genoeg

kennis opgedaan over de toeristische industrie om te bepalen waar jouw interesses liggen. ln de

eerste helft van het derde studiejaar ga je twintig weken op stage. Je kiest zelf een stâgeplaats.

Wordt het een touroperator, een accommodatieverschaffer, een vliegtuigmaatschappij of toch
dat attractiepark? Ga je in Nederland op stage of kies je voor het buitenland? De keus is aan jou.

ln de tweede helft van het derde studiejaar kies je een specialisatie die aanslult bij jouw inte-
res5e.

Víclde jear

ln het vierde jaarvan je studie kies je een minor voor een verdere verbreding dan wel verdieping.
De minorwordt gevolgd door een afstudeertnject. Je kuntvoor een afstudeerstage bij een

bedrüf kíezen of je kunt een scriptie schr'rjven. Andere opties zün het jaartraject Leerbedrijf Ne-

wways of een eigen leerbedrijf. Ook krijgen in hetvierde jaaralle NHTV-studenten gelegenheid

om het pre-master programma Strategic Business Management and Marketing te volgen. Met
dit diploma kun je op diverse universiteiten in één jaareen Masterof Science (MSc)9raad halen.

Stagc
ln het derde jaar ga je als student van Management toerisme 20 weken op stage. Je weet inmíd-

dels hoe de toeristísche branche eruit ziet en waar jouw interesse ligt. Vanuit díe interesse kies

je zelf bij welk bedrijf je stage wilt lopen. Het praktijkbureau is je hierbij behulpzaam. Voor-
beelden van bedr'rjven waar je stage kunt lopen zijn touroperators, luchwaartmaatschappijen,

attract¡epârken, bungalowparken, recreatiebedrijven, gemeenten, toeristische marketing- en

communicatiebureaus, WV's, zakenreisbureaus en incentivebureaus. Omdat je wordtopgeleid
tot manager en in principe niet voor frontoffice werkzaamheden zoals aan de receptie of balie,

kun je terecht op diverse afdelingen die achter de schermen werken. Denk hierbij aan product-

ontwikkeling, marketing en sales.

Ðoel
Het doel van de stage is vooral om de praktijk te leren kennen. Het grootste deel van de tijd
werk je mee op de afdeling waar je stage loopt en daarnaast voer je een opdncht uit voor het
bedrijf. Je wordt begeleid door iemand van het bedrijf en door een (docent)begeleidervan

NHTV. Als je naâst de verplichte pnktijkstage nog meer stage-erwring wilt opdoen, dan kan dat

in het vierde jaar.

Bínnen-of buítenland
Bij Management toerisme bepaalje zelf of je stage wilt lopen in Nederland of dat je naar het
buitenland op stage gaat.

Werkwiþe
Het praktijkbureau van Management toerisme hEeft veel contacten met bedrijven zowel in bin-
¡en - als buitenland. Zij bieden vacatures aan waarop je kunt solliciteren. Zit daa r níets voor je

bij, dan helpen zij jou a ls je zelf een voorstel hebt voor een stage bü een bedrijf. Ðat bedrijf moet
uíteraard wel voldoen aan de eisen van NHTV.

Spccialisatic¡
Specialisatiemogelijkheden in het derde jaar zijn:

> louroperating
Bij de specialisat¡e Touroperating leer je meer over de essentie \ran touroperating: marketing.

Alle werk¿aamheden zijn erop gericht om te voorz¡en in vakantiebehoeften van de consu

ment. Een touroperator kent zijn klant en zijn wensen, stelt daarop een productenassorti

ment samen en brengt deze producten op de mark. Marketing geeft je het inzicht in de klant
en de toeristische markt.

> Toeñstísche bestcmmingsontvikkelíng, b ø,ndîng en communícatíe

Wat moet je doen om een land, een regio of plaats als toeristische bestemming op de kaart te
zetten? Een vraag die overal in de toeristische wereld gesteld wordt en van levensbelang

is voor de ontwikkeling van het toerisme. Vaak letterlijk van levensbelang voor de bevolking
van de bestemming, wanttoerisme is voorveel bestemmingen een belangrijke en vaakzelfs
de belangrijkste motorvan de economie geworden.

'lk heb ín het derdejaarvan

míja studie staEe gelapen ín

Spanje, in Madrid. Hetwas

æn geweldige e*aring en ik
zou het zo weer doen ! Deze

periode was voor mij het

meest leerzaam van de hele

etudíe. N iet allean v a nwege de

ervaring díeje opdoet doarte

werken ín het buitenland, maar

aok vanwege de penoonlíjke

ontwíkkeling díe je doormaakt.

tkheb ìn Madríd stage gelopen

bij EF Educatíonal Tours, een

bedríjf dat touts arganîseert

voo r Ameri kaa nse stu dente n

díe onder begeleidíng van

hun docenten Europa willen

ortdekken.'
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> Attnctíes, Hospítalíty en Accommodatíes

Via deze specialisatie bereid je je voor op een functie bij een toeristisch bedrijf. Het is de
plaats waar de toerist een gast is. We hebben het bijvoorbeeld over attractieparken, bunga-

lowparken, watersportbedrijven en outdoororganisaties. Jouw werkzaamheden spelen zich

grotendeels achter de schermen af. Maar bij alles wat je beslist en doet, staat het wel en wee

van de gast voorop. Jouw doel is om een tevreden gast te hebben in een goeddraaiend bedrijf

Afstuderen
Bij Management toerisme vinden we het belangrijk dat je zelf keuzes maakt. Dat betekent dat je

ook in de laatste fase vele kanten op kunt. Management toerisme biedt een aantal specifiek op

toerisme gerichte afstudeervarianten (minoren) aan, zoals Aviation Management, Travel lndus-

try en lmagineering. Daarnaast kun je ook een breder vakgebied kiezen om af te studeren, zoals

Bedrijfscommunicatie, Ondernemerschap en Change Management. Dit theoriedeel duurt tien
weken en je krijgt er 15 ECTS (studiepunten) voor.

Pnkíjk
Na het afronden van het theoretische deel van de studie, ga je je kennis in praktijk brengen.

Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: de afstudeerstage of de afstudeerscriptie.
> Een afstudeerstage vindt plaats bij een bedr'rjf. Je werkt mee in het bedrijf, maar het grootste

deel van je tijd besteed je aan een grote afstudeeropdracht.
> Eenafstudeerscript¡eschrijfjevooreenopdrachtgeverófjekiestvooreenonderwerpdat

jij zelf de moeite van het onderzoeken waard vindt. Bij een scriptie draait het volledig om het
onderzoek en het bijbehorenpe rapport. Ook wanneer je een scriptie in opdracht van een

bedrijf schrijft, werk je niet mee in het bedrijf.

En verder
Uitwisseling
Een tijdje studeren in het buitenland biedt je de gelegenheid om je grenzen te verleggen, zowel

letterlijk als figuurl'rjk. Je bent in een internationale omgeving, ontmoet mensen van verschil-

lende culturele achtergronden en bovendien is het goed voorje talen. Om kort te gaan, studeren

in het buitenland is een prachtige kans...9rijp hem!

Double Degree
Studenten van de opleiding Management toerisme hebben de mogelijkheid om een'Double
Degree'te halen. Dit betekent datje het laatstejaarvanje studie volgt aan een partnerinstituut.

Bij je afstuderen krijg je dan zowel een N HTV-diploma als een diploma van het betreffende
partneri nstitu ut.

Academische graad in één jaar

Met het diploma van het pre-masterprogramma Strategic Business Management and Marketing
kun je op diverse universiteiten in één jaar een Master of Science (MSc) graad halen. Dit pre-

masterprogramma is een jaartraject dat je tijdens je vierde jaar kunt doorlopen.

Jaartraject Leerbedrijf Ner,ìtways

Leerbedrijf Newways is het leerbedrijf van de Academie voor toerisme en biedt je de kans om

je gehele vierde studiejaar bezig te zijn met het organiseren en uitvoeren van studiereizen en

evenementen voor meerdere opleidingen én een volwaardige afstudeeropdracht te doen bij een

extern bedrijf. Leerbedrijf Newways is een goede stap van studie naar het werkveld en je maakt

er tegelijkertijd erg veel contacten. Dit studiejaar is een toevoeging op je persoonlijke ontwik-
keling en je bent vaak op pad in het buitenland en in Nederland. Als je kiest voor Newways heb
je, na je afstuderen, een jaar werkervaring én een volwaardige afstudeeropdracht voor een

extern bedrijfgedaan.

Een eigen leerbedrijf
Tot slot kun je afstuderen met een eigen leerbedrijf. Onder begeleiding van een docent start je

een eigen bedrijf op. Dat is hard werken, maar ondernemers worden gekenmerkt door passie

en het niks lieverwillen dan eigen baas zijn. Als je jezelf híerin herkent, is dit de uitdaging bij
uitstek.

I
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4 Kosten

Collegegeld
Voor het collegejaar 2012-2013 is het wettelijk collegegeld 1.771 euro.Je betaalt het wet-
tel¡ik collegegeld als je de Nederlandse nationaliteit bezit, woont in Nederland en je nog geen
bachelor-/masterstudie hebt afgerond. ls dit n¡et opjou van toepassing, check dan de regeling
collegegeld of er andere voorwaarden z'rjn waardoor je toch in aanmerking komt voor het wet-
telijk collegegeld. Deze regeling vind je op www.nhtv.nl/collegegeld.

ln alle andere gevallen betaalje het instellingscollegegetd. Voor het collegejaar 2012-2O13is
het instellingscollegegeld 7.578 euro.

Let op:
Het kabinet heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarmee voor een groep
'langstudeerders' het collegegeld wordt verhoogd en de Studenten OV-chipkaart wordt inge-
trokken. Op de pagina's 'Kabinetsplannen voor studiefinanciering' van de DUO - lB.Groep vind
je informatie over dit onderwerp en de consequenties voor jou als student.

Extra kosten
Naast het collegegeld moetje rekening houden met kosten voor:
> een laptop (circa 600/700 euro)
> boeken (circa470 euro)
> interne uitgaven, zoals readers, studie- en projecthandleidingen, opdrachtbundels(circa 90

euro)
> de studiereís (400/500 euro)
> werkveldor¡ëntat¡e, zoals werkbezoeken, vakantiebeurs, etc. (circa 70 euro)
> de introductie (1 15 euro)

Aanmelden Nederlandse studenten
De opleiding Management toerisme laat een beperkt aantal studenten toe en kent een selectie-
procedure.

Numerus fixus
Voor het collegejaar 2012-2013 worden maximaal 450 studenten toegelaten op basis van
selectie. Aanmelden kan tot 1 5 mei. We adviseren je nadrukkelijk niet tot het laatste moment
te wachten. Hoe eerder je aanmelding bij ons binnen is, hoe eerder je aan de selectieprocedure
kunt beginnen en hoe snellerje weet ofje definitief aangenomen bent!

Keuzes
Deze opleiding heeft een Ëngelstalige variant en wordt ook verkort aangeboden in speciale
trajecten. Je schr'rjft je altijd in voor het eerste jaar van de opleiding Management toerisme, ook
als je de Engelstalige variant of een verkort traject wilt gaan volgen. Als je inschrijving definitief
ís, krijg je gelegenheid om je keuze bekend te maken.

Aanmelden en selectie: intake assessment en 'Pleased to meet you'

Stap 1

Je moet je vóór 1 5 mei aanmelden bij Studielink, www.studielink.nl. Wij adviseren je je uiterlíjk
vóór 15 april aan te melden, zodat je ruim de tijd hebt voor de selectieprocedure.

8
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Met vragen over de functionele werking van de applicatie Stud¡elink kun je ook terecht bij de
rubriek Vraag en Aanbod van Stud¡elink (www.studielink.nl).

Nadat je bij Studielink bent geregistreerd ontvang je van ons via e-mail een toelichting op de
selectieprocedure en een uitnodiging om online het NHTV intake assessment in te vullen.

Stap 2
Deze stap bestaat uit het online invullen van het NHTV intake assessment. Onderwerpen en

vragen die onder andere aan de orde komen zijn gerelateerd aan jouw:

> cijferlijst
> talenkennis (niveau Engels)

> analytisch vermogen
> sociale intelligentie
> zakelijk inzicht
> belangstelling voor de branche
> leerstijl
> mot¡vatie
> vermogen om innovatief te denken, een positief kritische houding aan te nemen en onderne

merschapzin te ontwikkelen

Stap 3
Als wij de test hebben ontvangen, word je door ons uitgenodigd om deel te nemen aan een
'Pleased to meet you' bijeenkomst. ln deze bijeenkomst van twee uur, komt de inhoud van de
studie nadrukkelijk aan de orde, de verwachtingen van jezelf en de gewenste studiehouding. Na

afloop kun je nog een beroep doen op een coach en/of decaan voor een persoonlijk gesprek. Op

deze manier krijg je meer inzicht in je geschiktheid voor de opleiding en beslis je ook zelf of je
je aanmelding definitief wilt handhaven. Mocht je niet aanwezig zijn op deze bijeenkomst, dan

betekent dit automatisch dat we je niet kunnen toelaten tot de opleiding.

Na de 'Pleased to meet you' bijeenkomst ontvang je binnen twee weken bericht van ons of je
geselecteerd bent.

Stap 4
Je ontvangt ook bericht van DUO. Vergeet niet dat je jouw aanmelding daar definitief moet
maken. D¡t doe je door het verzilveren van je plaatsingsbewijs via Studielink.

Rechtstreekse toelating
Heb je een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger voor vwo met toelaatbaar profiel, havo

met toelaatbaar profiel of beroepsonderw'rjs dan plaatst de DUO - lB-Groep je in klasse A. Je

wordt dan rechtstreeks toegelaten. Meer informatie hierover vind je bij Studielink.

Vragen?
Heb je nog vragen over de procedure? Neem dan contact op met Lieke Mensink (mensink.l@

nhtv.nl).

Let op
Heb je je al aangemeld v¡a Studielink dan ontvang je voor 1 december 201 1 bericht van ons over
de procedure.

Aanmelden buitenlandse studenten
De opleiding Management toerisme laat een beperkt aantal studenten toe en kent een selectie-
procedure.

Numerus fixus
Voor het collegejaar 2012-2013 worden maximaal 450 studenten toegelaten op basis van selec-

tie. We adviseren je nadrukkelijk niet tot het laatste moment te wachten met aanmelden. Hoe

eerderje aanmelding bij ons binnen is, hoe eerderje aan de selectieprocedure kunt beginnen en

hoe sneller je weet of je definitief aangenomen bent!
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Keuzes
Deze opleiding heeft een Engelstal¡ge variant en wordt ook verkort aangeboden in speciale
trajecten. Je schrijft je altijd in voor het eerste jaar van de opleiding Management toerisme, ook
als je de Engelstalige variant of een verkort traject wilt gaan volgen. Als je inschrijving definitief
is krijg je gelegenheid om je keuze bekend te maken.

Deadlines voor aanmelden
ln voorkomende gevallen vindt aanpassing van de deadlines plaats. Houd het opleidingsnieuws
in de gaten.

> 15 mei voor Nederlandse studenten
> 1 mei voorstudenten uit de EER

> 1 mei voorstudentenvan buiten de EER

> 1 mei voor studenten van buiten de EER die in Nederland wonen

Hoe schr'rjf ik me in?
Buitenlandse studenten schrijven zich zowel ¡n via Studielink als via NHTV's lnternational Of-
fice. Op de website is een Application manual (Engels) te vinden met uitgebreide informatie
over de aanmeldprocedure.

Stud¡el¡nk
Als je voldoet aan de toelatingseisen (diploma voortgezet onderwijs en voldoende resultaat van

een Engelse taaltest) kun je je inschrijven via Studielink. Stud¡el¡nk is het nationaal inschrijvings-

systeem voor hoger onderwijs in Nederland.

lnternational Office
Vul het aanmeldingsformulier voor buitenlandse studenten in. Voeg alle in het formulier ge-

vraagde documenten toe en stuur de digitale documenten naar applicationpackages(at)nhtv.nl.

Online intake assessment

Als je aanmelding goedgekeurd is, zulje uitgenodigd worden voor een online NHTV intake as-

sessment. Je wordt toegelaten op basis van je cijferlijst, CV, diploma en het resultaat van het
assessment. Als je aanmelding afgerond is, ontvang je zo spoedig mogelijk bericht van ons of je
geselecteerd bent.

Rechtstreekse toelating
Voldoe je aan de toelatingseisen en heb je een gemiddeld eindexamencijfer van I of hoger dan
plaatst de DUO - lB-Groep je in klasse A. Je wordt dan rechtstreeks toegelaten. Meer informatie
hierovervind je bij Studielink.

Vragen?
Buitenlandse studenten kunnen met vragen terecht bij onze lnternational Office, lnternational.
office(at)nhtv.nl

Let op
Heb je je al aangemeld via Studíelink dan ontvang je voor 1 december 201 1 bericht van ons over
de procedure.
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6 Ervaar het zelf

Uhg.w
NHTV lntem.tionââl

hogeronderwljs 9rede

Lk¡t
Marketlng en commünicet¡€

Vormgaring

lBOWfor
Editie

November20l 1

A¡n de inhoud van d€re Þrochure

kunnen geen rechten norden

ontleend.

I

t

:

t

Hoe kom.ie er nou achter of deze studie écht bij jou past? Je wilt studeren in een omgeving die
jou inspireert, je wilt je grenzen verleggen. Maar wat is jouw ding en. niet onbelangrijk. waar
voel jij je thuis? Kom eens naar een open dag of een kennismakingsdag en ervaar het zelf!

Open dagen en ayond alle NHTVacadem¡es

Kennismakingsdagen opleiding Management toer¡sme
Schrüf je in via de opleidingspagina op www.nhw.nl

Spccirle kennismakingsdagcn voor mbo'cr¡;

NHTV Breda - Een overzicht van alle opleidingen
ln de brochure 'NHTV Breda - Een ovezicht van alle opleidingen' lees je alles over
> Alle NHW-opleidingen
> Hoe internationaal is NHTV?

> De onderwijsvisievan NHTV
> Breda studentenstad
> lntro en studentenverenigingen

Je kunt de brochure aanvragen via www.nhw.nl.

12
NOV OPEN DAG: 10.00 - 1 5.00 uur

10
MRT OPEN DAG: 10.00 - 1 5.00 uur

19
APR OPEN AVOND: 19.30 - 21.30 uur

24
NOV

1

DEC
24

JAN
28

FEB
6

MRT
15

MRT

22
MRT

19
APR

10
MEI

24
MEI

7
JUN

15
DEC

17
APR
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1 lntroductie

r
Afgestudee

Logistiek en economie
Hbo-bachelor logistiek en economie in 3 of 4 jaar

Deze opleíding leidt je op tot logistiek manager. NHTV biedt twee logistieke opleidíngen. Je

kunt kiezen voor Logistiek en economie of Logistiek en technischeverroerskunde. ln de eco-
nomische opleiding is meer aandacht voor financiële aspecten en marketing. De technische
opleiding legt meer nadruk op lCT, opslag en transport van goederen.

Regelaar met technisch inziclrt
> Zorg jij dat de iPad op tijd in de winkels ligt?
> Voorkom jij lange wachtlijsten in het ziekenhuis?
> Regeljij de bezoekersstromen bij een popfestíwl?
Na je afstuderen aan NHTV Breda ben jij de spÍn ln 't web die zorgt voor een optimale communi-
catie en een efficiënte organisatie rran logistieke processen !

Jouw baan in log¡st¡ek?
ln diverse branches neemt het belang van logistiek verder toe, denk bijvoo rbeeld aan evene-
menten, zorg en recreatie. Als afgestudeerde start je meestal in een jun ior- of assistentfunctie
en groeije uiteindelijk door naar een managementpositie. Daarbíj kun je denken aan functíes
zoals projectleider, adviseur en inkoopmanager bij (inter)nationale:
> handelsondernemingen
> hoofdkantoren van supermarktketens
> ziekenhuizen
> transportbedrijven
> adviesbureaus

Arbeid¡markt
ln de Keuzegids HBO 2012 is een indicatíe gegeven van de arbeidsmarhperspectieven voor pas

afgestudeerden met betrekking tot het gemiddelde beginsalaris en het percentage werkenden
onder pas afgestudeerden. Voor afgestudeerden voor de logistíeke opleidingen is het gemid-
deld bruto startsalaris 2.227 euro. Ongeveer 81 qo van de afgestudeerden heeft een baan op
hbo-niveau gevonden.

Afstuderen aan deze opleiding levert je de titel Bachelor of Busíness Admínistration in Logistics
Management op plus de kans een brug te slaan tussen technische en economische vraagstukken.

Waarom NHTW
Waarom logistiek studeren aan NHW Breda

> ongeveer 80 eerstejaarsstudenten, dus kleinschalig en informeel
> docenten werken taak parttime in de branche, dus praktijkgericht onderwijs
> economische én technische invalshoek
> mbo-hbo traject, waarin je tíjdens het mbo al lessen volgt aan NHTV
> relatief hoog startsalaris
> nr. 1 in diverse ondezoeken, o.a. Keuzegids HBO Voltijd 2012

Beste opleiding van Nederland
Uit de Nationale Studentenenguête 201 1 komt de opleiding Logistiek en economie aan NHTV
in de eigen categorie als beste van Nederland naar voren. Ook in de Keuzegids HBO Voltijd 2012
wordt de opleiding in de eigen categorie als beste beoordeeld.

rd in 1994

'Ne 1 5 jaar eruaring in dìvene

togístíelce funaìes ben ik be

gonnen met mün eigen advies

bu¡eau. Eén van de projeæen

ís Prccess ùshboard. Samen

m et n e g e n tn n spo rtb e d ríjve n

hebben we ondenocht hoe

de dagelíjkse ganE van zaken

beter kan aanstuíten op de

ttratê g í sc h e doel stel li n ge n

vao het bedrijf. bel is ad hoc

besl íssin ge n zovæ I nogel ij k
u ít te ba n nen en næ r te sturen

op basìs van cijfes en feiten.'
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2 Toelatingseisen

lnstroomeisen Nederlandse studenten

Je bent ook toelaatbaar met een hbo-/wo-diploma of een hbo-/wo-propedeusediploma

Als je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende mogelijkheden om toch in aan-
merking te komen voor aanname. Kijk voor meer informatie en de 21+ regeling op www.nhtv.nl

lnstroomeisen buitenlandse studenten
toelaatbaar met een diploma van: secondary school lAbitur I Artium lAvgångsbetyg från Gym-
nasieskolan I COU I Senior High School - A levels I secondaryvocational education.

Staat jouw diploma niet in bovenstaand lijstje? Neem dan contact op:
international.office@nhtv.nl

Bijspiikeren (zowel Nederlandse als buitenlandse studenten)
NHTV's Online School biedt een cursus aan waarmee je online je kennis van financieel manage-
ment kunt bijspijkeren; webspijkeren dus. Zo sluit jouw niveau beter aan bij de leerstof van het
eerste studiejaar.

De opleiding
Tijdens de opleiding ontwikkel je allerlei competenties die je nodig hebt om later functies zoals
inkoopmanager of projectleider te kunnen uitvoeren. Deze competenties ontwikkel je onder
andere door te werken aan projecten. Naast projecten volg je hoor-, gast- en werkcolleges, trai-
ningen en coaching. Ook ga je op stage, excursies en studiereizen. Gedurende de hele opleiding
staat de praktijk centraal. De projecten en opdrachten komen uit de prakt'rjk. Tijdens het eerste
jaar krijg je intensieve begeleiding van docenten bij de 3 hoofdvakken: inleiding logistiek, in-
koopmanagement en bedrijfseconomie.

Verkorte trajecten
Het regulíere programma van deze opleíding duurt vier jaar, maar een route van drie jaar is
mogelijk. Heb je een vwo-diploma of ben je in het bezit van een mbo-diploma niveau 4 van een
verwante opleidín9 of heb je een hbo- of wo-opleiding gevolgd, dan kan het zijn dat je in aan-
merking komt voor het verkorte traject. Kijk voor meer informatie over de verkorte trajecten op
www.nhtv.nl.

Varianten
De opleiding Logistiek en economie wordt ook in het Engels aangeboden. De Engelstalige vari-
ant heet lnternational Logistics and Economics.

2

N+T > ec of m&o
N+G > ec of m&o
E+M > toelaatbaar
C+M > (ec of m&o) +

(wia + wib)

havo

N+T > ec of m&o
N+G > ec of m&o
E+M > toelaatbaar
C+M > ec of m&o

vwo

mbo 4 toelaatbaar

mbo

3 De opleiding in detail
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Student Evenementen-
logistiek

'Het lükt ne leuk leter ín de

evenementenbfanche te

werken- Tijdens deze apleídÍng

kan ík me verdíepen ín de

logiçtiek ñnd evenementen.
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Door¡tudcrcn
Om doorte kunnen studeren aan een masterople¡ding na NHTV, moet je eerst een pre-master

tnject volgen.

Doo rst u dc c rmo g e I íi Ht c dc n
> ïechn ische Unive rsite it Ein dhoven : Bedr'rjf skun de
> Un iversiteit Nijmegen: Bedríjfskunde
> Universiteit Maastricht: Supply Chain Management, Bedrijfskunde
> Universiteit van Tilburg: Supply Chain Management, Bedrijfskunde
> Ensmus Universiteit Rotterdam: Bedrdfskunde
> Un iversiteit Twente: Bedrijfskunde
> Vrije Universiteit Brussel: Bedrijfskunde

Het studieprogramma
Propcdcurc
Tijdens je eerste jaar krijg je trainingen, cursussen, coaching en projecten. De opgedane kennís
wordt d¡rect toegepast in prakt'rjkgerichte opdrachten. ln onder meer het Benelux-project ga je
met medestudenten de keten van een multinational van producent naar consument onderzoe-
ken. ln beide opleidingen staan vraagstukken in productie, opslag en tÊnsport vìan goederen
centraal. Je leert bedrijfsprocessen optímaliseren, je richt de vervoersketen in en brengt distrî-
butíeprocessen in kaan.

Excuníewcek
ln het propedeusejaarzit de excursieweek. ln deze week trek je er samen met andere studen-
ten op uit. Je reist kriskras door Nederland en maakt kennis met de wereld van de logistiek. Je

verdiept je in de verschíllende accenten van logistiek, je ontmoet afgestudeerden die werkzaam
zijn als logisticus en je ontdekt complexe logístieke projecten.

Postpropcdcuse
Hæarcdcjar,r
Tijdens drie projecten in het tweede jaar zoom je in op internationale distrÍbüt¡e en productielo-
gistiek. Vanaf het tweede jaar kun je een bepaald accent leggen om je te specialiseren ofjuistje
kennis te verbreden. Je kuntaccenten leggen doormiddel van een cursus en project. Daarnaast

leg je een accent door een stage en afstudeeropdracht. Je maakt een keuze uit één van de vier
logîstíeke accenten:
> Zorglogistiek
> Ðistributielogistiek
> Evenementenlogistiek
> Productielogistiek

ln het tweede jaar van de opleiding kun je ervoor kíezen steeds meer tijd aan één bepaald aspect
te besteden. Wilje je liever verbreden? Dan kun je accenten combíneren.

De vier accenten op een rij:
> Zorglaqistiek
De gezondheídszorg kent specífieke logistieke problemen en vraagt dus om specifieke logis-
tieke oplossingen. ln deze branche heb je niet alleen te maken met goederenstromen (denk aan

appâratuur en medicijnen) maar ook met verplaatsingen van patiënten en bezoekers. De vraag

naar professionals in deze branche zal door de vergrijzing van de bevolking sterk toenemen.

> Distributielogistíek
Zon der transport staat a lles stil. Heb je je wel eens afgevraagd hoe je iPad of de spijkerbroek die
je aan hebt uiteindelijk bij jou terecht is gekomen? Ðat kan via a llerlei routes. Meer en meer pro-

ducten worden in lagelonenlanden geproduceerd. Dat betekent dat steeds meer goederen een
grotere aßtând moeten overbruggen. Binnen de richting Distributielogistiek staan trirnsport en

distributie centraal. Je leert hoe een product of dienst op de beste manier ran een leverancier
naar een afnemer komt.

> Evenementenlogístiek

Bij deze richting draaít het om de logistiek rond grote evenernenten. Bijvoorbeeld een popfes-
tival als lowlands, waar elk jaar tienduizenden bezoekers op af komen. Al die bezoekers hebben
facilíteiten nodig als een slaapplaats, catering, toiletfaciliteiten, EHBO en veryoer v:¡n camping
naar podia en terug. Daarnaast moet er een hoop worden geregeld voor de optredens ran de
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I, docent
Spaans over studiereis
Barcelona

artiesten: podia, verlichting, geluidsversterking, licht en stands. Als logistícus ben je druk in
de weerom alle mensen, goederen en informatie op het juiste moment op de juiste plaats te
krijgen.

> Produaielogistiek
ln de richting Productielogistiek maak je kennis met de logistiek binnen een productiebedr'rjf.
Spijkerbroeken, tuinmeubelen, auto's, diepvriestaarten of colaflessen: het is allemaal bedacht
en gemaakt. Productielogist¡ek houdt zich bezig met het ontwerp van producten en diensten,
maar ook hoe je deze producten en diensten gaat maken. Dit moetzo goed en effìcient mogelijk,
maar toch met de juiste h¡raliteit. Hoe ga je Ínkopen? Hoe plan je de activíteiten van een com-
plete fabríek? En hoe zorgje voor tevreden klanten? Productíelogistiek gaat over het beheersen
en besturen van dit soort processen.

Hadctdejar,r
ln het derde jaarwisselen werken in de pnktijk en studeren aan NHTV elkaar af. Je gaat twee
keer op stage voor een periode van drie maanden bij bijvoorbeeld een handelsondememing of
een transportbedrijf. Voor je stage kun je voor heaelfde accent kiezen als bij het profilerings-
project in hettweedejaar, maarje kuntook een anderaccentverkennen.Tussen de stageperío-
des door werk j e op NHTV aan inhoudelijke verdieping.

Hæviudejnr
ln het begin van het vierde jaar volg je een aantal afsluitende vakinhoudelijke colleges naar keu
ze. ln de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdncht uit voor bíjvoorbeeld
een ziekenhuis. Over deze opdracht schrijf je een afstudeerscriptie die je tijdens je examen
verdedigt.

Stagc en afsü¡dercn
Stage
ln het derde jaar wisselen werken in de praktijk en studeren aan NHTV elkaar af. Je loopt twee
keereen stagevan dríe maanden. Tijdensjestagewerkje aan een opdracht. Een docent bege-
leidt je tíjdens stageperiodes. Voorbeelden van stageopdrachten zijn:
> een haalbaarheidsstudie evenementen
> €en wâgenparkanalrpe
> verbetering customer servíce
> een goederenstroomanalyse

Afsañeæn
ln het begin van het vierde jaar volg je een aantal afsluitende wkinhoudelijke colleges naar
keuze. ln de tweede helft van het vierde jaar rcer je een afstudeeropdracht uit. Voorbeelden
van afstu deerop drachten zij n :

> een ondeaoek naar verandering vervoerswijze
> een haalbaarheidsstudie elektronisch inkopen
> hetopzetten van een inkoopplan
> het doorlichten mn logistieke bedrijfsprocessen
> hetontwikkelen van Kritische Prestatie lndicatoren (KPl's)
> simulatiestudies

Over deze afstudeeropdracht schrijf je een scriptie die je tijdens j€ examen verdedigt. Als je
deze opdncht met succes hebt afgerond en je al je tentamens en projecten hebt gehaald, ben je
afgestudeerd en mag je jezelf Bachelor of Business Administration noemen.

En verder
Uitwisrcling
Een tijdje studeren in het buitenland biedt je de gelegenheid om je grenzen te verleggen, zowel
letterlijk als figuurlijk. Je bent in een internationale omgeving, ontmoet mensen van verschil-
lende culturele achtergronden en bovendien is het goed voor je talen. Kortom, studeren in het
buítenland ìs een prachtige kans... grijp hem !

ln hetvierdejaarvan je studie kunje een gedeelte van hetjaar in het buitenlandgaan studeren,
bijvoorbeeld in Hong Kong. NHTV heeft contact met tal r,an universiteiten waar je als uitwisse-
lin gsstudent terecht kunt.

Torg ervoor datjø rnaendag

1 8 okto ber u iterlíj k oñ I 9. 0O

uur ín het Sea Point Hostal

van Bercelona bent. Met deze

apdnchtveftrokken twæ
d ej a a rs s ru d e nte n to g ì s tí ek

in groepjes van dríe naar hun

studìereísbesteñ m i ng, Als je
lèert om goederen van A near

8 te ve*oeren, dan moet het
voorjezelf ook lukken. Rond

half acht's avonds zaten alle

ttudenten ta genieten van een

smalal$k Spaans díner onder

de warme zon en werden de

re i sve rh e len u itg ewis s â I d.

b valgende dag stond æn

bezoek aan autobedrijf SEAT

qepland. Altìjd ínte¡€ss¿rt orn

te zie!1 hoê d¡e eutonadallen ¡n

elkaer wotden gezat. Segrip
pen als "lust in time- en '8uild

ta otder" werden uitstekend

visueel gemaakt.'

42012-2013 | NHTV Logisti€k en economie



Studiereizen
Als student logistíek verken je tijdens excursies in het bínnen- en buitenland jouw vakgebíed. De

steden Berlijn, Edingburgh, Dublin en Barcelona zijn terugkerende excursiebestemmingen.

ln het eerste en tweede jaar van je studie kun je deelnemen aan een internationale studiereis.
Deelname aan deze reis levert je twee vrije studiepunten op en een geweldige ervaring. Op dit
moment worden studiereizen aangeboden naar onder andere:
> Zuid-Afrika
> Dubai

> Verenigde Staten
> Duitsland
> Engeland

Academische graad in één jaar
Met het diploma van het pre-masterprogramma Strategic Business Management and Marketing
kun je op diverse universiteiten in één jaar een Master of Science (MSc) graad halen. Dit pre-

masterprogramma is een jaartraject dat je tijdens je vierde jaar kunt doorlopen.

Collegegeld
Voor het colle gejaar 2012-2013 is het wettelijk collegeg eld 1.771 euro. Je betaalt het wet-
telijk collegegeld als je de Nederlandse nationaliteit bezit, woont ¡n Nederland en je nog geen

bachelor-/masterstudie hebt afgerond. ls dit niet op jou van toepassing, check dan de regeling
collegegeld of er andere voorwaarden zijn waardoor je toch in aanmerking komt voor het wet-
telijk collegegeld. Deze regeling vind je op www.nhtv.nl/collegegeld.

ln alle andere gevallen betaalje het instellingscollegegeld. Voor het collegejaar 2012-2013is
het instellingscollegegeld 7.578 euro.

Let op:
Het kabinet heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarmee voor een groep
'langstudeerders' het collegegeld wordt verhoogd en de Studenten OV-chipkaart wordt inge-
trokken. Op de pagina's'Kabinetsplannen voor studiefinanciering'van de DUO - lB-Groep vind
je informatie over dit onderwerp en de consequenties voor jou als student.

Extra kosten
Naast het collegegeld moetje rekening houden met kosten voor:
> een laptop (circa 600/700 euro)
> boeken, readers en tekenmateriaal in het eerstejaar(circa 650 euro)
> de introduct¡eweek (1 1 0 euro, incl. overnachtingen, eten, koffie/thee)
> excursies/bedrijfsbezoeken (1 00 euro)
> buitenlandse studiereizen (facultatiefl, kosten afhankelijk bestemming

4 Kosten
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5 lnschrijven

Voor deze opleiding gelden, buiten de instroomeisen, geen extra restricties voor het aanmel-
den.

Keuzes
Deze opleiding wordt ook verkort aangeboden in een driejarig traject en heeft een Engelstalige
variant. Je schrijft je altijd ¡n voor het eerste jaarvan de opleiding Logistiek en economie. Als je
inschrijving definitief is, krijg je gelegenheid om je keuze voor het verkorte traject of de Engels-

talige variant bekend te maken.

Aanmelden
Je moet je vóór 1 september aanmelden bij Studíelink, www.studielink.nl. Uiteraard adviseren
wij je om n¡et tot het laatste moment te wachten.

Op www.nhtv.nl vind je een uitleg over het aanmelden via Studielink. Met vragen over de func-
tionele werking van de applicatie Studielink kun je ook terecht bij de rubriek Vraag en Aanbod
van Studielink.

Toelating
Je krijgt op korte termijn van NHTV een bevestiging van je inschrijving en meer informatie over
de vervolgprocedure.

62012-2013 | NHTV Logistiek en economie



6 Ervaar het zelf

UitgeY€

NHTV internationaal

hoger ondenrv'rjs Breda

Tekst

Marketing en communicatie

Vonngevíng

Waldo van Bokhoven I BOWfor

Edlt¡e

September20l 1

Aan de inhoud van deze brochure

kunnen geen rechten worden

ontleend.

Hoe kom je er nou achter of deze studie écht bij jou past? Je wilt studeren in een omgeving die
jou inspireert, je wilt je grenzen verleggen. Maarwat past bij jou en, niet onbelangrijk, waarvoel
jij je thuis? Kom eens naar een open dag of een kennismakingsdag en ervaar het zelf!

Open dagen en avond alle NHTVacademies

Open avond Academie voor stedenbouw, logistiek en mobil¡te¡t

Kennismakingsdagen opleiding Logistiek en econom¡e
Schrijf je in via de opleidingspagina op www.nhtv.nl

NHTV Breda - Een overzicht van alle opleidingen
ln de brochure'NHTV Breda - Een oveaicht van alle opleídingen' lees je alles over:
> Alle NHTV-opleidingen
> Hoe internationaal is NHTV?
> De onden¡vijsvisie van NHTV
> Breda studentenstad
> lntro en studentenverenigingen

Je kunt de brochure aanvragen via www.nhtv.nl

7

12
NOV OPEN DAG: 10.00 - 15.00 uur

10
MRT OPEN DAG: 10.00 - 15.00 uur

19
APR OPEN AVOND: 19.30 - 21.30 uur

7
FEB OPEN AVON D: 1 9.00 - 21 .00 uur

29
NOV

13
DEC

17
JAN

28
FEB

27
MRT

24
APR

22
MEI

19
JUN
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NHTV internationale hoger onderwijs Breda
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De ondewüs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut.
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Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Algemene bepalingen

NHTV internationale hogeschool Breda kent conform artikel 7.59 van de WHW, een
studentenstatuut dat is vastgesteld door het College van Bestuur van de hogeschool, na
instemming van de medezeggenschapsraad. Het studentenstatuut bestaat uit een
instellingsspecifiek deel en een opleidingsspecifiek deel. Het instellingsspecifieke deel is

opgenomen in een afzonderlijk document (zie intranet). De onderwijs- en examenregeling
(OER) maakt deel uit van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut.

NHTV internationale hogeschool Breda wordt in deze regeling aangeduid met NHTV Breda

De onderwijs- en examenregeling voldoet aan de regels en voorschriften van de
'Raamregeling OER HBO bachelor'. De eerste versie van deze raamregeling is op 12 januari
2012 vastgesteld door het College van Bestuur. De definitieve versie van de raamregeling is
vastgesteld op 13 maarl2012.

De onderwijs- en examenregeling wordt vastgesteld door de academiedirecteur conform
artikel 10.1 van deze regeling.

De academiedirecteur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van de onderwijs- en
examenregeling en weegt daarbij het tijdsbeslag voor de studenten, dat daaruit voortvloeit,
ten behoeve van de bewaking en zo nodig de bijstelling van de studielast (WHW artikel7.14).

De wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling wordt geëvalueerd door de
opleidingscommissie. De opleidingscommissie presenteert de resultaten van de evaluatie aan
de academiedirecteur.

De Nederlandse versie van de onderwijs- en examenregeling is leidend ten opzichte van de
vertaalde Engelse versie.

1.2 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen voor zover relevant voor de onderwijs- en examenregeling zijn
opgenomen in bijlage 1 van de OER.

1.3 Toepasselijkheid

De onderwijs- en examenregeling 2012-2013 is van toepassing op alle cohorten studenten,
van de opleiding(en) zoals beschreven in deze OER, die zijn ingeschreven bij NHTV Breda.
Deze OER geldt voor het studiejaar 2012-2013.

Het studiejaar 2012-2013loopt van 1 september 2012tot en met 31 augustus 2013.

lndien op 1 september 2012 de besluitvorming met betrekking tot de onderwijs- en
examenregeling 2012-2013 nog niet afgerond is, blijft, in uitzondering op lid 1, de onderwijs-
en examenregeling 201 1-2012 van kracht totdat de onderwijs- en examenregeling 2012-2013
is goedgekeurd.

4 Deze onderwijs- en examenregeling legt de rechten en de plichten van studenten van de
opleiding(en)

4

5

6

7

2

3
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Opleidingsnaam
ISAT-code

Graad (voluit)

Graad (afk.)

Opleidingsnaam
ISAT-code

Graad (voluit)

Graad (afk.)

Opleidingsnaam
ISAT-code

Graad (voluit)

Graad (afk.)

B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie (FBTR)

39271

Bachelor of Business Administration in Tourism Management

BBA in Tourism Management

Ad Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie (Ad-FBTR)

80009

Associate Degree in Tourism Management

Ad in Tourism Management

B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO)

34410

Bachelor of Business Administration in Tourism Management

BBA in Tourism Management

5

Namen van Engelstalige en Nederlandstalige variant:

Opleidingsnaam Management Toerisme
(Nederlandstalige
variant)

Opleidingsnaam
(Engelstalige
variant)

lnternational Tourism Management

vast evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen van het College van Bestuur, de
academiedirecteur, de examencommissie, de opleidingscommissie en de medewerkers van
de opleiding.

Waar in deze ondenvijs- en examenregeling sprake is van studenten, worden tevens extranei
bedoeld, tenzijanders is bepaald.

Waar in deze ondenruijs- en examenregeling hij, zijn of de student staat, moet hij/zij, zijnlhaar
of de student/studente worden gelezen.

Waar in deze onderwijs- en examenregeling tentamen staat, moet tentamen, toets,
assessment of (competentie-)examen worden gelezen.

6

7
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3

4

Hoofdstuk 2 Grondslagen van de opleiding(en)

2.1 Het doel van de opleiding(en) en de competenties

Het doel van de bacheloropleiding HTRO is er zorg voor te dragen dat de afgestudeerde
voldoet aan de bij de opleiding behorende beroepscompetenties. De competenties waarover
de afgestudeerde van de opleiding beschikt zijn opgenomen in bijlage 3.

Het doel van de bacheloropleiding FBTR is er zorg voor te dragen dat de afgestudeerde
voldoet aan de bij de opleiding behorende beroepscompetenties. De competenties waarover
de afgestudeerde beschikt zijn opgenomen in bijlage 4.

Het doel van de opleiding Ad-FBTR is er zorg voor te dragen dat de afgestudeerde voldoet
aan de bij de opleiding behorende beroepscompetenties. De competenties waarover de
afgestudeerde beschikt zijn opgenomen in bijlage 5.

De opleidingsprofielen van de bacheloropleidingen HTRO zijn afgeleid van het landelijke
competentieprofiel HTRO (hetgeen is gebaseerd op het competentieprofiel Bachelor of
Business Administration).

De opleidingsprofielen van de bacheloropleidingen FBTR zijn afgeleid van het landelijke
competentieprofiel Bachelor of Business Administration.

Het opleidingsprofiel van de opleíding Ad-FBTR is afgeleid van het landelijke
competentieprofiel Bachelor of Business Administration.

5

6

6OER 20'|.212013 HBO bachelor Academie voor Toerisme



Hoofdstuk 3 Vooropleidingseisen en toelating

3.1 Vooropleidingseisen

Voor de inschrijving van een opleiding in het HBO geldt als vooropleidingseis een diploma
van het vwo, havo of MBO. Het MBO diploma dient een diploma te zijn van een
middenkaderopleiding of van een specialisten opleiding zoals bedoeld in artikel 7 .2.2 eerste
lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Met een MBO diploma als bedoeld in de
tweede volzin wordt gelijkgesteld het diploma van de, bij ministeriële regeling, aangewezen
vakopleidingen (artikel 7.2.2\id 1c WEB).

3.2 Andere eisen voor studenten met havo/vwo opleiding

3.2.1 Nadere vooropleidingseisen

Bij ministeriële regeling wordt het profiel of worden de profielen aangewezen waarop het
diploma havo of vwo betrekking moet hebben, om te kunnen worden ingeschreven voor een
bepaalde opleiding of groep van opleidingen.
Bij ministeriële regeling kunnen tevens worden aangewezen vakken en andere
programmaonderdelen die deel moeten hebben uitgemaakt van het eindexamen havo of vwo
om te kunnen worden ingeschreven voor een bepaalde opleiding of groep van opleidingen.

1

2 ln de tabel zoals weergegeven in bijlage 6 wordt aangegeven welke nadere
vooropleidingseisen gelden voor de opleiding(en) van de academie.

3.2.2 Aanvullende eisen

De opleiding(en) heeft (hebben) geen aanvullende eisen

3.2.3 Ruim baan voor talent

De opleiding(en) heeft (hebben) geen aanvullende eisen.

3.3 Onderzoek in verband met nadere vooropleidingseisen (deficiëntie toets)

3.3.1 'Oude' havo/vwo opleidingen met profielen

Vanaf augustus 2007 (havo) en augustus 2008 (vwo) gelden als nadere vooropleidingseisen
voor aanstaande studenten met een havo- of vwo-diploma alleen nog de 'nieuwe' profielen.
Dit betekent dat studenten met een diploma dat betrekking heeft op 'oude' havo- of vwo-
profielen niet voldoen aan de nadere vooropleidingseisen voor zover die van toepassing zijn.
Deze studenten moeten daarom een aanvullend onderzoek afleggen. NHTV Breda verklaart
echter een aanstaande student sufficiënt als hij voldoet aan de nadere vooropleidingseisen
zoals deze golden op het moment van het behalen van het middelbare schooldiploma.
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3.3.2 Deficiëntietoets

Het College van Bestuur kan bepalen dat een aanstaande student met een diploma dat niet
voldoet aan de nadere vooropleidingseisen toch wordt ingeschreven onder de voonruaarden
dat blijkens een ondezoek (deficiëntietoets) wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee
vergelijkbare eisen.

Aan de eisen, zoals genoemd in lid 1, moet zijn voldaan voor aanvang van de opleiding
conform WHW artikel 7.25lid 4.

lndien bij de eerste inschrijving een beperking geldt op grond van de beschikbare
onderwijscapaciteit (numerus fixus) geldt dat aan deze eisen, zoals genoemd in lid 1, moet
zijn voldaan voor 15 mei voor aanvang van de opleiding als de aanstaande student in
hetzelfde jaar het middelbare schooldiploma behaalt.

3.4 Vrijstelling van de vooropleidingseisen op grond van andere diploma's
WHW art kel 7.28

3.4.1 Behaalde propedeuse of graad van HBO- of WO-opleiding

Degene aan wie een bachelor of mastergraad is verleend en de bezitter van een met goed
gevolg afgelegd propedeuse examen aan een instelling voor hoger onderwijs, heeft eveneens
recht op inschrijving voor een opleiding in het hoger onderwijs.

3.4.2 Vergelijkbare vooropleiding

ledere student die toegang heeft tot het hoger beroepsonderwijs in het land dat het Verdrag
inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderuvijs in de Europese regio heeft
geratificeerd, heeft toegang tot NHTV Breda.

Het College van Bestuur verleent vrijstelling van de in artikel 3.1 genoemde
vooropleidingseisen aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat
tenminste gelijkwaardig is aan de genoemde vooropleidingseisen uit artikel 3.1 en artikel 3.2.
lnternational Office adviseert hier het College van Bestuur in en hanteert hierin de richtlijnen
van het Nuffic.

3.4.3 Studenten met een diploma dat in het buitenland is afgegeven en die
Nederlandstalig onderwijs gaan volgen

De student die is vrijgesteld van de vooropleidingseisen op basis van een diploma als
bedoeld in artikel 3.4.2 kan geen tentamens of examens afleggen voordat hij het
staatsexamen NT2 programma ll (Nederlands als tweede taal) met succes heeft afgelegd,
dan wel dat middels een ander onderzoek ten behoeve van de examencommissie, voldoende
beheersing van de Nederlandse taal is aangetoond. Vlaamstalige studenten zijn uitgezonderd
van deze onderzoeken.

3.4.4 Studenten met een diploma dat in het buitenland is afgegeven en die Engelstalig
onderwijs gaan volgen

De student die is vrijgesteld van de vooropleidingseisen op basis van een diploma als
bedoeld in artikel 3.4.2 en voldoet aan één van de in lid 2 genoemde voorwaarden, hoeft
geen Engelse taaltoets af te leggen voor het mogen volgen van een Engelstalige opleiding bij
NHTV Breda.

2
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2 De in lid 1 bedoelde voorwaarden zijn:
- de student heeft Engels als moedertaal,
- de student heeft een opleiding genoten in een land waarvan de officiële voer- en

onderwijstaal Engels is,
- de student heeft in Duitsland zijn Abitur behaald met Leistungskurs, Neigungsfach of

Profilfach English.

De student die ís vrijgesteld van de vooropleidingseisen op basis van een diploma als
bedoeld in artikel 3.4.2 maar niet voldoet aan één van de in lid 2 genoemde voorwaarden,
dient, voor het mogen volgen van een Engelstalige opleiding bij NHTV Breda, op één van de
volgende toetsen de bijbehorende minimumscore te hebben behaald:

IELTS-toets
De minimumscore die behaald moet worden is 6.0

TOEFL{oets
De minimumscore die behaald moet worden is:

- paper-based (PBT) 550
- computer-based (CBT) 213
- internet-based (iBT) 79

Cambridge certificate in Advanced English (CAE)
De minimumscore die behaald moet worden is C

3.5 Toelatingsonderzoek voor 21 jaar of ouder
WHW art kel 7.29

3

2

De student die 21 jaar of ouder is en die niet voldoet aan de vooropleidingseísen als bedoeld
in WHW arlikel T .24 en 7 .25 en daarvan niet is vrijgesteld op grond van WHW artikel 7 .28 lid
1 of lid 2 kan toch worden vrijgesteld van de vooropleidingseisen indien hij voldoet aan de
eisen van het toelatingsonderzoek.

Het College van Bestuur kan bepalen dat de in lid 1 genoemde leeftijdsgrens niet van
toepassing is voor de student die in het bezit is van een buiten Nederland afgegeven diploma
dat in het eigen land toelating geeft tot een opleiding aan een instelling voor hoger ondenivijs.

Het toelatingsonderzoek betreft een onderzoek naar de geschiktheid voor het onderwijs in de
opleiding en naar de mate van beheersing van de taal van de opleiding van keuze.

De eisen van het toelatingsonderzoek zijn:
a. motivatie
b. aanwezige basiscompetenties
Deze worden getoetst middels een aan de gemiddelde HBO-student genormeerde
capaciteiten- en motivatietoets, alsmede een assessment met een toelatingscommissie

Het toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd door of namens de examencommissie.

De uitslag van het toelatingsonderzoek wordt de student binnen 10 werkdagen meegedeeld.
lndien het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd wordt de student vrijgesteld van
de vooropleidingseisen en ontvangt de student hiervan een verklaring.

Studenten welke in het bezit zijn van een ervaringscertificaat van een gecertificeerd EVC-
instituut, kunnen de examencommissie verzoeken een opleidingsaanbod vorm te geven op
grond van dit ervaringscertificaat (zie paragraaf 7.16.1 lid 3).

3

4

5

þ

7

IOER201212013 HBO bachelor Academie voor Toerisme



1

3.6 lnschrijving

Tot de inschrijving van een student kan pas worden overgegaan indien tijdig (bij voorkeur voor

1 september maal uiterlijk 30 september) voldaan is aan alle vooruvaarden van inschrijving.

ln het geval van een numerus fixus is tevens bepaald dat bij de voorwaarden van inschrijving

ook hel tijdig inleveren of verzilveren van het plaatsingsbewijs, zoals verstrekt door DUO,

behoort.

2

1

2

3.7 Beëindiging inschriiving

Elke student heeft het recht zijn inschrijving in de loop van het studiejaar te beëindigen en zich

uit te schrijven. Voor elke maand dat de student niet meer staat ingeschreven vindt restitutie
plaats van een evenredig deel van het collegegeld. Eventuele openstaande vorderingen van

de student worden hierop in mindering gebracht.

Herinschrijving in het lopende studiejaar is niet mogelijk. lnschrijving kan pas weer per 1

septembei vañ een volgend studiejaar mits de student geen negatief bindend studieadvies

heeft ontvangen.

ln het geval van een bindend negatief studieadvies is inschrijving voor dezelfde opleiding aan

NHTV Breda niet meer mogelijk tenzij het bindend negatief studieadvies wordt ingetrokken

door de examencommissie van de desbetreffende opleiding.

ln afwijking van lid 2, kan een student, in het geval van bijzondere omstandigheden zich

nerinsðnri¡ven in het lopende studiejaar. Dit kan echter alleen op advies van de

studentendecaan en met toestemming van de academiedirecteur.

3

4
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Hoofdstuk 4 lnhoud en inrichting van de opleiding(en)

4.1 Opleidingsvorm

WHW art kel 7.7

De bacheloropleidingen kennen de volgende varianten:
Voltijd (FBTR, Ad-FBTR, HTRO/MT en HTRO/ITM), deeltijd (HTRO/MT) en duaal (FBTR, Ad-FBTR
en HTRO/MT).

4.2 Taal

WHW art kel 7.2

Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens worden afgenomen in het Nederlands en in
het Engels; voor het gebruik van de Engelse taal geldt een gedragscode (bijlage 2).

ln tegenstelling van het gestelde in lid 1 wordt bij het Moderne Vreemde Talenonderwijs ook
gebruik gemaakt van de doeltaal.

4.3 Omvang en duur van de bacheloropleiding(en)

WHW art kel 7.4 en art¡kel 7.4b

De HBO bacheloropleiding bestaat uit een propedeuse met een omvang van 60 ECTS credits
en een postpropedeuse met een omvang van 180 ECTS credits. Beiden worden afgesloten
met een examen. De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en venvijzende
functie.

De totale HBO bacheloropleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. Eén ECTS credit
komt overeen met 28 uren studiebelasting. De nominale studieduur is 4 jaar. Eén studiejaar
heeft een omvang van 60 ECTS credits (1680 uren studiebelasting).

Voor Associate degree opleidingen (Ad-FBTR) geldt:

De Associate degree opleiding bestaat uit een propedeuse met een omvang van 60 ECTS
credits en een postpropedeuse met een omvang van 60 ECTS credits. Beiden worden
afgesloten met een examen. De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en
verwijzende functie.

4 De totale Associate degree opleiding heeft een omvang van 120 ECTS credits. Eén ECTS
credit komt overeen met 28 uren studiebelasting. De nominale studieduur is 2 jaar. Eén
studiejaar heeft een omvang van 60 ECTS credits (1680 uren studiebelasting).

Opbouw van de opleiding(en)

1

2

1

2

3

4.4

4.4.1

1

2

Algemeen

De propedeuse van HTRO/opleiding lTM, de lnternationale Propedeuse (lP), is een
gezamenlijk programma met lnternational Leisure Studies (lLS) van de Academie for Leisure.

Bij HTRO is het programma per jaar opgedeeld in twee semesters, waarbij elk semester
opgedeeld kan zijn in twee blokken. Bij FBTR en Ad-FBTR is het programma per jaar
opgebouwd uit 12 Leerarrangementen van drie weken. Een uitzondering hierop is
Leerarrangemenl 12 in de propedeuse dat uit twee weken bestaat.
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Het vierde jaar is opgebouwd uit een major specialisatie of minor met een aansluitend
opleidingspecifiek programma.

Studenten aan de bacheloropleiding kunnen een zogenaamd'double degree'halen bij een
andere onderwijsinstelling met welke NHTV een overeenkomst heeft. Zo ook kunnen
studenten van een andere onderwijsinstelling bij de bacheloropleiding een double degree
halen. Voor de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden wordt verwezen naar de
afspraken die met de andere onderwijsinstelling zijn gemaakt.

4.4.2 Minor

Vierdejaarsstudenten kunnen deelnemen aan een minor. Alle minors (NHTV brede of
academie/opleidingspecifieke) omvatten een periode van 10 weken met een studiebelasting
van 15 ECTS credits. De aanbiedende academie is verantwoordelijk voor de inhoud en
kwaliteit van de minor. Voor procedures voor de minorkeuze voor het studiejaar 2013-2014
wordt verwezen naar de desbetreffende intranetpagina.

lndien een student kiest voor deelname aan een minor, zoals bedoeld in lid 1, hoeft voor de
hieronder opgenomen minoren geen toestemming gevraagd te worden aan de
examencommissie van de opleiding waar hij staat ingeschreven. Hierbij is de
examencommissie uitgegaan van relevantie voor de opleiding.
- Change Management
- Entrepreneurship
- Alle minoren, zoals genoemd in lid 5 van dit artikel
ln ieder ander geval dient de keuze van een student goedgekeurd te worden door de
examencommissie van de bacheloropleiding waar hij staat ingeschreven.
Voor verdere mogelijkheden: zie volgende artikelen.

lndien een student een minor wil volgen bij een andere instelling dan waar hij zijn eerste
inschrijving heeft, kan dat op basis van een tweede of hogere inschrijving. Hiervoor worden
geen extra kosten in rekening gebracht. Wel kan specifiek onderwijs geweigerd worden indien
deelname leidt tot onevenredige kosten bijvoorbeeld doordat een extra groep moet worden
gevormd.
lndien een NHTV student een minor wil volgen zoals hiervoor bedoeld, dan dient de
examencommissie vooraf toestemming te verlenen (zie lid 2), waarbij nadere afspraken
worden gemaakt over zaken zoals over normering en herkansing.

Een minor, zoals bedoeld in lid 3, dient minimaal 15 ECTS credits te bedragen. ln het geval
van meer dan 15 ECTS credits worden in Osiris exact 15 ECTS credits geregistreerd.

De academie voor toerisme verzorgt de volgende NHTV-brede minoren:
- Aviation Management (met beperkt aantal plaatsen en selectie)
- Heritage & Tourism
- Sustainable Business Development in the transport, hospitality, touroperating and leisure

industry'
- Cross Cultural Management

4.4.3 Premaster SBM

De premaster SBM omvat een periode van een studiejaar met een studiebelasting van 60
ECTS credits.

De Academie voor Toerisme is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de premaster

De examencommissie staat onder de volgende voorwaarden toe dat de premaster SBM
vervangend is voor het vierde jaar van de opleiding:
- Toegelaten worden tot SBM na selectieprocedure.

1

2

3

4

5

2

3
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4.4.4 Overig

De academie voor toerisme vezorgt de volgende opleiding specifieke jaartrajecten/specialisaties:
- Customer Relation Management
- Retail & Merchandise (i.s.m. Academie for Leisuremanagement)
- lmagineering MT (met toelatingseisen)
- Bedrijfscommunicatie
- Kusttoerisme
- Travel lndustry E-travel en Travel-onderzoek (jaartraject met toelatingseisen en met selectie)
- Specialisatie ITMC (met toelatingseisen)
- Specialisatie lTTl (met toelatingseisen)
- Hospitality Management (verzorgt door Academie HFM; met intake)
- Newways (jaartraject met beperkt aantal plaatsen en selectie)

4.5 Afstudeerrichtingen

De bacheloropleidingen kennen de volgende afstudeerrichtingen

Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie:
. Manager Recreatie Onderneming. Tourmanager
. Manager Travel Trade
. Manager Toeristische Marketing en Communicatie
De studielast van elke afstudeerrichting is 180 ECTS credits

Ad-Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie:
. Manager Recreatie Onderneming
. Tourmanager
. Manager Travel Trade
. Manager Toeristische Marketing en Communicatie
De studielast van elke afstudeerrichting is 60 ECTS credits

3 Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

3.1 Management Toerisme: Kent geen afstudeerrichtingen. De student kiest in het derde
studiejaar één van de volgende specialisaties:
. Touroperating (TOU)
. Toeristische Bestemmingsmanagement, Branding &Communicatie(TBBC)
. Attractie, Hospitality & Accommodaties (AHA)
De studielast van elke specialisatie is 30 ECTS credits

3.2 lnternational Tourism Management:
. lnternationalTourism and Travel lndustry (lTTl)
. lnternationalTourism Managementand Consultancy(ITMC)
De studielast van elke afstudeerrichting is 180 ECTS credits

4.6 Samenstelling van de examenprogramma's

Het examenprogramma van de opleiding(en) staat in de betreffende studiegids, die studenten
bij aanvang van het studiejaar ontvangen en worden gepubliceerd op de ELO.

2

1
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Specifiek voor HTRO- en FBTR- duaal geldt:

De examenprogramma's van de duale opleidingstrajecten binnen de Academie voor
Toerisme zijn afgeleid van de voltijdse opleidingstrajecten en hebben een studielast van 120
ECTS credits, waar het betreft de Ad{rajecten en van 240 ECTS credits waar het de
Bachelortrajecten betreft .

4.7 Vrijstellingen

4.7.1 Vrijstellingen voor studenten met een WEB-opleiding (MBO opleiding)

1 Een student díe in het bezit is van een WEB-diploma (MBO opleiding niveau 4) in hetzelfde
domein als de desbetreffende HBO opleiding te weten van de opleiding MBO Toerisme en
Recreatie (niveau 4), kan vrijgesteld worden van het afleggen van tentamens van
onderwijseenheden met een maximale omvang van 60 ECTS credits.

2

3

Zie voor nadere specificatie van de instroomeisen om in aanmerking te komen voor de onder
lid 1 en 3 bedoelde vrijstellingen: bijlage 7.

De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 1, zijn vastgesteld door de examencommissie en als
volgt samengesteld:

' Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie: programma reguliere eerste jaar
. Ad-Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie: programma reguliere eerste jaar
. HTRO: Management Toerisme: bepaalde cursussen, projecten en trainingen van het

reguliere eerste en tweede jaars programma; verwezen wordt naar het
examenprogramma van het verkorte traject voor instroom MBO Toerisme en recreatie
niveau 4.

. HTRO: lnternational Tourism Management: programma reguliere eerste jaar, of indien
examencommissie daartoe besluit het derde jaar.

De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 1 en 3, worden expliciet geregistreerd in Osiris en
vermeld op de cijferlijst.

De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 1 en 3, worden niet eerder toegekend dan het moment
waarop de eerste 60 ECTS credits van de aan NHTV Breda gevolgde cursussen voor die
opleiding ook daadwerkelijk behaald zijn.

Het programma van het eerste jaar van inschrijving geldt als de propedeuse. Zie ook artikel
8.3.1 inzake geldende compensatieregels.

4.7.2 Vrijstellingen voor studenten met vwo-diploma

Een student die in het bezit is van een vwo-diploma kan vrijgesteld worden van het afleggen
van tentamens van onderwijseenheden met een maximale omvang van 60 ECTS credits.

De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 1, zijn vastgesteld door de examencommissie en als
volgt samengesteld:. Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie: programma reguliere eerste jaar
. AD-Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie: programma reguliere eerste jaar
. HTRO: Management Toerisme: het programma van reguliere eerste jaar met uitzondering

van een of meer cursussen of trainingen; verwezen wordt naar het examenprogramma
van het verkorte traject voor instroom Vwo. HTRO: lnternational Tourism Management: programma reguliere eerste jaar of indien
examencommissie daartoe besluit het derde jaar.

De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 1 en 2, worden expliciet geregistreerd in Osiris en
vermeld op de cijferlijst.

4
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De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 1 en 2, worden niet eerder toegekend dan het moment
waarop de eerste 60 ECTS credits van de aan NHTV Breda gevolgde cursussen voor die
opleiding ook daadwerkelijk behaald zijn.

Het programma van het eerste jaar van inschrijving geldt als de propedeuse. Zie ook artikel
8.3.1 inzake geldende compensatieregels.

4.7.3 Vrijstellingen voor studenten met een Associate degree getuigschrift

De student met een Associate degree getuigschrift kan doorstuderen aan de
bacheloropleiding waar de Associate degree aan verbonden is. Er resteert nog een nominale
studieduur van twee jaar voor het behalen van de bachelorgraad.

De student, als bedoeld in lid 1, wordt vrijgesteld van tentamens uit studiejaar 1 en 2, met een
omvang van 120 ECTS credits.

4.8 lnschrijving voor de postpropedeuse van de opleiding waarvan de propedeuse is
gevolgd

WHWartkel 7.30

De student heeft toegang tot de postpropedeuse, van de opleiding waarvan de propedeuse is
gevolgd, als hijvoldoet aan één van de in lid 2 genoemde voorwaarden.

De in lid 1 genoemde voorwaarden zijn:
de student heeft het propedeuse examen met goed gevolg afgelegd,
de student heeft, in verband met persoonlijke omstandigheden, van de examencommissie
toestemming gekregen om deel te nemen aan het onderwijs en om tentamens af te leggen
van de postpropedeuse voordat hij het propedeuse examen van de opleiding met goed gevolg
heeft afgelegd.
de student heeft in eerste jaar van de propedeuse tenminste het aantal, in artikel 5.2lid 1

genoemde, ECTS credits behaald (zie hoofdstuk 5 studieadvies), tenzij er door de
examencommissie nadere voorwaarden zijn gesteld (zie lid 3),

De in lid 2c genoemde nadere voonivaarden zijn:
1 De student beschikt over een door de examencommissie goedgekeurd studieplan,

waarin voldoende prioriteit wordt gelegd bij de propedeusetentamens die nog behaald
moeten worden.'

2 Daarnaast bij FBTR en Ad-FBTR:
- het gemiddelde cijfer voor MVT Engels dient minimaal 5,5 te zijn en
- het studiepunt voor studieloopbaancoaching moet zijn behaald.

4.9 lnschrijving voor de postpropedeuse van een andere NHTV opleiding

De student heeft toegang tot de postpropedeuse als hij voldoet aan één van de in lid 2
genoemde voorwaarden.

De in lid 1 genoemde voorwaarden zijn:
de student heeft het propedeuse examen van een andere NHTV opleiding met goed gevolg
afgelegd. Beide opleidingen moeten in hetzelfde domein vallen.
de student heeft, in verband met persoonlijke omstandigheden, van de examencommissie van
de nieuwe opleiding toestemming gekregen om deel te nemen aan het onderwijs en om
tentamens af te leggen van de postpropedeuse voordat hij het propedeuse examen van de
opleiding met goed gevolg heeft afgelegd.

2
a
b

2
a

b
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c de student die een andere opleiding volgt binnen Academie voor Toerisme, dan wel de
Leisure-variant volgt van de lnternationale Propedeuse (lP) en die minimaal 52 ECTS credits
(b¡j HTRO) of 50 ECTS credits (bij FBTR of Ad-FBTR) in het eerste jaar van de propedeuse
heeft behaald. Hierbij kan het ziln dat door de examencommissie nadere voonraarden zijn
gesteld. De student heeft de verplichting de propedeuse af te ronden bij de eerdere opleiding.
(Het betreft dus studenten die na propedeuse HTRO over willen stappen naar
postpropedeuse FBTR, dan wel studenten die na propedeuse FBTR over willen stappen naar
postpropedeuse HTRO.) Let wel: bovenstaande BSA norm geldt voor propedeuse studenten
instroom 2011-2012. Voor het studiejaar 2012-2013 geldt een andere BSA norm (zie
hoofdstuk 5).
de student heeft in het eerste jaar van de propedeuse van een andere opleiding binnen NHTV
Breda 60 ECTS credits behaald (zie hoofdstuk 5 studieadvies). Hierbij kunnen door de
examencommissie nadere voorwaarden zijn gesteld.

De in lid 2c genoemde nadere voorwaarde is dat de student over een door de
examencommissie goedgekeurd studieplan beschikt, waarin voldoende prioriteit wordt gelegd
bijde propedeusetentamens die nog behaald moeten worden.

4.10 Zij-instroom

4.10.1 Zij-instroom van studenten met een elders behaalde propedeuse

1 De student die een propedeuse binnen het hoger onderwijs (binnen of buiten Nederland)
behaald heeft, kan toegelaten worden tot de postpropedeuse van een NHTV opleiding die
binnen hetzelfde domein valt.

De student die tenminste 60 ECTS credits heeft behaald in een WO opleiding (binnen of
buiten Nederland), kan toegelaten worden tot de postpropedeuse van een NHTV opleiding die
binnen hetzelfde domein valt.

De student die op basis van de in lid 1 of 2 genoemde vooruvaarde wordt toegelaten tot de
postpropedeuse volgt het volledige postpropedeuse examenprogramma. Daarbinnen zijn
individuele vrijstellingen (zie artikel 7 .16.1) wel mogelijk.

lndien de in lid 1 en 2 bedoelde vooropleiding niet in hetzelfde domein valt als de gewenste
postpropedeuse van een NHTV opleiding, dan kan de examencommissie individuele
vrijstellingen toekennen (zie artikel 7.16.1)

Aanvullend op het bepaalde in lid 1 en 2, is de examencommissie bevoegd om aanvullende
eisen te stellen.

4.10.2 Overige zij-instroom

Op basis van overeenkomsten die NHTV heeft met buitenlandse hoger ondenirrijsinstellingen
kunnen studenten, die minimaal 180 ECTS credits hebben behaald, toegelaten worden tot het
vierde jaar. Deze studenten volgen het examenprogramma van het vierde jaar met een
omvang van 60 ECTS credits. De toelating wordt door of in opdracht van de
examencommissie bepaald. ln deze categorie zijn ook de inkomende double-degree
studenten begrepen.

De in lid 1 bedoelde studenten ontvangen na behalen van de cursussen uit het vierde
studiejaar 120 ECTS credits vrijstelling.

ln overige gevallen beslist de examencommissie over de omvang van de te verfenen
vrijstelling.
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4.11 Venrvijzing in de postpropedeuse

WHW art kel 7.9 - alleen voor bacheloropleidingen met afstudeenichtingen

Niet van toepassing.

4.12 Overgangsregel¡ng in verband met wüz¡g¡ng examenprogramma

lndien er wijzigingen optreden in het examenprogramma zal de examencommissie hiervoor een
overgangsregeling vaststellen. lndien nodig wordt ook vastgesteld hoe omgegaan wordt met
eventuele wijzigingen in de normering van het examenprogramma.

4.13 Honoursprogramma

Honoursprogramma is in ontwikkeling. Nadere regelgeving is vastgelegd in de studentenhandleiding
voor studenten die dit traject volgen.
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Hoofdstuk 5 Studieadvies en bindende afwijzing
WHW art kel 7.8b

5.1 Studieadvies propedeuse

De examencommissie brengt iedere student uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van
inschrijving voor de propedeuse van een opleiding advies uit over de voortzetting van de
studie binnen of buiten de opleiding.

Aan een advies als bedoeld ín het eerste lid kan een afwijzing worden verbonden. Dit wordt
aangeduid als het negatief bindend studieadvies. Hierbij is de examencommissie van mening,
met inachtneming van persoonlijke omstandigheden (zie artikel 5.3), dat de student niet
geschikt wordt geacht voor de opleiding omdat de student onvoldoende studieresultaten heeft
behaald of niet heeft voldaan aan de gestelde vereisten (zie artikel 5.2 tid 1).

lndien door de examencommissie een negatief bindend studieadvies wordt verstrekt dient
vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen bij de studentendecaan.

Het College van Bestuur kan de in lid 2 bedoelde afwijzing uitstrekken tot opleidingen die met
de desbetreffende opleiding het propedeuse examen gemeen hebben.

Aan de in lid 2 bedoelde afwijzing kan een termijn worden verbonden.

Voordat de examencommissie tot afwijzíng overgaat, geeft het de desbetreffende student een
waarschuwing (het tussentijds advies), om binnen een redelijke termijn de studieresultaten te
verbeteren.

De examencommissie stelt de student in de gelegenheid om gehoord te worden, alvorens tot
een afwijzing over te gaan.

10

Aan íedere student die aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeuse
examen nog niet behaald heeft, wordt een negatief bindend studieadvies gegeven.

ln afwijking van het gestelde in lid I kan op basis van persoonlijke omstandigheden (zie artikel
5.3) en op advies van de studentendecaan, dit advies één jaar worden uitgesteld.

Aanvullend op het gestelde in lid I wordt aan iedere student die tijdens het eerste jaar van
inschrijving de inschrijving beëindigd, een negatief bindend studieadvies gegeven, tenzij de
examencommissie anders beslist op advies van de studentendecaan.

11 Een student kan in beroep gaan tegen een negatief bindend studieadvies bij het College van
Beroep voor de Examens binnen zes weken nadat het negatief bindend studieadvies is
afgegeven.

5.2 Specifieke bepalingen voor de opleiding of groep van opleidingen

De norm voor het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies aan het einde van het
eerste jaar van inschrijving bedraagt voor de respectievelijke opleidingen:. HTRO: 52 ECTS credits, hierbij mag gebruik gemaakt worden van de compensatie zoals

vermeld in artikel8.3.1 lid 1. FBTR en Ad-FBTR: 50 ECTS credits, met als nadere vooruvaarden: cijfer voor MVT
Engels dient mínimaal 5,5 te zijn en het studiepunt voor studieloopbaancoaching moet
zijn behaald. Dit geldt zowel voor het reguliere als fasttrack-traject. Hierbij mag gebruik
gemaakt worden van de compensatie zoals vermeld in artikel 8.3.1 lid 2 tot en met 4.
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2 Het tussentijds advies als bedoeld in artikel 5.1 lid 6 wordt door de opleiding uiterlijk op 15
maart verstrekt en maakt deel uit van een tussentijdsadvies dat elke student krijgt. De aard
van het advies (en de eventueel noodzakelijke waarschuwing) is afhankelijk van het aantal
behaalde ECTS credits in de eerste helft van het propedeuseprogramma. Het advies wordt
schriftelijk verstuurd naar de student vergezeld van een actueel ovezicht van de behaalde
studieresultaten.

5.3 Persoonlijke omstandigheden

Onder persoonlijke omstandigheden, als genoemd in artikel 5.1 lid 2, wordt bedoeld:

1 ziekte;

lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis (handicap);

zwangerschap;

bijzondere omstandig heden ;

topsport of bestuursactiviteiten.

De student is verplicht de omstandigheden genoemd onder I Vm 5, zo spoedig mogelijk te
melden bij de studentendecaan (zie hiervoor ook artikel 6.3)
Hierbij kan naar een ondersteunende verklaring worden gevraagd, zoals een medische of een
psychologische verklaring.
Van de student wordt wel ven¡¡acht dat hij de bereidheid toont om binnen zijn mogelijkheden,
het vereiste aantal studiepunten zo dicht mogelijk te benaderen.
Als de persoonlijke omstandigheden niet bekend zijn dan wel niet tijdig zijn gemeld bij de
studentendecaan, dan geldt onverkort de regeling in artikel 5.1.

5.4 lntrekken negatief bindend studieadvies

De examencommissie kan een eerder gegeven negatief bindend studieadvies intrekken. De
examencommissie is dan van oordeel dat de betrokken student op het moment van een
herinschrijving, geschikt wordt geacht om de opleiding met succes te voltooien. De student
dient hiervoor bewijs aan te leveren op basis waarvan de examencommissie haar besluit kan
nemen. Als bewijsstuk hiervoor geldt bijvoorbeeld een propedeuse getuigschrift dat binnen
hetzelfde domein is behaald.
Het intrekken van het negatief bindend studieadvies is een noodzakelijke voorwaarde voor de
herinschrijving.

Een specifieke regeling is van toepassing voor studiestakers in de propedeuse die hun studie
weer willen hervatten. Deze regeling geldt voor:
. propedeusestudenten met een BSA, eerste propedeusejaar
. die voortijdig de propedeuse hebben gestaakt vanwege bijzondere omstandigheden
. in overleg met de studentendecaan, het eerste propedeusejaar over willen doen.
Deze uitzonderingregeling is opgenomen in bijlage 8 ('Terugkeer studiestakers propedeuse').
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Hoofdstuk6 Studiebegeleidingenstudievoortgang
WHWartkel 7.'l3lid2u en artikel 7.34 lid 1e

6.1 Studiebegeleiding

Dit art¡kel is niet van toepass¡ng op efranei

De opleiding kent een systeem van individuele studiebegeleiding. De studiebegeleiding is
gericht op het voorkomen, het signaleren van studieproblemen en het bieden van
ondersteuning bij het oplossen hiervan.

lndien gewenst of noodzakelijk kunnen notities naar aanleiding van gesprekken tussen
student en begeleider worden vastgelegd in het studievoortgangsysteem Osiris.

De registratie van gegevens die betrekking hebben op de studiebegeleiding voldoet aan de
regels van het 'Privacyreglement; Verwerking persoonsgegevens studenten NHTV
internationale hogeschool Breda'. Deze regeling is onderdeel van het studentenstatuut en is
ter inzage via intranet.

6.2 Studiebegeleidingbinnendeacademie/opleiding

De opleidingen binnen de Academie voor Toerisme hebben een systeem van studiebegeleiding. ln de
betreffende studiehandleidingen is vastgelegd wanneer er contacten zijn tussen de
studieloopbaancoach en de student (als groep of individueel) en wat de inhoud is van deze contacten
of bijeenkomsten. Ook geeft de studiehandleiding aan welke activiteiten de student moet ondernemen
(o.a. ter voorbereiding op genoemde contacten en bijeenkomsten), het aantal ECTS credits dat
verbonden is aan de studiebegeleiding en de criteria die gesteld worden. Ook geeft de
studiehandleíding aan wanneer student zelf initiatief dient te nemen voor een contact met zijn
studieloopbaancoach.

6.3 Persoonlijkeomstandighedenenrolstudentendecaanhierin

Aangeraden wordt persoonlijke omstandigheden, zoals genoemd in artikel 5.3 die van invloed
kunnen zijn op de studieresultaten, zo spoedig mogelijk aan de studentendecaan te melden.
lndien zo'n omstandigheid mogelijk van invloed is op een beslissing van de
examencommissie dient deze omstandigheid in ieder geval bekend te zijn voor het
beslismoment van de examencommissie.

De studentendecaan van een opleiding of groep van opleidingen kan als adviseur gevraagd
en ongevraagd advies geven aan de examencommissie.

6.4 Studeren met een functiebeperking

Aan een student met een functiebeperking kan door de examencommissie de mogelijkheid
worden geboden 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 toetsing, of uit het ter beschikking stellen
of toestaan van praktische hulpmiddelen. NHTV Breda beschikt over een handboek 'studeren
met een functiebeperking op NHTV Breda, een reële kans'waarin voorzieningen, procedures
en contactpersonen zijn beschreven.

2
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2 De student dient zo spoedig mogelijk na inschrijving bij de opleiding of na het optreden van de
functiebeperking, via de studentendecaan van de opleiding, een verzoek in bij de
examencommissie om voor de regeling in lid 1 in aanmerking te komen.

De studentendecaan kan de student vragen om een kopie van een medische verklaring van
een arts of psycholoog te overleggen.

De studentendecaan zal het verzoek vergezeld van een gemotiveerd advies ter behandeling
aanbieden aan de examencommissie.

Voor een aantal voorzieningen zal de examencommissie mandaat verlenen aan de
studentendecaan.

De examencommissie beoordeelt het verzoek in het licht van de beroepscompetenties van de
bacheloropleiding.

De examencommissie deelt de student en de studentendecaan het gemotiveerde besluit
schriftelijk (of via Osiris) mee.

Faciliteiten gelden in principe voor de studieduur binnen NHTV Breda, tenzij anders bepaald
door de examencommissie.

6.5 Studievoortgangregistratie

De opleiding draagt zorg voor een zorgvuldige registratie van de behaalde studieresultaten
van de student met behulp van het studievoortgangssysteem Osiris.

De student is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig tussentijds controleren van zijn
studieresultaten in het studievoortgangsysteem Osiris. Bij onjuiste of onvolledige weergave in
het systeem dient de student zich te wenden tot de betrokken docent.

De student ontvangt minimaal éénmaal per studiejaar een studievoortgangoverzicht van de
tot dan toe behaalde en vastgestelde studieresultaten, dan wel de vastgestelde
studieresultaten tot en met het voorgaande studiejaar. Dit studievoortgangoverzicht wordt
uiterlijk 30 september digitaal of op papier verstrekt. Gelijktijdig met het
studievoortgangoverzicht ontvangt de student een bezwaarprocedure die gevolgd dient te
worden indien, volgens de student, resultaten ontbreken of onjuist zijn.

lndien in het studiebegeleidingssysteem van de academie is voorzien in het minimaaljaarlijks
bespreken van het studievoortgangsoverzicht met de student, vervalt het bepaalde in lid 3.

Als de student van mening is dat dit studievoortgangoverzicht (zie lid 3 of 4), onjuist of
onvolledig is, kan de student bezwaar aantekenen bij de examencommissie tot uiterlijk 31
oktober van dat jaar. De examencommissie neemt een gemotiveerd besluit. lndien de student
het niet eens is met de uitspraak van de examencommissie, kan hij in beroep gaan bij het
College van Beroep voor de examens van NHTV Breda.

Het bezwaarschrift, zoals bedoeld in lid 6 kan alleen betrekking hebben op vastgestelde
resultaten van het voorafgaande studiejaar.

De registratie van studievoortganggegevens voldoet aan de regels van de 'Privacyreglement;
Verwerking persoonsgegevens studenten NHTV internationale hogeschool Breda'.
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Hoofdstuk 7 Tentaminering

7.1 Gompetentiegericht onderwiis en het behalen van ECTS credits

Bij HTRO, Ad-FBTR en FBTR worden competenties getentamineerd binnen de reguliere tentamens.

Ei worden geen afzonderlijke competentie toetsen afgenomen'

7.2 Tentamen

WHW art kel 7.10 lid 1

2

a
b
c
d
e
f
g

3
a
b

ledere cursus wordt afgesloten met een tentamen. Het tentamen kan uit een of meerdere

toetsen bestaan.

Aan het begin van het studiejaar, of periode waarin een cursus plaatsvindt, wordt in de

studiehandleiding per cursus bekend gemaakt:

de inhoud (leerstof),
de leerdoelen,
de vorm van het tentamens of de toets(en),
(eventueel) de volgorde waarin de toetsen moeten worden afgelegd,

àventuele hulpmiddelen die tijdens het tentamen zijn toegestaan'
de eventuele deelnameplicht aan (onderdelen van) de cursus'

de beoordelingscriteria van eindproducten en toetsen'

Het tentamen van een cursus is met goed gevolg afgelegd als:

Aan de tevoren gestelde eisen van die cursus is voldaan'

Aan de eisen van de cursus is voldaan als:

neigewogen gemiddelde van de kwalificaties voor de toetsen tenminste 5,5 of meer is;

(ÑeiO¡j fu-nneñ kwalificaties worden gecompenseerd). Aan een afzonderlijk deelcijfer kan als

ùoorwäarde worden verbonden dat deze een minimum waarde moet hebben. Als een

minimumcijfer als eis wordt gesteld wordt dit opgenomen in de studentenhandleiding'

Als het tentamen is afgelegd worden de bij de cursus behorende resultaat in het

studievoortgangsysteãm dsiris geregistreerd. lndien een tentamen uit meerdere toetsen

bàstaat, *oi¿"ã óe ECTS credit! pai toegekend indien alle toetsen zijn behaald'

Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de

student, alsmede de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek.

Het onderzoek kan plaatsvinden door middel van een assessment, schriftelijke of mondelinge

vragen, een reflectie op het eigen functioneren. een studietaak of -opdracht, een werkstuk, het

uitvóeren van praktische verrichtingen, een scriptie, een ond-erzoeksverslag, een

stageverslag, àe uitvoering van stageopdrachten, practica of veldwerk.

Aanwezigheid bij ingeroosterde project- en werk- groepen, trainingen, (werk)collegeg 9'a .

bijeenkoñrsten magäts eis wordên gesteld. Afwezigheid kan dan leiden tot een onvoldoende

of ontbrekende beoordeling van de betreffende cursus. Als aanwezigheid vereist is dient dit in

de studentenhandleiding vermeld te worden.

Voor HTRO/MT geldt:
ln geval van proþctonderwijs stellen studenten een beroepsproduct samen' Beoordeling kan

plaätsvinden'aan de hand vãn dit beroepsproduct al of niet in combinatie met een mondelinge

ioelichting of presentatie. Studenten die wegens schending van de afspraken (geformaliseerd

in schrifteiijk document) uit de projectgroep lijn venrvijderd, dienen het beroepsproduct

individueel aan te leveren.
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Voor FBTR en Ad-FBTR geldt:
ln het geval studenten bij het uitvoeren van groepswerk geen voldoende bijdrage leveren dan
wel anderszins niet goed functioneren, worden maatregelen genomen die zijn vastgelegd in
de studentenhandleiding (zgn Red Alert-regeling).

7.3 De inrichting van de tentamens

Een mondeling tentamen is niet openbaar. De examencommissie is bevoegd om in bijzon-
dere gevallen van deze regel af te wijken.

Een mondeling tentamen wordt afgelegd bij tenminste twee examinatoren, waarbij één van de
examinatoren, op aanwijzing van (de voorzifter van) de examencommissie, als eerste
examinator fungeert. Ook kan het tentamen afgenomen worden bij één examinator, in dit
geval neemt deze het gesprek op.

Ten behoeve van het afnemen van de tentamens wijst de examencommissie een of meer
examinatoren aan. Als examinator kan slechts worden aangewezen leden van het personeel,
die met het verzorgen van het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid zijn belast,
alsmede deskundigen van buiten de instelling. De examinatoren verstrekken de
examencommissie de gevraagde inlichtingen en kunnen hiertoe worden uitgenodigd in de
vergadering. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van
zaken tijdens de tentamens. Bij een competentie-examen wordt de examinator aangeduid als
assessor.

De examencommissie is bevoegd om in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld voor studenten met
een functiebeperking), een andere tentamenvorm voor te schrijven dan die welke de
examinator heeft bepaald.

7.4 Volgorde van tentamens

1 ln de propedeuse is geen verplichte volgorde van tentamens voorgeschreven.

2 ln de postpropedeuse is geen verplichte volgorde van tentamens voorgeschreven.

7.5 Tijdvakken en frequenties voor het afleggen van tentamens
WHW art kel 7 .13 lid 2h en 2j

1 Jaarlijks worden minimaal twee gelegenheden aangeboden voor het afleggen van tentamens

2 Een student mag maximaal aan twee gelegenheden per studiejaar deelnemen.

De in lid 2 genoemde gelegenheden is inclusief GK (Gemiste Kans) en OD (Onterecht
Deelgenomen).

Een student mag iedere cursus herkansen, ongeacht het behaalde resultaat met
inachtneming van lid 2. Het hoogste resultaat is geldig.

De inrichting en de inhoud van een tweede of volgende tentamen gedurende hetzelfde
studiejaar van de eerste afname is vergelijkbaar aan die van het eerste tentamen.

De tentaminering vindt plaats in de loop van of aan het einde van de studieperiode waarin de
ondenrvijseenheid wordt aangeboden. Herkansingen vinden aansluitend plaats of op een later
moment in het studiejaar.
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De data waarop de tentamens plaatsvinden respectievelijk waarop studietaken en -
opdrachten moeten worden ingeleverd bijde examinator, worden uiterlijk aan het begin van
de studieperiode waartoe ze behoren, schriftelijk bekend gemaakt.

Als een student aan een onderwijseenheid heeft deelgenomen welke thans geen onderdeel
meer vormt van het curriculum en er bovendien geen passend alternatief wordt aangeboden,
dan behoudt de student toch het recht twee maal per jaar het bij die onderwijseenheid
behorende tentamen af te leggen.

Tentamens kunnen alleen aangeboden worden in de daartoe door de opleiding aangewezen
periode, tenzij de examencommissie anders beslist.

10 lndien een student een sïudieonderdeel (specialisatie, minor of jaarprogramma) volgt dat door
een andere academie aangeboden wordt, gelden de richtlijnen en normen voor tentaminering
en beoordeling van de aanbiedende academie.

11 Voor elementen uit de praktijkleerlijn, zoals studiereis of bedrijfsbezoeken, geldt dat, indien
om wat voor reden dan ook niet is deelgenomen, dan wel dat deelname onvoldoende is
geweest, in het volgende studiejaar opnieuw moet worden deelgenomen,. tenzij er een
alternatief wordt geboden of een individuele regeling is getroffen.

Specifiek voor het HTRO-programma geldt:

12 Vaardigheidstrainingen die met een onvoldoende worden beoordeeld, moeten volledig
opnieuw gevolgd worden, tenzij herkansing mogelijk is via verbetering van een onderdeel.

13 Tentamens en herkansingsmogelijkheden van het eerste bloUsemester van het 4e studiejaar
worden weergegeven in bijlage 9.

14 Voor HTRO/opleiding MT geldt dat, indien de laatste beoordeling van het studiejaar voor SLC
onvoldoende is, de herkansing in het volgende studiejaar dient plaats te vinden. Dit is in
afwijking van artikel 7.5 lid 1.

Specifiek voor het Ad-FBTR- en FBTR-programma geldt

15 Studenten, die tot de postpropedeuse zijn toegelaten zonder dat het propedeuse examen met
goed gevolg is afgelegd, wordt in het tweede jaar opnieuw twee kansen geboden het
propedeuse examen te behalen. De eerste gelegenheid hiertoe vindt plaats wat betreft de
schriftelijke tentamens ten tijde van de herfstvakantie. Voor wat betreft de mondelinge
tentamens zullen deze plaatsvinden in de eerste collegeweek na de herfstvakantie.
De tweede gelegenheid hiertoe vindt plaats wat betreft de schriftelijke tentamens ten tijde van
de tweede week van de kerstvakantie. Voor wat betreft de mondelinge tentamens zullen deze
plaatsvinden in de eerste collegeweek na de kerstvakantie.
Voor studenten die een verkort traject volgen en welke na het eerste jaar van inschrijving niet
voldoen aan de gestelde eisen, geldt dat in het volgende jaar van inschrijving zij voor de
derde en vierde kans van hun propedeutisch programma gebruik maken van de reguliere
toetsmomenten.

16 Voor alle herkansingen in de propedeuse en postpropedeuse geldt dat er geen begeleiding
door docenten plaatsvindt en dat studenten niet in teams worden ingedeeld.

17 lndien het gemiddelde van een MVT aan het eind van het studiejaar onvoldoende (< 5,5) is,
heeft de student recht op herkansing van deze MVT. Deze herkansing, zijnde kans 2, zal
plaatsvinden middels een overalltentamen. De tweede kans MVT bevat dus altijd de stof van
het hele studiejaar en bestaat altijd uit een schriftelijke én een mondelinge toets en resulteert
in één cijfer. Voor de jaren daarna geldt dat het overalltentamen van de MVT over de stof van
het tweede studiejaar in het derde studiejaar van de opleiding tweemaal wordt aangeboden
en dat het overalltentamen van de MW van het derde studiejaar in het vierde studiejaar van
de opleiding tweemaal wordt aangeboden.
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7.7

7.7.1

1

7.6 Voorwaardenvooreenjaarexamen/competentie-examen

Niet van toepassing

lnschrijving voor (her)tentamens

Reguliere inschrijving

Het tijdig inschrijven voor tentamens, in welke vorm dan ook, is voor alle studenten verplicht
en een voorwaarde om een cijfer toegekend te krijgen. Voor deze tentameninschrijving dient
gebruik te worden gemaakt van Osiris. Daarbij is er een onderscheid tussen tentamens die
zijn ingeroosterd in een tentamenperiode en tentamens waarvoor dit niet geldt. Lid 2 en 3 is
niet van toepassing geldt voor tentamens die niet zijn ingeroosterd.

De inschrijving voor een tentamen wordt opengesteld minimaal 2 collegeweken (FBïR en Ad-
FBTR) dan wel 3 collegeweken (HTRO) voor aanvang van de desbetreffende
tentamenperiode en sluit 1 collegeweek (FBTR en Ad-FBTR) dan wel2 collegeweken
(HTRO) voor aanvang van de desbetreffende tentamenperiode. Bij een herkansing geldt een
aangepaste inschrijfperiode (die wordt bepaald door het moment van herkansen en de
publicatie van het cijfer van de eerste gelegenheid). Deze periode wordt vooraf gepubliceerd.

Wanneer wel is ingeschreven via Osiris en niet is deelgenomen aan een tentamen wordt een
GK (Gemiste Kans) weergegeven.

Wanneer niet is ingeschreven via Osiris en wel is deelgenomen aan een tentamen wordt een
OD (Onterecht Deelgenomen) weergegeven. Het behaalde resultaat komt te vervallen en er
kan geen aanspraak op gemaakt worden.

lndien een persoon niet (meer) is ingeschreven als student en toch deelneemt aan een
tentamen dan wordt dit tentamen ongeldig verklaard. Er wordt geen resultaat geregistreerd

Mocht inschrijving niet mogelijk geweest zijn door persoonlijke omstandigheden dan bestaat
de mogelijkheid om via een verzoek op de examencommissie alsnog te mogen inschrijven.

lndien inschrijving niet mogelijk is geweest wegens technische storingen, met andere
woorden het inschrijven was niet mogelijk omdat OSIRIS niet toegankelijk was, dan zal de
inschrijfperiode door de examencommissie worden aangepast.

7.7.2 Mogeldkheid tot inschrijving na de inschrijvingsperiode

lndien de reguliere inschrijfperiode, zoals genoemd in artikel 7.7.1 voor een tentamen is
verstreken kan de student zich alsnog inschrijven bij het secretariaat van de academie waar
de cursus en het tentamen wordt aangeboden. Dit kan alleen als het tentamen is opgenomen
in het reguliere tentamenrooster.

Aan de in lid 1 genoemde inschrijvingsmogelijkheid zijn servicekosten verbonden, aangezien
sprake is van extra administratieve lasten. Deze kosten bedragen €15 per
tentameninschrijving met een maximum van €50 per tentamenperiode.

Deze wijze van inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de
tentamenperiode. lndien om organisatorische redenen door een academie wordt afgeweken
van deze termijn, wordt door de academie een andere termijn richting studenten en
medewerkers gecomm uniceerd.

2

3

4

6

7

5

2

3

OER 201212013 HBO bachelor Academ¡e voor Toerisme 25



4

5

Een student die gebruik wil maken van deze inschrijfmogelijkheid meldt zich hiervoor bij het
secretariaat van de betrokken academie tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Bij het verzoek tot inschrijving wordt door het secretariaat gecontroleerd of de desbetreffende
student voor het gewenste tentamen nog gelegenheden over heeft (maximaal twee
gelegenheden per cursus per studiejaar). Vervolgens wordt het verschuldigde bedrag bepaald
(zie lid 2) en dient de student het totale bedrag direct per PIN te betalen.

lndien gewenst kan de student een bewijs van inschrijving ontvangen in de vorm van een
uitdraai uit Osiris.

Het secretariaat verzorgt de inschrijving in Osiris en actualiseert de presentielijst van de
desbetreffende tentamens. lndien van toepassing bewaakt het secretariaat de mogelijke
overbezetting van de tentamenlokalen en neemt hierop de benodigde actie.

7.8 Verhindering van deelname aan een tentamen

Tegen de in Osiris geregistreerde Gemiste Kans (GK), zoals bedoeld in artikel 7.7.1 lid 3, kan
een student die van mening is dat er sprake was van overmacht waardoor hij verhinderd is
geweest aan een tentamen deel te nemen, een verzoek indienen bij de examencommissie om
de vermelding "GK" ongedaan te maken.

Het verzoek als bedoeld in het voorgaande lid wordt schriftelijk, met redenen omkleed en
onder overlegging van de nodige bewijsstukken, ingediend bij de voorzitter van de
examencommissie. De examencommissie beslist op het verzoek en deelt haar beslissing
schriftelijk aan betrokkene mede. lndien de beslissing positief is houdt deze tevens in, indien
mogelijk, een opgave van datum, tijdstip en plaats van de nieuwe gelegenheid. Indien de
beslissing negatief is, worden de redenen van afwijzing vermeld en wordt de student gewezen
op zijn beroepsmogelijkheid

7.9 Stages en praktijkopdrachten

Een student dient in het tweede of derde jaar van zijn studie deel te nemen aan een stage,
tenzij het examenprogramma anders aangeeft.

Voor de deelname aan de stage gelden een aantal regelingen. Deze regelingen zijn
beschreven in de bijlagen:
¡ Voor HTRO/opleiding MT: bijlage 10
o Voor HTRO/opleiding ITM/afstudeerrichting ITMC: bijlage 11
. Voor HTRO/opleiding |TM/afstudeerrichting lTTl: bijlage 12
o Voor FBTR: bijlage 13

7.10 Afstudeeropdracht / scriptie

Een student dient in het laatste jaar van zijn studie een afstudeeropdracht/scriptie (al of niet
onderdeel van een afstudeerstage) uit te voeren, tenzij het examenprogramma anders
aangeeft. De afstudeeropdrachUscriptie (en eventuele stage) wordt verdedigd tijdens een
afsluitend eindtentamen (in praktijk ook vaak 'het examen' genoemd), waarbij aansluitend de
beoordeling plaatsvindt.

Tot het afleggen van het eindtentamen van de postpropedeuse wordt ten hoogste vier maal
per jaar de gelegenheid geboden.
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3 Aan de deelname zijn voorwaarden verbonden, waaronder eventuele toegangseisen, en
gelden een aantal regelingen m.b.t de afname van het eindtentamen en de beoordeling. Deze
regelingen zijn beschreven in de bijlagen:. Voor HTRO/: bijlage 14 en 15. Voor FBTR: bijlage 17

7.11 Beoordeling

Een tentamen wordt beoordeeld door de betrokken examinatoren volgens de vooraf gestelde
en gepubliceerde beoordelingscriteria.

Een externe deskundige, bij NHTV ook aangeduid met extern gecommitteerde, mag geen
beoordeling geven, tenzij hij benoemd is als examinator door de examencommissie. Voor het
benoemen van een externe deskundige tot examinator hanteert de examencommissie een
profielschets. Deze profielschets is door de examencommissie opgesteld."

ln het geval dat de examencommissie heeft bepaald dat deskundigen van buiten de instelling
(bv. stagebegeleiders) bij de beoordeling worden betrokken, wordt de manier waarop zij
betrokken worden in de beoordeling beschreven.

Eén of meer van de volgende beoordelingscriteria is of zijn van toepassing:
de uitvoering van een studietaak of -opdracht (kwantitatief),
de mate waarin is voldaan aan de specifieke criteria die zijn gesteld aan de studietaak of
studieopdracht (kwalitatief) (bijvoorbeeld de mate waarin de gestelde vragen juist zijn
beantwoord, de mate van deelname aan de uitvoering van een studietaak of studieopdracht in
groepsverband),
de mate van deelname aan practica / praktische oefening; dit criterium is uitsluitend van
toepassing bijde beoordeling van (deel)tentamens die behoren bijonderwijseenheden of
delen van onderwijseenheden die als practicum met deelnameplicht zijn aangeduid en als
zodanig aan het begin van de onderwijseenheid bekend zijn gemaakt (zie artikelT.2),

De beoordeling van ieder tentamen wordt uitgedrukt in één van de volgende kwalificaties:
een cijfer uit de reeks van 0 tot en met 10, tot op ten hoogste één decimaal nauwkeurig,
een woordbeoordeling met een cijferequivalent zoals in de hierna volgende tabel is
opgenomen:

Woordbeoordelingen
Nul

Afkorting
N

Cijfer
equivalent

0
Zeer slecht ZS 1

Slecht S 2
Zeer onvoldoende zo 3
Onvoldoende o 4
Matiq M 5
Voldoende 6
Ru¡m voldoende RV 7
Goed G I
Zeer qoed ZG I
Uitmuntend U 10

c voldaan, niet voldaan; aan deze beoordelingen zíjn geen cijferequivalenten verbonden

Woordbeoordelinoen Afkortino
Voldaan VD
N¡et voldaan NVD

2b

1

2a

3
a
b

4
a

b

c
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d overige beoordelingen, zonder cijferequivalent, zoals in de hierna volgende tabel is
opgenomen:

Woordbeoordelinoen Afkort¡nd
Fraude FR
Onterecht deelqenomen OD
Gem¡ste kans GK
Vriistellinq VRIJ

Voor het afronden en het berekenen van gemiddelden van tentamens geldt het volgende:
Het invoeren van resultaten in Osiris geschiedt met afgeronde cijfers (op ten hoogste één
decimaal nauwkeurig).
Bij het gebruik van één decimaal, is een 5,5 of hoger een voldoende resultaat. Bij gehele
cijfers is een 6 of hoger voldoende resultaat.
lndien cijfers worden afgerond naar hele cijfers, gebeurt dat als volgt: tot n,50 naar beneden
(cijfer wordt 'n'), vanaf n,50 naar boven (cijfer wordt 'n+1').

lndien cijfers uit meer dan één decimaal bestaan en voor invoer in Osiris gekozen is voor
invoer van cijfers met één decimaal, dan wordt het oorspronkelijke cijfer na de eerste
decimaal afgekapt. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
o 5,49 wordt 5,4
¡ 6,73 wordt 6,7
Woordbeoordelingen, zonder cijferequivalent, tellen niet mee voor het berekenen van
gemiddelden en compensaties.
Alle beoordelingen met een cijfer equivalent tellen mee met de berekening het gemiddelde
resultaat van een student.
Gemiddelden worden uitsluitend als gewogen gemiddelde bepaald op basis van het aantal
ECTS credits.

lndien een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, worden de bijbehorende ECTS
credits pas toegekend indien alle deeltentamens zijn behaald, met inachtneming van een
eventuele compensatie.

De cijfers op de cijferlijst die uitgereikt wordt bij het getuigschrift van het propedeuse en
postpropedeuse examen worden weergegeven met één decimaal (variërend van x,0 tot en
met x,9).

Op de cijferlijst wordt het Grade Point Average (GPA) vermeld om de geleverde prestaties van
een student op een internationale schaal weer te geven.

Het GPA wordt afgeleid van het gewogen gemiddelde van de resultaten die zijn behaald
binnen het examenprogramma van de propedeuse dan wel postpropedeuse. Het GPA wordt
uitgedrukt op een schaal van 1 tot en met 4 in twee decimalen nauwkeurig. Voor een
berekening van het gewogen gemiddelde zie artikel 7.11 lid 59. Een toelichting op het GPA
waarde is opgenomen in het diploma supplement. Daarnaast is de complete conversietabel
(van gewogen gemiddelde naar GPA) beschikbaar op intranet.

7.12 Bekendmaking van de tentamenuitslag
WHW art kel 7 .13 lid 2o

De examinator stelt de uitslag van een tentamen vast en voert deze in in Osiris binnen 10
werkdagen na de tentamendatum. Door de invoer van de uitslag wordt deze, in concept,
gepubliceerd in Osiris.

Voorbeeld
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c¡ifer Afrondinq naar hele ciffers
5,40
5,49

5
5

5,50
5,51

6
6
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De opleiding zorgt binnen vijf werkdagen na de inzage van een tentamen (zie artikel 7.15)
voor het definitief maken (vaststellen) van de uitslag in Osíris. Hiermee worden de uitslagen
uiterlijk 25 werkdagen na de tentamendatum vastgesteld.

De uitslag van een tentamen dient drie volle werkdagen voor de tweede gelegenheid bekend
te zijn. lndien deze termijn niet gehaald wordt, wordt het tentamen uitgesteld tot een door de
academiedirecteur nader te bepalen datum. Hierbij dient rekening gehouden te worden met
artikel 7.15 lid 1 . Een afwijking dient ook tijdig per email of intranet aan de studenten gemeld
te worden.

lndien een eventuele tweede opdracht een vervolg is op een eerdere opdracht dient de
uitslag van de eerste opdracht bekend te zijn voordat de tweede opdracht ingeleverd dient te
zijn.

lndien de student zich niet kan vinden in de beoordeling kan hij, binnen een in lid 6
gespecificeerde termijn, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van de
examencommissie. De examencommissie beslist binnen zes weken op een ingediend
bezwaarschrift.
Alvorens een student schriftelijk bezwaar indient bijde examencommissie, mag hij bijde
coördinator van betreffende cursus een schriftelijk vezoek indienen om een tweede
beoordeling ( 'second opinion'). Dit verzoek dient onderbouwd te zijn met argumenten
waarom volgens student de eerste beoordeling onjuist is en mag pas worden ingediend nadat
overleg heeft plaats gevonden tussen student en de docent.
Het verzoek dient 5 werkdagen na de ter inzage legging van het tentamen ingediend te zijn.
De student ontvangt uiterlijk drie weken na indiening van het verzoek een uitslag met een
hernieuwde inzage. De tweede beoordeling kan leiden tot een hogere of lagere beoordeling
dan de eerste beoordeling. lndien student niet akkoord gaat met deze beoordeling, kan hij
alsnog een bezwaar indienen bij de voorzitter van de examencommissie, waarbij de in lid 6
genoemde termijnen gelden.

De in lid 5 bedoelde termijn is:
Víjf werkdagen na de ter inzage legging van een tentamen.
Vijf werkdagen na de bekendmaking van de concept-uitslag in Osiris, indien er geen sprake is
van een ter inzage legging,

lndien de student het niet eens is met de eerder vermelde beslissing, zoals bedoeld in lid 5,
kan hij in beroep bij het College van beroep voor de examens van NHTV Breda.

De academiedirecteur kan, indien daar aanleiding toe is, afwijken van het gestelde in lid 1

Een afwijking dient tijdig per email, ELO of intranet aan de studenten gemeld te worden.

ln het geval een uitwerking van een tentamen zoek raakt, meldt de docent dit bij de
examencommissie. De examencommissie neemt contact op met betrokken partijen,
waaronder de betreffende student, en voert hoor- en wederhoorgesprekken. Daarna beslist de
examencommissie over de te nemen maatregelen

7.13 Geldigheidsduur

Gedurende een ononderbroken inschrijving van de student aan een opleiding is de
geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegd tentamen onbeperkt. Hierbij dient wel
rekening te worden gehouden met mogelijke overgangsregelingen zoals vermeld in artikel
4.12.

2 Een met succes afgesloten propedeuse blijft onbeperkt geldig

3 Bijeen onderbreking van de inschrijving aan een opleiding kan de examencommissie met
betrekking tot een onderwijseenheid, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen
indien vier jaar verstreken is, na het jaar waarin het tentamen behaald is, alvorens de student
wordt toegelaten tot het afleggen van het examen van de bacheloropleiding.
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7.14 Bewaring

1 Opgaven voor schriftelijke tentamens worden minimaal één jaar bewaard

2 Beoordeelde tentamens en bijbehorende schriftelijke beoordelingen worden minimaaléén
jaar na het afleggen van het betreffende tentamen bewaard.

3 Afstudeerscripties of verslagen van afstudeerstages met bijbehorende schriftelijke
beoordelingen worden minimaal twee jaar na het jaar van afstuderen bewaard.

4

5

Persoonsgegevens, kopieën van getuigschriften en bijbehorende cijferlijsten worden 50 jaar
bewaard.

De in lid 1 en in lid 2 genoemde termijnen worden verlengd indien dat nodig is in verband met
een beroepsprocedure.

7.15 Inzage

De student heeft recht op inzage van zijn schriftelijk tentamen, de beoordeling en de normen
aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden binnen de termijn van 10
werkdagen na bekendmaking van het tentamenresultaat. De ter inzage legging moet uiterlijk
drie werkdagen voor de tweede gelegenheid worden aangeboden. Het moment van inzage
wordt bepaald door de docent.

lndien een student aantoonbaar als gevolg van overmacht niet heeft kunnen deelnemen aan
de reguliere inzage binnen de gestelde termijn, dan kan hem een alternatief worden geboden
binnen het gestelde in lid 1 van dit artikel.

De academiedirecteur kan, indien daar aanleiding toe is, atwijken van het gestelde in lid 1

Een atwijking dient echter wel tijdig aan de student gemeld te worden.

7.16 Vrijstellingen

7.16.1 Vrijstellingen tot het afleggen van tentamens
WHW art kel 7.13.2r

De examencommissie kan op schriftelijk vezoek van een student vrijstelling verlenen voor het
afleggen van het propedeuse examen ofvoor het afleggen van één of meer tentamens, onder
voorbehoud van het gestelde in lid 9 van dit artikel.

Een vrijstelling dient tijdig te worden aangevraagd. Hiervoor wordt het formulier gebruikt dat
beschikbaar is via Osiris.. Bij FBTR en Ad-FBTR dient de aanvraag te worden ingediend:

o binnen één collegeweek na aanvang van de onderwijseenheid
(leerarrangement) waarvoor de aanvraag geldt,

o voor MW Engels in de propedeuse in de eerste onderwijseenheid
(leerarrangement) waar MVT Engels wordt aangeboden

. Bij HTRO dient de aanvraag te worden ingediend binnen twee collegeweken na
aanvang van de onderwijseenheid waarvoor de aanvraag geldt

De student dient ter verkrijging van een vrijstelling een schriftelijk en onderbouwd verzoek in

bij de voorzitter van de examencommissie. Het verzoek wordt zo mogelijk vergezeld van de
volgende bescheiden:
r een kopie van het behaalde getuigschrift, akte, diploma of verklaring,
r een kopie van de daarbij behorende lijst van kwalificaties,
r een lijst van bestudeerde literatuur, collegedictaten, readers, etc.,
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een officieeldoorlopen EVC (Erkennen van elders Verworven Competenties)
procedure bij NHTV Breda of elders,
een bewijs van een goed doorlopen assessment.

4 De examencommissie beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen na
indiening van het verzoek, al of niet in overleg met de betrokken examinatoren. Het besluit
wordt vastgelegd, gearchiveerd door de examencommissie en digitaal via Osiris aan de
student medegedeeld. Het vastgelegde besluit moet gereproduceerd kunnen worden.

Een toegekende vrijstelling wordt als behaald tentamen geregistreerd in het
studievoortgangsysteem Osiris op de datum dat de vrijstelling wordt verleend. De vrijstelling
krijgt de beoordeling "VRIJ'.

lndien een student vrijstelling krijgt voor (een deel van) de propedeuse wordt deze vrijstelling
pas geregistreerd in het studievoortgangsysteem minimaal nadat de eerste 60 ECTS credits
van de daadwerkelijk aan NHTV Breda gevolgde cursussen voor die opleiding (waarvoor de
vrijstelling wordt verkregen) ook daadwerkelijk behaald zijn.

De student kan beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de examens tegen de
beslissing van de examencommissie als bedoeld in lid 4.

lndien de student wenst deel te nemen aan een double-degree programma dient vooraf
schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de examencommissie. De bijbehorende
vrijstellingen worden pas toegekend nadat het bewijs is geleverd dat de student voldaan heeft
aan de afgesproken eisen.

Per opleiding kan voor onderdelen van het examenprogramma of voor een studiefase het
verlenen van vrijstellingen beperkt of uitgesloten worden. Deze aanvullende regels worden in
lid 10 vermeld en/of in de studiewijzer van betreffende opleiding.

10 Bij (Ad-)FBTR en HTRO (MT) worden geen vrijstellingen verleend voor cursussen van het
examenprogramma van de propedeuse.

7.16.2 Beoordelingskaders examencommissie bij het verlenen van de vrijstelling

De examencommissie beoordeelt aan de hand van de aangeleverde bescheiden, zoals bedoeld in
paragraaf 7.16.1 lid 3, in hoeverre de student de leerdoelen van de onderwijseenheid, waarvoor de
vrijstelling wordt aangevraagd, al eerder heeft bereikt.

7.17 Gedragsregels bij tentamens

7.17.1 Legitimatie

1 Tijdens alle tentamens is legitimatie met de eigen NHTV smartcard in combinatie met een
geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewíjs of identiteitskaart) verplicht.

2 De student dient tijdens het tentamen zijn smartcard en legitimatiebewijs zichtbaar voor de
surveillant op tafel te leggen.

Als de student niet in staat is zijn smartcard te tonen, dient hij zich te melden met een geldig
legitimatiebewijs bij het secretariaat van de opleiding die het tentamen organiseert. Het
secretariaat kan een verklaring afgeven die als bewijs dient dat de betreffende student staat
ingeschreven. Met deze verklaring en een geldig legitimatiebewijs kan de student alsnog
toegang krijgen tot het tentamen. De verklaring dient aan de surveillant te worden afgegeven,
die hiervan een aantekening op de presentielijst maakt.
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7.17.2 Verderegedragsregels

Een schriftelijk tentamen wordt afgelegd onder toezicht van tenminste één examinator of één
surveillant, daartoe aangewezen door de examencommissie.

De student dient alle aanwijzingen van de examinator of surveillant, op te volgen.

Op de tentamenopgaven of in de tentameninstructie worden de toegestane hulpmiddelen bij
het tentamen vermeld.
Er geldt:
. Het gebruik van hulpmiddelen (boeken, rekenmachine etc.) is in principe niet

toegestaan, tenzij het expliciet staat vermeld of als de student daarvoor toestemming
heeft gekregen en dat met een schriftelijk bewijs kan aantonen.. Als een rekenmachine mag worden gebruikt wordt bedoeld een losse rekenmachine.
Een grafische rekenmachine is niet toegestaan. Mobiele telefoons en/of horloges met
rekenfunctie mogen niet worden gebruikt. De rekenmachine moet verder op batterijen
werken en een eventuele printfunctie moet worden uitgeschakeld.. Bij gebruik van tentamenformulieren voor meerkeuze vragen, altijd potlood en gum
dan wel blauwe pen en correctielint meenemen naar het tentamen.. Recht op gebruik van hulpmiddelen vanwege bijzondere omstandigheden wordt
uitsluitend verleend na aanvraag bij en toekenning door een decaan of
examencommissie.

Op de presentielijst wordt het tijdstip van aanvang en beëindiging van het tentamen, almede
de namen en handtekeningen van de deelnemende studenten en eventuele
onregelmatigheden vermeld.

Oplossingen van tentamenopgaven mogen niet eerder worden uitgereikt dan na afloop van
de desbetreffende tentamenzitting(en).

De tentamenopgaven mogen door de student na afloop van de tentamen niet worden
meegenomen, tenzij de examinator daartegen geen bezwaar heeft. Als toetsopgaven mogen
worden meegenomen dan wordt dit aangegeven op de tentamenopgaven of het
tentamenformulier.

ledere student tekent de presentielijst als de uitwerking wordt ingeleverd. Degenen die geen
enkele opgave gemaakt hebben, leveren en uitwerkingenblad en/of schrapkaart in met
volledige naam en lD-code.

Tot een half uur na aanvang van het schriftelijk tentamen mogen studenten het lokaal nog
binnenkomen. Gedurende het eerste half uur en de laatste tien minuten van een tentamen
mag niemand het lokaalverlaten.

Na afloop van de tentamentijd moeten de studenten blijven zitten. De surveillanten komen de
tentamenuitwerkingen ophalen. Pas wanneer dit gebeurd is en de studenten de presentielijst
hebben getekend, mogen zij het lokaal verlaten.

10 Recht op verlenging van de tentamentijd voor één of meer tentamens wordt uitsluitend per
individuele student verleend door de examencommíssie op advies van de studentendecaan
Zie ook artikel 6.4.

11 ln het geval het tentamen plaatsvindt in een collegezaal, dan dient er zowel van boven naar
beneden, als van links naar rechts bezien, altijd één plaats/rij open te blijven.

12 Studenten kunnen enkel deelnemen aan het tentamen in het lokaal waarin student is
ingedeeld. De lokaalindeling wordt vlak voor het tentamen, ter plaatse bekend gemaakt. Ook
indien er noodgedwongen meerdere sessies van hetzelfde tentamen plaats vinden
(bijvoorbeeld bij computertentamens), dient student zich te houden aan de gepubliceerde
indeling.
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7.18 Calamiteitenregeling

lndien er sprake is van een calamiteit (het alarm gaat af) tijdens een tentamen dienen alle
aanwezigen het gebouw onmiddellijk te verlaten. Het tentamen wordt ongeldig verklaard en reeds
ingeleverde tentamens worden niet beoordeeld. Zo spoedig mogelijk wordt een nieuw tentamen
aangeboden en worden studenten geïnformeerd over de plaats, datum en tijd van het nieuwe
tentamen.

7.19 Fraude en plagiaat

WHW art kel 7.'lzb lid 2

Als een student zich aan enige vorm van fraude schuldig maakt, kan de examencommissie:
¡ de student het recht ontnemen één of meerdere door de examencommissie aan te

wijzen tentamens of examens af te leggen gedurende de examencommissie te bepalen
termijn van ten hoogste een jaar.

¡ reeds afgelegde tentamens ongeldig verklaren. Voor deze tentamens wordt de
kwalificatie "FR" als beoordeling opgenomen in Osiris.

Bij ernstige fraude kan het College van Bestuur, op voorstel van de examencommissie, de
inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen.

lndien de fraude na afloop van het (post)propedeuse examen wordt vastgesteld, kan de
examencommissie de student het getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 van de WHW
onthouden of kan zij bepalen dat de betrokken student het getuigschrift slechts kan worden
uitgereikt na een nieuw tentamen in de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen
en op een door haar te bepalen wijze.

Alvorens een besf issing te nemen, zoals bedoeld in lid 'l ,2 of 3, hoort de examencommissie
de student en eventuele belanghebbenden. Van dit horen wordt een verslag gemaakt, dat
door de student ondertekend wordt. De examencommissie deelt haar gemotiveerde
beslissing schriftelijk mee aan de student. Tevens wordt de beroepsmogelijkheid voor de
student aangegeven.

De student heeft de mogelijkheid om binnen zes weken tegen één van de bovengenoemde
beslissingen van de examencommissie in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de
Examens. De beroepsprocedure is opgenomen in het 'Reglement van orde van het College
van beroep van NHTV Breda'.

De student geeft met het inleveren van zijn schriftelijk werk impliciet toestemming voor
opname van dit werk in het databestand van antiplagiaatsoftware. ln het geval dat het werk
vertrouwelijke gegevens bevat die opname in zo'n databestand ongewenst maakt, dient dat
aan de examinator meegedeeld te worden. Werk in digitale vorm mag niet voorzien zijn van
een softwarematige blokkering tegen antiplagiaatsoftware (Ephorus plagiarism control).

7.20 Verklaring van tentamens

WHW art kel 7.11 lid 1

Als bewijs dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examinator een
daarop betrekking hebbend bewijsstuk uitgereikt. Het periodiek uitgereikte
studievoortgangoverzicht (zie artikel 6.5 lid 3) wordt ook als bewijsstuk beschouwd.

De student die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen
getuigschrift als bedoeld in artikel 8.5 lid 2 kan worden uitgereikt, ontvangt op verzoek een
verklaring van de examencommissie waarin de tentamens zijn vermeld die met goed gevolg
zijn afgelegd. De student dient een dergelijk verzoek schriftelijk te richten aan de voorzitter
van de examencommissie.
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Hoofdstuk I Examens

8.1 Propedeuse examen

WHW art kel 7 .8 en 7 .1O

8.2.2

De student is geslaagd voor het propedeuse examen als hij heeft voldaan aan de eisen van

alle tentamens behorende bijde'onderwijseenheden van de propedeuse van de opleiding' Dit

examen is het eerste examen van de HB-O opleiding. Met het behalen van dit examen heeft

de student 60 ECTS credits behaald. Hierbij zijn ook de eventuele compensatieregelingen

zoals vermeld in artikel8.3.1 van toepassing.

2

3

Voor de opleiding Ad-FBTR en FBTR (-duaal) geldt:

Als aanvullende eis geldt:
- voor zover opgenomen in het examenprogramma is voor elke MW het gemiddelde

cijfer van 5,5 of hoger behaald
- nét studiepunt vooide studieloopbaancoaching is behaald, voor zover dit is

opgenomen is in het examenprogramma .

Voor de student die op grond van het EVC traject toelaatbaar is in het verkorte programma

Ad-FBTR of FBTR in dJduale opleidingsvariant en dus instroomt in het postpropedeuse-

programma Ad-FBTR of FBTR geldt dal het propedeuse examen wordt behaald wanneer de

ituãent 60 ECTS credits heeft blhaald. Daarnaast dient het (gemiddelde) cijfer voro de MW
Engels een 5,5 of hoger te zijn.

8.2 Postpropedeuse examen

WHW art kel 7.10

g.2.1 Postpropedeuse examen als onderdeel van de HBO bachelor

1 De student is geslaagd voor het postpropedeuse examen als hij heeft voldaan aan de eisen

van alle tentamens bãhorende bij de onderwijseenheden van de postpropedeuse van de

opleiding. Hiermee heeft de studänt 180 ECTS credits behaald. Hierbij zijn ook de eventuele

còmpenéatieregelingen zoals vermeld in artikel 8.3.2 van toepassing.

Het postpropedeuse examen is het tweede examen van de HBO bachelor. Bij het behalen

u"n ro*àt h'et propedeuse als het postpropedeuse examen heeft de student de HBO bachelor

opleiding afgerond en in totaal 240 ECTS credits behaald.

Als aanvullende eis voor FBTR geldt:
- voor elk van de afzondeilijke MVT dient gemiddeld op jaarbasis een 5,5 of hoger te

zijn behaald,
- er moet voldaan zijn aan de eisen van de studieloopbaancoaching (dit geldt voor alle

jaren van de postpropedeuse en voor zover opgenomen in het examenprogramma)

Postpropedeuse examen als onderdeel van de Associate degree

De student is geslaagd voor het postpropedeuse examen als hij heeft voldaan aan de eisen

van alle tentamens bèhorende bijde onderwijseenheden van de postpropedeuse' Hiermee

heeft de student 60 ECTS credits behaald. Hierbij zijn ook de eventuele

compensatieregelingen zoals vermeld in artikel 8.3.2 van toepassing.

2
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Dit postpropedeuse examen is het tweede examen van de Associate degree. Bij het behalen
van zowel het propedeuse als het postpropedeuse examen heeft de student de Associate
degree afgerond en in totaal 120 ECTS credits behaald.

Als aanvullende eis voor Ad-FBTR geldt:
- voor elk van de afzonderlijke MVT dient gemiddeld op jaarbasis een 5,5 of hoger te

zijn behaald,
- er moet voldaan zijn aan de eisen van de studieloopbaancoaching (dit geldt voor het

laatste studiejaar van de postpropedeuse)
- het Ad-assessment ter voltooiing van de opleiding dient met goed gevolg te zijn

afgelegd.

8.3 Compensatiemogelijkheden

8.3.1 Gompensatiemogelijkheden in de propedeuse

Voor de opleidingen van HTRO (HTRO/opleiding ITM (incl. lP) en HTRO/opleiding MT) geldt:

1 Voor maximaal 4 ECTS credits mag gecompenseerd worden, dat wil zeggen: Maximaal 4
ECTS credits worden toegekend voor programmaonderdelen, zoals benoemd in het
examenprogramma, waar een 4,5 of hoger voor is behaald. Voorwaarde hiervoor is dat dit
programmaonderdeel gecompenseerd wordt door een cijfer van 6,5 of hoger, behaald voor
één of meer programmaonderdelen met een gelijk of hoger aantal studiepunten uit het
examenprogramma behorende bij de propedeuse.
Voor studenten die vóór studiejaar 2012-2013 zijn begonnen met hun propedeuse, geldt de
compensatieregel zoals weergegeven in de OER van dat betreffende instroomjaar. Voor
studenten die vóór studiejaar 2012-2013 zijn begonnen aan het fasttrackprogramma bij
HTRO/opleíding ITMS, geldt de regeling zoals weergegeven in bijlage 18 (voor specialisatie
ITMC) respectievelijk bijlage 19 (voor specialisatie lTTl).

2
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4

Voor de opleidingen Ad-FBTR en FBTR geldt:

Voor het reguliere vierjarige programma van FBTR geldt dat één leerarrangement van de
propedeuse mag worden gecompenseerd, dat wil zeggen: als de student voor maximaal één
ondenruijseenheid (leerarrangement) een 4,5 of hoger heeft behaald, ECTS credits toch
worden toegekend als hij voor minimaal één van de overige elf onderwijseenheden
(leerarrangementen) een 6,5 of hoger heeft behaald.

Voor driejarige programma van FBTR of 1 jarige programma van Ad-FBTR (voor studenten
met een afgeronde MBO toerisme en recreatie niveau 4 vooropleiding of een afgeronde M/úO
vooropleiding) geldt dat er geen compensatie tussen onderwijseenheden (leerarrangementen)
mogelijk is.

Voor de opleiding (Ad-)FBTR duaal geldt dat er geen compensatie tussen onderwijseenheden
(leerarrangementen) mogelijk is.

8.3.2 Gompensatiemogelijkhedenindepostpropedeuse

lndien de student een minor volgt mag het resultaat van een tentamen binnen een minor niet
gecompenseerd worden met een ander resultaat binnen dezelfde minor noch met een
voldoende resultaat uit het overige examenprogramma. Daarnaast mag een onvoldoende
resultaat in het examenprogramma ook niet gecompenseerd worden met een voldoende
resultaat voor een tentamen in de minor. Hetzelfde geldt wanneer een student een
vierdejaars specialisatie of jaartraject volgt i.p.v. een minor.
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ITMC-studenten die voor studiejaar 2012-2013 zijn begonnen aan het vierdejaars
programma, geldt de regeling zoals vastgelegd in bijlage 18.

Voor HTRO geldt:
2 ln de postpropedeuse is in jaar 2 en jaar 3 ruimte voor compensatie van maximaal 6

ECTS credits. Hiervan mag voor maximaal 3 ECTS credits gecompenseerd worden binnen
het talenprogramma. De overige 3 ECTS credits mogen gecompenseerd worden in de rest
van programma's van jaar 2 enjaar 3.
Voonraarden voor deze compensatie zijn:
- Voor het te compenseren onderdeel is minimaal een 4,5 behaald
- Het onderdeel waarmee gecompenseerd wordt moet minimaal een 6,5 zijn.
- Het onderdeelwaarmee gecompenseerd moet minimaal met hetzelfde aantal ECTS
credits gewaardeerd worden.
Voor deelcijfers geldt dat een minimum score vereist kan worden, hetgeen vastgelegd is in de
studiegids.

Voor studenten van HTRO/opleiding MT, die voor studiejaar 2012-2013 zijn begonnen aan de
postpropedeuse, geldt de compensatieregeling, zoals die van toepassing was voor de
postpropedeuse in hetjaar dat de student is begonnen aan de postpropedeuse. Voor
studenten HTROiopleiding ITMS, die voor studiejaar 2012-20'13 zijn begonnen aan de
postpropedeuse, geldt de oude compensatieregeling: :. Voor afstudeerrichting ITMC: bijlage 18. Voor afstudeerrichting lTTl: bijlage 19

Voor (Ad-)FBTR geldt:
4 Er zijn geen compensatiemogelijkheden in de postpropedeuse

8.4 Voonraarden voor het verkrijgen van het postpropedeuse examen

Voor het verkrijgen van het postpropedeuse examen dient het propedeuse examen behaald te
zijn.

De examencommissie stelt voorafgaand aan het verkrijgen van het postpropedeuse examen
vast of de student alle studieonderdelen van de postpropedeuse voldoende heeft afgesloten

Een student kan het examen aanvragen door zich aan te melden voor het eindtentamen (=
beoordeling afstudeerprojecVafstudeerstage/scriptie) vóór de door de voorzitter van de
examencommissie vastgestelde uiterlijke datum. Een student heeft zich voor het
eindtentamen aangemeld als hij zich hiervoor heeft ingeschreven in Osiris en het
afstudeerverslag of de scriptie heeft ingeleverd bij het secretariaat.
Bij de aanvraag van het postpropedeuse examen dienen alle ECTS credits behaald te zijn
behorende bij het examenprogramma met uitzondering van het
afstudeerprojecVafstudeerstage/scriptie en dient voldaan te zijn aan eventuele aanvullende
eisen.

lndien bij controle blijkt dat de student niet voldoet aan de voonrvaarden zoals genoemd onder
lid 3 dan wel dat de beoordelingscommissie van oordeel is dat de kwaliteit van het
ingeleverde afstudeerverslag of scriptiewerkstuk niet voldoende is, en niet kan worden
beoordeeld met minimaal het çijfer 6,0, wordt de student niet toegelaten tot het eindtentamen.
ln dit laatste geval krijgt de student naast het gemotiveerde besluit tevens aanwijzingen met
betrekking tot de eisen waaraan hij moet voldoen voor een succesvolle tweede aanvraag.
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8.5 Bekendmaking van de examenuitslag

WHW art kel 7.11 lid 2 en 4

De examencommissie stelt in de examenvergadering de uitslag van het (post)propedeuse
examen vast. Diegene die voldaan heeft aan het (post)propedeuse examen wordt opgenomen
in een proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van de examenvergadering, conform het
afgesproken format proces-verbaal NHTV Breda

Als bewijs dat het (post)propedeuse examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de
examencommissie een getuigschrift met bijbehorende cijferlijst uitgereikt. Tevens wordt aan
de student die voldaan heeft aan de eisen van het postpropedeuse examen een diploma
supplement uitgereikt. Het getuigschrift, de cijferlijst en het eventuele diploma supplement
voldoen aan de voorschriften van NHTV Breda.

8.6 Graadverlening

WHWartkel 7.10a

8.6.1 HBO bachelor

Het College van Bestuur verleent de graad van Bachelor aan degene die met goed gevolg het
propedeuse en het postpropedeuse examen van de bacheloropleiding heeft afgelegd. Aan de graad
wordt het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft gekoppeld (zie artikel 1.3
rid 4).

8.6.2 Associate degree
WHWartkel 7.10b

Het College van Bestuur verleent de graad van Associate degree aan degene die met goed gevolg
het propedeuse en het postpropedeuse examen van de Associate degree opleiding heeft afgelegd.
Aan de graad wordt het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft gekoppeld
(zie artikel 1.3 l¡d 4).

8.7

8.7.1

1

2

Judicium'Gum laude'

Propedeuse

lndien de student aan alle voorwaarden voldoet, zoals vermeld in lid 2, wordt het judicium
'cum laude' toegekend aan het propedeuse examen.

De in lid 1 genoemde voorwaarden zijn:
a Het gewogen gemiddelde van de resultaten van alle cursussen van het propedeuse

examen is minimaal een 8,0.
b Voor maximaal 15 ECTS credits zijn in het propedeuse examenprogramma

vrijstellingen verleend.
c Er is nooit fraude of plagiaat vastgesteld.

Het judicium 'cum laude' wordt op het getuigschrift vermeld.

De examencommissie kan in bijzondere gevallen van de bovenstaande voonvaarden
afwijken.
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8.7.2 Postpropedeuse

lndíen de student aan alle vooruvaarden voldoet, zoals vermeld in lid 2, en indien de gehele
studie (propedeuse en postpropedeuse) binnen 5 jaar (nominale studieduur plus I jaar) is
behaald, wordt het judicium 'cum laude' toegekend aan het postpropedeuse examen.

De in lid 1 genoemde voonaraarden zijn:
a Het gewogen gemiddelde van de resultaten van alle cursussen van het

postpropedeuse examen is minimaaleen 8,0.
b Het eindcijfer voor het afstuderen is.minimaal een 8,0.
c Het afstuderen is in 1 keer behaald.
d Voor maximaal ô0 ECTS credits zijn in het postpropedeuse examenprogramma

vrijstellingen verleend.
e Er is nooit fraude of plagiaat vastgesteld.

lndien meer dan het vereiste aantal studieonderdelen is behaald, zijn uitsluitend de
tentamens die deel uitmaken van het examenprogramma, zoals opgenomen in de onderwijs-
en examenregeling van de betrokken opleiding, van belang voor de vaststelling.

lndien de student bij een andere instelling studieonderdelen uit het postpropedeuse
programma heeft gevolgd en/of een afrondende stage heeft afgelegd, oordeelt de
examencommissie over de waarde en de weging van dat onderdeel /die onderdelen

Het judicium 'cum laude' wordt op het getuigschrift vermeld.

De examencommissie kan in bijzondere gevallen van de bovenstaande voonruaarden
afwijken.
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Hoofdstuk 9 Examencommissies en andere relevante
commissies

Onderstaande tekst ¡s ontleend aan de regel¡ng examencommissies uit de OER2011-2012.Zoüade nieuwe regel¡ng
examencommissies is goedgekeurd, zal deze vernieuwde regeling van toepassing z jn.

9.1 Examencommissie

Voor elke opleiding of groep van opleidingen (zie artikel 1.3 lid 4) wordt door het College van
Bestuur een examencommissie ingesteld krachtens artikel7.12 van de WHW.

9.1.1 Benoemingensamenstellingexamencommissie

1 Het aantal leden van de examencommissie wordt vastgesteld door het College van Bestuur

2 Een lid van de examencommissie wordt door het College van Bestuur benoemd voor een
periode van 4 jaar en is éénmaal herbenoembaar.

3 De (leden van de) examencommissie is/zijn onafhankelijk en deskundig. Het College van
Bestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencommissie voldoende wordt gewaarborgd.

Het College van Bestuur benoemt de leden op basis van hun deskundigheid op het terrein
van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen. Tenminste één lid is als docent
verbonden aan de opleiding of aan één van de opleidingen die tot de groep van opleidingen
behoort. Externe leden kunnen deel uit maken van de examencommissie of een externe
deskundigheid kan worden geconsulteerd. Leden van het managementteam/directieleden
kunnen geen (adviserend) lid zijn van de examencommissie.

Voordat het College van Bestuur tot benoeming van een lid overgaat, hoort het College van
Bestuur de leden van de desbetreffende examencommissies.

De zittingsperiode start per 1 september van enig jaar.

Het lidmaatschap van de examencommíssie eindigt door het aflopen van de zittingstermijn,
zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel of eindigt wanneer het lid geen deel meer uit maakt van
de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Een lid van de examencommissie kan te allen tijde het lidmaatschap beëindigen door een
schriftelijke opzegging aan het College van Bestuur.

De studentendecaan van een opleiding of groep van opleidingen kan als adviseur gevraagd
en ongevraagd advies geven aan de examencommissie.

9.1.2 Taken 9n bevoegdheden examencommissie

1 De wettelijke taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn:

het uitreiken van een getuigschrift aan studenten als bewijs dat het examen met goed gevolg
is afgelegd,

het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voon¡vaarden
die de onderuvijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden
die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad,

c .het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens,
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het vaststellen van de richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en
examenregeling om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen,

het verlenen van toestemming aan een student om een door díe student samengesteld
programma te volgen,

het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van één of meer tentamens c.q. een verkort
traject,

het recht van een student of extraneus ontnemen, die fraudeert, van één of meer door de
examencommissie aan te wijzen tentamens of examens gedurende een door de
examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste één jaar. Bij ernstige fraude kan het
College van Bestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding
van de betrokkene definitief beëindigen,

aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de
uitslag daarvan,

i het vaststellen van het examenbeleid,

het vaststellen van regels over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, zoals bedoeld in
sub a Um i van dit artikel en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen,

k optreden als partij namens de opleiding of groep van opleidingen indien een student een
beroepsschrift indient bij het College van beroep voor de examens.

Het College van Bestuur verleent een mandaat aan de examencommissie om het bepaalde in
de Regeling bindend studieadvies uit te voeren.

De examencommissie stelt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden van de
examencommissie op zoals bedoeld in artikel 9.1.2 lid 1 en 2. Dit verslag betreft het
voorgaande studiejaar dat loopt tot en met 30 september en is jaarlijks per 1 november
beschikbaar. Dit verslag bevat een verantwoording over de taken en bevoegdheden, een
overzicht van de genomen beslissingen, conclusies bij de taakuitvoering door de
examinatoren, conclusies over roostering en tentaminering en gevraagde en ongevraagde
adviezen en observaties.

9.1.3 Werkwijze examencommissie

h

2

3

2

3

1 Het College van Bestuur wijst het dagelijks bestuur aan bestaande uit de voorzitter, de
vicevoorzitter en de secretaris uit de leden van de examencommissie.

De voorzitter is bevoegd de examencommissie bijeen te roepen.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de examencommissie. lndien deze
atwezig is, leidt de vicevoorzitter de vergadering. lndien ook deze afwezig is, wijst de
vergadering zelf een voorzitter aan.

De secretaris van de examencommissie heeft in ieder geval de volgende taken: het
voorbereiden van de vergaderingen, het bepalen van de urgentie van binnengekomen
verzoeken, de verslaglegging en het ter inzage leggen van verslagen, het bewaken van
hetgeen in de vergaderingen is besloten en de verantwoordelijkheid voor het archiveren van
behandelende verzoeken en ondeniverpen.

De examencommissie komt, volgens een van te voren vastgesteld schema, voltallig bij elkaar
om lopende zaken te behandelen. Voor urgente zaken kan een extra vergadering worden
gepland.
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De vergadering van de examencommissie is openbaar, tenzij de examencommissie anders
beslist.

De examencommissie besluit bíj meerderheid van stemmen. De examencommissie streeft
naar besluitvorming op basis van consensus. lndien de stemmen staken, dan is het oordeel
van de voorzitter doorslaggevend.

De examencommissie kan slechts besluiten nemen, indien tenminste 213 van het aantal leden
ter vergadering aanwezig is.

Na een vergadering van de examencommissie dienen in ieder geval de betrokken student(en)
per omgaande zo nodig mondeling door een lid van het dagelijks bestuur van de
examencommissie te worden geïnformeerd. Het schriftelijk besluit wordt binnen tien
werkdagen aan betrokkene(n) verstuurd.

10 Studenten kunnen tegen besluiten van de examencommissie of een examinator binnen zes
weken in beroep gaan bij het College van beroep voor de examens. De examencommissie
neemt uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling

11 ln zeer spoedeisende gevallen of urgente zaken kan de voorzitter van de examencommissie
een beslissíng nemen. ln deze gevallen dient de voorzitter dit per direct te melden aan de
voltallige examencommissie. lndien één lid of meerdere leden van de examencommissie naar
aanleiding van deze melding een vervroegd bij elkaar komen van de examencommissie
wenselijk achten, wordt de voltallige examencommissie op zo kort mogelijke termijn bijeen
geroepen.

12 lndien een student bij de examencommissie een vezoek of een klacht indient waarbij een
examinator betrokken is die lid is van de examencommissie, dan neemt de betrokken
examinator geen deel aan de behandeling van het vezoek of de klacht.

9.1.4 Rechtsbescherming examencommissie

Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de leden van de examencommissie niet uit hun
hoofde van hun lidmaatschap van de examencommissie worden benadeeld in hun positie binnen
NHTV Breda.

9.1.5 Slotbepalingen

ln de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur

9.2 Opleidingscommissie

Voor elke opleiding of groep van opleidingen, als bedoeld in bijlage 1 van deze regeling, wordt door
de academiedirecteur een opleidingscommissie ingesteld krachtens artikel 10.3c van de Wet op
hoger ondenruijs en wetenschappelijk onderzoek, bij afkorting WHW, zoals gepubliceerd in Staatsblad
1992 nummer 593, inclusief latere aanvullingen en/of wijzigingen.

9.2.1 Benoemingensamenstellingopleidingscommissie

I De academiedirecteur stelt de opleidingscommissie in.

2 Het aantal leden van de opleidingscommissies wordt, na advies van het Managementteam,
vastgesteld door de academiedirecteur.
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3 De helft van het aantal leden van de opleidingscommissie, bedoeld in lid 2 van dit artikel,

wordt gekozen uit de ingeschreven studenten van de desbetreffende opleiding of groep van

opleidingen. De andere-helft uit medewerkers die aan de desbetreffende opleiding of groep

van opleidingen zijn verbonden.

lndien voor de plaatsen voor een opleidingscommissie zich evenveel kandidaten hebben

gemeld als er vacante plaatsen zijn, wordèn die kandidaten als gekozen beschouwd en

ñorden geen verkiezingen georgániseerd. lndien zich minder kandidaten hebben gemeld dan

er vacan'te plaatsen zijñ, da; wo-rden die kandidaten als gekozen beschouwd en wijst de

academiedirecteur kañdidaten aan voor de nog niet ingevulde plaatsen.

Een docen¡id van de opleidingscommissie wordt door de academiedirecteur benoemd voor

een periode van 2 jaar 
'en 

is Oi¡emaal herbenoembaar. De zittingsduur van een student-lid is

één jaar. De ledenireden aan het einde van hun zittingsperiode tegelijk af.

Het lid, dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af

op het tijdstip waarop dégene in wiens plaats zijlhij is gekozen of aangewezen, zou moeten

aftreden.

De zittingsperiode start per 1 oktober nadat in september de ve.rkiezingen van de leden van

de opleiðingscommissie hebben plaatsgevonden en de verkiezingsuitslag bekend is gemaakt.

Het lidmaatschap van de opleidingscommissie eindigt door het aflopen van de zittingstermijn,

zoals bedoetd in tid Z van O'¡t artikél of eindigt omdat het lid geen deel meer uitmaakt van de

geleding waaruit het lid afkomstig is.

Een lid van de opleidingscommissie kan te allen tijde het lidmaatschap beëindigen door een

schriftelijke opzegging aan de academiedirecteur.

Taken en bevoegdheden opleidingscommissie

De wettelijke taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie zijn:

advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling aan de academiedirecteur alvorens

het College vañ Bestuur deze regeling vaststelt; voornoemd advies wordt zo spoedig mogelijk

ter kenniJneming aan de Medezeggenschapsraad vezonden'

het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling;

het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad en de

academiedirecteur ouer Jlle andere aãngelegenheden betreffende het onderwijs in de

desbetreffende opleiding of groep van oþteiOìngen; voornoemd advies wordt zo spoedig

mogelijk ter kennisnemiñg aan de Medezeggenschapsraad verzonden.

4

5

6

7

I

I

9.2.2

1

a

b

c

9.2.3 Werkwijze opleidingscommissie

De opleidingscommissie kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur aan bestaande uit de

voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris.

De voorzitter is bevoegd de opleidingscommissie bijeen te roepen'2

3

4

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de opleidingscommissie. lndien deze

afwezij is, leid-t de vice-voõzitter de vergadering. lndien ook deze afwezig is, wijst de

vergadering zelf een voorzitter aan.

De secretaris van de opleidingscommissie heeft in ieder geval de volgende taken: het

voorbereiden van de vergadeiingen, de verslaglegging en het ter inzage leggen van
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verslagen, het bewaken van hetgeen in de vergaderingen is besloten en de
verantwoordelijkheid voor het archiveren van behandelende verzoeken en onderwerpen

De opleidingscommissie komt, volgens een van te voren vastgesteld schema, voltallig bij
elkaar om lopende zaken te behandelen.

I

6

7

8

De vergadering van de opleidingscommissie is openbaar, tenzijde opleidingscommissie
anders beslist.

De opleidingscommissie besluit tot het doen van een voorstel/advies bij meerderheid van
stemmen. De opleidingscommissie streeft naar besluitvorming op basis van consensus.
lndien de stemmen staken, dan is het oordeel van de voozitter doorslaggevend.

De opleidingscommissie kan slechts besluiten nemen, indien de helft van het aantal leden
plus één, waarvan tenminste één student-lid, ter vergadering aanwezig is.

Een opleidingscommissie draagt er zorg voor dat haar adviezen ter inzage liggen op een voor
de studenten en de medewerkers toegankelijke plaats.

9.2.4 Rechtsbescherming opleidingscommissie

De academiedirecteur draagt er zorg voor dat de leden van de opleidingscommissie niet uit hun
hoofde van hun lidmaatschap van de opleidingscommissie worden benadeeld in hun positie binnen
NHTV Breda.

9.2.5 Faciliteiten

De academiedirecteur stelt vergaderruimte ten behoeve van de leden van de
opleidingscommissie beschikbaar.

De leden van de opleidingscommissie beschikken over door de academiedirecteur
toegewezen scholingsvoorzieningen.

9.2.6 Slotbepalingen

ln de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur.

Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Regeling opleidingscommissies NHTV Breda'

Deze regeling treedt in werking daags nadat deze door de Medezeggenschapsraad is
goedgekeurd.

9.3 Andere commissies

Niet van toepassing

2

1

2

3
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Hoofdstuk 10 Vaststelling en wijziging van de onderwijs- en
examenregeling

10.1 Vaststellingeninwerkingtreding

De academiedirecteur evalueert minimaal één keer per jaar samen met de
opleidingscommissie de geldende OER.

De academiedirecteur stelt, mede op basis van adviezen van de opleidingscommissie, de
conceptversie van de OER op voor het nieuwe studiejaar.

De academiedirecteur legt de vastgestelde tekst ter instemming voor aan de academieraad.

De academiedirecteur stelt, na toetsing van de OER, deze vast.

Het College van Bestuur beoordeelt, na toetsing, de OER. Bij een positieve beoordeling
vraagt het College van Bestuur de medezeggenschapsraad (MR) om instemming.

De academiedirecteur draagt er zorg voor dat studenten en personeel tijdig, doch uiterlijk 1

september van het studiejaar waarop de OER betrekking heeft, worden geTnformeerd over de
OER. ln ieder geval dient de OER uiterlijk 1 september 2012 gepubliceerd te worden op
internet en intranet.

'10.2 Wijziging

Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende studiejaar mogen alleen doorgevoerd
worden indien de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad

Wijzigingen mogen niet van invloed zijn op:
- met succes afgelegde tentamens,
- verstrektevrijstellingen,
- enige andere beslissing, die de examencommissie krachtens deze regeling ten aanzien

van een student reeds heeft genomen.

Noodzakelijke wijzigingen in de OER worden, na bespreking van de voorstellen met de
opleidingscommissie, door de academiedirecteur in concept vastgesteld en ter instemming
aan de academieraad voorgelegd.

De academiedirecteur stelt, na toetsing van de wijzigingen van de OER, deze vast.

Het College van Bestuur keurt de gewijzigde OER goed en vraagt de
medezeggenschapsraad om instemming.

Wijzigingen van de OER worden , zodra ze zijn vastgesteld, via de binnen de academie
gebruikelijke kanalen aan betrokkenen bekend gemaakt in de vorm van een (cumulatief)
wijzigingsoverzicht.

ln afwijking van lid 5 kan, indien de wijziging alleen betrekking heeft op het
academiespecifieke deelvan de OER en niet in tegenspraak is met NHTV bepalingen,
worden volstaan met een goedkeuring door de academiedirecteur. Wel wordt de wijziging
besproken met en geaccordeerd door het kernteam OER. Het kernteam OER zorgt voor
rapportage aan het College van Bestuur.
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10.3 Onvoorzieneomstandigheden

lndien zich omstandigheden voordoen waarin de OER zou moeten voorzien doch dit niet doet
beslist de voorzitter van de examencommissie, in overleg met de academiedirecteur. ln de
schriftelijke argumentatie naar de desbetreffende student(en) worden omstandigheden,
overwegingen en beslissingen toegelicht (en wordt de mogelijkheid van een
beroepsprocedure vermeld).

lndien zich binnen de examencommissie bij de interpretatie van regelingen uit de OER
verschillen van mening voordoen beslist de academiedirecteur in overleg met de voozitter
van de examencommissie.
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Hoofdstuk ll Overige bepalingen

11.1 Hardheidsclausule

De examencommissie is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van zwaarwegende
aard die zich bij de toepassing van deze regeling mochten voordoen, alsmede beslissingen te
nemen in zaken waarin deze regeling niet vooziet. Om te bepalen of de hardheidsclausule
toegepast moet worden weegt de examencommissie de belangen van de student en die van
de opleiding. Voor gevallen waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist
de voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger. ln het laatste geval doet
deze zo spoedig mogelijk melding aan de leden van de examencommissie.

De student richt daartoe een met redenen omkleed schriftelijk vezoek aan de
examencommissie. De examencommissie beslist op het vezoek en deelt de beslissing
schriftelijk en gemotiveerd aan betrokkene mede, onder vermelding van de
beroepsmogelijkheid.

2
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Bijlagel Begripsbepalingen

ln deze regeling wordt verstaan onder:

Academie

Academiedirecteur

Academieraad

Accreditatie

Afstudeerproject

Afstudeerrichting

Assessment

Assessor

Associate degree
opleiding

Bestuurs- en beheers
reglement

Organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 10.3a WHW,
waarbinnen één of meer opleidingen worden aangeboden.

Leidinggevende functionaris van een academie. De
academiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken
in een academie op grond van door het College van Bestuur
gemandateerde taken en bevoegdheden.

Een per academie ingesteld orgaan, zoals bedoeld in artikel 10.25
WHW, dat het instemmingsrecht en adviesrecht uitoefent dat
toekomt aan de medezeggenschapsraad, voor zover het
aangelegenheden betreft die de academie aangaan.

Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een
opleiding positief is beoordeeld, zoals bedoeld in artikel 1 .1 sub s
WHW.

Studieactiviteit gericht op het verwerven van vaardigheden in een
beroepssituatie aan het eind van de studie.

Specialisatie binnen een bepaalde postpropedeuse van een
opleiding.

Een specifieke toets waarin de student een realistische
beroepsopdracht ontvangt, c.q. beroepsactiviteiten verricht,
waarmee de student de beoordelaar in staat stelt vast te stellen in
welke mate de student de (sub)competenties en indicatoren
beheerst.

Een door de examencommissie aangewezen docent verbonden aan
de hogeschool, alsmede een deskundige uit het werkveld dan wel
een andere inzake deskundige, die conform artikelT.12 van de
WHW is belast met het afnemen van assessments.

Een Associate degree opleiding is een opleiding van twee jaar met
een studielast van tenminste 120 studiepunten zoals bedoeld in
artikelT.Sa lid 1 en lid 2 WHW. De opleiding is verbonden aan een
HBO-bacheloropleiding. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan
student de graad Associate degree (Ad) verleend.

Een reglement waarin het College van Bestuur vaststelt hoe het
bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool is geregeld
zoals bedoeld in artikel 10.3b WHW.
ln het bestuursreglement wordt vastgelegd welke bevoegdheden het
College van Bestuur heeft overgedragen aan de academiedirecteur
of het managementteam van de desbetreffende eenheid.

Beoordelingscommissie Commissie die in opdracht van de examencommissie het
afstudeerprojecVafstudeerstage/scriptie beoordeelt (eindtentamen)

Beoordeli ngsres u ltaten De kwalificaties van tentamens zoals die worden vastgelegd in het
studievoortgangsysteem Osiris.
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Blok

BSA

Galamiteit

Cohort

Gollege van beroep voor
de examens

College van Bestuur

Competentie

Competentie-examen

Competentie gestuurd
ondenivijs

Goördinator

CROHO

CROHO domein

CROHO-nummer

Decaan

Deeltijdse opleiding

Diploma

Diploma supplement

Tevens wordt samenstelling en werkwijze van het managementteam
van de desbetreffende eenheid vastgelegd.

Een aaneengesloten periode van een aantal lesweken. Elk jaar is
opgebouwd uit 2 semesters, bestaande uit elk 2 blokken.

Zie studieadvies.

Een situatie waarin alle aanwezigen het gebouw onmiddellijk moeten
verlaten als gevolg van alarm of gevaar.

De groep studenten die op dezelfde peildatum en voor de eerste
maal is ingeschreven voor een opleiding aan NHTV Breda.

Een door NHTV Breda ingesteld beroepscollege voor studenten
zoals bedoeld in artikel7.60 en 7.61 WHW.

Bestuursorgaan van de Stichting NHTV internationale hogeschool
Breda, zoals bedoeld in artikel 10.2 WHW jo. artikel 3 tot en met 7 en
artikel 17 van de statuten van de Stichting NHTV internationale
hogeschool Breda.

Een competentie is, het op basis van kennis, vaardigheden en
attitudes, bekwaam handelen en meta-handelen, in een bepaalde rol
en beroepscontext, op een bepaald niveau.

Examen dat gericht is op het beoordelen van competenties en de
afsluiting vormt van een onden¡vijseenheid.

Onderwijs waarbij de eindtermen zijn vervat in competenties.

Een medewerker, die door het management belast is met de
organisatie en coördinatie van een bepaald onderdeelvan de
opleiding.

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, zoals bedoeld
in artikel6.13 lid 1 WHW.

I ndeling in ondenruijssectoren.

Zie ISAT-code

Zie 'studentendecaan'

Een deeltijdse opleiding, zoals bedoeld in artikel 7 .27 en artikel 7.7
WHW, is een opleiding die zodanig is ingericht dat de student naast
de onderwijsactiviteiten bepaalde werkzaamheden kan verrichten.

Het getuigschrift zoals bedoeld in artikel 7.11 WHW

Een supplement, zoals bedoeld in artikel 7.11 lid 4 WHW, dat aan
het getuigschrift wordt toegevoegd dat tot doel heeft inzicht te
verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede
met het oog op internationale herkenbaarheid van opleidingen. Het
supplement wordt opgesteld in het Engels en voldoet aan het
Europese standaardform at.
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Double Degree

Duale opleiding

ECTS credit

Examen

Examencommissie

Examenvergadering

Examinator

Extraneus

Fast-track

Fraude

Functiebeperking

Getuigschrift

HBO bacheloropleiding

Afstudeerprogramma in samenwerking met een gelieerde opleiding
van een andere (buitenlandse) instelling, dat de student, bij goed
gevolg, recht geeft op een getuigschrift van beide opleidingen.

Opleiding, zoals bedoeld in artikelT.T lid2 WHW, die zodanig is
ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer
perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met
dat onderwijs. De opleiding bestaat dan uit een onderwijs- en een
beroepsuitoefeningdeel. De beroepsuitoefening is onderdeel van het
onderwijsprogramma van de opleiding.

Het equivalent van I studiepunt en 28 studiebelastinguren. Zie ook
studiepunt.

De afsluiting, zoals bedoeld in artikel 7.3 lid 3, artikel 7.8 lid 3 en
7.10 lid 2 WHW, van de propedeuse en/of de postpropedeuse.
ledere examen heeft een eigen examenprogramma bestaande uit
meerdere tentamens.

Het orgaan, zoals bedoeld in artikel 7.'l2lid 1 en 2 WHW, dat op
objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan
de voonraarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en
vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Elke
opleiding of groep van opleidingen aan de instelling heeft een
examencommissie.

Bijzondere bijeenkomst van de examencommissie waar één of meer
leden van de examencommissie, in bijzijn van één of meer
adviserende docenten of decanen, de propedeuse of post
propedeuse resultaten vaststellen.

Lid van het personeel, alsmede deskundigen van buiten de instelling,
door de examencommissie aangewezen voor het afnemen van
tentamens en het vaststellen van de uitslag ervan, zoals bedoeld in

artikel7.12c lid l WHW.

Degene, zoals bedoeld in artikel 7.36 WHW die is ingeschreven bij
NHTV Breda met alleen het recht om tentamens en examens af te
leggen onder gebruikmaking van bepaalde studievoorzieningen. Een
extraneus heeft niet het recht om onderwijs te volgen.

Opleidingstraject voor studenten die instromen met een bepaalde
vooropleiding (zoals MBO of \r1lVO). Dit opleidingstraject heeft een
aantal standaard vrijstellingen waardoor het traject versneld kan
worden doorlopen.

Te beoordelen prestatie die geheel of ten dele afkomstig is van
anderen (met uitzondering van correcte bronvermeldingen), ontleend
is aan of verkregen met behulp van niet toegestane hulpmiddelen
en/of door anderen onder een valse identiteit tot stand is gebracht.

Alle aandoeningen die mogelijk tot studievertraging leiden.

Een door de examencommissie uitgereikt bewijs, zoals bedoeld in
artikel 7.11 lid 2 van het WHW, dat het examen van een opleiding
met goed gevolg is afgelegd.

Een HBO opleiding zoals bedoeld in de artikelen 7.3 en 7.3alid 2
WHW. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan student de graad
Bachelor verleend. Zie ook: opleiding.
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Honoursprogramma

Instellingsbestuur

ISAT-code

Joint Degree

Leerarrangement

Major

Managementteam

Medezeggenschapsraad

Minor

NHTV Breda

Nominale studieduur

Numerus fixus

Onderwijseenheid

Opleidingscommissie

Osiris

Postpropedeuse

Propedeuse

Een extra programma dat een student volgt naast de reguliere
opleiding.

Het College van Bestuur van NHTV Breda.

Code waarmee de opleiding officieelgeregistreerd is in het CROHO.

Een opleiding die samen met een andere instelling ingericht en
verzorgd wordt. Het goed afronden van deze opleiding geeft recht op
één getuigschrift.

Een samenhangende thematische eenheid van studiemateriaal en
studieondersteuning, waarmee de student zijn competenties kan
ontwikkelen. Een leerarrangement heeft een vaste omvang van 5
ECTS credits m.u.v. leerarrangement 12 in de propedeuse.

De kern van de bacheloropleiding

Personen van een academie die verantwoordelijk zijn voor het
academiebeleid en daartoe benoemd zijn door het College van
bestuur.

Een zelfstandig orgaan, zoals bedoeld in artíkel 10.17 WHW, voor
inspraak in het beleid van NHTV Breda. Dit orgaan bestaat voor de
helft uit gekozen personeelsleden en voor de helft uit gekozen
studentleden.

Verdieping op (of verbreding van) een onderwerp naast de Major
binnen de eigen of een andere opleiding met een studiebelasting van
15 ECTS credits.

De Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, bijafkorting
NHTV Breda.

Aantal uren studiebelasting van de opleiding gedeeld door 60 ECTS
credits uitgedrukt in jaren.

Het door het College van Bestuur vastgesteld aantal studenten, dat
ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de
propedeuse van een opleiding, zoals bedoeld in artikel7.53 WHW.

Een onderdeel van een opleiding dat wordt afgesloten met een
tentamen, zoals bedoeld in artikelT.3 l¡d 3 WHW.

Een commissie, zoals bedoeld in artikel 10.3c WHW, die gevraagd
en ongevraagd advies uitbrengt aan de academieraad, het
managementteam of het College van Bestuur over alle
aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende
opleiding.

Zie SlS.

Het tweede deel van de opleiding dat volgt op de propedeuse, zoals
bedoeld in artikel7.30 WHW.

Het eerste deel van de opleiding dat wordt gevolgd door de
postpopedeuse, zoals bedoeld in artikel 7.8lid 2 en 4 WHW
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Propedeuse- en
postpropedeuse examen

srs

Student

Studentendecaan

Studieadvies

Studiebelasting

Studiegids

Studiejaar

Studieloopbaancoach

Studiepunt

Studeerwijzer
of studentenhandleiding

Tentamen

Toets

Voltijdse opleiding

WEB-opleiding

WeUWHW

Zie examen.

Studenten lnformatie systeem. B¡j NHTV Breda wordt hiervoor osiris
gebruikt.

Degene die bij NHTV Breda is ingeschreven, zoals bedoeld in artikel

7.32 WHW.

Medewerker waarvan de kerntaak is het begeleiden, informeren en

adviseren van (potentiële) studenten op het gebied van studie en

onderwijs.

Advies, zoals bedoeld in artikel 7.8b l¡d 1 en 2 WHW, dat uiterlijk aan

het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse

aan de student wordt uitgebracht over de voortzetting van zijn studie

binnen de opleiding.

De in ECTS credits uitgedrukte studielast, zoals bedoeld in artikel

7.4 tid 1wHW.

Een eens per studiejaar door de opleiding uit te brengen overzicht

van tenminste de inhoud van de opleiding, uitgewerkt in

onderwijseenheden.

Het tijdvak dat aanvangt op I september en eindigt op 31 auguslus
van het daaropvolgende jaar, zoals bedoeld in artikel 1.1 onder k

WHW.

Een medewerker binnen de opleiding die als taak heeft het

begeleiden van een groep studenten.

Zie studiebelasting.

Een handleiding voor de student, waarin per onderwijseenheid
(project, cursus, training, leerarrangement of groep van

lèerarrangementen) zijn onderwerpen opgenomen zoals doelen,

beginvereisten, organisatie, opbouw en werkwijze, (planning van) de

tentaminering, regeling inzage en feedback.

Een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10 lid 1 WHW, naar de

kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus (student

of extraneus), alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat

onderzoek.

Onderdeel van een tentamen.

Een opleiding die is ingericht zonder dat rekening is gehouden met

het verrichten van andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten
Werkzaamheden in de vorm van stages zijn onderdeel van het

onderwijsprogramma van de opleiding en kunnen dus ECTS credits

opleveren.

Opleiding in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
(MBo).

De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

WHW) inclusief latere aanvullingen en wijzigingen.
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Bijlage 2 Gedragscode in het geval van Engelstalig onderwijs

WHW art kel 7.2

1 Algemeen

1 De bevoegdheid om te besluiten tot een gebruik van het Engels op de door de WHW
genoemde gronden ligt bij de academiedirecteur.

2 Alvorens te besluiten tot het gebruik van het Engels wint de academiedirecteur advies in bij
de betrokken opleidingscommissie(s).

4

3 ln artikel 4.2 staat aangegeven of de opleiding geheel of gedeeltelijk wordt aangeboden in het
Engels.

De academiedirecteur is gehouden aan het besluit tot het gebruik van het Engels
voorwaarden te verbinden die de kwaliteit van het betreffende onderwijsonderdeel (of
onderwijsonderdelen) waarborgen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de taalvaardigheid van
de betrokken docenten.

Aanvullende bepalingen

lndien de opleiding volledig wordt aangeboden in het Engels dan geldt dat het gebruik van de
Engelse taal door opleidingsmedewerkers en studenten verplicht is in de volgende gevallen:
ln officiele opleidingsdocumenten (zoals OER en studiehandleidingen)
ln door de opleiding ter beschikking gestelde ondenivijsmaterialen (zoals dictaten en readers)
Tijdens de volgende onderwijsactiviteiten:

- hoorcollege
- werkcollege
- instructie
- tentamens/toetsen
- projectbespreking
- studieloopbaangesprek
- presentaties
- verslagen
- stage

Tijdens contacten met de volgende onderdelen van de academieorganisatie
- opleidingscommissie
- overleg met docenten, coördinatoren, leidinggevenden

lndien alleen één of enkele onderwijseenheden (zoals bijvoorbeeld een minor) in het Engels
wordUworden aangeboden dan geldt dat het gebruik van de Engelse taal door
opleidingsmedewerkers en studenten verplicht is in de volgende gevallen:
ln officiële opleidingsdocumenten die betrekking hebben op deze ondemrijseenheid (zoals
studiehandleidingen)
ln door de opleiding ter beschikking gestelde onderuvijsmaterialen van deze onderwijseenheid
(zoals dictaten en readers)
Tijdens de volgende onderwijsactiviteiten van deze ondenivijseenheid (tenzij de
studentengroep uit uitsluitend Nederlandse studenten bestaat):

- hoorcollege
- werkcollege
- instructie
- tentamens/toetsen
- projectbespreking
- presentaties
- verslagen

d

2

a

b

c
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3 Het gebruik van de Engelse taal is voor Nederlandstalige studenten niet verplicht in de

volgende gevallen:
a Contacten met de studentendecaan
b contacten met NHTV medewerkers van buiten de opleiding/academie

c Contacten met het College van Bestuur
d ln de volgende, door de academie gespecificeerde, gevallen:

- tì¡Oens contacten met de studentenadministratie
- tijdens excursies bij Nederlandse bedrijven'

e ln alle andere gevallen, waárin er een goede reden is om het gebruik van de Nederlandse taal

te verkiezen boven het gebruik van de Engelse taal'
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Bijlage 3 Professionele competenties van de Bachelor Hoger
Toeristisch en Recreatief onderwijs

Het professionele competentieprofiel van de Manager Toerisme & Recreatie is gebaseerd op een
nationaal document, bestaande uit de volgende elementen:

Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en
ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens.
Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen van beleidsdoelstellingen en alternatieven en
voorbereiden van besluitvorming.
Toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de
organisatie.
lnrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen.
Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of
organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken.
Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces.
Sociale en communicatieve competentie (intrapersoonlijk, organisatie): zelfstandig en
ondernemend.
Zelfsturende competenties (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional).
Balanceren tussen People, Planet and Profit
lnitiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

1.

2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.

De opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief onderwijs van NHTV toetst de competenties zodat de
afgestudeerde student voldoet aan de eisen om succesvol te kunnen opereren in de volgende rollen:

Beroepsrol:
Manager
Producer
Entrepreneur
Coördinator
Controller
Mentor
Stimulator
lnnovator
Mediator

De opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief onderwijs van NHTV stelt de afgestudeerde student in
staat om succesvol te kunnen opereren in de volgende functies:

Beroepsfuncties:
Product Manager
E-commerce Manager
Contract Manager
Concept Ontwikkelaar
Business ïravel Consultant
Yield Manager
Project Manager
Marketing Manager
Sales Manager
Manager Operations
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Bijlage 4 Professionele competenties van de afgestudeerde van
de opleiding B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en
Recreatie

Het professionele competentieprofiel van de opleiding B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en
Recreatie is gebaseerd op de BBA domeincompetenties en bestaat uit de volgende elementen:

1

2

3

4
5

6
7

Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en
ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens.
Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en -alternatieven en
voorbereiden van besluitvorming.
Toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de
organisatie.
lnrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen.
Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of
organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken.
Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces.
Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): zelfstandig en
ondernemend.
Zelfsturende competenties (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional).
Balanceren tussen People, Planet en Profit.
lnitiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten.

I
9
10

Het competentieprofiel van de opleiding B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie met de
daarbij behorende elementnummers omvat vier niveaus:
. Operationeel handelen/de dagelijkse bedrijfsvoering van een organisatie in de

toeristisch/recreatieve sector (4, 7 en 10).
o Tactisch handelen/leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken in een organisatie in de

toeristisch/recreatieve sector en stuurt mensen, middelen en processen planmatig en doelgericht
aan (3, 4, 5, 7 en 8).

¡ Strategisch handelen/het tonen van ondernemerschap en bepalen van de doelstellingen voor
een bedrijf, vestiging of afdeling in de toeristisch/recreatieve sector (2, 6 en 10).

. Beleidsmatig handelen/op beleidsniveau richting en sturing geven aan een organisatie om deze
optimaal in de markt te positioneren en kan daarbij pro-actief inspelen op internationale
ontwikkelingen in de politieke en economische omgeving van de organisatie en actuele trends in
de toeristisch/recreatieve sector (1, 5, 8, 9 en 10).
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Bijlage 5 Professionele competenties van de afgestudeerde van
de opleiding Ad Functiegerichte Bachelor in Toerisme en
Recreatie

Het professionele competentieprofiel van de opleiding Ad Functiegerichte Bachelor in Toerisme en
Recreatie is gebaseerd op de BBA domeincompetenties en bestaat uit de volgende elementen:

I 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 Toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de
organisatie.

4 lnrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen.
5 Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of

organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken.
6 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces.
7 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): zelfstandig en

ondernemend.
8 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional).
9 Balanceren tussen People, Planet en Profit
10 lnitiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten.

Het competentieprofiel van de opleiding Ad Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie met
de daarbij behorende elementnummers omvat twee niveaus:
. Operationeel handelen/de dagelijkse bedrijfsvoering van een organisatie in de

toeristisch/recreatieve sector (4, 7 en 10).
. Tactisch handelen/leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken in een organisatie in de

toeristisch/recreatíeve sector en stuurt mensen, middelen en processen planmatig en
doelgericht aan (3, 4, 5, 7 en 8).
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Bijlage 6 Toelatingseisen

Opmerkinq:

De huidige toelatingseisen gelden voor de profielen in het voortgezet onderwijs HAVOAAffO geldig
vanaf 1 augustus 2007. lndien een student een oud profiel gevolgd heeft (denk bijvoorbeeld aan de
deelvakken) dan gelden de oude instroomeisen.

Toelatinqseisen:

(Assoclate degree) Functiegêricht toer¡sme ên recreat¡e

mbo 4 toelaatbaar

N+T N+G E+M c+M

havo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar ec of m&o

ttvo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar ec of m&o

Floger Toer¡st¡sch en Recreat¡ef Onderuíjs

mbo 4 toelaatbaar

N+T N+G E+M c+M

havo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar ec of m&o

vwo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar ec of m&o
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Bijlage 7 Voor verkort traject toelaatbare profielen MBO Toerisme

Volgens nieuwe kwalificatie structuur:

Nog steeds toelaatbaar voor de oude profielen, allen niveau 4:

Tevens is toelaatbaar voor verkort traject:

TIO Commercieel Toeristisch management niveau 4 -Manager Verkoop Reizen (crebo code 94100)

Niet toelaatbaar voor verkort traject:

SRH is Stewardess, receptioniste en hostess (91850)
Luchtvaartdienstverlener (91 850 en 1 0654)

MBO Toerisme en Recreatie -- ---------------->
Frontoffice

Medewerker:
Leisure &
Hospitalitv

Aqua & Leisure Reizen

N¡veau 4 * Hoofd informatie
(94071+ 90684)
* Frontoffice
manager (94072)

* Leisure &
hospitality executive
(94130 + 90688)

* Aqua & leisure
executive (93330 +
90681 )

* Manager verkoop
reizen (94100)
* Leidinggevende
verkoop reizen
(93350)

MBO Toerisme en Recreatie (MTRO)

MTRO recreatie MTRO toeristische
informatie

MTRO reizen

Niveau 4 * Middenkaderfunctionaris
Recreatie (10382)

" Middenkaderfunctionaris
Toeristische informatie
(1 0383)

* Middenkaderfunctionaris
Reizen (10384)
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Bijlage I Uitzonderingsregel'Terugkeer studiestakers
propedeuse'

Geldt alleen voor:
- propedeusestudenten met een BSA, eerste propedeusejaar

- die voortijdig Oe profeJeuse hebben gestaakt vanwege bijzondere omstandigheden

- in overle! ñ'et de stüdentendecaan, hãt propedeusejaarover.willen doen'

Deze groep wordt kort gé;oemO in de decaanwijzer "UinOend studieadvies" en geadviseerd om

contact op te nemen met de decaan'

Aanvraagprocedure bii de examencommissie:
- Studenien moeten contact opnemen met het decanaat;

- Studenten moetenãånãnin"lijf verzoek indienen bij de examencommissie' met redenen

omkleed.
- waar en wanneer: uiterlijk 1 week voor de examenvergadering, bij het e-mailadres of postadres

van de examencommissie
-Deexamencommissiebehandelthetverzoekinhaarvergadering,dedecaanlichthetverzoektoe

en brengt zo nodig een advies uit. 
;ie, ondertekend door de- Studentén krijgen schriftelijk een reactie van de examencommlss

voorzitter van de examencommissie'
- Bij een eventuele afwijzing is er de mogelijkheid om in beroep te gaan'

- Dit verloopt volgens OäzelfOe beroepsprocedure zoals beschreven in de decaanwijzer "ik ben het

niet eens met het bindend studieadvies"

Heri nschrijvingsProcedure :

- Na de examenverg6dãring wordt een lijst met namen van toekenningen aan de afdeling.

studentenadm¡n¡stiãtie en-de afdeling ptanning doorgegeven door de aangewezen functionaris

van de ProPedeuseadministratie._ Deze studenten krñ; äilìãgenneio zich opnieuw aan te melden via studielink voor het eerste

jaar van oe propeoäGe. oãze i-nschrijving is niet van invloed op een eventuele I lotingsprocedure

voor een fixusoPleiding.
- Deze studenten *oiáãn ingeschreven als propedeusestudenten in hun tweede jaar van

inschrijving. Ze worden geplaatst in een propèdeuseklas door bureau studentzaken en de

afdeling Planning.

Consequenties voor het BSA:
- Voor deze 'heringeschreven' studenten geldt de BSA procedure zoals die wordt gehanteerd voor

het eerste ¡aar uan inschrijving, zoals opg'enomen in deze oER. De examencommissie mag

hiervan afwijken.
- De reeds behaalde studiepunten in het studiejaar waarin de studie werd gestaakt, mogen wettelijk

blijven staan, met inachtneming van artikelT'13'
- ln het studiejaar 

"råãtin 
de stuðent opnieuw in de propedeuse instroomt wordt hij gekoppeld aan

het actuele fropedeuse examenprogramma van de nieuwe instroom'
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Bijlage 9 Bijlage is vervallen
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Bijlage 10 HTRO/opleiding MT: Regeling omtrent praktijkstage

Organisatie en normering stage

1 De student is verplicht om in het tweede/derde jaar deel te nemen aan een stageperiode van

20 weken (2 btok'ken) en 30 ECTS credits, tenzijeen stage niet is opgenomen in het

examenprogramma.

2 De student kan voor een stageplaats intekenen op een door de stagecoördinator verstrekte

lijst met beschikbare stagepláaisen en -opdrachten. Daarnaast kan de student ook zelf een

stageplaats en -opdrachf rågelen. ln dat geval moet de opdracht worden goedgekeurd door

de stagecoördinator.

3 ledere student wordt begeleid door een docent, die werkzaam is bij de

bacheloropleiding van de student (interne begeleider). De stagecoördinator

draagt zorg voor-de toedeling van een interne begeleider aan iedere student.

De bãgelei-Oer controleert de voortgang van de stage en kan_voorts worde

aangeéproken voor alle aangelegenheden met betrekking tot die stage.

4 Tijdens de stageperiode is er een zgn. stageterugkomdag, waarop de student in overleg met

"nder" 
stagiaiieé en zijn stagebegeìeider de voortgang van de stage bespreekt. De interne

begeleiderftgt ten minite één beloek aan de stageplaats af (Nederland en regio).

S De student moet na afloop van de stage voor een door de stagecoördinator te bepalen dag

een verslag inleveren van de verrichte werkzaamheden en waarin het stageproces wordt

beschreven. De stagecoördinator kan nadere voorschriften geven om de inhoud van deze

verslagen, over de ñ¡ze uan inleveren en het aantal in te leveren verslagen. Deze nadere

voorschriften worden voor de stage bekend gemaakt in de zogenaamde stage-

informatiebundel.

6 De interne begeleider beoordeelt de stage, gehoord hebbende het oordeel van de externe

begeleider. Het stageverslag wordt in deze beoordeling meegenomen.

7 De beoordeling wordt door de interne begeleider met de stagiair besproken, waarbij tevens

het stageproces wordt geëvalueerd.
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Bijlagell HTRO/opleidinglTM/afstudeerrichting|TMG:
Regeli ng omtrent praktijkstage

Organisatie en beoordeling van de praktijkstage

ITMC studenten vervullen een verplichte 24-weken durende praktijkstage in het 3e studiejaar,
ter waarde van 36 ECTS credits (voor de gehele stage, inclusief het verslag).
Voordat de student op stage mag gaan, dient hij tenminste 55 ECTS credits uit het 2e en 3e
jaars studieprogramma behaald te hebben.
De student mag solliciteren voor een stageplaats en stage-opdracht via de stagecoördinator.
Een student mag ook zijn of haar eigen stageplaats regelen. Hierbij dient de stage-opdracht
goedgekeurd te worden door de stagecoördinator. ITMC studenten voeren de stage uit in het
buitenland.
Elke student zal begeleid worden door een docent van zijn of haar eigen opleiding. De
stagecoördinator is verantwoordelijk voor het toekennen van de docentbegeleiders aan de
studenten. De docentbegeleider houdt zicht op het proces en de voortqanq van de staoe en
fungeert als eerste aanspreekpunt betreffende alle zaken die samenhanqen met de staqe.
Studenten dienen hun begeleider op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en
voortgang op de stageplaats door middel van het sturen van tussentijdse (4-wekelijkse)
rapportages. De docentbegeleider zal minimaal twee keer contact opnemen met het
stagebedrijf gedurende de stageperiode. Voor ITMC studenten zal een stageterugkomdag
georganiseerd worden na voltooiing van de stage.
Na afloop van de stage dient de student een verslag in te leveren dat zowel de dagelijks
uitgevoerde activiteiten als het stageproces beschrijft. De deadline voor het inleveren van dit
verslag wordt door de docentbegeleider aangegeven. De staqecoördinator kan verdere
instructies qeven over de inhoud van het rapport. de inleverdetails en het aantal exemolaren
dat moet worden inqeleverd. Deze instructies zullen worden verstrekt in de staqehandleiding
die voor aanvanq van de staqe uitqereikt wordt aan de studenten.
De eindbeoordeling van de stage zal gedaan worden door de docentbegeleiders, die daarbij
het oordeel van de bedrijfsbegeleider in ovenareging neemt.
De eindbeoordeling zal besproken worden in een gesprek tussen de student en de
docentbegeleider. Tiidens dit oesprek zal de staqe qeëvalueerd worden. De uitkomsten van
dit qesprek zullen vastoeleqd worden door middel van een formulier waarop alle relevante
informatie vermeld staat.

ITMC regelgeving wanneer de derde jaars stage "onvoldoende" bevonden wordt:

Wanneer een student de gehele stageperiode (24 weken) afgerond heeft, maar een onvoldoende
behaald heeft, geldt het volgende:. De beoordeling van de stage zal gedaan worden door de stagecommissie (docentbegeleider,

ITMC sectielid en stagecoördinator), die de beoordeling van de docentbegeleider en de
bedrijfsbegeleider in overweging neemt.. De student schrijft een assessment waarin sterktes en zwaktes nauwkeurig zijn beschreven
en geÏllustreerd worden door stage-ervaringen.. De student schrijft een verbeterplan voor de beschreven zwaktes; de student levert dit in bij
de docentbegeleider.. Na goedkeuring van dit rapport ontvangt de student de helft van de totaal te behalen ECTS
credits (18) voor de stage.. De student zoekt een stagebedrijf in Nederland of in het buítenland waar hij 3 maanden stage
kan lopen.. De student schrijft een concept stageplan en bespreekt dit met de docentbegeleider.. Na goedkeuring en toestemming van de docentbegeleider mag de student starten aan de
tweede stage.. Wanneer de stage en het stageverslag voldoende beoordeeld worden, zullen de resterende
ECTS credits (18) voor de stage toegekend worden.. Wanneer de 'destination analysis' onvoldoende wordt beoordeeld, dient de student een
nieuwe destination analysis te schrijven.

4

5

6

7

8
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Bijlagel2 HTRO/opleidinglTM/afstudeerrrichtinglTTl:
Regeling omtrent praktijkstage

Organisatie en beoordeling van de praktiikstage

1 lTTl studenten vervullen een verplichte 2O-weken durende praktijkstage in het 3e studiejaar,
ter waarde van 30 ECTS credits (voor de gehele stage, inclusief het verslag).

2 De student mag solliciteren voor een stageplaats en stage-opdracht via de stagecoördinator.
Een student mag ook zijn eigen stageplaats regelen. Hierbij dient de stage-opdracht
goedgekeurd te worden door de stagecoördinator. Nederlandse lTTl-studenten voeren de
stage uit in het buitenland.

3 Elke student zal begeleid worden door een docent van zijn of haar eigen opleiding. De

stagecoördinator is verantwoordelijk voor het toekennen van de docentbegeleiders aan de
studenten. De docentbeoeleider houdt zicht op het orocess en de voortoano van de stage en
funoeert als eerste aanspreekpunt betreffende alle zaken die samenhanoen met de staqe.

4 Studenten dienen hun begeleider op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en
voortgang op de stageplaats door middel van het sturen van tussentijdse (4-wekelijkse)
rapportages. De docentbegeleider zal minimaal twee keer contact opnemen met het
stagebedrijf gedurende de stageperiode. Voor lTTl studenten zal een stageterugkomdag
georganiseerd worden na voltooiing van de stage.

5 Na afloop van de stage dient de student een stageverslag in te leveren. De deadline voor het
inleveren van dit verslag wordt door de docentbegeleider aangegeven. De staqecoördinator
kan verdere instructies oeven over de inhoud van het rapport, de inleverdetails en het aantal
exemplaren dat moet worden inoeleverd. Deze instructies zullen worden verstrekt in de
staoehandleidino die voor aanvano van de staoe uitqereikt wordt aan de studenten.

6 De eindbeoordeling van de stage zal gedaan worden door de docentbegeleiders, die daarbij
het oordeel van de bedrijfsbegeleider in overweging neemt.

7 De eindbeoordeling zal besproken worden in een gesprek tussen de student en de
docentbegeleider. Tiidens dit qesorek zal de staoe qeëvalueerd worden. De uitkomsten van
dit qesorek zullen vastoeleqd worden door middel van een formulier waarop alle relevante
informatie vermeld staat.

lTTl regelgeving wanneer de derde jaars stage "onvoldoende" bevonden wordt:

Wanneer een student de gehele stageperiode (20 weken) afgerond heeft, maar een onvoldoende
behaald heeft, geldt het volgende:

De beoordeling van de stage zal gedaan worden door de stagecommissie (docentbegeleider,
ITMC sectielid en stagecoÖrdinator), die de beoordeling van de docentbegeleider en de
bedrijfsbegeleider in overweging neemt.
De Student schrijft een assessment waarin sterktes en zwaktes nauwkeurig zijn beschreven
en geïllustreerd worden door stage-ervaringen.
De student schrijft een verbeterplan voor de beschreven zwaktes; de student levert dit in bij

de docentbegeleider.
Na goedkeuring van dit rapport ontvangt de student de helft van de totaal te behalen ECTS
credits (15) voor de stage.
De student zoekt een stagebedrijf in Nederland of in het buitenland waar hij 3 maanden stage
kan lopen.
De student schrijft een concept stageplan en bespreekt dit met de docentbegeleider.
Na goedkeuring en toestemming van de docentbegeleider mag de student starten aan de
tweede stage.
Wanneer de stage en het stageverslag voldoende beoordeeld worden, zullen de resterende
ECTS credits (15) voor de stage toegekend worden.
Wanneer de 'assignments' onvoldoende wordt beoordeeld, dient de student nieuwe
assignments te schrijven.
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Bijlage l3 FBTR: Regeling omtrent praktijkstage

De student is verplicht om in de postpropedeuse deel te nemen aan een stageperiode van 20
weken (2 blokken) en 30 ECTS credits, tenzij een stage niet is opgenomen in het
examenprogramma.

Toegangseisen tot deelname aan de stage, per afstudeerrichting:

De student van de afstudeerrichting MTT mag pas deelnemen aan de leerarrangementen
STAGE in jaar 2 als in het tweede studiejaar ten minste drie van de zes leerarrangementen
uit blok A en B met goed gevolg zijn afgesloten
De student van de afstudeerrichting TM doet zijn stage (leerarrangement 13,'14,15, 16)
naast het afstuderen (leerarrangement 20, 21,22,23,24) in jaar 4 (cq laatste studiejaar).
Deelname aan zowel de stage als het afstuderen is toegestaan wanneer 20
leerarrangementen met een voldoende zijn afgesloten, de moderne vreemde talen met een
voldoende zijn afgesloten en het SlCtraject uit het tweede en derde studiejaar met goed
gevolg is afgesloten.
Voor MRO en MTMC is er geen sprake van voorwaardelijkheid in relatie tot de STAGE, zij het
dat de richtingscoördinator het recht heeft om in individuele gevallen te beslissen dat een
student niet of later op stage gaat.

2

3
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Bijlage 14 HTRO: Regeling omtrent en beoordelingsprocedure
van de afstudeerstage en -scriptie

Opmerking: Hierna wordt gesproken over het 'eindtentamen'. tn de praktijk wordt dit ook wel het
'examen' genoemd.

I Toelatingseisen

ln het geval van een afstudeerstage:

1 Studenten die een aanvang willen maken met de afstudeerstage in de afstudeerfase uit het
. programma van het vierde jaar dienen minimaal 111 ECTS credits behorende bij het

programma van het tweede en derde jaar behaald te hebben. Studenten die een verkorte
route volgen, dienen 51 ECTS credits in de postpropedeuse behaald te hebben. Deze
starteisen gelden niet voor studenten die kiezen voor een scriptie.
lndien een student toestemming krijgt om vrije studiepunten (maximaal 2 ECTS credits) in te
zetten voor de verlenging van de afstudeerstage, worden deze buiten beschouwing gelaten.

2 Een afstudeerstage is uitsluitend toegestaan in Nederland. (Afstuderen in het buitenland
betekent automatisch de keuze voor de afstudeerscriptievariant.)

3 Studenten die een duaal programma volgen is geen sprake van een stage. Zij maken een
afstudeeropdracht binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn.

ln het geval van een scriptie:

Er zijn geen toelatingseisen.

2 Organisatie afstuderen

Als afsluiting van de studie hebben de studenten in principe een individuele
afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht kan bestaan uit een afstudeerscriptie, een
afstudeerstage of een speciaal afstudeertraject.

Studenten die in een specíaal afstudeertraject zitten, kunnen gehouden worden aan of een
afstudeerstage of en scriptie (een en ander afhankelijk van het gekozen traject).

Studenten die in een specifiek afstudeertraject (traject i.s.m. andere partijen dan de opleiding
HTRO-Management Toerisme en/of traject ter voorbereiding op master en/of anders) zitten
kunnen te maken krijgen met aanvullende eisen en/of andere beoordelingen. ln de
studiehandleiding behorende bij genoemde trajecten is een en ander duidelijk omschreven.
Bij de keuze voor een dergelijk traject wordt de student geacht de te stellen voorwaarden te
kennen en daarmede in te stemmen. ln alle gevallen is er sprake van een afstudeeropdracht
zoals genoemd in artikel 1.

Studenten kunnen in uítzonderlijke gevallen te maken krijgen met groepswerk/projecten
(bijvoorbeeld in het kader van leerbedrijven) ln dat geval moet bij artikel 5 Um 10 voor student,
studenten gelezen worden.

De student dient in beginsel zelf zorg te dragen voor een afstudeerplaats en -opdracht. Deze
dient hij voor de start van het afstuderen voor goedkeuring voor te leggen aan de
desbetreffende coördi nator van een afstudeerrichtin g.

2

3

4

5
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7

I

I

ledere student wordt begeleid door een nader aan te wijzen persoon (intern begeleider). De
desbetreffende coördinator draagt zorg voor de toedeling van een interne begeleider aan
iedere student.

De begeleider controleert de voortgang van het afstuderen, kan desgewenst inhoudelijke
adviezen geven en kan voorts door de student worden aangesproken voor alle
aangelegenheden met betrekking tot het afstuderen. ln voorkomende gevallen kan na
onderling overleg geadviseerd worden om de opdracht af te breken.

De student moet voor een door de voorzitter van de examencommissie te bepalen dag een
afstudeerverslag inleveren. Deze voorzitter kan ook nadere voorschriften geven over de
inhoud van dit verslag, over de wijze van inleveren en het aantal in te leveren verslagen. De
voorzitter van de examencommissie kan zo nodig uitstel van de inleverdatum verlenen.
Nadere instructies over het inleveren van het verslag zijn te vinden op de NHTV website en/of
N@tschool.

De student moet het verslag in een mondeling eindtentamen verdedigen. ln het geval van een
afstudeerstage dient de student ook een presentatie te verzorgen. Dit mondelinge
eindtentamen vindt plaats voor een beoordelingscommisSie. De beoordelingscommissie wordt
per student samengesteld door de opleiding en bestaat uit drie examinatoren, te weten een
docent, zijnde de interne begeleider (de 1" examinator en voorzitter van de bijeenkomst), een
tweede docent, niet zijnde de interne begeleider en een externe gecommitteerde (of diens
vervanger). De presentatie/verdediging kan voorts als toehoorder worden bijgewoond door
een vertegenwoordiger van de afstudeerorganisatie (extern begeleider). De
presentatie/verdediging neemt 45 tot maximaal 60 minuten in beslag.

10 De beoordeling van het afstuderen wordt vastgesteld door de in het vorige lid bedoelde
beoordelingscommissie. De commissie maakt daarbij gebruik van de criteria van bijlage 15 en
maakt onderscheid tussen een scriptie en een beroepsproduct.
De commissie bepaalt in onderling en vertrouwelijk overleg het cijfer.
Na afloop van de beraadslagingen wordt de beoordeling aan de student
medegedeeld, waarbij de interne begeleider (1" examinator) de beoordeling nader motiveert.
De beoordelingscommissie legt de beoordeling met onderbouwing schriftelijk vast.

11 De vaststelling van de beoordeling voor deel I (postpropedeuse, exclusief de afstudeerstage
of -scriptie) en deel ll (afstudeerstage of afstudeerscriptie) van het examen vindt plaats in

twee afzonderlijke vergaderingen van de examencommissie voor de postpropedeuse; een
eerste om vast te stellen dat aan deel I is voldaan en aan deel ll mag worden deelgenomen,
een tweede om zowel de resultaten van deel ll als het eindresultaat te bepalen. Bij deze
vergaderingen (de zgn. examenvergaderingen) kan de examencommissie zich laten bijstaan
door docenten, die geen deel uitmaken van de examencommissie.

3 Normering afstudeertraject

De ECTS credits, die staan voor de afstudeerstage of -scriptie, zijn behaald indien het eindcijfer voor
het afstudeertraject minimaal een 6 is. Dit cijfer is opgebouwd uit een waardering voor de scriptie of
de afstudeerstage zelf en een waardering voor de mondelinge verdediging. Er is geen compensatie
mogelijk tussen de delen I en ll.
De beoordelingsprocedure wordt hierna nader uitgewerkt.

4 De beoordelingsprocedure van de afstudeerstage en -scriptie

Noot:
De afstudeerstage kent een verslag van 'uitgevoerde werkzaamheden en reflectie' (procesverslag)
en een verslag met een weergave en verantwoording van het gerealiseerde beroepsproduct,
bijvoorbeeld een uitgevoerd onderzoek (het productverslag).
De afstudeerscriptie kent enkel een verslag (de scriptie).
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Stap 1: Beoordelino van het inqeleverde verslaoen dan wel scriptie. voorafqaande aan het
mondelinqe eindtentamen

A. ln geval van afstudeerstage: Beoordeling van de stage werkzaamheden en het
procesverslag

De docentbegeleider (1e examinator) beoordeelt de stage en stelt het procescijfer vast aan de hand
van zijn waarnemingen, de ontvangen 3-wekelijkse voortgangsrapportages, het procesverslag en het
beoordelingsformulier van de bedrijfsmentor.
Daarbij is het cijfer 5Tz niet toegestaan. Bij het procescijfer 6 of meer wordt de student toegelaten tot
de beoordelingsprocedure van het productverslag. Bij een procescijfer lager dan 6 moet de student
de stage overdoen dan wel in overleg aanvullende weikzaamheden verrichten of opdrachten
vervullen. ln dat geval bepaalt de examencommissie of de student op mag voor het mondelinge
eindtentamen.

B. Beoordeling van het productverslag (in geval van afstudeerstage) of de scriptie (in geval
van een scriptie)

De examinatoren laten op een standaardformulier weten of zij het werkstuk van voldoende niveau
(cijfer 6 of hoger, het cijfer 5,5 is dus niet toegestaan) achten om de student tot de mondelinge
eindtentamen toe te laten, dan wel nader overleg gewenst vinden.

De student wordt zonder verder overleg tot de mondelinge eindtentamen toegelaten indien alle
examinatoren het werkstuk met een voldoende hebben beoordeeld. ln dat geval is het verslag cijfer
minimaaleen 6. ln alle andere gevallen en bijtwijfeloverleggen de examinatoren vooraf. De
begeleider (1e examinator) is verantwoordelijk voor de organisatie van dit overleg. Bij dit overleg
dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

1) ln eerste instantie streeft de commissie naar een gezamenlijk besluit, bereikt in onderling
overleg. lndien dit niet lukt geldt regel 2 en 3

2) de student wordt toegelaten tot de mondelinge eindtentamen indien minstens twee van de
examinatoren van mening zijn dat het werkstuk met minimaal een 6 kan worden beoordeeld;

3) de student wordt niet toegelaten tot de mondelinge eindtentamen indien minstens twee
examinatoren van mening zijn dat het werkstuk met een cijfer lager dan 6 moet worden
beoordeeld;

ln de overige, niet voorziene gevallen beslist de voorzitter van de examencommissie of diens
plaatsvervanger. lndien overleg plaats vond zorgt de 1e examinator voor een schriftelijk
protocol van het overleg dat wordt afgegeven op het secretariaat.
De tweede examinator, de externe gecommitteerde, de voorzitter en de secretaris van de
examencommissie ontvangen een kopie van het verslag; het verslag zal ook ingebracht
worden in de examenmap voor de externe gecommitteerde.

Stap 2: Het mondelinqe eindtentamen

lndien een student wordt toegelaten tot het mondelinge eindtentamen (zie stap 1) vindt plaats: de
definitieve beoordeling van zijn verslag(en), de beoordeling van de mondelinge verdediging en de
vaststelling van het eindcijfer deel ll. En wel als volgt:

A. ln geval van een afstudeerstage

- Van het procesverslag
Voorafgaande aan de mondelinge toelichting maakt de 1e examinator bekend welk cijfer hij toekent
aan de verrichte werkzaamheden en het procesverslag (het procescijfer).

- Van het productverslag:
Voorafgaande aan het mondelíng doet de 1" examinator een voorstel voor een cijfer. ln goed overleg
wordt door de commissie het cijfer vastgesteld waarbij uitsluitend hele en halve punten zijn
toegestaan.

OER 201212013 HBO bachelor Academie voor Toerisme 68



- Van de mondelinge verdediging:
De mondelinge toelichting wordt in de commissie besproken en in goed overleg wordt het cijfer
vastgesteld waarbij uitsluitend hele en halve punten zijn toegestaan. (Bij de mondelinge verdediging
is het cijfer 5,5 wel toegestaan.)

- Van het eindcijfer van de afstudeerstage:
Het eindcijfer is het gemiddelde van het procescijfer, het productverslag en het cijfer van de
mondelinge toelichting. De afronding geschiedt als volgt: bij 0,50 in de richting van het hele cijfer voor
het productverslag, bij meer dan 0,50 naar boven en bij minder dan 0,50 naar beneden. Het resultaat
wordt met onderbouwing schriftelijk vastgelegd.

B. ln geval van een scriptie:

- Van de scriptie:
Voorafgaande aan het mondeling doet de 1" examinator een voorstel voor een cijfer. ln goed overleg
wordt door de commissie het cijfer vastgesteld waarbij uitsluitend hele en halve punten zijn
toegestaan.

- Van de mondelinge verdediging:
De mondelinge toelichting wordt in de commissie besproken en in goed overleg wordt het cijfer
vastgesteld waarbij uitsluitend hele en halve punten zijn toegestaan. (Bij de mondelinge verdediging
is het cijfer 5,5 wel toegestaan.)

- Van het eindcijfer van de scriptie:
Het eindcijfer is het gemiddelde van het cijfer voor de scriptie en de mondelinge toelichting. Afronding
geschiedt als volgt: bij 0,50 in de richting van het hele cijfer van de scriptie; bij meer dan 0,50 naar
boven en bij minder dan 0,50 naar beneden. Het resultaat wordt met onderbouwing schriftelijk
vastgelegd.
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Bijlage l5 Beoordelingscriteria voor scriptie en beroepsproduct

Criteria lnhoud Opmerkingen

Probleemanalyse

20Yo

I Er is een situatie / context
beschreven waaruit duidelijk een
management probleem naar
voren komt.
Onderzoeksprobleem,
ondezoeksdoel, en
onderzoeksvragen zijn duidelijk
geformuleerd, en
beargumenteerd in hun
onderlinge samenhang

a

Goed / Voldoende / Onvoldoende

Toel:

Methodiek

1ïYo

o De gebruikte methodiek /
werkwijze, is adequaat en goed
toegepast
Er is in voldoende mate, en op
goede wijze, gebruik gemaakt
van primaire en secundaire
bronnen

a

Goed / Voldoende / Onvoldoende
Toel:

Resultaten

20%

a Er is een behoorlijke
hoeveelheid, kwalitatief goede,
informatie verkregen
Er ¡s een goede analyse van de
resultaten gemaakt, waarbij
evaluatie boven beschrijving
oaat

a

Goed / Voldoende /Onvoldoende
Toel:

Conclusies en
aanbevelingen

20o/o

r Conclusies vormen de basis
voor goede aanbevelingen, die
bruikbaar zijn om het
managementprobleem aan te
pakken

. De aanbevelingen zijn zo veel
mogelijk financieel onderbouwd

r ln de aanbevelingen is ook
aandacht besteed aan de wijze
waarop deze ingevoerd kunnen
worden (implementatie)

Goed / Voldoende / Onvoldoende
Toel:

Literatuur
lOolo

a ln de verschillende fasen is
relevante theorie qebruikt

Goed / Voldoende / Onvoldoende
Toel:

Presentatie

10o/o

a er is een logische
rapportopbouw
goede schrijfstijl gelet op
taalkundige aspecten en
u itdrukkingsvaardigheid
correcte bronvermelding
goed vezorgde lay-out
beknopte en duidelijke
samenvattino

o

a

o

Goed / Voldoende / Onvoldoende
Toel:

Overall

lOYo

a moeilijkheidsgraad
is er creatief en met eigen
initiatief met het probleem
omgegaan (fl air getoond)
reflectie oo oroces / resultaat

a

a
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Toelichting 1:

De waardering bij de diverse onderdelen geven een indicatie. Ruwweg 40o/o voor het methodisch werken (20%
probleemanalyse + 10% methodiek + 10% literatuur), en 40% resultaatgerichtheid (20% resultaten + 20% C+A).
Verder nog twee keer 10%, die wel een sterke positieve of negatieve invloed op het cijfer kunnen hebben. Dat
geldt bijvoorbeeld voor het taalgebruik, maar ook voor de complexiteit van de werksituatie.

Toelichting 2:
Verschil in beoordeling tussen een scriptie en het beroepsproduct van een afstudeerstage:

De gehanteerde criteria zijn hetzelfde, maar omdat de student bij een afstudeerstage slechts de helft van de
beschikbare tijd aan het beroepsproduct heeft kunnen werken, zijn de eisen uiteraard wat bescheidener. Dat komt
vooral tot uitdrukking in het volgende.

a

a

a

Probleemanalvse:
Bij een scriptie is meestal het probleem wat complexer, omdat het nieuw of vernieuwend is, of omdat het
veel samenhang heeft met andere aspecten (inkadering).
Een voorbeeld hiervan is dat bij zowel een afstudeerstage als een scriptie een
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd kan worden, maar dat bij een scriptie dan wel verlangd wordt
dat het breder ingekaderd wordt in kwaliteitsmanagement.
Methodiek / literatuur:
Bij een afstudeerstage is het gebruik van een beperkt aantal bronnen en literatuur acceptabel. De student
kan, redenerend vanuit een bestaand professioneel kader, meteen aan de slag met de uitwerking van de
afstudeeropdracht. Bij een scriptie wordt er vanuit gegaan dat er meerdere aanpakken / theorieën met
elkaar vergeleken worden, en er, op basis van argumentatie, een aanpak gekozen wordt, of zelf
gecreëerd wordt.
Verder geldt dat bij een scriptie meer ruimte is om meerdere ondezoeksmethoden naast elkaar te
gebruiken, dan bij een afstudeerstage.
Conclusies en aanbevelínqen :

De complexiteit en uitgebreidheid van de opdracht bepaalt vanzelfsprekend de ruimte die er is om
aanbevelingen uit te werken. Van een scribent mag op dit punt, door de bank genomen, meer verwacht
worden dan van een afstudeerstagiair (kwestie van beschikbare tijd).
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Bijlage l6 Bijlage is vervallen
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Bijlage 17 FBTR: Regeling omtrent en beoordelingsprocedure
van de afstudeerstage en -scriptie

St u d e e nu ij ze r afst u de re n
De regeling betreffende het afstuderen is neergelegd in de studeerwijzer: "Afstuderen aan de opleiding FBTR" en
betreft de leerarrangementen 19,20,21,22,23 en 24 versie studiejaar 2012 - 2013.
De betreffende studeerwijzer is te raadplegen op de ELO van de afstudeerrichtingen en is voor alle afstudeer-
richtingen van de opleiding van toepassing. Een uitzondering is dat bij TM van toepassing is dat de
leerarrangementen 20, 21, 22,23 en 24 voor het afstuderen gelden.
http://natschool. nhtv. n l/xproq/795

Studeerwijzer afstuderen duale trajecten
De regeling betreffende het afstuderen is neergelegd in de studeerwijzer: "Afstuderen duale trajecten aan de
opleidingen FBTR en Management Toerisme" versie studiejaar 2012 - 2013.
De betreffende studeen¡trijzer is te raadplegen op de ELO van duale trajecten en is voor alle afstudeer-
richtingen van de opleiding van toepassing.
http://natschool. nhtv. n l/xproq/795

S t u d e e rw ij zer Ad-assessmenf
De regeling betreffende het Ad-assessment is neergelegd in de studeenarijzer: "Ad-assessment opleiding FBTR'
studiejaar 2012 - 2013.
De betreffende studeerwijzer is te raadplegen op de ELO van de afstudeerrichtingen en is voor alle afstudeer-
richtingen van de opleiding van toepassing.
http ://natschool. nhtv. n l/xproq/806
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Bijlage 18 HTRO/opleiding ITM/afstudeerrichting ITMG:
Gom pensatieregel i ng postpropedeuse

Deze regeling geldt met uitzondering van de clusters 4 en 9 uitsluitend voor studenten van
instroomjaa¡ 2010 of eerder.
Voor de clusters 4 en 9 geldt deze regeling geldt uitsluitend voor studenten van instroomjaar
2008 of eerder.
De compensatieregeling onderaan in deze bijlage voor fast-trackers (beginnen in programma
jaar 2l geldt deze regeling uitsluitend voor instroom 2011 of eerder

lntroductie
Alle thema onderwerpen in een semester, alle talen samen, alle vaardigheden, alle optionele
studiepunten samen, de stage en de scriptie of afstudeerproject worden beschouwd als studie
clusters.

Het ITMC programma bestaat uit de volgende clusters:
1. Thema onderuverpen Tourism and Development
2. Thema onderwerpen The Destination
3. Thema onderurerpen Feasibility & Business Planning
4. Thema onderwerpen Jaar 4 Specialisatie (geldt uitsluitend studenten van instroom 2008 of eerder)
5. Talen
6. Vaardigheden
7. Optionele studiepunten
8. Stage
9. Scriptie of afstudeerproject (geldt uitsluitend studenten van instroom 2008 of eerder)

Een gemiddeld cijfer per studie cluster zal bepaald worden voor de cijferlijst behorende bij het
diploma.
Voor uitwisselingsstudenten: je eigen, of 'thuis' Universiteit zal haar eiqen interpretatie qeven van
ie behaalde cijfers.

Compensatie regelingen
r Binnen een studie cluster (met uitzondering van de talen), mag één onderdeel met een resultaat

tussen 4.5 en 5.4 gecompenseerd worden, op voorwaarde dat het resultaat van tenminste een
ander onderdeel binnen datzelfde cluster een 6.5 of hoger is.

¡ Binnen het talencluster mogen maximaal 2 onderdelen met een resultaat van 4.5 gecompenseerd
worden, op voorwaarde dat tenminste 2 andere onderdelen binnen datzelfde cluster een 6.5 of
hoger zijn.

o Sommige onderdelen worden niet beoordeeld middels cijfers maar middels andere kwalificaties
zoals 'voldoende' of 'behaald'. Onderdelen met dergelijke beoordelingen kunnen niet worden
gecompenseerd.

. Het cijfer van de volgende onderdelen dient minimaal een 5.5 te zijn om de studiepunten te
behalen, compensatie is derhalve niet mogelijk:
- Tourism Planning & Development (TPD)
- Cross-CulturalStudies(CCS)
- Analysing Tourism Markets (ATM)
- Destination Analysis Report finalising the Field Research Project
- Pre-feasibility Study (PFS)
- Feasibility Study (FES)
- lnternationalTourism Projects(lTP)
- Seminars als onderdeel van de Jaar 4 Specialisatie

Zie schema volgende pagina

OER 201212013 HBO bachelor Academie voor Toerisme 74



COURSE SEMESTER(S) COMPENSATION RULES
TOURISM & DEVELOPMENT 1 Eén 4.5 mag worden gecompenseerd door een

6.5
TPD moet tenminste een 'behaald'ziin

THE DESÏINATION
(including Fieldwork)

2 Eén 4.5 mag worden gecompenseerd door een
6.5
CCS, ATM, PFS en Destination Analysis report
moeten allen tenminste een 'behaald'ziin

BUSINESS PLANNING 3 Eén 4.5 mag worden gecompenseerd door een
6.5
FES moet tenminste een 'behaald'ziin

LANGUAGES
(Enqlish and two one modern
foreiqn lanquaoes)

1,2 AND 3 Two 4.5s's. both should be compensated bv a 6.5

VAARDIGHEDEN 1&3 Eén 4.5 mag worden gecompenseerd door een
6.5

STAGE 3&4 Geen compensatie
SCRIPTIE of
AFSTUDEERPROJECT

5&6 Geen compensatie

SPECIALISATIE 5 Eén 4.5 mag worden gecompenseerd door een
6.5; zie ook specialisatie handboek

Compensatie regelingen in het geval van bindend studieadvies
Als je met het ITMC programma gestart bent in jaar 2 en van instroom 2011 of eerder bent, gelden de
compensatie regelingen voor het propaedeutisch diploma zoals in onderstaand schema:

COURSE SEMESTER(S) COMPENSATION RULES
TOURISM & DEVELOPMENT 1 Eén 4.5 mag worden gecompenseerd door een

6.5
TPD moet tenminste een 'behaald' ziin

THE DESTINATION
(including Fieldwork)

2 Eén 4.5 mag worden gecompenseerd door een
6.5
CCS, ATM, PFS en Destination Analysis report
moeten allen tenminste een 'behaald'ziin

LANGUAGES
(enqlish and one mod
foreiqn lanquaqe)

1&2 Twee 4.5, beide moeten gecompenseerd worden
door een 6.5

VAARDIGHEDEN 1 Eén 4.5 mag worden gecompenseerd door een
6.5
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Bijlage 19 HTRO/opleiding ITM/afstudeerrichting lTTl:
Compensatieregeling postpropedeuse

Deze regeling geldt uitsluitend voor studenten van instroomjaar 2010 of eerder

lntroductie
Om beoordelino en compensatie binnen het lTTl programma te beqriipen is het van belanq om kennis
te nemen van de studie clusters.

Een gemiddeld cijfer per cluster zal bepaald worden voor de cijferlijst behorende bij het diploma )
Voor uitwisselingsstudenten: je eigen, of 'thuis' Universiteit zal haar eiqen interpretatie geven van ie
behaalde ciifers.
De clusters zullen aan het einde van deze bijlage beschreven worden.

Compensatie regelingen
Binnen een studie cluster (met uitzondering van de talen), mag één onderdeel met een resultaat van
een afgeronde 5 gecompenseerd worden, op voorwaarde dat het resultaat van tenminste een ander
onderdeel binnen datzelfde cluster een afgeronde 7 of hoger is.
Binnen het talencluster mogen maximaal 2 onderdelen met een resultaat van een afgeronde 5
gecompenseerd worden, op voorwaarde dat tenminste 2 andere onderdelen binnen datzelfde cluster
een afgeronde 7 of hoger zijn.
Sommige onderdelen worden niet beoordeeld middels cijfers maar middels andere kwalificaties zoals
'voldoende' of 'behaald'. Onderdelen met dergelijke beoordelingen kunnen niet worden
gecompenseerd.

Compensatie uitzonderingen
Het cijfer van de volgende onderdelen dient minimaal een 5.5 of V "voldoende/behaald" te zijn om de
studiepunten te behalen, compensatie is derhalve niet mogelijk:

-Minor
-Coaching
-Projecten
-Optionals
-Stage
-Scriptie
-E-tourism
-Studiereis
-Cross Cultural Studies

Compensatie cluster mogelijkheden (max 5)

Cluster 1 Tourism and Travel lndustry
Tour operating (1)
Tour operating (2)
Aviation Management (1)
Aviation Management (2)

Cluster 2 Tourism Marketing and Management
Tourism marketing instruments
Tourism marketing strategies
Tourism marketing communication
Management
Management accounting
Financial accounting
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Cluster 3 Skills
Commerciële vaardigheden (niet voor fasttrack studenten)
Argumentatieve communicatie
Kwantitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek

Cluster 4
Vreemde talen
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Bijlage 20 Verandering van opleiding: overstappen binnen
Academie voor Toerisme

Regeling voor het overstappen binnen Academie voor Toerisme: binnen HTRO
en van HTRO naar FBTR en vice versa:

Biioverstappen binnen de propedeuse (overstappen binnen HTRO (lP é) TMS) en van FBTR naar
HTRO en vice versa) geldt het volgende:

o lndien sprake is van een numerus fixus, mag de overstap niet in shijd zijn met de regels van
een numerus fixus.

o De student dient er op gewezen te worden dat hoe later in het studiejaar de student
overstapt, des te groter de organisatorische, financiële en praktische consequenties zijn. Het
niet kunnen voldoen aan de propedeusenorm valt hier dus ook onder! De student dient,
voordat hij overstapt, eerst de haalbaarheid hiervan te bespreken met de betreffende
coördinatoren (zie stap 2 van de procedure). Bedenk dat de praktijk zal zr¡n dat de kans op
succesvol overstappen ná 1 oktober flink afneemt.

. Op het moment van overstappen gaat het examenprogramma van de 'nieuwe' opleiding
gelden;

. Mogelijkheden voor het meenemen van ECTS credits (in afwijking van het gestetde in artikel
7.16.1 tid 10):
- lndien een vak identiek is : student neemt behaalde studiepunten mee. Het reeds

behaalde cijfer van de oude opleiding wordt dan ingevoerd in het nieuwe leerplan.
- lndien er voor een behaald vak een qeliikwaardiq alternatief binnen de nieuwe opleiding

is, kan hiervoor een vrijstelling in het nieuwe leerplan worden aangevraagd.

Btj overstappen in de postpropedeuse (oeen verschiltussen wel/niet propedeuse behaaldì geldt:
¡ Overstappen mag op elk moment in het jaar;
. Op het moment van de overstap gaat het examenprogramma van de postpropedeuse van de

'nieuwe' opleiding gelden; indien propedeuse niet is behaald dient deze bij de eerdere
opleiding te worden afgerond.

r Meenemen van behaalde studiepunten uit het examenprogramma van de postpropedeuse:
- lndien een vak identiek is : student neemt behaalde studiepunten mee. Het reeds

behaalde cijfer van de oude opleiding wordt dan ingevoerd in het nieuwe leerplan.
- lndien er voor een behaald vak een qeliikwaardiq alternatief binnen de nieuwe

opleiding is, kan hiervoor een vrijstelling in het nieuwe leerplan worden aangevraagd.

Procedure voor het overstappen b¡nnen Academie voor Toerisme: binnen
HTRO en van HTRO naar FBTR en vice versa:

overstap:
. motivatie. overzicht van behaalde resultaten

, coach/coördinator huidige opleiding in verband met eventueleneemt contact op met decaan

contact op met coördinator nieuwe opleiding en eventueel

Samen maken zij een concept-overstapdocument met daarin voorstel voor overname van
studiepunten o.b.v. behaalde resultaten, vrijstellingen, aanbod herkansingen etc.
voorstel wordt aan student voorgelegd, inclusief een advies m.b.t. haalbaarheid
lndien student voorstel haalbaar acht, kan hij een verzoek tot overstap indienen bij de
examencommissie

a

¡

Coördinator huidige opleiding neemt
decaan.

1. Verzoek student

2. Voorstel invullin rammanieuwe
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lndien examencommissie akkoord gaat met overstap:. Besluit communiceren naar student,

' coördinator oude en nieuwe opleiding en. decaan
. Verzoek aan Osiris back office m.b.t. invoer nieuwe examenprogramma incl. overname van

studiepunten/vrijstellingen
Student laten tekenen"

plaatsing in klas (Planning)
studiegids, boekenlijst
toewijzing slc-coach

nieuwe opleiding zorgt voor:

tot N Beeren

3. lndienen verzoek tot overstap bij examencommissie door student

4. Praktische uitvoeri oversta

* Het overstapdocument heeft geen wettelijke status. Het is echter een belangrijk hulpmiddel in de
communicatie naar studenten. Op het moment dat duidelijk is waaraan de student nog moet voldoen
bijzijn nieuwe opleiding, kan dit een hoop problemen voorkomen bijde vaststelling van het BSA.
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1.1

1.2

t.4

1.3

INLEIDING

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een oplei-
ding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Korte of intensieve opleidingen en trajec-
ten mogen er echter niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit,
niveau of studeerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ervaringen in het toezicht, publiek toegan-
kelijke informatie van instellingen en externe signalen leidden afgelopen jaren tot de
vraag of ten aanzien van korte of intensieve opleidingen en trajecten 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 rappoftage.

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

Bezoek aan de instelling
Het bezoek aan de NHTV vond plaats op 26 april 2012te Breda. Voor het onderzoek
was de duale variant van de opleiding Management Toerisme geselecteerd. Tijdens
het onder¿oek bleek dat er sinds 2010 geen studenten zijn toegelaten tot de duale
variant van de geselecteerde opleiding. Met ingang van het studiejaar 2011 zijn er
weer nieuwe duale studenten ingeschreven. Instroom is nu uitsluitend mogelijk in de
duale Associate degree Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie (Ad-
FBTR), daarom is dit opleidingstraject ook onderzocht. Tijdens het bezoek is gespro-
ken met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag, de verantwoordelijken voor de
opleiding en met vertegenwoordigers van de examencommissie. Daarnaast hebben
medewerkers uitleg gegeven over de registratie van studenten en de digitale stu-
dentenadministratie.

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is voorge-
legd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Vervolgens is de reactie van de instel-
ling in de rapportage verwerkt. De instelling is schriftelijk geTnformeerd over de wij-
ze waarop dat is gebeurd. Daar waar de reactie niet tot aanpassingen leidde is dat
toegelicht. Het aangepaste rapport is vervolgens in tweede concept voorgelegd voor
een laatste controle op feitelijke onjuistheden. Daarna is de rapportage vastgesteld
en heeft de instelling bericht ontvangen van de wijze waarop de tweede reactie is
verwerkt.

33478677 (Ver)korte en versnelde ople¡d¡ngen in het hoger ondem¡js, NHTV



2

2.1

BEVINDINGEN

Algemeen
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda profileert zich als zelfstandige hoger on-
derwijsinstelling en richt zich op de ontwikkeling van de beroepspraktijk en op we-
tenschapsbeoefening in onderstaande verwante en specialistische domeinen :

r gâmes & media;
. hotel;
. facility;

' stedenbouw, logistiek & mobiliteit;
. toerisme;
. vrije tijd.

De NHTV presenteert zichzell in zijn voorlichting als volgt: 'NHTV is sterk internatio-
naal georiënteerd en ontwikkelt onderwijs en kennis vanuit drie inhoudelijke the-
ma's: imagineering, cross-cultural understanding en social responsibility. NHTV heeft
vier locaties in Breda, ruim 7.000 studenten uit 55 landen en bijna 700 medewer-
kers.'

Op hbo-niveau biedt de NHTV dertien bacheloropleidingen en een Associate degree
aan. Veel van de opleidingen kennen naast een voltijd- ook een deeltijd- en/of duale
variant. Op het gebied van toerisme en vrije tijd biedt de NHTV ook een weten-
schappelijke bachelor aan. Al deze opleidingen zijn geaccrediteerd.

Voor het onderzoek was de duale variant van de hbo-bachelor Management Toeris-
me geselecteerd. Deze staat geregistreerd onder Crohonummer 344tO met de Ne-
derlandse naam 'Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs' (HTRO) en de internati-
onale naam'Tourism Management'. Deze duale opleiding duurde tweeënhalf jaar.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat instroom in een duale opleiding met ingang
van het studiejaar 2OLL-2OL2 alleen mogelijk is via de duale variant van het Associ-
ate degree programma Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie (Ad-FBTR,
Croho 80009). In het Croho staat onder nummer 3927L de Functiegerichte Bachelor
in Toerisme en Recreatie (FBTR) geregistreerd. Onderzocht werden daarom zowel de
duale opleiding Management Toerisme als de Ad-FBTR. De voltijdopleidingen duren
vier of drie jaar (afhankelijk van instroom) en zijn niet onderzocht. De oordelen in
dit rapport hebben uitsluitend betrekking op de twee genoemde duale opleidingen.

Ten tijde van het inspectiebezoek was hernieuwde accreditatie van de opleiding
HTRO (34410) in voorbereiding. Op 19 juli 2012 heeft de NVAO een positief besluit
genomen over de aanvraag. De accreditatie loopt tot en met 31 december 2018. Het
bezoek van het panel heeft plaatsgevonden in oktober 2011. ïn 2010 - 2011 ston-
den bij de duale opleiding Management Toerisme 51 studenten ingeschreven. In dat
studiejaar was er geen nieuwe instroom, omdat de NHTV zich wilde bezinnen op de
opleiding.

De opleiding FBTR (bachelor en Ad) is onlangs opnieuw geaccrediteerd tot 20 fe-
bruari 2018. In 2011 stroomden zestien nieuwe studenten in bij de duale variant
van de Ad-FBTR.

Uit de gesprekken die de inspectie tijdens het bezoek heeft gevoerd, is gebleken dat
de economische crisis ingrijpende gevolgen heeft voor de toeristische en recreatieve
branche. Bedrijven krimpen hun dienstverlening sterk in of gaan zelfs failliet. De
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2.2

duale opleiding werkt nauw samen met werkgevers in deze branche. Ultgangspunt is
dat de student gedurende ziJn gehele studietraject in dienst is bij dezelfde werkge-
ver. In de praktijk bl¡jkt dit niet altijd mogelijk te zijn.

Aspecten beoordelingskader
Onderstaand worden de bevindingen beschreven ten aanzíen van de relevante af-
zonderliJke onderdelen van het beoordelingskader.

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

a

a

a

a

a

5

1. , TOEt^TrtG I ttltAt(E
1.1 fnformât¡c. Het over de instelling, het onderwijs,

dingsvormen, de instroommogeliJkheden en de toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande stu-
denten 7.1,3 7

Algcmeen Duale
Tot en met het studiejaar 2009-2010 konden studenten zich inschrijven voor de duale oplei-
ding HTRO-Management Toerisme. In het studiejaar 2010-2011 rvas er geen nieuwe in-
stroom in HTRO Management Toerisme. Dat was een bewuste keuze in verband met een
herbezinning op de opleiding.

Met ingang van collegejaar 2OLI-2O12 is er binnen de Academie voor Toerisme voor gekozen
om alle duaal studenten allereerst op te leiden tot het Associate degree niveau. Dit resulteer-
de per collegejaar 2011-2012 in nieuwe duale instroom in de opleiding Ad-FBTR, w¿tarvan
opleidingsplannen aanwezig waren ten tijde van het bezoek. De Ad-FBTR kent twee afsfu-
deerrichtingen: manager recreatleonderneming (MRO) en manager travel trade (MTT). Na de
Ad kunnen studenten ¡nstromen in de laatste twee Jaar van de duale bacheloropleiding FBTR.
Ten tijde van het inspectiebezoek was nog niet bekend of duale studenten na het behalen
van de Ad-FBTR een duale variant binnen de bachelor HTRO of binnen de bachelor FBTR zou
worden aangeboden. De inspectie heeft dit als onwenselijk aangemerkt. Kort na het inspec-
tiebezoek heeft het management besloten dat studenten na het behalen van het Ad-FBTR
diploma kunnen doorstromen in de laatste twee jaar van de bacheloropleiding FBTR. Deze
sftuatie is inmiddels geformaliseerd, zoals blijkt uit de OER 201,2-2OL3 die de instelling aan
de inspectie heeft toegestuurd op 9 oktober 2012 en die beschikbaar is op de website.

Dacltijdvariant
Uit het gesprek met het management is gebleken dat de deeltijdvariant van de opleiding Ma-
nagement Toer¡sme is stopgezet. De Croho-registratie zal beëindigd worden zodra de laatste
studenten eind collegeJaar 2O|3-2OL4 de opleiding afgerond hebben.

Onderwijs- en cxamcnregcling
Er is een gezamenliJke onderwijs- en exômenregelinq (OER) voor de opleidingen die onder de
Academie voor Toerisme vallen, te weten HTRO, Ad-FBTR en FBTR. Per opleiding is er daar-
naast een studiegids: tot 2010 is dit de Onderwijshandleiding, daarna is dit het Opleidings-
plan. Tezamen bevatten OER en studiegids ten tijde van het onderzoek niet alle informatie
die de WHW voorschrijft. De documentatie bevatte onvoldoende informatie over de toela-
tingseisen en de eisen aan de werkplek. De informatie over de studielast van het duale tra-
ject was erg globaal en de informatie over het vervolgtraject van de Ad in de bachelorfase
schoot tekort. Al met al is de wetteliJk voorgeschreven documentatie wat het duale onderwijs
betreft versnipperd en weinig transparant. Ook bezien in samenhang met de studiegids biedt
de OER onvoldoende duideliJkheid en rechtszekerheid voor duale studenten.
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1. Toelat¡ng
Is de informatie
over toelat¡ng,
vooropleiding en
plaatsing duide-
lijk?

N Op het punt van de toelatingseisen voor duale studenten is de wettelijk vereiste docu-
mentatie onvoldoende, zowel voor de periode dat studenten instroomden in de duale
opleiding Management Toerisme als voor de huidige situatie waarbij studenten instro-
men in de Ad-FBTR.

Toelichting
HTRO - Management Toerisme duaal
De Onderwijshandleiding 2009-2010 vermeldt het volgende over toelating, voor-
opleiding en plaatsing: 'Naast de wettelijke bepalingen wordt van studenten die zich
inschrijven voor de duale opleiding verwacht dat zij een functie hebben bij een bedrijf
dat (of een organisatie die) zich bezig houdt met activiteiten in de sectoren vrije tijd,
toerisme en/of recreatie. Of de aard, omvang en het niveau van de werkzaamheden
voldoende is voor de studie, is ter beoordeling aan de studieleiding duaal,' Deze sum-
miere omschrijving is onvoldoende om studenten te ¡nformeren over toelating, voorop-
leiding en plaatsing. Bovendien bepaalt de WHW (artikel 7.29,lid 1) dat het instellings-
bestuur (onder voorwaarden) vrijstelling kan verlenen van de toelatingseisen, en niet
de studieleiding of een andere instantie,

Ad.FBTR
Hoofdstuk 3 van de OER 2011-2012 bevat adequate informatie over de toelatingseisen
tot de voltijdopleiding. De toelatingseisen voor de duale opleiding worden hier echter
niet gespecificeerd. Met ingang van 2011 verloopt de instroom in de duale bachelor-
opleiding via de Ad, De informatie h¡erover in de OER is mager en roept vragen op. Het
opleidingsplan voor de Ad-FBTR geeft geen informatie over de toelatingseisen.

Website
De website (12 april 2012) geeft meer duidelijkheid over de toelatingseisen voor de
duale opleiding:
'1. je bezit minimaal een diploma mbo-4 of havo óf je beschikt over een ervaringscerti-
ficaat van het NHTV evc-centrum of een gelijkwaardige erkende evc-instantie;
2. je bent minimaal 2L jaar oud (bij voorkeur ouder);
3, je hebt werk, op ten minste mbo+-niveau;
4. je bent ten m¡nste één jaar werkzaam in een functie op mbo+-niveau (conform de
eisen duale opleiding) binnen een organisatie in of gelieerd aan het toeristische werk-
veld;
5. je hebt binnen je organ¡sat¡e de mogelijkheid om - qua competentieontwikkeling -
hbo-niveau te bereiken;
6, je werkgever werkt mee aan je scholingstraject en stelt interne begeleiding ter be-
schikking;
7. jij en je werkgever sluiten met NHTV een Maatwerkovereenkomst af;
B. tijdens de gehele duur van je studie ben je werkzaam bij de werkgever waarmee je
het studietraject bent gestart.'

Dit overzicht van de toelatingseisen zou men ook verwachten in de OER en/of de
studiegids, Met betrekking tot punt 4 mag verwacht worden dat het onderscheid verder
is uitgewerkt, dat duidelijk is waar een gelieerde bedrijfsomgeving aan moet voldoen en
dat duidelijkheid wordt gegeven over hoe in dat geval gegarandeerd is dat de leerdoe-
len die aan de werkplek zijn verbonden kunnen worden gerealiseerd,
Met betrekking tot punt B merkt de inspect¡e op dat het risico bestaat dat deze regel
belemmerend of kwaliteitsverlagend werkt. Een student zou zijn studie kunnen begin-
nen in een bedrijf dat aan de branche gelieerd is, Als deze student na een jaar een baan
midden in de core-business van de branche vindt, zou hij volgens deze regel met zijn
studie moeten stoppen,
De informatie over de 21+ toets is duidelijk (Artikel 3,5 van de OER; Opleidingsplan
augustus 2011, artikel 5.1.1,).
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2. Beroeps-
praktijk-

. vorming
(BPv)

Is duidelijk welke
eisen worden ge-
steld, welke func-
tie de werkkring
vervult en hoe dat
beoordeeld
wordt?

N a. Eisen aan de werkkring (zowel HTRO als Ad-FBTR)
De eisen aan de werkkring staan niet vermeld in de OER, De Onderwijshandleiding
Maatwerk bevat wel informatie over de eisen aan de werkkring; het Opleidingsplan FB-
TR niet. Al met al is de informatie in de wettelijk voorgeschreven documentatie daarom
op dit punt ontoereikend,

b. De functÍe die de werkkring veruult en hoe dat beoordeeld wordt

HTRO - Management Toerisme duaal
De wettelijk vereiste documentatie bevat geen informatie over de aanvullende eisen die
gelden bij instroom in de duale ople¡d¡ng wat betreft de kenmerken van de werkplek, de
leerdoelen en perioden van beroepspraktijkvorming, de begeleiding en beoordeling door
de werkgever en de tripartiete overeenkomst met afspraken over deze onderwerpen.
Ad-FBTR
Het opleidingsplan voor de Ad-FBTR b¡edt evenmin uitsluitsel op bovengenoemde pun-
ten.
Zowel HTRO - Management Toer¡sme duaal als Ad-FBTR
Uit het gesprek is gebleken dat de opleiding in de praktijk vooral afgaat op de informa-
tie van de hoofden van de opleidingsprogramma's van de grote werkgevers waarmee al
jaren wordt samengewerkt, De opleiding onderzoekt niet systematisch (bijvoorbeeld
door middel van een werkplekscan) de geschiktheid van de werkplek voor het volgen
van deze ople¡ding. In de tripartiete overeenkomsten die de inspectie heeft ingezien zijn
de leerdoelen voor alle studenten hetzelfde. Werkplekken en functies verschillen van
elkaar, zeker als studenten zowel binnen de core-business als binnen gelieerde bedrij-
ven werkzaam kunnen zijn. Het is daardoor weinig aannemelijk dat iedereen op z¡jn
werkplek hetzelfde kan leren en hetzelfde aantal studiepunten kan realiseren. De oplei-
ding gaat er echter van uit dat dit wel het geval is.

3. Stud¡elast
Is de informatie
over de oplei-
dingsduur en de
studielast ade-
quaat?

N In de variant van de opleiding Management Toerisme werd slechts 71 procent van
de wettelijk vereiste studielast geprogrammeerd. In de Ad-FBTR worden ruim 27 EC van
de 120 EC niet verantwoord. Studielastnormering en studielastmetingen ontbreken,
Hieronder lichten wij toe waarom wij van mening zijn dat de wettelijk voorgeschreven
documentatie over de onderbouwing van de studielast tekort schiet.

Toelichting
HTRO - Management Toerisme duaal
De duale opleiding Management Toerisme kon voltooid worden in 2,5 jaar doordat stu-
denten mochten starten met het afstuderen als nog niet alle studieonderdelen waren
afgesloten, In de praktijk bleek dit slechts voor een enkeling haalbaar. De duur van het
opleidingstraject was over het algemeen drie jaar of meer. De verklaring van het mana-
gement voor deze korte opleidingsduur luidt dat duale studenten sneller studeren door-
dat zij het geleerde direct in praktijk kunnen brengen in hun werksituatie. Deze redene-
ring geeft volgens de inspectie blijk van een onjuiste interpretatie van het onderwijs-
concept dat ten grondslag ligt aan duaal opleiden: binnen een duale opleiding behoort
het werk de plek te zijn waar de student dingen leert, niet de plek waar de student el-
ders geleerde dingen in praktijk brengt.
Bij instroom in de opleiding werd een bepaald instapniveau verondersteld; er werd ech-
ter niet aangegeven welk instapniveau dit was, Werken en leren werden met elkaar
gecombineerd: studenten werkten vier dagen per week en volgden één dag onderwijs.
Studiepunten werden niet alleen behaald tijdens de schooldagen, maar ook toebedeeld
aan de werkplek (Onderwijshandleiding, maatwerk duale opleiding Management Toe-
risme 2009-2010), Onduidelijk ¡s op grond waarvan studiepunten toebedeeld werden
aan de werkplek, en of hier gedoeld werd op andere studiepunten (36 en 77) dan die
toegekend werden voor het portfolio. De onderwijshandleiding 2009-2010 ging er van
uit dat 1 EC stond voor 20 uur studiebelasting. Volgens de WHW staat 1 EC echter voor
28 studiebelastingsuren. Als gevolg daarvan werd per definitie slechts 71 procent van
de wettelijk vereiste studielast geprogrammeerd.

In de propedeutische fase kregen studenten voorheen 36 EC toegekend voor'evc',
waarbij de afkorting evc volgens het management staat voor efders verworven compe-
tenties of: voor die de werk worden verworven. De term evc is

73478677 (Ver)korte en versnelde opleidingen in het hoger ondemijs, NHTV



hier niet in de juiste zin gebruikt. De term evc heeft betrekking op studiepunten die
behaald zijn'voor de poort', terwijl het hier ging om studiepunten behaald op de werk-
plek tijdens de opleiding, Studenten moesten bewijzen verzamelen in een portfolio dat
beoordeeld werd, Het bewijsmateriaal moesten ze beschrüven volgens de STARR-
methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie). Als het portfolio voldoende was,
kreeg de student 36 EC; als het portfolio onvoldoende was, kreeg de student geen EC,
In de postpropedeutische fase behaalde de student 77 EC op de werkplek, op dezelfde
wijze als tijdens de propedeutische fase. De betreffende onderdelen waren in de onder-
wijshandleiding als volgt gespecificeerd: automat¡seringsvaardigheden 5 EC en nog vier
blokken van elk 18 EC: Praktijk Manager Onderneming, Praktijk Manager Project, Prak-
tijk Manager Imagineering en Praktijk Manager Marketing (OHL Maatwerk - duale oplei-
ding 2009-2010, blz. 11 e.v.). Voor het afstuderen stond 45 EC geprogrammeerd. De
inspectie merkt op dat dit hoog is, gebruikelijk is 30 EC.

Ad-FBTR
Binnen de duale opleiding Ad-FBTR werken studenten vier dagen per week en volgen
één dag onderwijs. De studenten krijgen in de Ad 15 EC toegekend voor de ontwikke-
ling van beroepsvaardigheden op de werkplek, Studenten moeten (opnieuw volgens de
hierboven beschreven STARR-methode) bewijzen verzamelen in een portfolio dat be-
oordeeld wordt, Als het portfolio yoldoende is, krijgt de student 15 EC voor de leerar-
rangementen 16 t/m 18, die in het opleidingsplan beschreven zijn en in studeerwijzers
nader zijn uitgewerkt. De ervaring van de opleiding is dat studenten hieraan vooral
werken tijdens de collegevrije weken. Gevolg hiervan is dat 90 procent van de duale
studenten het volledige kalenderjaar (52 weken) benutten om hun Ad-diploma te beha-
len. Dit komt de inspectie niet geloofwaardig voor omdat deze studenten dan geen va-
kantie zouden hebben.

De basiseenheid voor de programmering van het leerarrangement (LA), 1 LA = 5 EC
(140 uur), De programmering van de Ad-FBTR is gebaseerd op de WHW-norm van 28
uur per EC. De complete Ad bevat 24 LA's = 120 EC die volgens de beschrijving in het
opleidingsplan verdeeld kunnen worden over 2 of 2,5 jaar. Studenten die instromen met
een mbo-4 diploma Toerisme en Recreatie of een evc-certificaat van vergelijkbaar ni-
veau plus tenm¡nste een jåar relevante werkervaring krijgen vrijstelling van 12 leerar-
rangementen = 60 EC. Alle in 2011 gestarte duale studenten volgen het verkorte oplei-
dingstraject.

Omdat uit de studiewfzers niet duidelijk werd hoe de 140 studiebelastingsuren per LA
berekend worden, heeft de inspectie nadere informatie bij de opleiding opgevraagd. Uit
de schriftelijke toelichting blijkt dat de 140 studiebelastingsuren als volgt berekend
worden:
1. 32 uurcontacttijd (3 xB uurcollege + 1x8 uurtoets¡ng +studieloopbaanbege-

leiding);
2, 44 uur literatuurstudie;
3. 64 uur werken aan de opdracht die aan het leerarrangement verbonden is,

De onder punt 3 genoemde 64 uur is gebaseerd op een toerekening van twee dagen
studietijd per week (4 x 16 uur = 64 uur) aan de werkplek. Deze worden in de docu-
mentatie verder niet gespecificeerd of verantwoord, Dit zou wel verwacht mogen wor-
den, aangezien het in totaal gaat om ru¡m 27 EC (L2 LA's x 64 uur gedeeld door 28),
ofwel bijna een kwart van de opleiding of zelfs de helft van de 60 EC die de studenten
moeten realiseren indien het eerste jaar is vrijgesteld, Studielastnormering en studie-
lastmetingen ontbreken, Zoals hierboven aangegeven onder 1,1,2. is hiermee de bij-
drage van het werk aan het leren c.q. ople¡den onvoldoende uitgewerkt. Al met al is
onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het samengaan van werk en studie efficiency-
winst oplevert; daardoor bestaat ook bij de Ad-FBTR de kans dat studiepunten worden

ekend waar onvoldoende studi over staat.

duidel k?

4. Vrijstellin-
gen

Is de informatie
over vrijstellings-
mogelijkheden

, In hoofdstuk 4.7 van de OER zijn de vrijstellingsmogelijkheden voor verschillende groe-
pen instromers duidelijk beschreven. In de studiegids (tot 2010 Onderwijshandleiding;
later Opleidingsplan) is nadere informatie voor duale studenten opgenomen.
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t.2 Is de u¡tvoering van bovenstaande conform de interne regels (voor zover na te gaan) en de
wHw?

1. Toelating/
intake

Leeft de instelling
de betreffende
voorschriften na?

I De dossierstudie heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat de op de website genoemde

toelatingseisen niet worden nageleefd

2. Beroeps-
praktijk-
vorming

Wordt op adequa-
te wijze vastge-
steld of de werk-
kring / werkerva-
ring relevant is?

D De õpleiding hanteert geen werkplekscan om vast te stellen of de werkkring/werkerva-
ring relevant is, Tijdens het gesprek is gebleken dat in sterke mate wordt afgegaan op

de informatie waarover de opleiding beschikt als gevolg van de lopende langjarige con-

tacten met de hoofden van de ¡nterne ople¡d¡ngsprogramma's van de grote werkgevers
die hun medewerkers de duale opleiding laten volgen. De inspectie heeft de tripartiete
maatwerkovereenkomsten met de grote, bij de NHTV goed bekende werkgevers inge-
zien. Ook heeft de inspectie een kop¡e onwangen van de tripartiete overeenkomst met
een kleine, voorheen nog n¡et bij de NHTV bekende werkgever. Deze is ¡n overleg met
de werkgever opgesteld tijdens een bezoek aan het bedrUf door de maatwerkcoörd¡na-

tor en de begeleider van de student. Werkplekken en functies verschillen van elkaar
waardoor het niet aannemelijk is dat iedereen altljd dezelfde leerdoelen kan realiseren,

en op dezelfde wijze en.zelfs op de wijze die ook voor de voltijd geldt (vt en duaal zijn
immers gelijk), Daarom verwacht de inspectie in de maatwerkovereenkomsten informa-
tie aan te treffen over de individuele leerroute van de duale student'

3. Stud¡elast
Is er informatie
over de werkelijke
studielast en is
deze in overeen-
stemming met de
genormeerde stu-
dielast?

N De NHTV onderkent het belang van studielastmetingen In artikel 1.1. l¡d 5 van de OER

is opgenomen dat de academiedirecteur verantwoordelijk is voor de jaarlijkse evaluatie
van de OER, waarbij ook het tijdsbeslag van de studenten wordt gewogen. Binnen de

academie wordt de studielast middels de volgende instrumenten gemeten:
1. studierendement vastgelegd in de processen verbaal van de examencommissie;
2, exit ¡nterviews met studenten door de studentendecaan en de daarbij behorende

rapportage;
3, kwalitatieve evaluat¡es door de onderwijskundige met studenten, (conform activi-

te¡tenplan kwaliteitszorg) ;

4, kwantitatieve evaluatiesCnder studenten, (conform activiteitenplan kwalite¡tszorg);
5, bevindingen toetscommi$|fe m,b,t. de toetsing, zie verslagen en jaarplann¡ng

toetscommissie;
6, NSE: aan NSE voegt de NHTV eens in de twee jaar vragen toe waarin ook de stu-

dielast aan de orde komt;
7, evaluaties onder docenten,

Recente studielastmetingen die betrekking hebben op de opleidingen die onderwerp zijn
van dit rapport zijn echter niet beschikbaar; de inspectie kan dientengevolge niet vast-
stellen dat de werkelijke studielast ¡n overeenstemming ¡s met de genormeerde stud¡e-
last.

4. Vrijstellin-
gen

Worden vrijstei-
lingen verleend
overeenkomstig
de ¡nterne en
externe regels?

I Uit de dossiers blijkt dat de regels rond vrijstellingen worden nageleefd
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5. Specifick
voor duale
opleidingen

Is de OER duide-
lijk over de inrich-
ting van de BPV
en vindt de BPV
plaats op basis
van een tripartie-
te overeenkomst
met ínformatie
over de duur er-
van, de begelei-
ding, de kwalifica-
ties, de beoorde-
ling en de voortiJ-
dige ontbindlng?

N De OER 2Oll-2OI2 geeft geen informatie op deze punten. De OnderwiJshandleidingen
(tot 2009-2010) en de opleidingsplannen (met ingang van 2011) geven wel aan welk
deel van de studiepunten in de beroepspraktiJk wordt behaald. Dit betreft echter een
toerekening van studiepunten aan de werkplek waarbiJ ervan uitgegaan wordt dat een
voor de opleiding relevante functie automatisch punten oplevert (zie 1.1.3).

Voor alle studenten is een tripartiete overeenkomst aanwezig. De overeenkomsten
bevatten informatie over alle punten dle de WHW in artikel 7.7 voor dergeliJke overeen-
komsten verplicht stelt, met uiÞondering van hetgeen in lid 5 van dit artikel onder punt
c geregeld is. Dit betreft de verplichting dat de overeenkomst informatie verschaft over
'dat deel van de kwaliteiten, bedoeld in artikel 7.13, tweede lid, onder c, dat de student
tiJdens de periode of de perioden van beroepsuitoefening dient te reallseren, en de
beoordeling daarvan'. Op dit cruciale punt schieten de overeenkomsten tekort. Het z¡Jn

standaardovereenkomsten waarin de individuele studieroute van de student niet is be-
schreven. Werkplekken en functies verschillen van elkaar waardoor het niet aannemeliJk
is dat iedereen de biJ elk leerarrangement behorende leerdoelenlopdrachten en de
daaraan verbonden studiepunten l¡innen het eigen bedriJf en in de individuele functie
kan realiseren.

Ook het feit dat in de toelatingsvoorwaarden ondersche¡d wordt gemaakt tussen stu-
denten die in de toeristenbranche werken en studenten die in gelieerde bedrijven werk-
zaam zijn, onderstreept dat de overeenkomst nooit voor iedereen gelijk kan zijn: in een
gelieerd bedrijf moet de opleiding hele andere dingen regelen en waarborgen dan in een
core-business bedriJf. In de overeenkomsten is niet vastgelegd wat een student moet
doen als niet alle competenties op de eigen werkplek behaald kunnen worden. Voor
studenten die een werkplek in een gelieerd bedrijf hebben, valt te verwachten dat niet
alle competenties behaald zullen kunnen worden. In zijn reactie op het eerste concept
van dit rapport heeft de instelling hier het volgende aan toegevoegd: 'In de praktijk
blijkt dat sfudenten over het algemeen werken in een core-business bedrijf. Er is op dit
moment een student die op een Mbo-school werkt binnen toerisme waarmee op dit
moment individuele afspraken gemaakt worden. Deze afspraken zullen worden vastge-
steld door de examencomm¡ssie'.

Of de leerdoelen via werkplekleren zijn behaald, wordt (zowel voor de studenten die tot
en met 2009 zijn ingestroomd als voor de instroom in 2011) beoordeeld aan de hand
van het portfolio van de student. Deze levert hiervoor digitaal bewiJsmateriaal aan vol-
gens de STARR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie). De inspectie heeft
de digitale dossiers over werkplekleren van verschillende door de inspectie geselecteer-
de studenten ingezien en geconstateerd dat deze systematisch zijn opgebouwd en een
substantiële hoeveelheid bewiJsmateriaal bevatten.

Ten tijde van het inspectieonderzoek was de informatie in de tripartiete overeenkom-
sten over het programma van de individuele student onder meer onduidelijk doordat de

standaardformulerfng van artikel 4 was blijven staan: 'het totale programma omvat
t2Ol24O EC'. De betreffende formulerino ls inmiddels aanoeoast.

1. OXDTRW!¡S
2.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatle over de inhoud van het onderwijs

(7.L3,7.L5). Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een OER vast met
duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7.13). De informatie is zodanig dat de student zich
een goed oordeel kan vormen over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en oplei-
dinqsmooeliikheden kan verqeliiken (7.15).

1. Ëindtermcn
Is de informatie
over de eindter-
men duideliik?

¡ In de wetteliJk vereiste documentatie staat de informatie over de eindtermen duideliJk
beschreven.

2. Curriculum
Is de informatie

Þ De informatie over het currlculum is verspreid over verschillende documenten. In de
OER staat de informatie over de inhoud van de voltiidopleidino duideliik beschreven. In
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over de lnhoud
van de ople¡d¡ng
duidelijk?

de studiegids (Onderwijshandleiding/Opleidingsplan) staat beschreven hoe het curricu-
lum voor de duale studenten er uit ziet. Uit het oogpunt van rechtszekerheid voor de
duale studenten is het niet wenselijk dat de OER geen beschrijving van de duale variant
bevat.
Ten tijde van het inspectieonderzoek was nog niet duidelijk welk curriculum duale stu-
denten zouden gaan volgen als ze na afronding v¿n het Ad-programma willen doorstu-
deren op bachelorniveau. ln de OER 2012-2013 is geregeld dat deze studenten hun
opleiding kunnen vervolgen bij de bachelor FBTR.

3. Variantcn
Zijn de opleidings-
vormen {vt, dt,
du, Ad) en -
varianten (regu-
lier, íntensief, ver-
kort, maatwerk,
etc.) duidelijk?

Þ De OER 2010-2011 meldt het volgende: 'De bacheloropleiding(en) kent (kennen) de
volgende varianten: Voltijd (FBTR, Ad-FBTR, HTRO/MT en HTRO/ITM), deeltijd
(HTRO/MT) en duaal (FBTR. Ad-FBTR en HTROIMT)'. De OER bevat geen beschrijving
van de verschíllende varianten waarin de opleiding aangeboden wordt. De OnderwiJs-
handleidingen (tot 2009-2010) en de Opleidingsplannen (met ingang van 2011) be-
schrijven weliswaar de duale variant, maar de geboden informatie schiet tekort waar
het de toelatingseisen en de eisen aan de werkplek betreft.
De Croho-registratie van de deeltijdvariant van de opleiding Management Toerisme zal
beëindigd worden zodra de laatste studenten eind collegeJaar 2013-2014 de opleiding
afgerond hebben.

4. Studievoo¡t-
gang

Is duideliJk hoe de
studievoortgang
wordt bewaakt?

J De studievoortgang wordt bewaakt door de coördinator maatwerk en de studiebegelei-
der. De voortgang wordt geregÍstreerd in een sfudievoortgangsreg¡stratiesysteem.

5. Propedeuse
Heeft de opleiding
een propedeuti-
sche fase van 60
EC?

t De opleiding zoals deze tot en met 2009-2010 was ingericht kende een propedeutische
fase; ook de huidige opleiding heeft een propedeuse.

6. Ovcrig - rc-
gistratic van
vrij¡tellin-
9en

TiJdens het bezoek bleek dat bij de registratie van studieresultaten biJ twee studenten een
fout was ontstaan bij de registratie van de vrijstelling voor de stage op basis van evc (voor
de poort'): de studenten hadden recht op 5 EC, maar door een weeffout in het systeem was
dat 15 ÊC geworden. Het is van belang dat de opleidíng deze fout herstelt en tevens contro-
leert of dezelfde fout ook bij andere studenten is opgetreden.

3. TEl{TAH¡ilEüilG
3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie over de inhoud van de

tentamens en de examens 17.13).
1. Bevat de OER

adequate infor-
matie over de
tentamens en
examens?

, De informatie over tentamens en examens staat beschreven in hoofdstuk 7 van de OER.

3.2 Bcnocming ên ¡amcnstelling cxamencommissie. Het instellingsbestuur stelt per opleiding of groep
opleidingen een examencommissie ln (7-12J.

Is er een functio-
nerende examen-
commissie en is
deze conform de
WHW samenge-
steld?

t Er is een functionerende examencommissie. De samenstelling van de commissie is met
ingang van het studiejaar 2010-2011 zodanig gewijzigd dat deze nu conform de WHW
is. De leden van de examencommissie worden gefaciliteerd doordat zI uren toegekend
kriJgen voor het commlssiewerk. Ook beschikt de examencommissie over een ambteliJk
secretaris.

3.3 Taken exam€ncommissic. De examencommiss¡e voert haar taken uit
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Borgt de examen-
commissie de
kwaliteit van de
examens en ten-
tamens en het
eindniveau van
afgestudeerden?

N De inspectie heeft het jaarverslag over 2011, agenda's van commissievergaderingen en
besluiten van de examencommissie kunnen inzien, Verslagen of notulen van vergade-
ringen waren beschikbaar in de vorm van besluitenlijsten. Op grond van de bestudeerde
documenten en van het gesprek met de examencommissie stelt de inspectie vast dat de
examencommissie ten tijde van het inspectiebezoek onvoldoende zicht had op het pro-
gramma dat de duale student geacht wordt te volgen. Daardoor kon zij haar verant-
woordelijkheid voor het eindniveau van de duale studenten onvoldoende waar maken,
Naar de men¡ng van de inspectie hangt dit samen met het eerder geconstateerde gege-
ven dat de wettelijk voorgeschreven documentatie wat het duale onderwijs betreft ver-
snipperd was en wein¡g transparant.
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3 CONCLUSIES

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

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

Antwoord op de onderzoeksvraag
De vroegere opleiding Management Toerisme en de huidige duale Ad-FBTR voldoen
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 ge-
realiseerd. Zowel voor de voormalige duale opleiding Management Toerisme als voor
de huidige duale Ad-FBTR geldt dat niet oveftuigend kan worden aangetoond dat
alleen studiepunten worden toegekend waar voldoende studie-inspanning tegenover
staat. De studielast is 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. Het werkend leren c.q. de rol van de
werkplek binnen de opleiding was tot en met het studiejaar 20IL-2012 niet vol-
doende uitgewerkt en gedocumenteerd. De wettelijk voorgeschreven documentatie
over de opleiding was versnipperd en weinig transparant, waardoor de rechtszeker-
heid van studenten van de duale opleiding te wensen overliet. De examencommissie
kon haar wettelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van de duale opleiding niet
vervullen.

Toelichting

1. Opleidingsduur en zwaarte programma
De geprogrammeerde opleidingsduur en studielast van de duale opleiding Manage-
ment Toerisme waren aanzienlijk geringer dan verwacht mag worden op grond van
artikel 7.4, eerste lid en artikel 7.4b, eerste lid, van de WHW, zonder dat hier een
goede onderbouwing voor kan worden gegeven. De duale opleiding zoals die tot
2009 werd aangeboden, kon worden voltooid in tweeënhalf jaar; de meeste studen-
ten bleken er in de praktijk drie jaar of langer over te doen. Bij de programmering
van de studielast ging men er van uit dat 1 EC binnen de duale opleiding gelijk
stond aan 20 uur studie, in plaats van de 28 uur waar de WHW van uit gaat. Dat
betekent dat de opleiding slechts 71 procent van de te verwachten 240 EC pro-
grammeerde. De aanname dat duale studenten sneller kunnen studeren dan voltijd-
studenten kan door de opleiding niet met studielastevaluaties worden gestaafd. Op
grond van artikel 7.74van de WHW mag dit wel worden verwacht.

Met ingang van het studiejaar 2OL|-20I2 is het programma gewijzigd. Duale stu-
denten kunnen nu alleen nog instromen in de Ad-FBTR. Binnen het Ad-programma
van 120 EC worden per leerarrangement van 5 EC 64 gewerkte uren normatief als
studietijd gerekend. Deze uren worden in de documentatie niet nader gespecificeerd
of verantwoord. Het is niet duidelijk op welke wijze deze uren bijdragen aan het be-
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halen van de vereiste kennis, inzicht en vaardigheden. Dit zou wel verwacht mogen
worden aangezien het in totaal gaat om 27 EC (t2 LA's x 64 uur gedeeld door 28)
ofwel bijna een kwart van de opleiding of zelfs de helft van de 60 EC die de studen-
ten moeten realiseren indien het eerste jaar is vrijgesteld, Daarmee zijn ook de ge-
programmeerde opleidingsduur en studielast van de duale Ad-FBTR aanzienlijk ge-
ringer dan verwacht mag worden op grond van artikel 7.4, eerste lid en artikel 7.4b,
eerste lid, van de WHW, zonder dat hier een goede onderbouwing voor kan worden
gegeven. Er zijn geen studielastevaluaties die er op wijzen dat tegenover de betref-
fende EC werkelijke eindkwalificaties of studie-inspanningen staan, terwijl op grond
van artikel 7.t4 van de WHW mag worden verwacht dat het instellingsbestuur re-
gelmatig de OER beoordeelt en daarbij de studielast en het tijdsbeslag weegt dat
daaruit voortvloeit voor de studenten.

Al met af laat de verantwoording van het werkend leren c.q. de rol van de werkplek
binnen de opleiding te wensen over.

2. Informatie en documentatie
De onderwijs- en examenregeling biedt niet alle informatie die de WHW in artikel
7.13 voorschrijft. Als de OER ontoereikend is betrekt de inspectie gewoonlijk ook de
informatie in de studiegids (in dit geval Onderwijshandleiding en Opleidingsplan) in
haar beoordeling. Ook tezamen genomen bieden deze documenten niet alle informa-
tie die de WHW in aftikel 7.13 voorschrijft, De informatie is ontoereikend ten aan-
zien van:

a. de beschrijving van de duale inrichting van de opleiding (WHW, art.7.13, lid
2 onder i, en WHW, art.7.7);

b. de studielast van de duale opleiding (WHW, art. 7.13,lid 2 onder e).

Daarnaast is het uit het oogpunt van zorgvuldigheid en rechtszekerheid voor studen-
ten niet wenselijk dat de OER alleen informatie bevatte over het curriculum van de
voltijdopleiding, terwijl het curriculum van de duale opleiding alleen in de Onder-
wijshandleiding/Opleidingsplan beschreven wordt. In de OER 20L2-2013 is deze te-
kortkoming hersteld.

3. Tripartiete overeenkomsten
De maatwerkovereenkomsten tussen werkgever, opleiding en student bevatten geen
informatie over dat deel van de kwaliteiten, bedoeld in artikel 7.13, tweede lid, on-
der c, dat de student tijdens de periode of de perioden van beroepsuitoefening dient
te realiseren, en de beoordeling daarvan. Op dit cruciale punt schieten de overeen-
komsten tekort. Het zijn standaardovereenkomsten waarin de individuele studie-
route van de student niet is beschreven. Werkplekken en functies verschillen van
elkaar waardoor het niet aannemelijk is dat iedereen de bij elk leerarrangement be-
horende leerdoelen/opdrachten en de daaraan verbonden studiepunten binnen het
eigen bedrijf en in de individuele functie kan realiseren. De overeenkomsten bieden
daardoor onvoldoende basis voor een duaal opleidingstraject zoals in de WHW be-
doeld. Deze handelwijze is in strijd met WHW, artikel 7.7 ,lid 5 onder c.

4. Functioneren examencommissie
De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is het bewaken van
het eindniveau van studenten. Op grond van het gesprek stelde de inspectie vast
dat de examencommissie ten tijde van het inspectiebezoek onvoldoende zicht had
op het duale programma dat de duale student geacht wordt te volgen. Dat wordt
mede veroorzaakt doordat de wettelijk vereiste documentatie tekort schiet. Al met
al kon de examencommissie haar wettelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van
de duale opleiding in onvoldoende mate vervullen.
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5. Overig
a. Bij de puntentoekenning in het studievoortgangsregistratiesysteem is in ten-

minste twee gevallen eãn probleem ontstaan bij de registratie van vrijstel-

lingen. Deze fout moet worden hersteld en de opleiding moet nagaan of het-

zelfde probleem zich niet ook in andere gevallen heeft voorgedaan.

b. De opleidingsnaam Management Toerisme komt in het croho niet voor als

Nederlandstalige opleidingsnaam.
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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 2013 een rappor-
tage aan de Inspectie van het Onderwijs toe te zenden met informatie over het ge-
voerde beleid en de qerealiseerde (en de eventueel nog te realiseren) verbeteringen
De inspectie neemt het initiatief om in de tussenliggende periode met het bevoegd
qezag over de voortgang te spreken.

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

Verzocht wordt in deze rapportage voor elk van de tekortkominqen aoart aan te ge-
ven:

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

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

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

Onderstaand beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle on-
der¿oeken ziJn alle aspecten beoordeeld. Uitgangspunt is hoofdstuk 7 van de WHW. Niet
alle geldende wetsartikelen ziJn verwerkt: er is een selectie gemaakt van de meest rele-
vante bepalingen. ! Verwijzingen naar de WHW zijn niet altiJd letterlijke weergaven.

Wat de afzonderliJke oordelen betreft ziJn de mogeliJke uitkomsten:
o J {Ja) als aan het criterlum voldaan is;
¡ D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
r N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;
o ? als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;
r NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

I In de bestuurlilke afspraken tussen NRTo en ocw is als u¡tgangspunt opgenomen dat ook privaat gefi-
nancierde hbo-bacheloropleld¡ngen (conform de WHW) vierjarige programma's kennen met een omvang van
60 EC perJaar. Daamaast z¡Jn verkort¡ng, versnelling en maatwerkoplossingen mogel¡Jk m¡ts dit past bij de
deelnemer(s) en op deugdelljke wijze wordt vormgegeven. In het bijzonder voor vwo'ers ¡s het van belang
u¡tdagende leerroutes ¡n te r¡chten ¡n de vorm van driejarige bachelorople¡d¡ngeñ. Reeds ¡n augustus 2009 ¡s

met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte intensleve programma's van 240 EC mogelljk zijn op
voorwaarde dat door de aanbieder zeer goed ¡s beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie plaatsv¡ndt,
het programma studeerbaar ¡s, de voorz¡eningen en de beschikbaarheíd van het personeel adequaat z¡jn en
het eindn¡veau gereal¡seerd wordt.

1. VOORLTCHTITG Et loCtAllllc
1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede Informat¡e over de instroommo-

qelijkheden en toelatlngsvoorwaarden aan studenten en aanstaande studenten
(7.13. 7.15\.

De informatie is zodanig dat de (aanstaande) student zich een goed oordeel kan vormen
over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en opleidingsmogelijkhe-
den kan vergeliJken (7.15). Het betreft informatie over in ieder geval de instelling, het on-
derwiJs en de opleidingsnômen, en in het bijzonder {7.13 en 7.15):
a. toelating en intake,
b. vooropfeidlngsniveau en aanvullende e¡sen,
c. inhoud programma en eventuele eisen dle aan de werkplek worden gesteld,
d. opleidingsduur en studielast,
e. opleidingsvormen (vt, dt, du, Ad) en -varianten {regulier, íntensiel etc.),
f. vrfstelllngsmogelijkheden; verkorte of versnelde opleidingen en/of maatwerktraJecten,
q. de te behalen oraad.
1.2 Intak€. De aanmelding- en intakeprocedures z¡Jn er op gericht onderwijs te bieden

dat zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de student en op de kennis, hou-
dina en vaardioheden die de student zlch 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 lnstelling deugdelljke instrumenten hanteert om vast te stellen of een (aankomende)
student in aanmerking komt voor toelating en voor vriJstelling voor één of meer program-
maonderdelen en dat sorake is van heldere criteria en een ooede beslisorocedure.
1.3 Bcroepspraktijkvorming. Het is duidelijk of en welke eisen aan de werkkring

worden gesteld, welke functie de werkkring vervult in de opleiding en hoe dat be-
oordeeld wordl (7.27. 7.7\.

Ten aanzien van deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen aan de
werkkring van de student stellen. Deze eisen dienen dan in de onderwiJs- en examenrege-
ling te ziJn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden dienen in de onderwiJs- en exa-
menregeling als onderwijseenheid te z¡Jn 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 studlelast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de be-
roepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur in
de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC{7.7}.In de onderwijs- en
examenreoelino wordt voor een duale ooleidino in ieder oeval aanqeqeven:
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a. de tiJdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeen-
komst tussen instelling, student en bedriJflorganisatie. Deze regelt de rechten en verplich-
tingen van partijen en bevat ten minste informatie over (7.7):
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de beroepsuitoefe-

ning,
b. de begeleiding van de student,
c. dat deel van de kwalificaties dat de student tiJdens de beroepsuitoefening dient te rea-

liseren,
d. de beoordellng daarvan,
e. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortiJdig kan worden ont-

bonden,
t.4 Vooropleiding. Studenten die zijn ingeschreven voor een opleiding voldoen aan

de vooropleidingseisen {7.24) en - voor zover van toepassing - aan de nadere
vooropleidingseisen (7.25) en de aanvullende eisen (7.26 en 7.26al,.

1.5 Toelat¡ngsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de vooroplei-
dingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding
een toelatingsonderzoek (7 .29\.

Doelvanhettoelatingsonderzoekisvaststellenofdeaankomen¿@
het betreffende onderwijs en de Nederlandse taal voldoende beheerst om met vrucht het
onderwijs te kunnen volgen. Het instellingsbestuur laat zich bij haar toelatingsbeslissing
adviseren door een door haar ingestelde commissie (7.29\. De eisen die biJ het toelatings-
onder¿oek worden gesteld zijn opgenomen in de onderwijs- en
examenregelina (7.29).

2.1 rnformatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud
van het onderwiis (7.13, 7.t51.

Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of
examenregeling vast met duidelijke en volledige
onderwijs- en examenregeling worden de procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en de examens. Daaronder worden tén
minste begrepen (7. 13) :

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

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

bij beiëindiging van de opleiding moet hebben verworyen,
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 ten-

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

groep van opleidingen een onderwiJs- en
informatie over de opleiding (7.13). In de

2.2 Opleiding. Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van opleidingen: een opþi-
ding is een samenhangend geheel van onderwiJseenheden gericht op de venvezenliJ-
king van welomschreven doelstellingen op het gebied van inzicht, kennis en vaardig-
heden, met een nader onderbouwde studielast die in overeenstemming is met de
wetteliike eisen (7.3).

De studielast van elke opleiding en elke onderwiJseenheid
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.

wordt uitgedrukt in studiepunten.

De studielast van een MA-opleiding in het HBO is 60 EC (7.4b)
2.3

staat wordt gesteld om te voldoen aan de interne normen voor de studielast en de
Een inis zo ingericht dat een

externe normen voor de stu .4
De studielastnormen ziJn geëxpliciteerd en het programma is zo ingeriih-dãiãeiþGiding-
studeerbaar is. Als een voltijdprogramma gebaseerd ¡s op meer dan 60 EC per jaar wordf
verwacht dat het instellingsbestuur aantoont dat dit niet ten koste gaat van de studeer-
baarheid van het programma.
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2.1 Propcdaurc. Elke hbo-opleiding heeft een propedeutische fase met als functie ori-
entatie. selectie en verwiizino van de student 17.8).

Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de onder-
wijs- en examenregeling anders is bepaald. De studielast van de propedeuse is 60 EC. De
propedeuse is gericht op het verkr'rjgen van inzicht in de inhoud van de opleiding en op
ven¡viizino en selectie aan het eind van de orooedeutische fase l7.B).
2.5 Uitvocring. Het onderwljs wordt verzorgd overeenkomstig het beleid en de proce-

dures dle binnen de instellino qelden en overeenkomstiq de wettelilke voorschriften.

3.1 lnformatic. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie
over de inhoud van de tentamens en de examens 17.131.

De onderwijs- en examenregeling bevat in ieder geval informatie over (7.L3):
a. aantal en volgtijdelijkheid van tentamens en de momenten waarop deze afgelegd kun-

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

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

worden gesteld tentamens af te leggen,
f. de termiJn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt,
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 beoordellng heeft plaatsgevonden.

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

i. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog
oo de toelatino tot het afleooen van het desbetreffende tentämen.

3.2 Bcnocming Gn samenstclling examancomm¡¡s¡c. Het instellingsbestuur stelt per
opleidinq of qroep van opleidinqen een examencommissie in {7.12).

Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun des-
kundigheid. Tenminste één lld is als docentverbonden aan de opleiding (7.12a). Het instel-
lingsbestuur zorgt dat het onafhankeliJk en deskundig functioneren van de examencommis-
sie voldoende is oewaarborod {7.I2b'1.
3.3 Taken axamencommis¡ie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige

wiJze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwiJs- en examen-
regeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die nodig
ziin voor het verkriioen van een oraad (7.12\.

De examencommissie (7 .12b):
a. borgt de kwaliteit van de examens en tentamens,
b. stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en de maatregelen die zij kan ne-

men,
c. stelt richtliJnen vast om de uítslag van tentamens/examens te beoordelen en vast te

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

caan.

3478677 (Vèr)korte en verenelde opleidingen in het hoger ondem¡js, NHTV 19



BIJLAGE II: TOELTCHTTNG OP HET ONDERZOEK

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

Korte of versnelde opleidingstrajecten dienen aan een aantal voorwaarden te vol-
doen:
1. er moet sprake zijn van een passende toelatings- en intakeprocedure waarbij -
' voor zover relevant - eerder verworven kennis en ervaringen op verantwoorde

wijze tot vrijstellingsbeslissingen leiden;
2. de inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast moeten de

student in staat stellen in de geplande tijd de gewenste eindkwalificaties te rea-
liseren zoals die in de onderwijs- en examenregeling moeten zijn vastgelegd;

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

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

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

6. de examencommissie vervult haar wettelljke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort uit de WHW

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

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

Vooronderzoek
Van 52 instellingen is in het vooronderzoek eerst de website geanalyseerd. Per in-
stelling is - afhankelijk van de omvang van het aanbod - de informatie van één of
meerdere opleidingen onderzocht. Het ging om 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 enlof het volledig realise-
ren van de eindkwalificaties. Daarbij is gekeken naar de volgende aspecten:
1. de omvang van de (geprogrammeerde) opleidingsduur,
2. de omvang van de (genormeerde of gerealiseerde) studielast,
3. de omvang van vrijstellingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
4. de wijze waarop en de mate waarin de beroepspraktijk een rol speelt in de op-

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

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

Algemeen kader
Het onderzoek vindt plaats binnen de geldende wettelijke vereisten en afspraken,
Wat dit laatste betreft is het Hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van OCW en
de NRTO dat in januari 2OL2 tot stand kwam relevant. Daarin zijn de volgende voor
dit onderzoek relevante passages opgenomen:
. ook privaat gefinancierde (voltijdse) hbo-bacheloropleidingen kennen conform

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

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

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

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

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

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

Bezoek op locatie
Bij alle opleidingen heeft een bezoek plaatsgevonden door twee of drie medewerkers
van de inspectie, gedurende een dag. Voor het bezoek is de instellingen gevraagd
om de volgende documentatie toe te zenden:
1. de onderwijs- en examenregeling 20LL/2O12 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de opleiding;
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3. eventuele aanvullende informatie die nodig is voor een goed beeld van:
a. het vrijstellingsbeleid en de vrijstellingsmogelijkheden van de opleiding;
b. de rol van de werkplek in de opleiding;
c. de opleidingsduur en studielast van de opleiding;
d. het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde opleidingen;

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

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

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

Onderwerpen va n onderzoek
Hierna wordt een aantal van de onderwerpen van het onderzoek en het belang er-
van verder toegelicht.

1. Studielast
Artikel 7.4b van de WHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 240 ÊC van 28 studie-uren. Artikel 7 ,L4 van de WHW
schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling regelmatig wordt beoordeeld en
dat daarbij het tijdsbeslag voor studenten dat uit het programma voortvloeit in ieder
geval aan de orde komt. Artikel 7,l3,lid 2, onder e, van de WHW schrijft in dit ver-
band voor dat de onderwijs- en examenregeling informatie bevat over de studielast
van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden.
Op grond van artikel 7.14 WHW mag worden verwacht dat de opleiding de door stu-
denten gerealiseerde studielast regelmatig evalueett, dat wil zeggen meet, analy-
seert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke normen of systematiek
aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt toegerekend. Van de instel-
ling mag met andere woorden worden verwacht dat zij zich kan verantwoorden over
de studielast van haar opleiding(en).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Beroepspraktijkvorming
In het hbo heeft nagenoeg elke opleiding een stagecomponent van zo'n 30 EC, ofwel
zo'n t2,5 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 ge-
daan groter, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten, aanvullende praktijkonderdelen of
afstudeeropdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk of in de beroepsprak-
tijk worden uitgevoerd. Naarmate de beroepspraktijkvormingscomponent omvang-
rijker is en een belangrijker rol speelt in de opleiding, wordt in de onderliggende do-
cumentatie meer uitleg verwacht over de leerdoelen c.q. eindkwalificaties, de vorm
en inhoud van de betreffende onderdelen, de bijbehorende opdrachten, de beoorde-
ling of de werkplek adequaat is voor het realiseren van de leerdoelen en de begelei-
ding en de beoordeling van de student.

Duale opleidingen
In een duale opleiding vervult het leren in de beroepspraktijk, op en rond de werk-
plek, een belangrijke rol. De Wet op het hoger onderwijs vereist dan ook dat belang-
rijke afspraken hieromtrent in een tripartiete overeenkomst tussen student, oplei-
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ding en werkgever worden vastgelegd. Een duale opleiding is zodanig ingericht dat
het volgen van onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld met
beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs (artikel 7,7 WHW). De studielast
van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de beroepsuitoefening
in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur in de onder-
wijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC. In de onderwijs- en examen-
regeling wordt voor een duale opleiding in ieder geval aangegeven:
a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.

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

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

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

materiaal, televisiereclames) dient steeds duidelijk te zijn welk deel van het op-
leidingsaanbod wel en welk deel niet door de NVAO is geaccrediteerd.

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

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

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

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

6. Overige inhoudelijke onderwerpen
Propedeutische fase en propedeusegetuigschrift
Verscheidene instellingen hebben in de wettelijke documentatie geen informatie op-
genomen over de propedeutische fase. Het komt ook voor dat in de praktijk geen
propedeusegetuigschriften worden uitgereikt. De WHW veronderstelt in artikel 7.8
dat een hbo-bacheloropleiding een propedeutische fase heeft. Een aantal instellingen
in het onderzoek heeft aangegeven dat de betreffende studentpopulatie geen be-
hoefte heeft aan een propedeuse en het bijbehorende getuigschrift. Voor een deel
van de studenten, met name voor oudere, werkende studenten, kan het inderdaad
zo zijn dat de oriënterende, verwijzende en selecterende functies van de propedeuse
minder relevant zijn. Anderzijds is niet op voorhand duidelijk dat dit voor elke stu-
dent die zich voor een opleiding aanmeldt zal gelden.
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Wettelijke vooropleidingse¡sen, 2 1 +regeling
Artikel 7.29 van de WHW vermeldt: 'Het instellingsbestuur kan personen van eenen-
twintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 7.24, eerste onderscheiden-
lijk tweede lid, bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens artikel 7.28 zijn
vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een onderzoek door
een door het instellingsbestuur in te stellen commissie hebben blijk gegeven van
geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende beheersing van de
Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van dat onderwijs.'. Zoals uit
de laatste volzin blijkt dient in alle gevallen de geschiktheid van de student te wor-
den vastgesteld. Op grond van artikel 7.29, tweede lid, dient de OER informatie te
bevatten over de bij het ondeaoek te stellen eisen. Daar waar het met succes af-
ronden van cursussen die door de instelling worden aangeboden beschouwd wordt
als equivalent van het bedoelde onderzoek, dient dat in de OER goed te zijn gere-
geld. In die gevallen waar de betreffende cursussen nadrukkelijk openstaan voor
elke deelnemer, ongeacht leeftijd of vooropleiding, dient de opleiding duidelijk te
maken hoe dit zich verhoudt tot de bedoelde wettelijke bepalingen omtrent de voor-
opleidingseisen en de 21+toets.

7. Overige onderzoeksmatige onderwerpen
O p I e i d i n g ve rsu s' traj ect' ve rsu s o p I e i d i ng straj ect
In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere opleidingstrajec-
ten en opleidingen die naast een reguliere variant één of meer separate alternatieve
trajecten kennen. De term '(ver)kort traject'slaat op alle opleidingen en oplei-
dingstrajecten die in (aanzienlijk) minder dan de nominale duur of met een (aan-
zienlijk) geringere studielast worden aangeboden, of op andere wijze vragen oproe-
pen over de totale studielast, bijvoorbeeld door de normatieve toerekening van stu-
diepunten of de wijze van het verlenen van vrijstellingen.

Beoordeling Ja, Nee, Deels
Het beoordelingskader voor het onderzoek is gebaseerd op de WHW. Het werd voor-
af toegezonden aan alle instellingen. Het beoordelingskader is een selectie van die
wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het is opgebouwd uit
enkele hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp zijn onderliggende aspecten be-
noemd, zo'n2O in totaal. Een aantal instellingen heeft de vraag gesteld welke on-
derliggende normen en criteria ten grondslag liggen aan de uiteindelijke oordelen
die zijn gegeven in termen van J, N en D (voldoet wel, voldoet niet en voldoet
deels). In deze bijlage hebben we dit voor de belangrijkste onderdelen toegelícht.
De complexiteit en variëteit die in de werkelijkheid wordt aangetroffen kan niet
vooraf in de vorm van criteria en beslisregels sluitend worden vastgelegd. De over-
wegingen die aan het oordeel ten grondslag liggen zijn steeds in de onderbouwing
van het oordeel toegelicht.

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

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

Tijdens het onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruikt, waaronder:

1. Website NHTV.
2. Onderwijs- en examenregeling 20Lt/2012 van de Academie voorToerisme (op-

leidingen HTRO, Ad-FBTR en FBTR).
3. Studiegids opleiding Management Toerisme duaal: 'Onderwijshandleiding Maat-

werk Duaal Management toerisme, 2009/20t0'.
4. Studiegids opleidingen Management Toerisme deeltijd en Vrije Tijdsmanage-

ment deeltijd : Onderwijshandleiding Maatwerk Deeltijd Management Toerisme
en Vrije Tijdsmanagement, 2009/2010'.

5. Opleidingsplan duale opleiding, Academie voor Toerisme, Associate degree func-
tiegerichte bachelor toerisme en recreatie (Ad-FBTR), afstudeerrichting Manager
Travel Trade, versie 14 februari 2011.

6. Opleidingsplan duale opleiding, Academie voor Toerisme, Associate degree func-
tiegerichte bachelor toerisme en recreatie (Ad-FBTR), afstudeerrichting Manager
recreatieonderneming, versie 28 februari 2011, versie 14 februari 2011.

7. Opleidingsplan Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs, augustus 2011,
8. Notitie 'Coachen op competenties bij de duale opleiding manager Toerisme Ba-

chelor Business Administration in Tourism', collegejaar 2009 - 2010.
9. Onderzoeksverslag Certiked, Hoger Toeristisch en recreatief Onderwijs (Croho

registratienummer 34410), d.d. 19 december 2005.
10. VBl-rapport FBTR, februari 2011.
11. Accreditatiebesluit FBTR, oKober 2011.
12. Brief d.d. 14 augustus 2OL2 van DUO aan NHTV over Croho-mutaties.
13. Toetsplan collegejaar 2012 - 2013 FBTR bachelor (versie 2 juli 2OL2).
14. Regeling examencommissie NHTV Breda.
15. Reactie d,d. 27 augustus 2072 van NHTV op 1e concept inspectierapport.
16. Reactie d.d. 9 oktober 2012 van NHTV op 2e concept inspectierapport
17. Onderwijs- en examenregeling Academie voor toerisme2012-2073 .

18. Studeerwijzer Academie voor toerisme: duaal traject FBTR bachelorfase. LA 38-
39: Ontwikkeling beroepsvaardigheden/competenties op de werkplek 2012-
20L3

19. Uitnodigingsbrief belangstellenden informatiebijeenkomst duaal Academie voor
toerisme

20. Contract inzake evc tussen NHTV en Avans Hogeschool Breda.
21. Opleidingsplan bachelor fase FBTR collegejaar 2012-2Ot3.
22. Notulen examencommissie augustusronde.
23. Vragenlijst NHTV STO
24. Vragenlijst NHTV NSE

25. Activiteitenplan kwaliteitszorg FBTR 20L7-20L2
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BTJLAGE IV: ZIENSWIJZE VAN HET INSTELLINGSBESTUUR

Zienswijze NHTV op het door de onderwijsinspectie vastgestelde rapport
inzake het onderzoek naar (ver)korte NHTV-opleidingen in het hoger on-
derwijs.

Deze NHTV toelichting/zienswijze betreft het definitieve rapport, dat op 23
november 2oL2is vastgesteld en waarvan openbaarmaking plaatsvindt in
de vijfde week na vaststelling, via de website van de Inspectie van het on-
derwijs (www.onderwiisinspectie,nl).

Het betreft de opleidingen:
1) Hbo-bachelor Management Toerisme (Croho 34410) en
2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in Toerisme en
Recreatie, duaal (Croho 80009)

Het College van Bestuur heeft kennis genomen van genoemd eindrapport.
voorafgaand aan de inhoudelijke reactie op het rapport wil NHTV de ontwik-
keling schetsen van het duaal onderwijs binnen de Academie voor Toerisme.
De opleiding Hbo-bachelor Management Toerisme, bevindt zich in een af-
bouwfase. Per 2010 heeft er geen instroom van studenten in dit traject
meer plaatsgevonden. Dit omdat de Academie ervoor heeft gekozen duaal
onderwijs te koppelen aan de opleiding Associate degree Functiegerichte
Bachelor in Toerisme en Recreatie. Door deze ontwikkeling is het mogelijk
gebleken dat studenten op Ad-niveau uitstromen in het werkveld wat voor
de studieplanning voor studenten belangrijk is. studenten hebben na het
behalen van het Associate degree diploma de mogelijkheid door te studeren
voor het bachelordiploma Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie
(FBTR). Momenteel studeren achttien studenten in een duale opleiding.

NHTV hecht er grote waarde aan het rapport van de onderwijsinspectie te
nuanceren en de actiepunten voor komende toezichtperiode tot 1 december
2013, die NHTV vastgesteld heeft op grond van dit rapport, openbaar te
maken.

NHTV heeft vastgesteld dat de onderzoeksmethode gehanteerd door de on-
derwijsinspectie zich vooral heeft gericht op de papieren vormgeving van de
opleiding, m.a.w. staan de juiste zaken op de website van NHTV, staan de
juiste zaken in de onderwijs en examenregeling, worden terminologieën op
juiste wijze gebruikt, en vindt voldoende verantwoording van studiebelas-
tingsuren plaats in de juiste documenten.

NHTV heeft naar aanleiding van de bevindingen van de inspectie zoals ge-
formuleerd in het eerste concept, in de periode tot 9 oktober, een aantal
administratieve aanpassingen gedaan en dit aan de inspectie uitvoerig ge-
meld. Hiervan zegt de onderwijsinspectie in het begeleidend schrijven bij
het definitieve rapport, dat het aannemelijk is dat inmiddels op diverse pun-
ten herstel heeft plaatsgevonden maar dat zij deze herstelmaatregelen pas
zal beoordelen na afloop van de periode van vervolgtoezicht, tot 1 decem-
ber 2013. Het gaat hierbij vooral om aanpassingen in de onderwijsexamen-
regeling (oER) van zaken die voorheen in andere documenten aan studen-
ten werden medegedeeld dan binnen het OER.
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De inspectie heeft deze aanpassing in het definitieve rapport niet meegewo-
gen. Het is voor NHTV onduidelijk waarom deze administratieve aanpassin-
gen niet zijn meegenomen.

Op grond van de conclusies in het onderzoeksrapport heeft NHTV de
volgende actiepunten vastgesteld:

Een transparantere weergave van de studiebelasting en de studie-
duur in de daartoe geëigende documenten.
Verbeteren van de communicatie naar studenten via optimalisering
van de bestaande informatiestromen. (Website, studeerwijzer en
OER); (dit is thans grotendeels al gerealiseerd)
Het op onderdelen aanpassen van de tripartite overeenkomst tussen
student, NHTV en werkgever, opdat het individuele leertraject van
de betrokken student voor aanvang van de opleiding specifieker in
de overeenkomst wordt vastgelegd.
Het invoeren van een werkplekscan om de mogelijkheden van het le-
ren op de werkplek, voorafgaand aan een duaal-traject, meer inzich-
telijk te maken.

In de rapportage (ver)korte en versnelde opleidingen in het hoger onder-
wijs heeft de inspectie in hoofdstuk 3 haar conclusies geformuleerd en toe-
gelicht. Onderstaande reactie van NHTV sluit aan op de toelichtingen zoals
benoemd onder de vijf punten in dit betreffende hoofdstuk.

1. Opleidingsduur en zwaarte programma:
NHTV is het ermee eens dat de voorlichting over de lengte van het traject
aangepast dient te worden. Immers de meerderheid van de studenten doet
er langer over dan de termijn die NHTV daarvoor stelt, een en ander afhan-
kelijk van vooropleiding en werkervaring. AIs studenten een korter traject
aangeboden krijgen, heeft dat in alle gevallen te maken met de specifieke
vooropleiding en/of relevante werkervaring. In dat opzicht verschilt de dua-
le variant niet van de dagopleiding waar personen met bijvoorbeeld een
verwante mbo 4 opleiding tot op heden ook een korter traject aangeboden
krijgen. Werkervaring wordt via de gecertificeerde methode van EVC (elders
verworven competenties) gemeten.
Met betrekking tot het punt dat er studiepunten toegekend worden waar
mogelijk onvoldoende studie-inspanning tegenover staat, hecht NHTV eraan
te melden dat de toetsing van de studieonderdelen één op één overeenkomt
met de toetsing en eisen waaraan de voltijd studenten moeten voldoen. Van
onterechte toebedeling van studiepunten is o.i. absoluut geen sprake.
NHTV zal een meer transparante berekeningsmethodiek van de aantallen
ECTS doorvoeren in de daartoe geëigende stukken, zodat de studenten niet
verrast worden door de studielast en de studeerbaarheid van het program-
ma met die verwachtingen in overeenstemming wordt gebracht.

NHTV geeft aan dat er studielastmetingen gehouden worden onder studen-
ten. Die zijn de inspectie ook ter hand gesteld, maar de inspectie wenst die
volgend jaar pas mee te nemen in haar oordeel. Het is ons onduidelijk
waarom.
Het feit dat de inspectie concludeert dat adequate en gestandaardiseerde
informatie over gerealiseerde studielast ontbreekt, komt omdat het om zeer
kleine groepen studenten gaat, die wel in kwalitatieve evaluaties worden

a

a
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bevraagd rondom studielast, maar die door de geringe aantallen studenten
bi n nen kwa ntitatief onderzoek als STO (Student tevredenheidsonderzoek)
en NSE (Nationale student enquête) niet altijd te herleiden zijn.

2. Informatie en documentatie:
De inspectie is van mening dat de beschikbare informatie voor duale stu-
denten in feite wel aanwezig is, maar erg versnipperd wordt aangeboden.
Het betreft de informatie voor zowel potentiële als voor zittende studenten,
waarbij het m.n. gaat om informatie op de website, in studiegidsen en/of
handleidingen en in de onderwijs- en examenregelingen. Inmiddels is deze
informatiestroom aangepast, conform de WHW. Dit heeft de inspectie ge-
constateerd, maar nog niet verwerkt in het definitieve rapport.
Op het vlak van voorlichting zouden we graag zien dat we de wettelijke
ruimte krijgen om aan te sluiten bij de behoeften van onze studenten en bij
de praktijk. Door de kleinschaligheid van deze opleidingen vindt de voorlich-
ting en intake van studenten over het algemeen 1-op-1 plaats en zijn de
studenten juist uitstekend geÏnformeerd over de inhoud van de studie en
alles wat daarbij komt kijken.
Wij worden nu aangezet een niet adequaat informatiestelsel op te bouwen.

3. Tripartite overeenkomsten:
De inspectie is van mening dat er weliswaar eisen aan de werkkring gesteld
worden, maar dat de afspraken tussen student, bedrijf en NHTV bij aanvang
van de opleiding onvoldoende uitgebreid zijn vastgelegd in een tripartite
maatwerkovereenkomst. NHTV werkt echter vooral met grotere bedrijven
die vanuit hun HRM visie een duidelijk beeld hebben over hetgeen de werk-
nemer/student op de werkvloer kan cq. dient te leren. NHTV heeft hierin
een coachende rol; en o.i. bestaat aan zo'n uitgebreidere overeenkomst in
de praktijk geen behoefte. NHTV zal echter het inspectieadvies volgen door
de tripartite overeenkomst meer toe te snijden op de specifieke situatie van
de student en het bedrijf waar de student werkt. Echter in alle gevallen
verwerft de student tijdens zijn opleiding competenties op de werkplek. De-
ze opleidingsbehoefte krijgt deels ook juist tijdens de opleiding gestalte.
Studenten leggen het resultaat van hun inspanningen vast in een individu-
eel pottfolio dat aan een aantal vooraf vastgestelde eisen moet voldoen.
NHTV beoordeelt dit portfolio in een afsluitend assessment. In de toekomst
zal dit ook het geval blijven.

4. Functioneren examencommissie:
Er is een functionerende examencommissie, conform de WHW, die op de
hoogte is van het duale programma.
NHTV wijst erop dat meerdere leden van de examencommissie ook colleges
verzorgen in de duale opleiding. In dat licht bekeken betreft de kritiek hier
vooral het ontbreken van de juiste informatie voor duale studenten in de
Onderwijs- en Examenregeling. Dat is inmiddels aangepast.

De programma's binnen de duale trajecten zijn één op één zijn overgeno-
men vanuit de voltijd opleiding en geschikt gemaakt voor duaal studenten.
Dit door de context van de theoretische studieonderdelen te laten aanslui-
ten bij de bedrijfssituatie waar de studenten werken. en de studie inhoud
van het voltijdsprogramma te ontdoen van die informatie die studenten
reeds bezitten op grond van hun werkervaring/werksituatie, (Dit gaat altijd
in overleg met de bedrijven waar de studenten werken.)
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Het aantal duale studenten is beperkt. Naast het feit dat de examencom-
missie de resultaten vaststelt van studenten is er afgelopen collegejaar
slechts één verzoek geweest van een duaal student aan de examencommis-
sie. Deze student is adequaat geinformeerd/verwezen. Deze kwestie mag
dus niet zwaarder worden gemaakt dan hij is. Inmiddels hebben de exa-
mencommissieleden een volledig collegejaar gefunctioneerd en ook vanuit
hun specifieke rol examens bijgewoond van duaal studenten. Zijzijn dan
ook volledig op de hoogte van dit traject.

5. Overig:
Acht kwalificaties van de zeventien zijn als J (ja, voldaan aan het criterium)
beoordeeld. Drie kwalificaties van de zeventien hebben het oordeel D (deels
voldaan aan het criterium). Van de zeventien gegeven oordelen zijn zes
kwalificaties als N (nee, niet aan het criterium voldaan) beoordeeld. In haar
eindrapportage focust de onderwijsinspectie vooral op hetgeen niet in orde
is en wat de verbeterpunten zijn. Het betreft hier echter randvoorwaardelij-
ke zaken waaruit niet de conclusie kan en mag worden getrokken dat niet
aan de beoogde eindkwalificaties wordt voldaan.
NHTV hecht eraan te vermelden dat er dus in alle gevallen sprake is van
een kwalitatief goede opleiding. De procedures, de inhoud van toetsing en
het afstuderen staan niet ter discussie. Bovendien hebben de betrokken op-
leidingen zeer recentelijk een nieuwe accreditatie ontvangen.
Daarmee is de kwaliteit geborgd.
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Geachte lezer,

Voor u ligt het Onderwijs en Examenregeling (afgekort OER) van het Hogeschool Dirksen
voor het studiejaar 2011-2012. Hierin zijn regelingen en besluiten opgenomen die te maken
hebben met de inrichting van het onderwijs en het examen.

Richtlijnen en voorschriften voor een opleiding die te maken hebben met toetsing en
examinering zijn opgenomen in het Examenreglement, artikel 9 tot en met 16.

De Hogeschool Dirksen is door de NVAO geaccrediteerd als erkende instelling voor hoger
ondenruijs voor de Bachelor studies:

. lT-Servicemanagement,crohoS44SS

. Technische lnformatica, croho 34475

dd.:16 juni2011, kenmerk NVAOi2O1 I1441IAH.

Geldig voor studiejaar 201 1-2012,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 2011
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ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel I Begripsbepalingen

Geldig voor studiejaar 2011-2012,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 201 1

Term Uitleg

Accreditatie
Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een
opleiding posit¡ef is beoordeeld (artikel 1.1 sub s WHW).

Afstudeerrichting Specialisatie binnen een bacheloropleiding

Assessment

Vezamelnaam voor toetsen die gericht zijn op het beoordelen van
competenties in zo authentiek mogelijke beroepssituaties.
Zie ook exit assessment, intake assessment en competentie-
examen.

Assessor Examinator, degene die in een assessment beoordeelt in welke
mate de student competenties heeft verworven.

Betrouwbaarheid
Een voldoende nauwkeurige meting. Een toets is betrouwbaar als
het meetinstrument bij herhaalde afname dezelfde waarden meet.

College van Beroep
voor de examens

Het College van Beroep zoals bedoeld in de artikelen 7.60 Um 7.63
van de Wet en zoals bedoeld in de artikelen 43, 45 en 46 van het
Studentenstatuut. lnrichting, taken en bevoegdheden zijn geregeld
in het door het College vastgestelde Reglement van orde en door de
directie vastgesteld.

Competentie

Een cluster van verwante kennis, vaardigheden en houdingen die
van invloed is op een belangrijk deel van iemands taak, die
samengaat met de prestatie op de taak, die kan worden gemeten en
getoetst aan aanvaardbare normen en die kan worden verbeterd
door middel van training en ontwikkeling.

CROHO

Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, waarin alle
opleidingen zijn vermeld, die, indien met voldoende resultaat zijn
afgelegd, een officieel getuigschrift HBO-onderwijs opleveren met
de daarbij behorende graad (associate degree, bachelor of master)
zoals bedoeld in artikel 6.13 van de Wet.

Curriculum Samenhangend geheel van ondenryijsactiviteiten die een student
volgt in het kader van zijn opleiding.

Deeltijdse opleiding

Een deeltijdse opleiding is een opleiding, die zodanig is ingericht dat
rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de student ook in
beslag kan worden genomen door andere werkzaamheden dan
o n d e rwij sact ivite ite n.

Deficiëntie Tekort(en) in de vereiste vooropleiding.
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Term Uitleg:

Diploma supplement
Document dat aan het getuigschrift wordt toegevoegd, waarop wordt
vermeld de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van
de opleiding, als vermeld in artikel 7.11 lid 4 van de Wet.

Directie Het bevoegd gezag van Hogeschool Dirksen. De Directie wordt in
de Wet aangeduid als College van Bestuur.

ECTS
European Credit Transfer System. Het systeem om de studiepunten
aan te duiden zodanig dat internationale vergelijking mogelijk is.
Zie ook: studiepunt

EVC "Eerder" of "Elders" Venruorven Competentie

Examen

Een onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden en
competenties bij de afsluiting van een ondenruijseenheid alsmede de
beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek, zoals bedoeld in
artikel 7.10, lid 1 van de Wet, waarbij b¡ goed gevolg de
bijbehorende studiepunten worden toegekend.

Examencommissie Het college van personen zoals bedoeld in artikel 7.12van de Wet.

Examinator

Lid van het personeel, door de examencommissie aangewezen voor
het afnemen van examens en het vaststellen van de uitslag
daarvan, alsmede deskundigen van buiten de instelling, zoals
bedoeld in artikel 7.12cvan de Wet.

Fraude

Elk handelen (waaronder het plegen van plagiaat), of nalaten, dat
het op de juiste wijze vormen van een oordeel over iemands kennis,
inzicht, vaardigheden, competenties, (beroeps)houding, reflectie
e.d. geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.

HBO-bachelor
opleiding

Een initiële beroepsopleiding die aansluit op het voortgezet
ondenruijs en het middelbaar beroepsondenvijs en is geregistreerd in
het CROHO. Zie ook: voltijdse opleiding, duale opleiding, deettijdse
opleiding.

lnstellingsbestuur Directie van Hogeschool Dirksen.

lntake Assessment
Assessment dat op verzoek van de student plaats vindt voor
aanvang van de opleiding als de student denkt te beschikken over
eerder verworven competenties.
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Term: Uitleg:

OER

Ondenruijs- en Examen Regeling zoals bedoeld in artikel 7.13 van de
Wet. De OER bestaat uit een algemeen deel voor alle
bacheloropleidingen van Hogeschool Dirksen waaraan
opleidingsspecifieke informatie is toegevoegd en is onderdeel van
het Studentenstatuut.

Ondenruijseenheid

Onderdeel van een opleiding dat met een examen wordt afgesloten
zoals bedoeld in artikel 7.3 van de Wet of een aanvullend ondezoek
uitgevoerd door de examencommissie zoals bedoeld in artikel 7.10
lid 2 van de Wet.

De onderwijseenheden kunnen betrekking hebben op de
startcompetenties die een student moet verwerven, op onderdelen
van competenties of op de minor(s).

Onderwijsactiviteiten

Het geheel aan activiteiten die de opleiding aanbiedt waaruit de
student een keuze kan maken om te werken aan zijn competenties,
zoals colleges, projecten, leerarrangementen, stages, trainingen
etc.

Opleiding

Een samenhangend geheelvan onderwijseenheden, gericht op de
verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied
van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de
opleiding voltooit, dient te beschikken zoals bedoeld in artikel 7.3, lid
2 van de Wet.

Opleidingscommissie
Commissie voor advies en beoordeling betreffende het onderwijs en
de OER zoals bedoeld in artikel 10.3c van de Wet.

Opleidingsprofiel
Het totaal van startcompetenties waarvoor de opleiding opleidt, dat
wilzeggen de beroepscompetenties op het niveau van de
beg in nend beroepsbeoefenaar.

Portfolio
(Digitale) vezameling van bewijsstukken waarin de student kan
aantonen dat hij de competenties van een bepaalde opleiding
beheerst.

Propedeuse
Eerste fase in een bacheloropleiding zoals bedoeld in artikel 7.8 lid
2 van de Wet.

Propedeutisch
Examen

Afsluiting van een propedeutische fase van een bacheloropleiding of
van een Associate Degree, Bachelor- of Masteropleiding zoals
bedoeld in de artikelen 7.10b lid 3,7.3 lid 3,7.8|id 3 en 7.10\id2
van de Wet.
Het afsluitend examen kan tevens omvatten een aanvullend
onderzoek dat door de examencommissie zelf wordt verricht zoals
bedoeld in artikel 7.10 lid 2 van de Wet.

Startcompetenties
Beroepscompetenties op het niveau van een beginnend
beroepsbeoefenaar.
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Term: Uitleg:

Student Degene die bij de instelling ingeschreven is zoals bedoeld in artikel
7.32tlm 7.34 van de Wet.

Studieadvies

Een advies dat door de bacheloropleiding op het einde van de
propedeutische fase aan de student wordt uitgereikt over de
voortzetting van zijn studie binnen of buiten de opleiding; aan dit
advies kan ook een afwijzing verbonden zijn.

Studiejaar De periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop
volgende jaar.

Studielast De genormeerde tijdsinvestering in eenheden van 28
studiebelastingsuren verbonden aan ondenruijsactiviteiten

Studieloopbaan-
begeleider

Begeleider van een student bij de planning, de aanpak, de te maken
keuzes en de voortgang van de studie.

Studieloopbaan-
begeleiding

Begeleidingssysteem waarbij de ontwikkeling van de individuele
student centraal wordt gesteld. De student wordt gestimuleerd te
reflecteren op de eigen ontwikkeling als toekomstig beroeps-
beoefenaar en zelf de verantwoordehjkheid voor zijn ontwikkeling te
nemen.

Studiepunt

Een studiepunt is gelijk aan 28 genormeerde studiebelastingsuren
en wordt toegekend indien een onderwijseenheid met goed gevolg
is afgelegd. lnternationaalwordt hiervoor de term Credits of
European Credits (EC's) gebruikt.

Toets

Actíviteit op grond waarvan wordt beoordeeld of een student
bepaalde kennis, vaardigheden of competenties bezit. Een toets kan
leiden tot het toekennen van studiepunten of een bewijs leveren ten
behoeve van het portfolio.

Toets nieuwe
opleiding

De toets die tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding
positief is beoordeeld na onderzoek door de Nederlands-Vlaamse
Accreditatie Organisatie met betrekking tot registratie van deze
nieuwe opleiding in het CROHO.

Vrijstelling Gehele of gedeeltelijke ontheffing om te voldoen aan inschrijvings-
en / of toelatingsvoonryaarden en / of het afleggen van examens.

WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Staatsblad 1gg5, S01 en de
latere aanvullingen en wijzigingen).

Wet Wet op het hoger ondenruijs en wetenschappelijk ondezoek (WHW
Staatsblad 593, 1992 en de latere aanvullingen en wijzigingen).

Bij de opleiding worden de bovenstaande definities gebruikt.
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Artikel 2 Kenmerken van de opleiding

1. Deze OER heeft betrekking op alle bacheloropleidingen van Hogeschool Dirksen.

2. Elke bacheloropleiding heeft een propedeutische fase, met een omvang van circa
60 studiepunten. De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en
verwijzende functie.

3. De hoofdfase van de bacheloropleiding heeft een studielast ter waarde van circa
180 studiepunten.

4. De opleiding bestaat uit verschillende onderwijseenheden (modules), die zijn gericht
op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis,
inzicht en vaardigheden, waarover degene die de opleiding voltooit, dient te
beschikken. Een module vormt een afgerond, samenhangend geheel, dat wordt
afgesloten met een examen, een praktijkopdracht uit de eigen werkomgeving, of een
case aan de hand van een beschreven praktijksituatie.

De examens worden maandelijks afgenomen; de student kan zich hiervoor
aanmelden via de website http://www.dirksen.nl/Examens/Aanmelden HTO-E-
examen.htm van de Hogeschool Dirksen. De praktijkopdrachten en de cases worden
beoordeeld door een docent, aan de hand van een beoordelingsformulier, die
onderdeel uitmaakt van de desbetreffende module.

Het slagen voor het examen, de praktijkopdracht of de case levert een certificaat op.
Elke module kan als losse module worden bestudeerd, maar ook in combinatie met
andere modules. Een onderwijseenheid kan ook betrekking hebben op een niveau
van een competentie of een onderdeel van (een) competentie(s).

Elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een examen. Examens die betrekking
hebben op de beoordeling van niveaus van competenties worden afgenomen tijdens
een competentie-examen.

5. Het examen, van de propedeuse of de opleiding, is behaald, zodra de student alle
onderwijseenheden, behorende tot de propedeuse of de opleiding heeft behaald.

GRONDSLAG, COMPETENTIES EN BEROEPSVEREISTEN

Artikel 3 Grondslag, competenties

1. De grondslag van de bacheloropleiding is te vinden in het CROHO

2. De opleiding heeft betrekking op startcompetenties. Een overzicht van de start-
competenties van de opleiding lT Service Management is opgenomen in bijlage 1
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VOOROPLEIDING EN TOELATING TOT DE OPLEIDING

Artikel 4 Toelatingseisen bacheloropleiding

1. Voor de ínschrijving voor een bacheloropleiding bij een hogeschool geldt als
vooropleidingseis het bezit van een diploma vwo, havo (met profielen) of een diploma
van een middenkaderopleiding of een specialistenopleiding zoals bedoeld in artikel
7.2.2. eerste lid, onder d en e van de WEB of een bij ministeriële regeling
aangewezen vakopleiding zoals bedoeld in artikel 7.2.2. eerste lid, onder c van de
WEB.

2. Het instellingsbestuur verleent, overeenkomstig artikel 7.28lid 2 van de Wet,
vrijstelling van de vooropleidingseis zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, indien het
overgelegde diploma bij rninisteriële regeling als tenminste gelijkwaardig is
aangemerkt.

3. Een getuigschrift van een propedeuse of afsluitend examen van een hbo- of wo-
opleiding geeft op grond van artikel 7.28lid I van de wet eveneens recht op
inschrijving voor een bacheloropleiding aan een hogeschool.

4. Voor de bacheloropleiding gelden de volgende nadere vooropleidingseisen zoals
vastgelegd in de ministeriële regeling op grond van artikel 7.25 van de Wet met
betrekking tot het profiel en / of een te volgen vak van het havo-, vwo-diploma of
WEB diploma, zoals bedoeld in lid 1.
Een student die niet aan het vereiste profiel voldoet of niet het juiste vak heeft
gevolgd dient deze deficiëntie voor aanvang van het ondenruijs weg te werken. (artikel
7.25lid 4 van de Wet).

Een student die wordt toegelaten op grond van een diploma of getuigschrift (zoals
bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel) dient eveneens te voldoen aan de nadere
vooropleidingseisen zoals bedoeld in lid 4.Via een aanvullend onderzoek (zoals
bedoeld in artikel 7.25lid 4 van de wet) wordt nagegaan of de student over de
vereiste kennis beschikt.

Ten aanzien van andere dan de in lid 1 tot en met lid 3 genoemde diploma's beslist
de instituutsdirecteur of het diploma op grond waarvan de student om toelating
verzoekt gelijkwaardig is en toelating biedt tot de bacheloropleiding.
Op grond van artikel 7.28 heeft het instellingsbestuur bepaald dat 'oude' havo- en
vwo-diploma's met vakkenpakketten tenminste gelijkwaardig zijn aan de'nieuwe'
diploma's met profieleisen. Bezitters van genoemde diploma's kunnen derhalve op
grond van een oud diploma toegelaten worden.

Artikel 5 Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek (21+regeling)

1. Studenten díe bij hun start bij de opleiding 21jaar of ouder zijn en niet voldoen aan
de vooropleidingseisen en niet hiervan zijn vrijgesteld (zie artikel4) kunnen op grond
van een toelatingsondezoek van deze vooropleidingseisen vrijgesteld worden.

2. De uitslag van het toelatingsonderzoek wordt de student binnen 2 weken
meegedeeld.

3. Het toelatingsondezoek kan eveneens deel uitmaken van een EVC procedure. ln dat
geval wordt in de EVC procedure nagegaan of de student voldoet aan de eisen die
zijn gesteld bij het toelatingsonderzoek.
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4. lndien het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd wordt de student
vrijgesteld van de vooropleidingseisen van de betreffende bacheloropleiding en
ontvangt de student hiervan een verklaring ex artikel 7.29 van de Wet.

Artikel 6 Eisen werkkring

1. Voor een inschrijving aan de deeltijdopleiding dient een student werkzaam te zijn in
een aan de opleiding gerelateerde werkomgeving. Bij de opzet van het curriculum is
bepaald welke onderwijseenheden de student zal behalen in het ondenrvijsdeel en
wel ke onderwijseen heden tijdens de beroepsu itoefen i ng.

Artikel 7 Intake assessment

1. Bij de instroom in een opleiding kan een intake assessment plaats vinden als er
sprake is van EVC's.
Een intake assessment kan betrekking hebben op een globale beoordeling van het
overgelegde bewijs dat de student kan gebruiken om een persoonlijk
ontwikkelingsplan op te stellen. Het bewijs van de eerder verworven competenties
kan de student inbrengen in zijn portfolio.
Een intake assessment kan ook betrekking hebben op de beoordeling of
competenties behaald zijn. ln dit geval wordt het intake assessment afgenomen door
assessoren.

2. Wanneer een student denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling van toetsen met
studiepunten dient hij hiervoor een verzoek in brj de examencommissie.

Geldig voor studiejaar 2011-2012,
vastgesteld door de directie op I augustus 201 1

10



INHOUD VAN DE OPLEIDING EN DE EXAMENS

Artikel I Overzicht ondenarijseenheden en studiepunten

1. De opleiding bestaat uit een samenhangend geheel van ondenrvijseenheden. Een
ondenrvijseenheid heeft betrekking op het verwerven van kennis of vaardigheden of
heeft betrekking op een niveau van een competentie of een onderdeel van (een)
competentie(s).

2. Aan onderuvijseenheden worden hele studiepunten toegekend. ln bijlage 2 is de
verdeling van studiepunten vermeld. ln dit ovezicht is opgenomen de studiepunten
die zijn gekoppeld de ondenivijseenheden.

3. Studiepunten behorende bij het niveau van een competentie worden uitsluitend
toegekend zodra een student tijdens een competentie-examen heeft laten zien de
betreffende competentie op dit niveau te beheersen.

4. De studiepunten voor onderdelen van competenties worden toegekend zodra de
bijbehorende toets is behaald.

EXAMENCOMMISSIE, EXAMINATOREN EN TOETSING

Artikel 9 Examencommissie

1. Doorof namensde Directiewordtconform artikel T.l2vandeWetvoorelkeopleiding
een examencommissie ingesteld.

2. ln de Wet ziin aan de examencommissie de volgende taken en bevoegdheden
toegedeeld:
- het borgen van de kwaliteit van de examens en examens onverminderd artikel

7 .12c van de Wet en artikel 14 van de OER (artikel 7 .12b lid 1 sub a);
- het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen(beoordelingsnormen) binnen het

kader van de OER om de uitslag van examens en examens te beoordelen en vast
te stellen (artikel 712b lid 1 sub b van de Wet);

- het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer examens (artikel
7jzb lid 1 sub d van de Wet);

- het uitreiken van een getuigschrift (7.1 1 líd 2 van de Wet);
- het afgeven van een verklaring aan een student die meer dan één examen met

goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt
(7.11 lid 5 van de Wet);

- het afgeven van het diploma supplement (7.11 lid 4 van de Wet);
- het aanwijzen van examinatoren (712c van de Wet);
- het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens
toetsen c.q. examens en met betrekking tot de in dat verband te nemen
maatregelen (zoals het treffen van maatregelen bij inbreuk op de orde tijdens
toetsen c.q. examens en bij fraude) (7.12b tid 2 van de Wet);

- het jaarlijks opstellen van een verslag van haarwerkzaamheden (7.12b lid 4 van de
Wet);
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Daarnaast heeft de examencommissie op grond van de Wet de bevoegdheid om de
volgende taken uit te oefenen:
- afwijking van het gestelde in de OER met betrekking tot:
- de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde examens (7.13 lid 2 sub k van

de Wet);
- de vorm van het afleggen van een toets c.q. examen (7.13 lid 2 sub I van de Wet);
- de openbaarheid van mondeling af te nemen toetsen c.q. examens (7.13 lid 2 sub

n van de Wet);
- bepalen dat het examen een door haar zelf te verrichten onderzoek bevat (7.10\id 2

van de Wet);
- bepalen dat niet ieder examen van een examen met goed gevolg hoeft te
worden afgelegd (7.10 lid 3 van de Wet);

- het verlenen van toegang tot de postpropedeutische fase voordat het
propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd (7.30 lid 3 van de Wet);

- het onderzoeken of een minnelijke schikking mogelijk is wanneer een student
beroep heeft ingediend bij het College van beroep voor de examens (artikel 7.61
van de Wet);

Daarnaast heeft de examencommissie de opdracht, indien wenselijk dan wel
noodzakelijk, zorg te dragen voor bemiddeling bij problemen met studenten met
betrekking tot haar taken zoals hierboven omschreven.
Verder brengt de examencommissie advies uit aan de directeur omtrent het uit te
brengen studieadvies. lndien gewenst raadpleegt de examencommissie hiervoor de
studieloopbaanbegeleider.

De examencommissie kan het instellingsbestuur adviseren de inschrijving van een
student voor een opleiding te beëindigen dan wel te weigeren, wanneer de student
door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de
uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem
opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening (artikel
7.42a van de Wet).

3. De leden van de examencommissie worden benoemd op basis van hun
deskundigheid op het terrein van de desbetreffende opleiding of groep van
opleidingen.
Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, worden de leden van de
desbetreffende examencommissie gehoord.
De examencommissie bestaat ten minste uit een voozitter, een plaatsvervangend
voorzitter, een secretaris en examinatoren zoals vermeld in artikel 14 van deze
regeling, te benoemen door de instituutsdirecteur. Bij afwezigheid van voornoemde
functionarissen tijdens een vergadering kan de examencommissie zelf één of meer
plaatsverva n gers benoemen voor deze fu ncties.
De samenstelling van de examencommissie geldt per opleiding.

4. De voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger voert ingeval van
spoedeisendheid de taken van de examencommissie uit. Hij maakt hiervan onverwijld
melding aan de voltallige examencommissie.

5. Tegen een beslissing van de examencommissie staat beroep open bij het College
van beroep voor de examens binnen een termijn van 4 kalenden¡veken. De student
heeft ook de mogelijkheid zich binnen een termijn van 3 werkweken eerst tot de
examencommissie van zln bacheloropleiding te wenden met een verzoek tot
herziening.
Tegen een afwijzend studieadvies dient de student echter altijd rechtstreeks beroep
aan te tekenen bij het College van Beroep voor de examens.
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Artikel 10 Examinatoren

1- voor elke toets c.q. elk competentie-examen wordt / worden door de
examencommissie één of meer examinatoren aangewezen. Een examinator kan ook
een deskundige van buiten de instelling zijn. Bij een competentie-examen wordt de
examinator aangeduid als assessor.

2 Elke toets omvat het door de examinator te verrichten onderzoek naar de kennis, de
vaardigheden of competenties van de student alsmede de beoordeling van de
uitkomsten van dat onderzoek.

3. Tijdens een competentie-examen wordt door de assessoren onderzocht welke
competenties de student heeft verworven en op welk niveau. Aan elk competentie-
examen neemt minimaal één assessor deel die niet is betrokken bij de
studieloopbaanbegeleiding van de betreffende student.

4. De opdrachten, opgaven, beoordelingsnormen en beoordelingscriteria worden door
de examinatoren vastgesteld binnen de richtlijnen en de aanwijzingen die door de
examencommissie zijn vastgesteld. Voorts neemt / nemen de examinator(en) de
toets c.q. het competentie-examen af en stelt i stellen de uitslag daarvan vast.

5. lndien één en dezelfde toets door meer dan één examinator wordt afgenomen en de
uitkomst daarvan wordt beoordeeld, ziet de examencommissie er op toe, dat die
examinatoren dezelfde toetsen beoordelen aan de hand van dezelfde normen.
Daartoe worden de desbetreffende normen door de betrokken examinatoren tevoren
schriftelijk vastgelegd. Zo nodig wijst de examencommissie een voor het beoordelen
eerstverantwoordelijke examinator aan.
Voor een com petentie-exa men worden vooraf beoordel i n gscriteria opgesteld.

6. De examencommissie stelt, zo nodig in overleg met de examinator, vast of voldaan is
aan de voorwaarden voor toelating tot het competentie-examen, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de student zelf om na te gaan of hij aan de voorwaarden
voldoet.

7. De examinator bepaalt de voor het afleggen van de toets beschikbare tijdsduur en de
hulpmiddelen waarvan de student tijdens het afleggen van de toets gebruik kan
maken, binnen de richtlijnen en de aanwijzingen die door de examencommissie zijn
vastgesteld en vermeldt dit op de toetsopgaven.

Artikel 11 Vormen van toetsing en toetsingscriteria

1. Examens

Tijdens het examen wordt gemeten in hoeverre de doelstellingen van de gehele
module door de student zijn gerealiseerd, en op welk niveau. Dit examen wordt
afgenomen onder toezicht, op een locatie van de Hogeschool Dirksen of van het
externe exameninstituut. De tijd die voor het examen beschikbaar is, is beperkt. De
normering en de cesuur zijn van tevoren opgesteld door de examencommissie van
de Hogeschool Dirksen of door die van het externe exameninstituut.
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2. Praktijkopdrachten

ln de praktijkopdrachten die onderdeel uitmaken van het programma wordt een kader
omschreven van waaruit de student in zijn werkomgeving:

o een concrete probleemsituatie analyseert;
. hiervoor verschillende mogelijke oplossingsmethodes samenstelt aan de hand van

de theorie;
. daaruit de beste oplossingsmethode kiest;
. deze oplossingsmethode toepast op de gestelde probleemsituatie;
o vaststelt in hoeverre de gekozen oplossingsmethode leidt tot de oplossing van het

probleem;
. en evalueert waar er, achteraf gezien, andere keuzes gemaakt hadden moeten

worden.

Vervolgens wordt door de student aangegeven hoe de eerder gevolgde
selectiemethode voor de beste oplossingsmethode dient te worden aangepast, om
een dergelijke betere keuze vooraf te kunnen maken.

3. Afstudeerscriptie

De afstudeerscriptie is de laatste activiteit die met voldoende resultaat moet worden
afgerond om in het bezit te komen van het getuigschrift van de Hogeschool Dirksen.
Het doel van de afstudeerscriptie is tweeledig:

. een literatuuronderzoek op het gehele vakgebied waarop de studie zich heeft
gericht;

. gecombineerd met een toepasbaarheidonderzoek binnen de eigen organisatie

De afstudeerscriptie wordt afgesloten met een presentatie en verdediging.

Artikel 12 Procedure voor toetsen

1. Toetsen kunnen schriftelijk, mondeling of op een andere wijze plaatsvinden

2. Een mondelinge toets wordt afgelegd bij tenminste 2 examinatoren, waarbij één van
de examinatoren op aanwijzing van (de voorzitter van) de examencommissie als
eerste examinator fungeert.
Eén examinator is toegestaan na goedkeuring van de directie en een verklaring van
geen bezwaar van de student.

3. De wijze van toetsen alsmede de examenprocedures z¡n afzonderlijk beschreven in

het Examenreglement Hogeschool Dirksen.
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4. lndien tijdens de opleiding een afstudeerscriptie wordt geschreven dient deze
afstudeerscriptie digitaal (bij voorkeur in PDF en als 1 document) aangeleverd te
worden, zodat deze kan worden opgenomen in de digitale kennisbank. Bij
aanlevering van de afstudeerscriptie voegt de student het ondertekende
'Toestemmingsformulier tot opname en beschikbaarstelling afstudeerscriptie in
digitale kennisbank' bij. Hiermee geeft de student toestemming tot opname van de
afstudeerscriptie in de kennisbank en tot beschikbaarstelling voor potentiële
gebruikers binnen en buiten de hogeschool.
Student en / of opdrachtgever/stagebiedende organisatie kunnen br1 het aanleveren
van de digitale scriptie aangeven niet akkoord te gaan met opname van de scriptie in
de databank.

Artikel l3 Herkansing

1. Een schriftelijke of mondelinge toets wordt minimaal zes keer per studiejaar
aangeboden.

2. Een student die op basis van de scriptie een onvoldoend eindoordeel krijgt dient zich
opnieuw in te schrijven voor de afstudeermodule.

Artikel 14 Geldigheidsduur behaalde toetsen, minors en competentieniveaus

De geldigheidsduur van behaalde examens is 10 jaar

VRIJSTELLINGEN

Artikel 15 Vrijstelling van de propedeuse

De directeur kan conform artikel 7.30 lid 2van de Wet vrijstelling verlenen van het
propedeutisch examen op grond van het bezit van een tenminste gelijkwaardig Nederlands
of buitenlands diploma.

Artikel I 6 Vrijstelling

Het is mogelijk om vrijstelling voor bepaalde onderdelen aan te vragen als u beschikt over
eerder verworven voorkennis. Op grond van de WHW worden vrijstellingen verleend door de
Vrijstellingscommissie Hogeschool Dirksen. De Vrijstellingscommissie beslist ook over de
toelating tot de bacheloropleíding..

Vrijstelling voor de bacheloropleiding

De Vrijstellingscommissie kan binnen de opleiding vrijstelling verlenen voor het afleggen van
één of meer examens met dien verstande dat de student altijd minimaal2So/o van het aantal
studiepunten bij de Hogeschool Dirksen moet behalen; dit komt voor de bacheloropleiding
neer op 60 studiepunten. De eindopdracht maakt deel uit van deze 60 studiepunten. Een
bachelorgetuigschrift kan alleen verleend worden als de student aan deze verplichting
voldaan heeft.

Vrijstell ingsprofielen

Voor elke opleiding gelden aparte vrijstellingsprofielen. Deze staan beschreven in de bijlage
behorend bij de Vrijstellingsregeling HBO.
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Aanvragen

U kunt een verzoek indienen met onderstaand formulier. Elk vrijstelling- en/of
toelatingsvezoek wordt individueel beoordeeld door de Vrijstellingscommissie.

Een vezoek tot vrijstelling kost € 50,-. Uiterlijk 2 maanden na registratie van het verzoek
ontvangt u bericht. De Commissie voor de examens heeft deze tijd nodig om de door u
gevolgde opleiding(en) te toetsen naar overeenstemming in inhoud, niveau en omvang met
de gewenste opleiding. Het is mogelijk dat tussentijds nog gevraagd wordt naar aanvullende
informatie, van u of van derden, voor de uiteindelijke beoordeling.

Eén en ander is gepubliceerd op http://www.dirksen.nl/Hoqeschool/HTO l/Vriistellinqen.htm

GROHO-opleidingen

Bij de beoordeling van vezoeken tot vrijstelling wordt uitgegaan van een (Nederlandse) hbo-
of wo-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
(CROHO). Bij niet-CROHO-opleidingen vindt controle plaats bij de NUFFIC en/of de lB -
groep.

Artikel I 7 Studiebegeleiding

1. De student wordt tijdens zijn opleiding begeleid door een digitale coach

2. De digitale coach bewaakt de voortgang van de student en bespreekt eventuele
knelpunten met de student.

Artikel 18 Studievoortgang

1. De resultaten van toetsen worden geregistreerd onder verantwoordelijkheid van de
opleiding in DirksenPlaza.

2. ln het eerste jaar van de propedeuse ontvangt de student vier keer per jaar een
bericht over zijn studievoortgang op dat moment. Hierbij wordt aangegeven welke
indicatie voor hem van toepassing is:
A - de studievoortgang ligt op schema
B - er is sprake van een beginnende studieachterstand
C - er is sprake van aanzienlijke studieachterstand, reden tot zorg
D - er is sprake van ernstige studieachterstand, zeet zotgwekkend
ln de propedeuse is de indicatie van het tweede en vierde voortgangsbericht
gekoppeld aan de criteria van het voorlopig studieadvies en het studieadvies dat aan
het eind van het eerste jaar wordt uitgebracht. (zie artikel 30)
ln het studievoortgangsysteem wordt geregistreerd welk studievoortgangbericht is
afgegeven.

Na het eerste jaar inschrijving in de propedeuse ontvangt de student twee keer per
jaar een bericht over zijn studievoortgang.

3. Na een competentie-examen worden studiepunten toegekend voor die competenties
die de student heeft aangetoond. De registratie van studiepunten geschiedt onder
verantwoordelijkheid van de opleiding.
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4. Na deelname aan een examen ontvangt de student een overzicht met de behaalde
studiepunten.

Artikel I 9 añarijzend studieadvies

1. lndien de resultaten over een langere periode onvoldoende zijn kan de instelling een
afwijzend stud ieadvies uitbrengen.

2. ln elk afwijzend studieadvies wordt uitdrukkelijk vermeld dat de afwijzing uitsluitend
betrekking heeft op de genoemde opleiding. Aan elk afiruijzend studieadvies wordt bij
wijze van advies een verwijzing toegevoegd.

AFSLUITING OPLEIDING, GETUIGSCHRIFT, DOORSTROOM

Artikel 20 Uitslag van examens, getuigschrift, verklaring

1. lndien is voldaan aan het bepaalde in artikel 2lid 5 en daarmee alle studiepunten zijn
behaald, reikt de examencommissie het getuigschrift uit ten bewijze dat het examen
met goed gevolg is afgelegd.
Het getuigschrift wordt namens de examencommissie ondertekend door de voorzitter
of plaatsvervangend voorzitter en de secretaris en indien van toepassing door een
(externe) deskundige.
Op het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde examen wordt vermeld:
a de naam van de opleiding zoals vermeld in het CROHO;
b de onderdelen van het examen;
c de eventuele bevoegdheid;
d de toegekende graad;
e de datum van de laatste accreditatie.

Voor het getuigschrift van het propedeutisch examen zijn de onderdelen c en d niet
van toepassing.

2. Voordat het getuigschrift wordt afgegeven controleert de instituutsdirecteur namens
het instellingsbestuur of de student ingeschreven heeft gestaan en collegegeld heeft
betaald. (zie artikel 7.11 lid 2 van de Wet)

3. De uitreiking van het getuigschrift vindt plaats op een door de opleiding te bepalen
ttjdstip. De student kan de examencommissie vezoeken om nog niet tot uitreiking
over te gaan.

4. Degene van wie tijdens een examen één of meer toetsen met studiepunten heeft
behaald en aan wie geen getuigschrift zoals bedoeld in het eerste lid kan worden
uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de examencommissie af te geven
verklaring, waarin minimaal de desbetreffende behaalde toetsen met studiepunten
zijn vermeld.
ln de verklaring wordt vermeld dat behaalde toetsresultaten in principe 10 jaar geldig
zijn.
ln de verklaring kan een voorbehoud gemaakt worden voor het geval er sprake ís van
een grondige wrjziging van de opleiding.
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5. Aan elke student die meldt dat hij vertrekt zonder dat hij het afsluitend examen van de
opleiding heeft afgerond wordt een exitgesprek aangeboden. Op verzoek van de
student kan hem een verklaring meegegeven worden waarbij de studielast van reeds
behaalde toetsresultaten wordt vertaald naar een equivalent van studiepunten.

6. Op grond van artikel 7.9d van de Wet meldt het instellingsbestuur aan de lB Groep
welke student het afsluitend examen van de opleiding met goed gevolg heeft
afgelegd.

U ITVOERINGSREGELING EXAMENCOMMISSIE

Artikel 2l Gang van zaken rondom schriftelijke toetsen

1. Een schriftelijke toets wordt afgelegd onder toezicht van tenminste één examinator of
één surveillant, zijnde een personeelslid van de instelling, daartoe aangewezen door
de examencommissie.

2. Op vezoek van de toezichthoude(s) overlegt de student het bewijs van inschrijving
zoals bedoeld in artikel 7.33 lid 2 van de Wet. Daarnaast dient de student zich te
kunnen legitimeren. Als de student niet in staat is een geldig bewijs van inschrijving te
tonen, maar zich wel kan identificeren, maakt de toezichthouder hiervan na afloop
melding aan de voor¿itter van de examencommissie.
Als bij controle blijkt dat de student tijdens het maken van de toets niet ingeschreven
stond wordt het eventueel toegekende resultaat ongeldig verklaard.
Studenten die zich niet kunnen identificeren zijn uitge$loten van deelname aan
toetsen.

3. Alle aanwijzingen van de examencommissie, examinator of surveillant, dienen door
de student te worden opgevolgd. Te gebruiken hulpmiddelen bij de toets zijn in de
toetsinstructie of op de toetsopgaven vermeld.

4. Een student die niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens lid 3, kan door de
examencommissie of examinator worden uitgesloten van verdere deelname aan de
desbetreffende toets. Deze uitsluiting is slechts van toepassing op de toets die op dat
moment wordt of is afgelegd. De uitsluiting heeft tot gevolg dat de student geacht
wordt deel te hebben genomen aan de mogelijkheid tot het afleggen van de toets.

5. Het verloop van de schriftelijke toets wordt in een verslag en / of protocol vastgelegd.
ln het verslag worden de namen en handtekeningen van de deelnemende studenten,
het tijdstip van aanvang en beëindiging van de deelname van elke student, het aantal
ingeleverde pagina's en een omschrijving van eventuele onregelmatigheden.

6. De toetsopgaven mogen niet door de student na afloop van de toets worden
meegenomen.

7. De examinator beoordeelt het gemaakte werk, stelt de uitslag vast en maakt deze
bekend volgens de procedure zoals hieronder beschreven.

8. Op verzoek van de student kan de examencommissie besluiten het werk door een
tweede corrector te laten beoordelen.
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Artikel 22 Gang van zaken rondom mondelinge toetsen

1' Een mondelinge toets wordt afgelegd bij tenminste 2 examinatoren, waarbij één van
de examinatoren, op aanwijzing van (de voozitter van) de examencommíssie, als
eerste examinator fungeert.
Eén examinator is toegestaan na goedkeuring van de directie en een verklaring van
geen bezwaar van de student.

2- Het verloop van de mondelinge toets wordt ín een verslag vastgelegd. ln het verslag
worden het tijdstip van aanvang en beëindiging, een beknopte weeigave van de
inhoud van het toetsgesprek en de beoordeling ervan opgenomen.

3. De examínato(en) beoordeelt / beoordelen de mondelinge toets terstond en legt /
leggen de uitslag schriftelijk vast. De student ontvangt eén schriftelijke verklaring van
de examinator(en) over de uitslag. lndien examinatoren niet tot eeneensluidend
oordeel kunnen komen, beslist de eerste examinator.

Artikel 23 Gang van zaken rondom praktijkopdrachten

1. Een praktijkopdracht wordt beoordeeld door tenminste een examínator.

2' Een praktijkopdracht mag pas worden uitgevoerd als de student een plan van aanpak
heeft samengesteld dat is goedgekeurd door de examinator.

3. De examinator beoordeelt de praktrl-kopdracht en legt de uitslag schriftelijk vast, door
middel van een standaardformulier. De student ontvangt een schriftelijké verklaríng
van de assessor(en) over de uitslag.

Artikel 24 Onregelmatigheden en fraude

1' lndien een student zich ten aanzien van (een onderdeelvan) het examen aan een
onregelmatigheid schuldig heeft gemaakt, kan de examencommissie bepalen dat aan
die student het recht wordt ontnomen één of meer toetsen c.q. competentie-examen
van de opleiding af te leggen gedurende een door de examencommissie te bepalen
periode van ten hoogste één jaar.
lndien de toets of het competentie-examen al was beoordeeld wordt het resultaat
ongeldig verklaard.

2. Bij ernstige fraude kan de examencommissie de directie voorstellen de inschrijving
van betrokkene defínitief te beëindigen.

3. lndien de onregelmatigheid eerst na afloop van het examen wordt ontdekt, kan de
examencommissie de student het getuigschrift zoals bedoeld in artikel 7.11 van de
Wet, onthouden of kan zij bepalen dat de betrokken student het getuigschrift
slechts kan worden uitgereikt na een hernieuwde toets, een hernieuwd óompetentie-
examen of een hernieuwd examen in de door de examencommissie aan te wijzen
onderdelen en op een door haar te bepalen wijze.
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4. Alvorens een beslissing ingevolge het eerste of tweede lid te nemen, hoort de
examencommissie de student en eventuele belanghebbenden. Van dit horen wordt
een verslag gemaakt, dat door de student ondertekend wordt voor gezien of akkoord,
eventueel met de aantekening "gezien, maar niet akkoord". De examencommissie
deelt haar beslissing onverwijld mede aan de student, zo mogelijk mondeling en in
ieder geval schriftelijk. Tevens wordt de beroepsmogelijkheid voor de student
aangegeven.

5. De examencommissie maakt van de beslissing en van de feiten waarop deze steunt,
een rapport op.

BEWARING EN HARDHEIDSCLAUSULE

Artikel 25 Bewaring

1. De examencommissie draagt zorg voor de bewaring van de verslagen zoals bedoeld
in de artikelen 21,22,23 alsmede de opgaven, de beoordelingsnormen en het

beoordeelde schriftelijke werk gedurende de periode zoals aangegeven in lid 3.

2. De in lid 3 genoemde termijn wordt verlengd indien dat nodig is in verband met een
beroepsprocedure.

3. De examencommissie draagt et zorg voor dat van elke student de volgende
gegevens gedurende 50 jaar bewaard blijven in het archief van de instelling:
- persoonsgegevens met inachtneming van de wetgeving op het gebied van

bescherm ing persoonsgegevens;
- gegevens over het behaald hebben van een propedeutisch getuigschrift en / of een

getuigschrift hoger beroepsonderwijs en bijbehorende cijferlijsten, dan wel een
u itgereikte verklari n g of behaa ld certificaat.

De overige gegevens, waaronder gemaakte toets, het digitaal assessment portfolio,
met uitzondering van werkstukken zoals aangegeven in het opleidingsspecifieke deel,
kan worden vernietigd of teruggegeven aan de student na het verstrijken van
tenminste 6 maanden na de bekendmaking van de beoordeling.

Ten behoeve van de visitatie blijft gedurende een termijn van 6 jaren bewaard een
representatieve set van toetsen, inclusief beoordelingen, opdrachten, portfolio's en
verslage n va n com petentie-exa mens, sta geverslagen, proj ectverslagen.

4. Bewijzen dat een competentie-examen met goed gevolg is afgelegd afgegeven door
de examinator worden 10 jaar bewaard.

5. Voor studenten die zonder getuigschrift vertrekken wordt de verklaring, zoals bedoeld
in artikel 20 lid 5, 10 jaar bewaard.
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Artikel 26 Hardheidsclausule

1. De examencommissie is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van
zwaarwegende aard die zich bij de toepassing van deze regeling mochten voordoen,
alsmede beslissingen te nemen in zaken waarin deze regeling niet voorziet. Om te
bepalen of de hardheidsclausule toegepast moet worden weegt de
examencommissie de belangen van de student en die van de opleiding. Voor
gevallen waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de
voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger. ln het laatste geval
doet deze zo spoedig mogelijk melding aan de leden van de examencommissie.

2. De student richt daartoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan de
examencommissie conform het gestelde in artikel 44 van het Studentenstatuut. De
examencommissie beslist op het vezoek en deelt de beslissing schriftelijk en
gemotiveerd aan betrokkene mede, onder vermelding van de beroepsmogelijkheíd

SLOT. EN INVOERINGSBEPALINGEN

Artikel 27 Inwerkingtreding, wijziging, bekendmaking en citeertitel

L Dit algemene deel van de OER is geschreven voor vraaggericht ondenrvijs. Deze
regeling treedt in werking vanaf 1 september 2008 voor alle studenten die op dat
moment zijn ingeschreven bij een Hbo-opleíding.

2. De instituutsdirecteur stelt vóór 1 september het opleidingsdeel van de OER vast
voor het studiejaar dat op 1 september van start gaat en draagt et zorg voor dat het
opleidingsspecifieke deel van deze regeling en elke wijziging daarvan worden
gepubliceerd door middel van uitreiking van een exemplaar van de regeling aan
nieuw ingeschreven studenten en ter inzage legging bij het opleidingssecretariaat
dan wel via het ter beschikking stellen via het lnternet / lntranet.

3. De tekst van de OER kan aangepast worden indíen wijziging(en) in de organisatie of
organisatieonderdelen daar aanleiding toe geeft / geven.

4. Deze regeling kan worden aangehaald als " Algemeen deel van de Ondenrvijs- en
examenregeling Hogeschool Dirksen.

Artikel 28 Overgangsbepali ngen

Bij de overgang van een 'oud' naar een 'nieuw'curriculum geldt de volgende richtlijn. Na het
laatste reguliere aanbod van het'oude' ondenruijs en de daarbij behorende toets, c.q. het
daarbij behorende examen, wordt de betreffende toets, c.q. het examen, nog twee maal als
herkansing aangeboden. Daarna wordt bepaald welke toets, c.q. welk examen uit het
'nieuwe' ondenivijs een student moet afleggen ter vervanging van het 'oude' onderdeel.

Artikel 29 Onvoorziene gevallen

ln gevallen waarin het opleidingsspecifieke deel van de OER niet vooziet beslist de
examencommissie, tenzij het gaat om onderwerpen als beschreven in paragraaf 3. ln die
gevallen is de directeur bevoegd.
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BIJLAGE I: PROGEDURE AFSTUDEREN

Zoals beschreven in het Didactisch Model, wordt de student aan het eind van diens studie in
staat geacht om voldoende kennis en vaardigheid te hebben opgedaan om met een grote
zelfstandigheid een afstudeeropdracht te kunnen uitvoeren en succesvol af te ronden.

Deze afstudeeropdracht richt zich op technische aspecten van de door de afstudeerder
gekozen afstudeerrichting en op technisch-organisatorische - en technisch-economische
aspecten van bedrijven waarin deze worden toegepast.

De afstudeeropdracht richt zich op een probleemstelling binnen de werkomgeving van de
afstudeerder. Bij een uitvoerige analyse hiervan worden de volgende punten opgenomenl

. Een vergelijking van hulpmiddelen, technieken en/of modellen;

. Sterke en zwakke eigenschappen;

. Toepassingsgebied en focus;

. Acceptatie in de bedrijfswereld.

Een Plan van aanpak voor dit ondezoek moet vooraf door Hogeschool Dirksen worden
goedgekeurd.

Vervolgens bestaat de afstudeeropdracht uit de volgende onderdelen:
- Een vooronderzoek op het gebied van de probleemstelling uit de afstudeenichting;
- Een haalbaarheidsondezoek van mogelijke oplossingen binnen de eigen

werkomgeving;
- Een afstudeerpresentatie.

Deze onderdelen worden door de afstudeerder uitgewerkt in een scriptie en een presentatie,
waarbij hij/zij wordt begeleid door twee afstudeerbegeleiders van de Hogeschool Dirksen.

ln veel praktijksituaties is zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid immers een
absolute noodzaak. Vaak maken deze persoonlijke vaardigheden dan ook onderdeel uit van
de selectiecriteria bij vacatures op HBO-niveau. Door het uitvoeren van deze
afstudeeropdracht toont de afstudeerder aan te beschikken over zo'n "HBO-werk- en
denkhouding".
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1

Mede door de uitvoering van de afstudeeropdracht dient de afstudeerder aan te tonen over
de volgende generieke kwalificaties te beschikken:

Brede professionaliserin g :

De afstudeerder toont aan te beschikken over recente kennis, - inzichten, - concepten,
- ondezoeksresultaten en relevante internationale ontwikkelingen in diens beroeps-
veld;
De afstudeerder toont aan dat de afstudeerder diens eigen beroepsuitoefening
zelfstandig verder kan professionaliseren ;

Dit wil zeggen dat de afstudeerder zich aantoonbaar toerust met actuele kennis die
aansluit bij recente (wetenschappel¡ke) kennis, inzichten, concepten en ondezoeks-
resultaten, evenals aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale)
ontwikkelingen in het beroepsveld, teneinde zich te kwalificeren voor:

a) Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroeps-
beoefenaar;

b) Het functioneren binnen een arbeidsorganisatie;
c) De verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep;

2. Multidisciplinaire integratie:
De afstudeerder toont aan dat hij I zl diens kennis, inzichten, houdingen en
vaardigheden, ten aanzien van verschillende vakinhoudelijke discíplines, onderling
kan integreren, vanuit het perspectief van diens beroepsuitoefening;

ln het onderwerp van diens afstudeeropdracht beperkt de afstudeerder zich niet tot
louter de eigen afstudeerrichting: De afstudeeropdracht dient "breder" te zijn, en dient
dus ook betrekking te hebben op andere (niet alleen technische) vakgebieden uit de
eigen werkomgeving. Het projectmanagement van het eigen ondezoek mag daarin
zeker niet ontbreken!

3. Toepassing:
De afstudeerder toont aan dat hij I zrl beschikbare relevante inzichten, - theorieën,
- concepten en - ondezoeksresultaten kan toepassen bij vraagstukken waarmee hij/
zij in diens beroepsuitoefening geconfronteerd wordt;

4. Transfer en brede inzetbaarheid:
De afstudeerder toont aan dat hij I zij de beschikbare relevante inzichten en
vaardigheden kan toepassen in uiteenlopende beroepssituaties;

5. Greativiteit en complexiteit in handelen:
De afstudeerder toont aan in staat te zijn om vraagstukken in de beroepspraktijk op te
lossen, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop
eventueel bestaande standaardprocedures niet van toepassing zijn;

6. Probleemgerichtwerken:
De afstudeerder toont aan zinvolle nieuwe oplossingsstrategieën te kunnen
ontwikkelen en toepassen en de effectiviteit hiervan te kunnen beoordelen;

7. Methodisch en reflectief denken en handelen:
De afstudeerder dient realistische doelen te stellen, de daarvoor vereiste
werkzaamheden te plannen c.q. planmatig aan te pakken, en het te reflecteren op
diens (beroepsmatig) handelen, op basis van het verzamelen en analyseren van
relevante informatie;
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8. Sociaal communicatieve vaardigheden:
De afstudeerder toont aan te kunnen communiceren en samenwerken met anderen in
een multiculturele, internationale - en/of multidisciplinaire omgeving en te kunnen
voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie hieraan stelt;

9. Basiskwalificering voor managementfuncties:
De afstudeerder dient eenvoudige leidinggevende en managementtaken uit te
voeren.

I 0. Besef van maatschappel ijke verantwoordel ijkheid :

De afstudeerder toont aan begrip en betrokkenheid te hebben met ethische -,
normatieve - en maatschappelijke vragen, samenhangend met de toepassing van
kennis en diens beroepspraktijk.

De realisatie van elk van deze generieke kwalificaties dient reeds in het Plan van Aanpak te
worden aangetoond of evident te zijn: Er dient plausibel gemaakt te worden dat al deze
generieke kwalificaties zullen worden gerealiseerd in het totaal van het vooronderzoek en het
h aa I baa rhe i d son d e rzoek.

De beoordeling of de generieke kwalificaties zullen worden gerealiseerd is aan de afstudeer-
begeleiders. ln geval van twijfel is het aan de afstudeerder om alsnog aan te tonen dat alle
generieke kwalificaties zullen worden gerealiseerd.
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BIJLAGE 2:
Beroepsprofiel lT Service Management

Beroepscontext

De lnformaticus lT Service Management is een professionaldie binnen een organisatie in
een leidinggevende of adviserende functie betrokken is bij het beleid op het gebied van het
lÏ Service Management en bij de uitvoering van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
Deze leidinggevende of adviserende rol hoeft niet noodzakelijk te berusten op een formele
hiërarchische positie, maar kan ook ontleend worden aan expertise en ervaring als specialist
op het gebied van lT Service Management.

Voorbeelden van lT functies die door een lnformaticus lT Service Management vervuld
kunnen worden zijn:

. Service (Level) Manager
o Hoofd lT
. Project Manager
o Contract Manager
o Procesmanagers, zoals: lncident, Problem, Change, Capacity, Availbility,

Contingency Manager
¡ lnfrastructuur-, Applicatie- of Businessarchitect
o Beheerder lnformatiebeveiliging/ Security Officer
. lTOrganisatieadviseur
. lTlL lmplementatiedeskundige

lT Service Management omvat een breed terrein aan taken die alle bijdragen aan de
ontwikkeling, implementatie en onderhoud van het eindproduct. De lnformaticus lT Service
Management beheerst de basiscompetenties op dit hele gebied.

Geldig voor studiejaar 2011-2012,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 2011

25



Kerntaken lnformaticus lT Service Management

De kerntaken van een lT Service Management lnformaticus zijn:
. Het ontwikkelen van beleid voor een organisatie op het gebied van lT Service

Management.
o Het leiding geven aan, dan wel adviseren over, de uitvoering van het beleid op het

gebied van lT Service Management, rekening houdend met de actuele situatie in

zowel de leverende als de ontvangende organisatie.

Meer in het bijzonder zal de lnformaticus lT Service Management:
. De organisatie van de lT dienstverlening kunnen ontwerpen, plannen en bijstellen op

basis van de behoeften van de klant en de mogelijkheden die de lT kan bieden om
daaraan te voldoen.

. Complexe problemen kunnen oplossen die in de lT dienstverlening kunnen ontstaan,
op basis van (wetenschappelijke) kennis, methoden en ervaringen die elders zijn
opgedaan.

. ln dialoog met klanten en lT -professionals kennis, inzicht en vaardigheden uit
uiteenlopende beroepssituaties kunnen analyseren en vertalen, om de lT-
dienstverlening te kunnen optimaliseren.

Geldig voor studiejaar 2011-2012,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 2011
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Kerncompetenties lnformaticus lT Service Management

Voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van lT Service Management heeft de
lnformaticus lT Service Management:

. Kennis en inzicht van het lT vakgebied en zijn ontwikkelingen.
¡ Kennis, inzicht en vaardigheden voor het afspreken en vastleggen van lT diensten en

het vaststellen van de vereisten voor de processen voor de lT dienstverlening en de
lT lnfrastructuur.

Verder kan de lnformaticus lT Service Management:
. Competenties uit verschillende lT -disciplines integreren in het beroepsmatig

handelen en toe passen in nieuwe of complexe situaties.
. Samenwerken met diverse disciplines om tot het gewenste resultaat te komen.
. Creatief, zelfstandig en probleemgericht analyseren en handelen.
. Bewust gebruik maken van methoden en technieken en deze aan de hand van

reflectie en analyse optimaliseren.
. Leiding geven aan projecten op het gebied van lT Service Management.

Voor het leiding geven aan dan wel adviseren over, de uitvoering van het beleid op het
gebied van lT Dienstverlening kan de lnformaticus lT Service Management:

o Effectief communiceren en samen werken in een multidisciplinaire omgeving.
o Participeren in de samenwerking tussen verschillende onderdelen van een

organisatie.

Verder heeft de lnformaticus lT Service Management:
. Besef van verantwoordelijkheid voor samenleving, arbeidsorganisatie, klanten en

collega's.

De hierboven genoemde competenties van een lnformaticus lT Service Management worden
verbijzonderd in competentie-eisen die als uitgangspunt kunnen dienen voor het ontwikkelen
van leertrajecten en het bepalen van de criteria voor het toetsen.

Geldig voor studiejaar 2011-2012,
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Competentie-eisen Bachelor lT Service Management op hoofdlijnen

De opleidingseisen voor de Bachelor lT Service Management zijn logischerwijs afgeleidt van
de kerntaken en competentie eisen van de lnformaticus lT Service Management. ln
hoofdlijnen zijn de competentie-eisen van de Bachelor lT Service Management op te delen in

een aantal aandachtsgebieden:
l. Kennis van het vakgebied, als ook kennis over de binnen het vakgebied relevante

modellen, de facto standaarden en kennis van beschikbare relevante
informatiebronnen (o.a. artikelen, kranten, WEB sites en handboeken)waarmee
de Bachelor lT Service Management zich kan laten informeren over de actuele
stand van zaken.

ll. lnzicht in en het kunnen toepassen van de verworven kennis, de modellen als ook de
beschikbare informatiebronnen in de beroepspraktijk.

lll. Vaardigheden die bestaan uit:
a. Het doen van een adequate probleemanalyse (verzamelen en interpreteren

van relevante informatie) van een vraagstuk om te komen tot een adequate
probleemstelling.

b. Het komen tot een goed beargumenteerde oplossing en een doelgerichte
aanpak (synthese) voor het oplossen van het onderkende probleem, waarbij
diverse alternatieven afgewogen dienen te zijn.

c. Het helder, zowel mondeling als schriftelijk, kunnen communiceren over de
probleemstelling, oplossing en beoogde aanpak naar zowel lT als niet lT
deskundigen als ook het management van de organisatie/ managers binnen
het vakgebied.

d. Het in staat zijn om het gevolgde proces als ook het eigen handelen te
evalueren, om in de toekomst het proces van analyse en synthese te
verbeteren als ook het eigen handelen (zelfreflectie).

De competentie-eisen op hoofdlijnen, vertalen zich voor de Bachelor lT Management in de
praktijk naar onder andere in de volgende eisen:

i. Dient inzicht te (kunnen) verwerven in het functioneren van de (eigen) organisatie, als
ook het inzichtelijk maken van het besluitvormingsproces en de belanghebbenden
hierbinnen (stakeholder analyse).

ii. Dient inzichtelijk te kunnen maken wat de rol van informatievooziening binnen de
(eigen) organisatie is en wat hiervan de toegevoegde waarde is.

iii. Dient een informatieplan op te kunnen stellen en dient de hierin beschreven
probleemstelling, oplossing, als ook de beoogde aanpak helder te kunnen
beargumenteren als ook de noodzakelijke mate van urgentie te bewerkstelligen bij
beslissers (zie ook i.).

iv. Dient over actuele kennis van (relevante) lT toepassingen te beschikken en deze te
kunnen vertalen naar eisen voor gebruik, beheer en ontwikkeling van het
informatiesysteem.

v. Dient over actuele kennis van (relevante) lT Service Management processen en
defacto standaarden te beschikken en dit te vertalen naar een adequate inrichting
van de organisatie

vi. Dient het belang van een adequate informatiebeveiliging te kunnen duiden en daar
waar noodzakelijk de juiste keuzes te beargumenteren en te vertalen naar een
heldere aanpak.

vii. Dient de gemaakte keuzes, de adviezen als ook de resultaten te kunnen evalueren
teneinde het proces van analyse en synthese binnen de eigen organisatíe te
verbeteren. Hierbij dient de lT Service Manager ook kritisch te kijken naar het eigen
functioneren.

Geldig voor studiejaar 2011-2012, 28
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vi¡i. Dient in staat te zijn zíchzelf te stimuleren cq. Beschikt over afdoende discipline om
de studie Bachelor lT Service Manager af te ronden binnen een redelijke termijn.

Met bovenstaande punten wordt invulling gegeven aan de aandachtsgebieden Analyse,
Synthese en Evaluatie.

Geldig voor studiejaar 2011-2012,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 201 1
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Structuur Opleidingen Hogeschool Dirksen
H n fnformatica

Cohort 2OLL-20L2
ment

Eerste studieiaar stud-ot.:
ISvF Information Svstems Foundation 7
IMF Infrastructure Manaoement Fou ndation 7

ITMF IT and Manaqement Foundation 7
NDF Network and Datacommunication Foundation I
ASL Aoolication Service Librarv 7

B¡SLF Business Information manaqement Foundation 7
PCF Professional Communication Fou ndation 8

Colleqedao oresentatietechnieken 1

ISDDF Inform. Svstem Desion and DeveloDment Foundation B

Totaal Prooedeuse 60

Tweede studieiaar stud.Dt.
PPF Proiect Partíci oation Foundation 6

BECON Bedriifseconomie 10
Praktiikoodracht l3) 4

HXD.l Inleidino in lCT-beheer 20
HXD.2 Oroanisatie en samenhano van ICT beheer 20

Derde studieiaar stud.Dt.:
HXD.3 Manaqement en beleid lCT-beheer (PM- 20
HTO-IP Prakti ikoodrachten werkomoevi nq (3) 20
HXD,4 Exploitatie en Beheer Inform.svstemen (lit.studie) 20

stud-Dt.:Vierde studieiaar
Commerciële vaardioheden voor manaoers 10

PM-ITH Manaqement van IT-Proiecten 20
Afstudeeropdracht + verdediqinq 30

Geldig voor studiejaar 2011-2012,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 2011
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STARTCOMPETENTIES VAN DE KOPSTUDIE DESIGN & DEVELOPMENT

Beroepscompetentie
De bachelor is in staat om op adequate wijze, op basis van een functioneel en technisch
ontwerp, een plan van aanpak te maken en met gebruikmaking van diverse programmeer-
talen en -methodieken een informatiesysteem te realiseren en het geheel, ¡nduéief de
procedures op een heldere en toegankelijke manier te documenteren en toegankelijk te
maken.

l. Vakmatig-methodisch
. Opstellen plan van aanpak
o Realiseren van een informatiesysteem
. Componenten samenvoegen tot een informatiesysteem
. Documenteren en onderhouden van procedures
. Opstellen en onderhouden van procedures
¡ Vaststellen kwaliteit informatiesysteem
o Storingen opsporen en verhelpen; beperking van storingen. Beheren en onderhouden van een informatiesysteem

2. Bestuurlijk- organisatorisch en strategisch
. Projectmatig werken
o Toetsen van opdrachten
¡ Planmatig werken

3. Sociaalcommunicatief
. Schriftelijk en mondeling examineren
¡ Team en doelgericht samenwerken
o Adviseren en informeren
o Constructieve houding en dienstverlenend opstellen

4. Ontwikkeling
¡ Nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen. Eigen handelen evalueren en bijstellen.

te nandD

Geldig voor studiejaar 2011-2012,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 20.1 I
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BIJLAGE 3: STARTCOMPETENTIES VAN DE OPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

COMPETENTIES VAN DE AFSTUDEERRICHTING
BACHELOR ICT TELECOMMUNICATIE

Kernactiviteiten
Het vakgebied |CT-telecom is voortdurend in ontwikkeling en er zal dus altijd vraag zijn naar
hbo'ers. De opleiding ICT-telecom biedt een verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden
in de opwekking, transmissie, bewerking en weergave van signalen voor informatie-
overdracht, en de daarbij actueeltoegepaste protocollen, netwerkapparatuur en -onderdelen

Kerntaken daarbijzijn

Analyse van de communicatiebehoefte en het vaststellen van de meest efficiënte
oplossing in overleg met de klant;
Advies en begeleiding bij het gebruik, de bediening en het ontwikkelen van
communicatiesystemen en/of oplossingen door gebruik te maken van specifieke
producten;
Dimensioneren van de transmissiecapaciteit van netwerken.

Meer in het bijzonder betreft dit:

vaststelling van de eisen die gesteld moeten worden aan apparatuur, diensten en
beveiliging in de telecommunicatie;
ontwerp, implementatie en onderhoud van netwerkschakelingen en
managementsystemen van tele- en datanetwerken;
ontwerp van de netwerkarchitectuur met de complete netwerksystemen voor het
verbinden van randapparatuur;
ontwerp van complete netwerksystemen voor het verbinden van randapparatuur.

Startcompetenties
Voor het onderhouden en ontwikkelen van beleid op het gebied van Telecommunicatie heeft
de Bachelor ICT Telecommunicatie:

. Kennis en inzicht in het vakgebied en de ontwikkelingen op het gebied van de
telecommunicatie;

¡ Kennis, inzicht en vaardigheden voor het bepalen en vastleggen van diensten in de
telecommunicatie, en het vaststellen van de vereisten voor de processen voor deze
dienstverlening en de bijbehorende infrastructuur.

Verder kan de Bachelor ICT Telecommunicatie:
. Competenties uit verschillende disciplines in de telecommunicatie integreren in het

beroepsmatig handelen en toepassen in nieuwe of complexe situaties;
. Creatief, zelfstandig en probleemgericht analyseren en handelen;
. Bewust gebruik maken van methoden en technieken en deze aan de hand van

reflectie en analyse optimaliseren;
. Leiding geven aan projecten op het gebied van Telecommunicatie.

Voor het leiding geven aan dan wel adviseren over, de uitvoering van het beleid op het
gebied van dienstverlening in de telecommunicatie kan de Bachelor ICT Telecommunicatie:

. Effectief communiceren en samenwerken in een multidisciplinaire omgeving;

. Participeren in de samenwerking tussen verschillende onderdelen van een
organisatie.

Geldig voor studiejaar 2011-2012,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 201'l
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Verder heeft de Bachelor ICT Telecommunicatie:
. Besef van verantwoordelijkheid voor samenleving, arbeidsorganisatie, klanten en

collega's.

De hierboven genoemde competenties van een Bachelor ICT Telecommunicatie worden
verbijzonderd in competentie-eisen die als uitgangspunt kunnen dienen voor het ontwikkelen
van leertrajecten en het bepalen van de criteria voor het toetsen.

COMPETENTIE.EISEN OP HOOFDLIJNEN

. Kennis en vaardigheden van basistechnieken die worden toegepast in de
telecommunicatie, m.n. analoge - en digitale elektronica, en het genereren en
transporteren van signalen en data;

. lnzicht in de (bedrijf)processen, management, organisatie, (informatie)beveiliging en
infrastructuur in de telecommunicatie, waaronder ook het identificeren en beschrijven
van technieken en diensten;

o lnzicht in het belang van telecommunicatie- en informatietechnologie, kwaliteitszorg
en het werken in projecten;

. Vaardigheid in het functioneren in een organisatie, m.n. professionele communicatie,
en inzicht in het beleid en het management van een (telecom)organisatie;

. Vaardigheid in het (project) management van een organisatie in telecommunicatie;

. Oordeelsvorming over praktijksituaties en projecten op het gebied van
Telecommunicatie.

ln de afstudeeropdracht wordt geëvalueerd of deze startcompetenties zijn bereikt.
(Zie verder de voorgaande bijlage hierover).

MOGELIJKE FUNCTIES
o Communications Software Development Engineer;
. Software Architect;
. Software Project Manager;
e Network Architect;
¡ Network Product Architect;
. Systems Engineer;
. Communications Product Test Engineer;
. Hardware Engineer.

Geldig voor studiejaar 201'l -2012,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 2011
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Structuur Opleidingen Hogeschool Dirksen
reO eid Technische Informatica

cohort 20LL-20L2

HAE Elekhiciteitsleer/ analoqe elekhonica 10

HDE Diqitale techniek 10

HWK Wiskunde voor HTO 4

tDc 6

BP Basis Proqrammeren I
Taal C Proqrammeren in Taal C 12

PMC Praktiikmodule Microcontrollers 8

CTA Computertechniek 7

I
DC-NT

65

11Datacommunicatie en netwerktechnicus

Totaal

C++ 0biect qeoriënteerd proqrammeren (C++ I
lSvF lnformation Systems Foundation 6

AUTPR Automatiserinosoroiecten o

PCF Professional Communication Foundation + Colleoedao 5

DB Databases I
OIN Ontwikkelinq en implementatie van netwerken 6

HNA Natuurkunde (optica & slasvezeltechniek) I
AET Analoqe Elekhonica voor Telecom 10

TvH Telecom voor HBO 12

HTO-TI-P Praktiikoodrachten uit de eioen werkomoevino 15

PPM Praktiikopdrachten Proiectmanaqement 15

MobC Mobiele communicatie o

Irrus Linux Systeembeheer 5

BvC Beveiliqinq van Communicatie 5

NBT Netwerkbeheer voor Telecom 7

Cv-Eno Enqlish Communication Skills for Enoineers 4

HEA-3.3 Afstudeeropdracht 30
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COMPETENTIES VAN DE AFSTUDEERRICHTING
BAC HELOR INDUSTRIELE AUTOMATISERING

Kernactiviteiten
Het vakgebied van de lndustriële Automatisering is zeer gevarieerd: De lndustriële
Automatisering richt zich op toepassingen van mechanica, elektronica, informatica,
pneumatiek en hydraulica in productieprocessen in de industrie. Ook de bedrijfssectoren in
dit vakgebied zijn zeer divers. Te denken valt aan o.a.:

Procesbesturing in bijvoorbeeld
o de voedingsmiddelenindustrie;
o de geneesmiddelenindustrie;
o de chemische industrie;

a Manufacturing, zoals in:

o Robots, bijvoorbeeld in de auto-industrie;

Toeleveranciers van de industrie;

Ook wordt steeds meer lndustriële Automatisering toegepast in bijvoorbeeld:
o Voertuigtechniek;
o Gebouw Beheers Systemen (GBS);
o Klimaatregeling en groeibeheersing in de glas- en tuinbouw.

De Bachelor lndustriële Automatisering is bekend met de actuele theorie en praktijk van de
lndustriële Automatisering. ln samenwerking met collega's kan hulz\ economisch
verantwoorde technische oplossingen ontwerpen voor de steeds hogere eisen die in de
lndustrie worden gesteld aan o.a. veiligheid en efficiency.

De Bachelor lndustriële Automatisering specificeert, ontwerpt, implementeert, test, integreert,
ondersteunt en onderhoudt systemen zoals die gebruikt worden in de industrie. ln samen-
werking met opdrachtgevers stelt de Bachelor lndustriële Automatisering vast welke eisen er
gesteld moeten worden aan o.a. apparatuur en beveiliging. Hij/zij ontwerpt, simuleert en
analyseert de systemen om aan die eisen te voldoen, en ontwerpt, ontwikkelt, test en
implementeert de nieuwe producten.

Startcompetenties
Voor het onderhouden en ontwikkelen van beleid op het gebied van lndustriële
Automatisering heeft de Bachelor lndustriële Automatisering:

. Kennis en inzicht in het vakgebied en de ontwikkelingen op het gebied van de
I ndustriële Automatisering;

. Kennis, inzicht en vaardigheden voor het bepalen en vastleggen van diensten in de
lndustriële Automatisering, en het vaststellen van de vereisten voor de processen
voor deze dienstverlening en de bijbehorende infrastructuur.

Verder kan de Bachelor lndustriële Automatisering:
. Competenties uit verschillende disciplines in de lndustriële Automatisering integreren

in het beroepsmatig handelen en toepassen in nieuwe of complexe situaties;
. Creatief, zelfstandig en probleemgericht analyseren en handelen;
. Bewust gebruik maken van methoden en technieken en deze aan de hand van

reflectie en analyse optimaliseren;
. Leiding geven aan projecten op het gebied van lndustriële Automatisering.

Geldig voor studiejaar 201 1-2Q12,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 2011

a

a

a

35



Voor het leiding geven aan dan wel adviseren over, de uitvoering van het beleid op het
gebied van dienstverlening in de lndustriële Automatisering kan de Bachelor lndustriële
Automatisering:

¡ Effectief communiceren en samenwerken in een multidisciplinaire omgeving;
. Participeren in de samenwerking tussen verschillende onderdelen van een

organisatie.

Verder heeft de Bachelor lndustriële Automatisering:
. Besef van verantwoordelijkheid voor samenleving, arbeidsorganisatie, klanten en

collega's.

De hierboven genoemde competenties van een Bachelor lndustriële Automatisering worden
verbijzonderd in competentie-eisen die als uitgangspunt kunnen dienen voor het ontwikkelen
van leertrajecten en het bepalen van de criteria voor het toetsen.

COMPETENTIE.EISEN OP HOOFDLIJNEN

. Kennis en vaardigheden van basistechnieken die worden toegepast in de lndustriële
Automatisering, m.n. analoge - en digitale elektronica, het genereren en
transporteren van data, en het programmeren van de bijbehorende functies;

. lnzicht in de (bedrijf)processen, management, organisatie, informatie- en proces-
beveiliging en infrastructuur in de lndustriële Automatisering, waaronder ook het
identificeren en beschrijven van technieken en diensten;

. lnzicht in het belang van de technologie rondom de lndustriële Automatisering,
kwaliteitszorg en het werken in projecten;

. Vaardigheid in het functioneren in een organisatie, m.n. professionele communicatie,
en inzicht in het beleid en het management van een organisatie, en vaardigheid in het
(prolect) management van een organisatie in lndustriële Automatisering;

. Oordeelsvorming over praktijksituaties en projecten op het gebied van lndustriële
Automatisering.

ln de afstudeeropdracht wordt geëvalueerd of deze startcompetenties zijn bereikt.
(Zie verder de voorgaande bijlage hierover).

Mogelijke functies
. Process Engineer
. Automatiseringstech nicus
. Robotics Engineer

Geldig voor studiejaar 2011-2012,
vastgesteld door de directie op 1 augustus 2011
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Structuur Opleidingen Hogeschool Dirksen
H

Geldig voor studiejaar 2011-2Q12,
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Technische f nformatica

rt 2OLI-20L2
in Industri atiserin

HAE Elekhiciteitsleer/ analoge elekhonica 10
HDE Digitale techniek 10
HWK voor HTO 4
IDC lnleiding Datacom ô
BP Basis I

Taal C Programmeren in Taal C 12
PMC I
CTA 7

I
DC.NT

65

11Datacommunicatie en netwerktechnicus

Totaal

C++
lSvF

0bject georiënteerd programmeren (C++)
lnformation Systems Foundation

I
6

AUTPR Automatiserin gsprojecten I
PCF Professional Communication Foundation + Collegedag 5
DB Databases o

PLC PLC Programmeren 6

NIA Datacommunicatie en netwerken in de lndushie I
DSYs Digitale systemen l0

REOS Real time Embedded Operating Systems 4
Mech Mechatronica 6

HTO.TI.P Praktiikopdrachten uit de eigen werkomgeving 15
PPM Praktijkopdrachten Projectmanagement 15

RT Regeltechniek 12
RUML
EMC

Real time Unified Modeling Language
Elecho Magnetic Compatibility

10

5
CV-En Communicatieve vaardigheden Engels 4
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64.
Van,'
Aan:
Bcc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

RE: betreft uw brief van 15 december jl inzake Kofte HBO trajecten

dinsdag 3 januari 2012 14:07:00
imaoe001.ipo

Geachte heer

Bij brief d.d.2 januari 2012 met betrekking tot ons onderzoek naar Korte Trajecten
geeft u o.a. aan dat Hogeschool Dirksen sinds l juli 2010 geen verkorte HBO-
opleidingen meer heeft. In de begeleidende mail vraagt u of wij de in onze brief van 15
december genoemde informatie alsnog aangereikt willen krijgen.

In overleg met de heerl kan ik u laten weten dat wij de gevraagde informatie
inderdaad graag van u ontvangen (de uiterlijke verzenddatum genoemd in onze brief is
23 januari) en dat wij binnenkort contact opnemen om een afspraak te maken voor een
bezoek.

Met vriendelijke groet,

r
Projectsecretaris

Afdeling Hoger Onderwijs
Inspectie van het Onderwijs

telefoon: 088-6696000
e-mail:f @owinso.nl
aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Van: @dirksen.nll

Aan:
Onderwerp: uw brief van 15 december jl inzake Korte HBO trajecten

Geachte I, Projectsecreta ris,

Bijgaand doe ik u de gescande brief toekomen als reactie op uw brief van 15 december
2011 van de heerf inzake Korte HBOTrajecten. In de brief worden de heer

-

Manager Hogeschool Dirksen

- 

als contactpersonen genoemd echter die waren niet
bereikbaar.

telefonisch

Zoals u in de brief kunt lezen hebben wij sinds 1 juli 2010 geen Verkorte HBO
opleidingen meer, en zijn wij in het najaar van 2010 geheraccrediteerd door de NVAO op
basis van de 4-jarige opleidingsprogramma's.

Graag verneem ik of u de gevraagde informatie alsnog aangereikt wilt hebben en dat u
nog steeds voornemens bent om onze instelling te bezoeken en onderzoek te doen naar
(niet meer aanwezige) korte trajecten in het HBO.

Ik hoor graag van u

Met vriendel ijke g roeten,

Dirksen Opleidingen



Postbus 3090, 6802 DB Arnhem
Parkstraat 27, 6828 JC Arnhem

Fax + 31 ,OrrU -Ç#,
Mob.: + 31 (O)f
r-r.¡I@dirksen.nt
ook u kunt dankzij onze gratis E-nieuwsbrief op de hoogte blijven van
alle actuele opleidingsinformatie. Heeft u interesse? Meldt u zich dan nu
aan.

E

KvK 50043846

Disclaimer
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Hogeschaal

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
lnspectle van het Onderwijs
Postbus 2730
35OO GS UTRECHT
Ter attentie van dhr.
Directeur Toezlcht Hoger Ondenrijs

Amhem, 2 januan 2AQ.

Ref.: Onze referentþ: JvdH -201
lJw ref.: 15 december 2O11.3210148/25RR
UUUIÃlt:Slll .- ,ra.,I
Betrefr: Ondeaoek Kor.te Trajecten

Zeer geachte n*I
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, waarin u melding rnaakt van een op handen
ziinde ondezoek bij onze instelling, de Hogeschool Dirksen near (ver)korte HBO trajecten,
deel ik u mee dat per 1 juli 2010 de directie van de Hogeschool Dirksen heefr þesloten vanaf
die datum geen studenten meer in te schrijven voor een 3-jarige hbo opleiding. Het betrof de
Hogere Opleiding lT-Servicemanagernenl, crebo 34488. Deze opleiding kende een structuur
van 80 ects per jaar en totaal 240 ects voor de gehele opleiding.

Vanaf 1 juli 2010 hebben al onze HBO opleidingen een duur van 4 jaar met max. 60 ects per
)aar.

ln het najaar van 2010ljn wij opnieuw opgegaan voor heraccreditatie door de NVAO en op
16 juni 2011 hebben wij een posilieve beoordeling van onze aanvraag ontvangen. Ijdens de
heraccredilatie is dan ook het 4iarig prograrnma in de beoordeling meegenomen.

Ër zijn nog wel studenten die studeren op het &jarige progrernmâ: zij waren voor 1 juli 2010
rnet deze opfeiding gestart en hebben de mogeiükheid om dat nog onder het'oude regime'
af te ronden.

Uiteraard r's de inspectþ van harto welkom om onze in$elling aan een ondezoek te
onderwerpen en wij zuilen daar alle medewerking aan vedenen, echter er zijn geen "korte
HBO trajecten" binnen onze instelling meer.

lk neem aan dat ik u hiermee voldoende heb gefnformeerd.

Hog,rschoot Ðlrk¡en i¡ ilo$ het Mirl'lsteric van O, C en Vl aangewczcn als H80-lnrrerli¡g,

Hogeschool 0ilken 8. V
Fo.rtbus 1090. 680¿ DB Arnhem
P¡r¡(strnnt 77, 6a28.tl; 

^rnhrrr[fl terneli @,hogescbool. nl

Tel. 1026) 3 s.I4 677
Fâx {0261 3 5.14 69rl
Ê-rnail: infop<lirksen.nl

fNC 8¡nk 66.08,0't.183
lBÂN: NL 64 INGB t6ó0 801 I E3
8lC: INCBNL2A
ß'fW.nr : NL 804720538û01

ING 765s134
lllilN: NL 07 INGB 0Oo7 655: 34
fllaì: INGBNLzA
Kvl( Arnhern 09090408
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1.1

1.2

1.3

1.4

INLEIDING

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een
opleiding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Korte of 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 Hogeschool Dirksen vond plaats op 15 mei 2or2,te Arnhem. voor
het onderzoek was de opleiding IT-Servicemanagement geselecteerd.
overeenkomstig croho gaat het om een deelUjdopleiding. Tijdens het bezoek is
gesproken met het bevoegd gezagt de verantwoordelijken voor de opleiding en met
vertegenwoordigers van de examencommissie. Daarnaast hebben enkele
medewerkers uitleg gegeven over de registratie van studenten, de digitale
studentenadministratie en het studentenvolgsysteem, waaronder de feedback die
studenten krijgen op gemaakte opdrachten en op hun vragen.

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld díe aan de instelling is
voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden. over de conceptrapportage
heeft op 11 juli 2012 een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de
instelling. Vervolgens is de reactie van de instelling in de rapportage verwerkt. De
instelling is schriftelijk geïnformeerd over de wijze waarop dat is gebeurd. Daar waar
de reactie niet tot aanpassingen leidde is dat toegelicht. Het aangepaste rapport is
vervolgens in tweede concept voorgelegd voor een laatste controle op feitelijke
onjuistheden. Daarna is de rapportage vastgesteld en heeft de instelling bericht
ontvangen van de wijze waarop de tweede reactie is verwerkt.

2
3478724 (Ver)korte ople¡dingen in het hoqer onderuijs; rapportage Hogeschool Dirksen



2

2-!

2.2

BEVINDINGEN

Algemeen

Op de website presenteert Hogeschool Dirksen het opleidingsaanbod als volgt:

'Dirksen Opleidingen heeft als informatica-, elektronica- en telecommunicatiespecialist al 40
jaar ervaring ¡n het opleiden van individuen en groepen. Bij Dirksen kunt u kÌezen uit het
aanbod van ruim 150 opleidingen en trainingen van zowel mbo- als hbo-niveau 1...1 AIle
opleidingen en trainingen kunnen voor bedrijven naar wens worden aangepast. Of het nu gaat
om het aantal cursÌsten, de cursusînhoud, de locatie of de prijs, wij informeren u graag over de
mogelijkheden'.

Naast twee geaccrediteerde hbo-bacheloropleidingen biedt Hogeschool Dirksen drie
Associate degrees, post-hbo-opleidingen, erkende mbo-opleidingen (bol en bbl), en
diverse cursussen en bedrijfsopleidingen aan. De twee geaccrediteerde
bacheloropleidingen zijn IT-Servicemanagement en Technische Informatica. Beide
worden in een deeltijdvariant via afstandsonderwijs verzorgd. Voor het onderzoek is
de opleiding IT-Servicemanagement geselecteerd. Deze werd voorheen in een
driejarige variant aangeboden. Op l juli 2010 is besloten de driejarige opleiding om
te zetten naar een vierjarige opleiding. De opleiding Technische Informatica werd
altijd al in een vierjarige variant aangeboden.

Recent werd de opleiding opnieuw geaccrediteerd (NVAO-besluit d.d. juni 2011). Het
onderzoekspanel was kritisch over de actualiteit van het gehanteerde beroepsprofiel
en de opleidingsinhoud. Het panel achtte daarnaast de leerdoelen sterk gericht op
het ontwikkelen van kennis. Het panel raadde aan het aantal studiebijeenkomsten
uit te breiden, dan wel op andere manieren interactie tussen en met studenten te
bevorderen. Ook plaatste het panel kanttekeningen bij de samenhang in het
programma van de eerste twee jaren, het grote aantal vakken in de beginfase van
de opleiding en de kwaliteit van de toetsing van complexere competenties. Dat
neemt niet weg dat het panel op alle beoordeelde aspecten het oordeel voldoende
uitsprak. Het eindniveau van de vijf ten behoeve van de accreditatie geselecteerde
eindwerken beoordeelde het panel als goed.

Aspecten beoordelingskader

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

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

o

a

a

a

a
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1. VOORLICHTING, TOELATING & INTAKE
1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede ¡nformatie over de instelling, het onderwijs, de

opleidingsvormen, de instroommogelijkheden en de toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande
studenten (7,13 en 7.15 WH w)

Algemeen Wettelijk voorgeschreven documentat¡e
De onderwijs- en examenregeling is onvolledig. Dit document bevat niet de informatie die de
WHW voorschrijft. Ook samen met de studiegids is de informatie niet volledig. Er is
onvoldoende informatie over de eindkwalificaties, de vorm en inhoud van tentamens en
examens, de rol van de werkplek, de maatwerkmogelijkheden en de kopstudies, de studielast
en de toelating, Er is niet één document waarin de hoofdlijnen van het gehele programma
worden gepresenteerd overeenkomstig de WHW en ook de diverse informatiebronnen samen
bieden niet het gewenste totaaloverzicht. Op Dirksenplaza is uitgebreidere informatie te
vinden over de schriftelijke programmaonderdelen, maar de inhoud van de praktijkonderdelen
is ook hier niet beschikbaar, De onderwijs- en examenregeling dient te worden aangescherpt
ten aanzien van haar eigen reikwijdte: n¡et duidelijk is dat de onderwijs- en examenregeling
cohortsgewijs wordt vastgesteld en daarom geen overgangsregelingen bevat ten aanzien van
wijzigingen in het programma,

Zo is niet gewaarborgd dat studenten te allen tijde (kunnen) weten onder welke voorwaarden
zij zijn ingestroomd in de opleiding. Dit geldt te meer omdat zowel de onderwijs- en
examenregeling (pag. 21) als de studiegids (pag. 1B) melden dat tussentudse wijzigingen niet
ondenkbaar zijn. De studiegids vermeldt bijvoorbeeld op pagina 17'De vrìjstelling loopt tot
het moment waarop het programma wordt herz¡en'. Dergelijke bepalingen horen in de
onderwijs- en examenregeling thuis en niet (alleen) in de studiegids. Meer algemeen geldt dat
de bepaling in de huidige formulering ongewenst is: de instelling behoudt zich alle rechten
voor en de student weet daardoor onvoldoende waar hij aan toe is, Het bieden van
duidelijkheid is juist de bestaansreden van de onderwus- en examenregeling.

Kopstudies
In de studiegids en in de korte notitie die de instelling ten behoeve van het inspectie-
onderzoek opstelde is sprake van twee kopstudies voor de opleiding lT-Servicemanagement:
de kopstudie lT-Servicemanagement voor mensen met een diploma AMBI-HX en de kopstudie
Software design and development voor mensen met een diploma AMBI-HSB. De onderwijs- en
examenregeling maakt slechts melding van laatstgenoemde kopstudie, De naamgeving van de
opleiding zelf is niet consistent. In Croho heet de ople¡ding lT-Servicemanagement; op de
website en in de toegezonden documenten is (soms) sprake van Informat¡ca, soms van
Hogere opleiding lT-Servicemanagement en soms van Hbo-Informatica met hoofdrichting IT-
Servicem anagement,

1. Toelating
Is de informatie
over toelat¡ng,
vooropleiding en
plaatsing
duidelijk?

, De onderwijs- en examenregeling van de opleiding bevat in artikel 4 informatie over de
wettelijke vooropleidingseisen. Als vooropleidingseisen gelden'vwo, havo (met profieten)
of een diploma van een middenkaderopleiding of een specÌalistenopleiding[...J'. Voor een
specificatie van de profielen wordt verwezen naar de WHW en de website, Wanneer een
student niet een vooropleiding met het juiste profiel heeft, dient hij deficiënties voor
aanvang van de studie weg te werken. Wanneer een kandidaat niet voldoet aan de
wettelijke vooropleidingseisen, maar wel 21 jaar of ouder is, kan een
toelati ngsonderzoek worden gedaan (OER, artikel 5)

2. Beroeps-
praktijk-
vorming

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

N Het programma lT-Servicemanagement heeft geen stages maar bevat wel
programmaonderdelen waarbij de beroepspraktijk een rol speelt: een praktijkopdracht
van 4 EC in het tweede jaar, een praktijkopdracht van 20 EC in het derde jaar en een
afstudeeropdracht die aan de beroepspraktijk is ontleend van 30 EC. In totaal gaat het
om 54 EC, Of en welke leerdoelen in deze programmaonderdelen moeten worden
gerealiseerd is in de wettelijk voorgeschreven documentatie niet beschreven. In de
onderwijs- en examenregeling wordt in artikel 6 bepaald: 'voor ¡nschrjving aan de
deeltijdopleiding dient een student werkzaam te zijn in een aan de opleiding gerelateerde
werkomgeving'. De documentatie beschrijft niet de procedure om vast te stellen of de
huidige werkplek toereikend is, welke criteria daarbij gelden, wie de beoordeling doet en
op welke wijze dat gebeurt. Ook de studiegids en de website bieden hierover geen
informatie, In combinatie met het fe¡t dat bij de toelating niet ¡s voorzien in een goede
werkplekbeoordeling, dat de vorm en inhoud van de praktijkopdrachten pas op moment
van de start daarvan aan de student kenbaar worden gemaakt (en deze informatie niet is
opgenomen in de onderwijs- en examenregeling, de studiegids of de website c.q.
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Dirksenplaza) en omdat in de studielastberekening de werkplek een aanzienlijke rol
speelt is het voorqaande een serieus gemis.

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

N Tot 1 juli 2010 bood de instelling de opleiding aan in drie jaar. De studielast bedroeg
respectievelijk 71, 80 en 89 EC per jaar. De WHW gaat uit van 60 EC per jaar voor een
voltijdopleiding, waarbij 1 EC staat voor 28 stud¡e-uren. Een totaal van 89 EC in één jaar
veronderstelt 60 uur per week studeren, wanneer we uit gaan van 42 studieweken per
jaar. Dit zou voor voltijdstudenten ongeloofwaardig zijn, en dat is het zeker voor
deeltijdstudenten die naast hun studie een (fulltime) baan hebben, zoals wordt geëist.
Dat de opleiding op deze manier studeerbaar zou zijn is daardoor niet aannemelijk.

Echter, om het programma binnen de gestelde tijd af te ronden zouden studenten 20 à
25 uur per week moeten studeren, aldus het management. Omdat ze dat vaak niet
deden - de werkelijke studiebesteding was afgelopen jaren 15 à 20 uur per week -
slaagde het merendeel er niet in de opleiding binnen de gestelde tijd'af te ronden, Om
die reden is het driejarige programma omgezet in een vierjarig programma. Behoudens
de toevoeging van twee programmaonderdelen, waaronder communicatieve
vaardigheden, is de omzetting van het oorspronkelijke driejarige programma niet
gepaard gegaan met inhoudelijke wijzigingen van de inhoud of de studielast van
programmaonderdelen, Wel heeft een herverdeling van vakken en studiepunten over de
jaren plaatsgevonden, De genormeerde studielast per week komt nu meer overeen met
de werkelijke studielast van 15 à 20 uur per week.

Combineren we de studieduur met de cijfers over de studielast dan ontstaat er een groot
gat: in plaats van 40 uur per week, wat normaliter gehanteerd wordt voor
voltijdstudenten, worden studenten immers geacht zo'n 17,5 uur per week aan hun
studie te besteden. I¡jdens het bezoek is gevraagd naar de verklaring van het verschil,
Deze is tweeledig. In de eerste plaats gaat de instelling er van uit dat elk uur studie via
afstandsonderwijs gelijk staat aan 1,5 studie in een programma op basis van colleges.
Dit komt omdat tijdens colleges veel tijd verloren gaat en colleges nooit volledig
bijdragen aan de leerbehoefte van het individu, aldus het management. Het tweede deel
van de uitleg betreft het samengaan van werk en studie, Hogeschool Dirksen spreekt in
dit verband van een concurrencyfactor van 150 procent die als volgt moet worden
begrepen. Aan elke student wordt de eis gesteld dat deze een functie in het lT-domein
vervult tijdens de gehele opleiding. Voor alfe afzonderlijke programmaonderdelen wordt
de helft van de werktijd van de student meegerekend om te komen tot de genormeerde
studietijd (ten opzichte van de gewerkte tijd is dus sprake van een concurrency van 50

Þrocent).
4. Vrijstellin-

gen
Is de informatie
over vrijstellings-
mogelijkheden
duidelijk?

D

In de documentatie wordt duidelijk vermeld dat minimaal 25 procent van de opleiding
moet worden qerealiseerd bii Dirksen, waaronder het afstuderen,

De informatie over de mogelijkheden voor vrijstellingen is summ¡er. In de onderwijs- en
examenregeling (artikel 16) en in de studiegids (pag. 17) staat: 'op grond van de WHW
worden vrijstellÌngen verleend door de Vrijstell¡ngscommiss¡e Hogeschool Dirksen', De
gronden voor vrijstellingen zfn niet uitgewerkt. De onderwijs- en examenregeling en de
studieg¡ds spreken in het algemeen over mogelijke vrijstellingen op basis van evc en
geven aan dal'voor elke opleiding aparte vrÌjstellingsprofielen gelden'(onderwijs- en
examenregeling, artikel 16). Verwezen wordt naar een ander document, een bijlage bij
de Vrijste I I i ngsreg e I i ng H BO.

L.2 Is de uitvoering van bovenstaande conform de interne regels (voor zover na te gaan) en de
wHw?

1. Toelating/
¡ntake

Leeft de instelling
de betreffende
voorschriften na?

J Ten aanzien van de toelating zijn geen bijzonderheden te melden. Zie in dit verband de
gerelateerde opmerkingen over de eis dat de student een relevante baan heeft.

2. Beroeps-
praktijk-
vorming

Wordt op
adequate wijze
vastqesteld of de

N Een eis voor toelating tot de opleiding is dat de student tijdens de gehele studie een full-
time baan heeft in de IT-branche. Op het inschrijfformulier geeft de aankomende student
zijn functienaam weer en de werkgever tekent daarvoor. Over de eisen ten aanzien van
aard en niveau van de werkzaamheden is verder geen informatie opgenomen, Evenmin
is er langs andere weg informatie beschikbaar om vast te stellen of de student de
praktijkopdrachten op zinvolle wijze via zijn arbeidsbetrekking kan vormgeven. Daarmee
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werkkr¡ng /
werkervar¡ng
relevant is?

ontbreekt ook de informatie voor een empir¡sche onderbouwing van de
concurrencyfactor, Overigens overweegt de instelling om in de toekomst met alle
aankomende studenten een intake-gesprek te houden waarin ook dit onderwerp aan de
orde kan komen.

3. Studielast
Is er informatie
over de werkelijke
studielast en is
deze in

overeenstemming
met de
genormeerde
stud ielast?

N Voor de opleiding Technische Informatica - die qua vorm en structuur sterk overeenkomt
met de opleiding lT-Servicemanagement - beschikte de instelling tijdens het bezoek over
een overzicht van de totale studielast van 240 EC op basis van de zojuist beschreven
'afstandsonderwijsfactor'en de 'concurrencyfactor' in combinatie met evaluatiegegevens
onder studenten van de werkelijke studielast. Het management heeft aangegeven dat de
betreffende gegevens niet significant af zullen wijken van de opleiding IT-
Servicemanagement, Onderstaand wordt de informatie over de opleid¡ng Technische
Informatica gebruikt ter illustratie. Wanneer wordt omgerekend van bestede tijd naar
aantal EC, wordt gerekend met de WHW-norm van 28 studie-uren per EC.

Voor een aanzienlijk deel van het programma - L44 EC in totaal - beschikt de instelling
over door studenten aangeleverde gegevens van de studietijd die zij per vak en per
onderdeel daarvan in werkelijkheid besteedden, Voor dit deel van het programma zijn de
gegevens als volgt:
. studenten besteedden 1430 uur aan de (144 EC) studie: 51,0 EC
. daar komt bij de'opslag afstandsonderwijs'van 50o/o: 25,5 EC
. idem de'opslag concurrency': 50o/o van de werktijd in dezelfde periode 68,0 EC
. zodat het totaal komt op: L44 EC

Passen we dit schema ook toe op het resterende gedeelte van (240 -/-L44 = ) 96 EC van
het programma waarover (nog) geen evaluatiegegevens beschikbaar zijn, dan ontstaat
het volgende beeld:
r studenten besteedden in werkelijkheid aan hun studie: 84,5 EC
. plus: normatieve'opslag afstandsonderwijs'van 50o/o: 43,0 EC
. plus:'opslag concurrency': 50o/o vãn de werktijd in dezelfde periode 112,5 EC
o geeft een totaal van: 24O EC

Bij deze redener¡ng plaatst de inspectie de volgende kanttekeningen. In de eerste plaats
worden twee normatieve, niet-empirisch onderbouwde of op aannemelijke wijze
beargumenteerde veronderstellingen gehanteerd. Studenten krijgen 1 55,5 EC
gehonoreerd terwijl daar geen aantoonbare studieactiviteiten of learning outcomes
tegenover staan, In de tweede plaats geldt dat het enerzijds aannemelijk is 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 vakken zullen op basis van zelfstudie veelal juist meer tijd kosten dan met
ondersteuning van colleges. In de derde plaats geldt dat het op zich aannemelijk is dat
oudere, werkende studenten effectiever studeren, Het effect hiervan wordt echter wel als
zeer aanzienlijk verondersteld en opmerkelijk genoeg ook voor alle studenten even groot
geacht, ongeacht hun leeftijd of hun werkervaring of hun functie en takenpakket.

Voor één programmaonderdeel van de opleiding lT-Servicemanagement is de proef op
de som genomen. Het betreft een derdejaarsprogrammaonderdeel van 20 EC: Exploitatie
en beheer van informatiesystemen, Het vak bestaat uit een literatuurstudie en een
afsluitend schriftelijk tentamen. In totaal dienen zo'n 600 pagina's niet-technische
Nederlandse tekst te worden bestudeerd, Daarvoor is een norm van 6 à 10 pagina's per
uur gangbaar. Gaan we uit van 6 pagina's per uur dan kosten deze 600 pagina's de
student zo'n 100 uur studietijd, Tellen we daar enige tijd voor het tentamen bij op dan is
de studielast in totaal 4 EC. Dat is een aanzienlijk verschil met de 20 EC die de student
voor het vak krijgt bijgeteld, Conform de toegepaste systematiek wordt bij de 4 EC de
helft opgeteld als opslag voor afstandsonderwijs, Vervolgens wordt de werktijd voor de
helft toegerekend. Bij een vak van 20 EC gaat het om zo'n 17 weken (uitgaande van 60
EC per jaar), Met 20 uur per week (uitgaande een fulltime baan van 40 uur per week)
geeft dat 340 uur toegerekende werktijd in totaal, ofwel ruim 12 EC. De werkelijke
studielast van 4 EC wordt zo 4+2+L2=tB EC, hetgeen inderdaad in de buurt komt van
de 20 EC waarmee het vak wordt ehonoreerd

4. Vrijstellin- D Behoudens vrijstelling van de eerste drie studiejaren voor studenten die op basis van
AMBI-modulen alleen de verleenddie worden
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Worden
vrijstellingen
verleend
overeenkomstig
de interne en
externe regels?

Studenten met een verwante mbo-opleiding krijgen veelal maximaal 30 EC vrijstelling,
Vrijstellingen worden niet behandeld in de examencommissie of de vrijstellingscommissie
en ook niet achteraf individueel bekrachtigd, zo blijkt uit het dossier van de
examencommissie. In de praktijk handelt de manager hbo-opleidingen de verzoeken af,
Deze functionaris zendt ook een schriftelijke bevestiging van de vrijgestelde onderdelen
aan de student. De betreffende brieven worden niet getekend door of namens de
examencom m issie.

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

(7,I3, 7,I5). 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?

N De onderwijs- en examenregeling noch de studiegids bevat een overzicht van de
eindkwalificaties van de opleiding. In de studiegids wordt in algemene zin het doel van
de opleiding en het beroeps- en opleidingsprofiel geschetst. In bijlage 2 van de
onderwijs- en examenregeling wordt op hoofdlijnen beschreven wat de beroepscontext
is, wat de kerntaken zijn van een Informaticus lT-Servicemanagement,en wat de
kerncompetenties zijn. Daarnaast wordt in tabelvorm een overzicht van het programma
gepresenteerd, echter zonder beschrijving van de inhoud van de vakken. Bij gebrek aan
een beschrijving van de eindkwalificaties blijft de relatíe tussen de eindkwalificaties en
het curriculum onduidelijk. Met name het ontbreken van informatie over de leerdoelen
die in de beroepspraktijk worden gerealiseerd is opvallend. Er is geen informat¡e over
het feit dat de helft van de werktijd als studietijd wordt gerekend en waarom en onder
welke voorwaarden en omstandigheden dat geëigend is.

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

N Voor de inhoud van de opleiding geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de eindtermen,
In de onderwijs- en examenregeling noch de stud¡egids wordt informatie verstrekt over
de inhoud van de vakken.

3. Varianten
Zijn de
opleid ingsvormen
(vt, dt, du, Ad) en
-varianten
(regulier,
intensief, verkort,
maatwerk, etc,)
duidelijk?

D Kopstud¡es op bas¡s van AMBI
Ongeveer een derde deel van de studenten volgt een van de twee kopopleidingen van
een jaar. Deze studenten hebben een pakket aan AMBl-modulen op basis waarvan zij
de eerste drie jaar vrijgesteld krijgen. De instelling geeft aan dat de grote kracht van
AMBI - onafhankelijke toets¡ng door een landelijk bureau dat de eind- en toetstermen
bewaakt - is verdwenen nu de betreffende instelling heeft besloten met deze toetsing te
stoppen. Andere opleiders die nog AMBI onder die naam aanbieden refereren daarmee
aan een situatie die niet langer meer bestaat, Daardoor ontstaat het ris¡co dat
verkeerde verwachtingen worden gewekt bij studenten, Hogeschool Dirksen heeft het
initiatief genomen om met zeven andere niet-bekost¡gde aanbieders het gesprek aan te
gaan om te komen tot een gemeenschappelijke kennisbasis en/of tot
gemeenschappelijke toets¡ng van een deel van het opleidingsaanbod, met als doel het
bevorderen van de kwaliteit en transparantie.

Maatwerk- en in company-aanbod
Op de website vermeldt de instelling dat alle opleidingen en trainingen voor bedrijven
naar wens kunnen worden aangepast, of het nu gaat om het aantal cursisten, de
cursusinhoud, de locatie of de prijs, Tijdens het bezoek is gebleken dat tot op heden
geen maatwerkaanbod aan bedrijven wordt verzorgd. Wel wordt momenteel een
samenwerking voorbereid waarbij Hogeschool Dirksen voor een grote
overheidswerkgever mogelijk een opleidingsaanbod gaat verzorgen. De inspect¡e
benadrukt het belang van een goede documentat¡e van de randvoorwaarden en
uitgangspunten van een dergelijk aanbod, en het vermelden van de mogelijkheden (en
onmogelijkheden) in de onderwijs- en examenregeling. Voorkomen moet worden dat
het onderwijs zodanig afwijkt van het in de wettelijke documenten voorgeschreven
geaccrediteerde programma dat de accreditatiestatus van het aanbod ter discussie komt
te staan. Te denken is onder andere aan het specificeren van de omvang en grenzen
van de bedrijfsspecifieke vrije ruimte, en meer algemeen aan de grenzen in het
afwijken van de reguliere opleiding qua leerdoelen, inhoud, didactisch model,
beqeleidinq en toetsinq en beoordelinq. Omdat het voornemen is dat de inhurende
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organisatie deels zelf studenten begeleidt dient duidelijk te zijn
taakverdeling tussen Hogeschool Dirksen en de betreffende org
duidelijk te zijn hoe de instelling de kwaliteit van het onderwijs

hoe de afstemming en
anisatie is. Tot slot dient
bewaakt en hoe de

examencommissie de kwaliteit van de toetsing bewaakt en het eindniveau waarborgt.

Samenwerkingspartners Suriname en ABC-eilanden
Hogeschool Dirksen meldde ten tijde van het onderzoek op de webs¡te:'ook vanuit het
buitenland kunt u examen doen en studeren bij Dirksen. In sur¡name wordt D¡rksen
vertegenwoordigd door [instellÌng X] [en] op de ABC eilanden wordt Dirksen
vertegenwoordigd door [instellinS Y] 1...f Cursisten in Suriname kuhnen zich inschrijven
bij [instelling XJ.'. Instelling Y meldde op haar eigen site: 'Dankzij deze
samenwerkingsverbanden fonder andere met Hogeschool Dirksen] kunt u bij ons
Nederlands erkende opleidingen volgen,. Dirksen verzorgt twee hogere
beroepsopleidingen, te weten Informatica en Electronica (síc). De informaticastudie
wordt ¡n samenwerking met [instelling y] in suriname verzorgd. Instelling y meldt er
nadrukkelijk bij zelf geen overheidserkenn¡ng te ambiëren.

Het management van Hogeschool Dirksen gaf aan dat de teksten zijn verouderd, In het
ene geval betreft het oud-studenten van de instelling die inmiddels zelf onderwijs
aanbieden en daarvoor samenwerking zochten met de hogeschool, Verder dan een
handvol cursisten die een beperkt cursorisch aanbod volgden is het aanbod tot op
heden niet gekomen. ook zijn er geen voornemens van Hogeschool Dirksen om het
aanbod uit te breiden. De betreffende cursisten werden niet ingeschreven bij
Hogeschool Dirksen, Het management licht toe dat in geen geval wHW-getuigschriften
zouden mogen worden verstrekt zonder dat dat met diverse aanvullende waarborgen
zou zijn omkleed. De inspectie geeft aan dat samenwerkingsverbanden aan diverse
eisen dienen te voldoen, waaronder het toezicht van de Nederlandse examencommissie
en duidelijkheid over de accreditatiestatus van het feitelijke aanbod. Volledige
uitbesteding aan andere part¡jen van onderwijs dat tot wettelijke getuigschriften van
Hogeschool Dirksen leidt is onwenselijk en niet in overeenstemming met de wHW.

De inspectie beoordeelde de schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten die aan de
samenwerkingsrelaties ten grondslag liggen. Deze voldoen niet aan de bedoelde eisen.
zij zijn erg globaal en doen geen uitspraken over formele kwaliteitsborging en het
verstrekken van certificaten of getuigschriften. Duidelijk wordt dat de samenwerking
ook het geaccrediteerde aanbod van Hogeschool Dirksen omvat, en zij geven de
samenwerkingspartner het recht om ook deze opleidingen aan te bieden, Tijdens het
bezoek heeft de directie contact opgenomen met een van beide instellingen en de
omvang van de activiteiten geverifieerd. Het betrof bij deze instelling afgelopen jaren
slechts een student die een deel van een opleiding heeft gevolgd en geen getuigschrift
heeft ontvangen.

De ¡nspectie verzoekt de samenwerking in deze vorm te beëindigen en te bevorderen
d

d
dat passa op

ndsoo d Nederla overheid erkend erw
aa tnza keges ¡nternet WAa rin bedoeld organ isaties n samen werkinge

ond wordene
4. Studievoort

gang
Is duidelijk hoe
de
studievoortgang
wordt bewaakt?

t rtgangsbewaking is opgenomen in de onderwijs- en

De student wordt tijdens de opleiding begeleid door een digitale coach. Daarnaast zijn
er begeleiders in persona om vragen van studenten te beantwoorden. De instelling
beschikt over een uitgebreid digitaal instrumentarium om studenten op de voet te
volgen in hun vorderingen, De instelling doet zichzelf te kort door informatie over deze
mooie voorzieningen niet op de website of in de wettelijk voorgeschreven documentatie
toe te lichten. De student ontvangt in het eerste jaar (van inschrijving in de
propedeuse) viermaal en daarna tweemaal perjaar een overzicht van de

De informatie over de studievoo
examenregeling (artikel 17).

studi
5. Propedeuse
Heeft de opleiding
een
propedeutische
fase van 60 EC?

J (artikel 20) kan worden afgeleid
In de documentat¡e wordt het

Uit de informatie in de onderwijs- en examenregeling
dat een propedeutisch getuigschrift wordt uitgereikt.
onderscheid tussen propedeutische fase en hoofdfase niet uitgewerkU uit de
programmaoverzichten in bijlage 2 bij de oER bl¡jkt het onderscheid wel. In de praktijk
worden inderdaad propedeusegetuigschriften uitgereikt.

B
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3. TENTAMINERIT{G/EXAMINERING
3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie over de inhoud van de

tentamens en de examens (7,13).
1. Bevat de OER
adequate
informatie over de
tentamens en
examens?

N De onderwijs- en examenregeling en de studiegids bevatten geen adequate informatie
over de (inhoud van de) tentamens en examens per programmaonderdeel. In de
onderwijs- en examenregeling is alleen een algemene beschrijving opgenomen van de
verschillende toetsvormen, maar er wordt niet per vak duidelijk gemaakt wat de
precieze toetsvorm is. Ook informatie over het aantal en de volgtijdelijkheid van de
tentamens en de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden, ontbreekt. De
onderwijs- en examenregeling meldt in artikel 14 dat behaalde tentamens tien jaar
geldig blijven. In de korte notitie met aanvullende informatie die de instelling ten
behoeve van het onderzoek opstelde wordt aangegeven dat programmawijzigingen
steeds per 1 juli worden doorgevoerd. De onderwijs- en examenregeling bevat in dit
verband geen overgangsbepalingen. Daardoor is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe met de
omvorming van het driejarige programma naar het v¡erjarige programma wordt
omgegaan; de onderwijs- en examenregeling geeft hierover geen uitsluitsel. Uit de
informatie op de website blUkt dat Hogeschool Dirksen in totaal met drie verschillende
externe bureaus samenwerkt, Deze bureaus verzorgen een deel van de toetsing. Voor
de geaccrediteerde hbo-opleidingen werkt Hogeschool Dirksen samen met één externe
aanbieder. De uitbesteding van de toetsing betreft de ontwikkeling en afname van
theorietoetsen, momenteel voor ongeveer een kwart van het curriculum. De wettelijk
voorgeschreven documentatie bevat hierover geen informatie, behoudens de korte
meldinq in de studiegids dat de student rechtstreeks aan de exameninstelling de
examenkosten dient te voldoen. Het is aan te bevelen in de toekomst de precieze
bedragen daarvan te vermelden of op zijn minst de grenzen aan te geven waarbinnen
deze zich kunnen bewegen,

3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per opleiding of groep
opleidinqen een examencommissie ín (7.12'1.

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

D Tot voor kort was de algemeen directeur van Hogeschool Dirksen voorz¡tter van de
commissie, De inspectie wijst er op dat dit ongewenst is uit oogpunt van het
onafhankelijk functioneren van de commissie. Het management is zich hiervan bewust
en heeft inmiddels een onafhankelijke, externe voor¿itter benaderd. De overige leden
van de commissie - twee programmamanagers en een secretaris - hebben geen
onderwijstaken en vormen in materieel opzicht ook deel van het management. Het is
daarom dringend aan te bevelen de samenstelling van de commissie te wijzigen en
(deels ook externe) docenten c,q, begeleiders als lid te benoemen.

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 Artikel 9 van de onderw¡js- en examenregeling beschrijft de taken van de
examencommissie van Hogeschool Dirksen. De kerntaak van de examencommissie in
het hoger onderwijs is het bewaken van het eindniveau van studenten. Deze kerntaak
wordt hier echter niet benoemd: de taakomschrijving is nog n¡et in overeenstemming
gebracht met de Wet versterking besturing, de aanpassing van de WHW die sinds 2010
een zwaardere verantwoordelijkheid aan examencommissies toekent.

Er is een adequaat dossier van verslagen van de examencommissie. Hieruit blijkt dat in
de drie vergaderingen in 2011 de verzwaarde taak van de examencommissie op grond
van de Wet versterking besturing niet aan de orde is geweest. De verslagen tonen niet
dat besluiten genomen of bekrachtigd werden over bijvoorbeeld vrijstellingen, De
beslissingen daarover worden genomen door de opleidingsmanager. Deze verzendt
schriftelijke bevestigingen aan de student onder zijn eigen naam, en niet namens de
exa mencom m issie.

Het archief van de examencommissie geeft al met al het beeld dat het functioneren van
de examencommissie aanzienlijk beperkter is dan op grond van de WHW en overigens
ook op grond van het eigen reglement van de commissie mag worden verwacht. De
inspectie plaatst kanttekeningen bij de samenstelling van de commissie, de ontwikkeling
van de taken op het gebied van de Wet versterking besturing, de kritische opmerkingen
die tijdens de accreditatie zijn gemaakt, de vragen die de inspectie heeft bij de
studielast van studenten en de samenwerking met partijen in het buitenland. Al deze
thema's raken de kern van de taak van de commissie maar werden niet behandeld. Het
manaqement heeft aangegeven met de meeste thema's wel bezig te zijn.
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3 CONCLUSTES

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

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

Antwoord op de onderzoeksvraag
De opleiding lT-Servicemanagement voldoet op diverse punten n¡et aan de WHW
waardoor onvoldoende gewaarborgd is dat de beoogde eindkwalificaties in de volle
breedte en op het gewenste niveau worden gerealiseerd. De studielast is aanzienlijk
geringer dan verwacht mag worden op grond van de WHW. Er worden - mogelijk
aanzienlijke aantallen - studiepunten toegekend waar onvoldoende studie-
inspanning tegenover staat. Het werkend leren c.q. de rol van de werkplek binnen
de opleiding is onvoldoende uitgewerK en gedocumenteerd. Meer in algemene zin
geldt dat de wettelijk voorgeschreven documentatie over de opleiding ontoereikend
ís, waardoor de rechtszekerheid van studenten onvoldoende is gegarandeerd. De
examencommissie vervulde tot op heden haar wettelijke verantwoordelijkheden in
onvoldoende mate. Het management heeft aangegeven hier aan te werken.

Toelichting

1. Studielast
De studielast telt op tot ongeveer 85 EC en niet tot de 240 EC die voor hbo-
bacheloropleidingen mag worden verwacht op grond van artikel 7.4, eerste lid en
artikel 7.4b, eerste lid, van de WHW. De uitleg dat sprake is van een
afstandsonderwijsfactor en van een concurrencyfactor is tot op zekere hoogte
aannemelijk. Als onderbouwing van het grote verschil tussen de geprogrammeerde
en de gerealiseerde studielast voldoet dit echter niet, waardoor de situatie niet in
overeenstemming is met artikel 7.4 en artikel 7.13 WHW. Niet voor elke student en
niet voor elk programmaonderdeel zal immers gelden dat het niet hoeven volgen
van colleges tot 50 procent sneller studeren leidt. Dat studenten de helft van hun
reguliere werktijd als effectieve studie-uren toegerekend krijgen is eveneens
discutabel. Deze forse rol van de werkplek - in aanvulling op de 54 EC in het
programma waarin de beroepspraktijkvorming expliciet een rol speelt - is niet
toegelicht of uitgewerkt en de beoordeling van de werkplek van de studenten
voldoet in dit verband niet. opmerkelijk genoeg wordt het effect van de werkplek
voor alle studenten even groot geacht, ongeacht hun leeftijd, werkervaring, functie
of takenpakket.
Bovenstaande neemt niet weg dat de instelling beschikt over een goed systeem van
studielastmetingen. Via de ICT-voorzieningen van het afstandsleren wordt elke
student na elke module gevraagd onder andere ook het aantal bestede uren op te
geven.
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2. Informatie en documentatie
De onderwijs- en examenregeling - daaronder in dit geval mede begrepen de
studiegids - biedt niet de informatie die de WHW in artikel 7.13 voorschrijft. De

informatie is ontoereikend ten aanzien van:
a. de eindkwalificaties in het algemeen en in het bijzonder wat betreft de

beroepspraktijkvorming (WHW, art.7.l3,lid 2 onder a c en d, in samenhang
met artikel 7.3, lid 2);

b. (de inhoud van) tentamens, examens en de stage, alsmede de wijze waarop en
de volgorde waarin tentamens worden afgelegd (idem onder d, h en l);

c. het vrijstellingenbeleid (idem onder r);
d. de kopstudies (idem onder b).

Ada
De onderwijs- en examenregeling noch de studiegids bevat een overzicht van de
eindkwalificaties van de opleiding. In de studiegids wordt in algemene zin het doel
van de opleiding en het beroeps- en opleidingsprofiel geschetst. Bij gebrek aan een
adequate beschrijving van de eindkwalificaties wordt de relatie tussen de
eindkwalificaties en het currlculum onvoldoende duidelijk. Met name het ontbreken
van informatie over de leerdoelen die in de beroepspraktijk dienen te worden
gerealiseerd is opvallend. Er is geen informatie over het feit dat de helft van de
werktijd als studietijd wordt gerekend.

Adb
De onderwijs- en examenregeling en de studiegids bevatten geen adequate
informatie over de (inhoud van de ) tentamens en examens per
programmaonderdeel. In de onderwijs- en examenregeling is alleen een algemene
beschrijving opgenomen welke toetsvormen kunnen worden gehanteerd, maar er
wordt niet per vak duidelijk gemaakt wat de precieze toetsvorm is. Ook informatie
over het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens en de momenten waarop
deze afgelegd kunnen worden, ontbreekt.

Add
De informatie over de mogelijkheden voor vrijstellingen is summier. De gronden
voor vrijstellingen zijn niet uitgewerkt.

Add
In de studiegids en in de korte notitie die de instelling ten behoeve van het
inspectie-onderzoek opstelde is sprake van twee kopstudies voor de opleiding IT-
Servicemanagement. De onderwijs- en examenregeling maakt slechts melding van
één van beide.

De onderwijs- en examenregeling dient te worden aangescherpt ten aanzien van
haar eigen reikwijdte: niet duidelijk is dat de onderwijs- en examenregeling
cohortsgewijs wordt vastgesteld en daarom geen overgangsregelingen bevat ten
aanzien van wijzigingen in het programma. Zo is niet gewaarborgd dat studenten te
allen tijde (kunnen) weten onder welke voorwaarden zij zijn ingestroomd in de
opleiding. Dit geldt te meer omdat zowel de onderwijs- en examenregeling (pag. 21)
als de studiegids (pag. 18) melden dat tussentijdse wijzigingen niet ondenkbaar zijn.
De studiegids vermeldt bijvoorbeeld op pagina t7 'De vriistelling loopt tot het
moment waarop het programma wordt herzien'. Dergelijke bepalingen horen in de
onderwijs- en examenregeling thuis en niet (alleen) in de studiegids. Meer algemeen
geldt dat de bepaling in de huidige formulering ongewenst is: de instelling behoudt
zich alle rechten voor en de student weet daardoor onvoldoende waar hij aan toe is.
Het bieden van duidelijkheid is, zoals volgt uit artikel 7.13, eerste l¡d, WHW, juist de
bestaansreden van de onderwijs- en examenregeling.
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3. Rol beroepspraktijkvorming
Het programma van de opleiding lT-Servicemanagement omvat enkele onderdelen
waarbij de beroepspraktijk een inhoudelijke rol speelt. In totaal gaat het om 54 EC.
Of en welke leerdoelen in deze programmaonderdelen moeten worden gerealiseerd
is in de wettelijk voorgeschreven documentatie niet beschreven (zie hiervoor onder
2). Een eis voor toelating tot de opleiding is dat de student tijdens de gehele studie
een fulltime baan heeft in de lT-branche. over de eisen die aan de aard en het
niveau van de werkzaamheden worden gesteld is geen adequate informatie
beschikbaar. Evenmin is beschreven wat de procedure is om vast te stellen of de
huidige werkplek toereikend is, welke criteria daarbij gelden, wie de beoordeling
doet en op welke wijze dat gebeurt. De intakeformulieren bieden onvoldoende basis
voor een goed oordeel over de individuele situatie van de student. Deze
handelswijze is niet in overeenstemming met artikel 7.27 van de WHW.

4, Functioneren examencommissie
De samenstelling van de examencommissie voldeed ten tijde van het onderzoek nog
niet aan artikel 7.12a WHW. Pas sinds kort is de directeur niet langer voorzitter van
de examencommissie. De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs
is op grond van artikel 7.12, tweede lid, van de WHW het bewaken van het
eindniveau van studenten. Hogeschool Dirksen heeft de taakomschrijving van de
examencommissie en de uitvoering van de taken nog niet in overeenstemming
gebracht met de Wet versterking besturing. De inspectie constateert
aandachtspunten en tekortkomingen op het gebied van toelating, vrijstellingen,
documentatie en communicatie, studielast en de rol van de werkplek. Deze houden
direct verband met de breedte, diepgang en niveau van het programma, en
daarmee van afgestudeerden. uit het dossier van de commissie blijkt niet dat
genoemde onderwerpen in de afgelopen jaren onderwerp van gesprek waren.
Vrijstellingen worden niet behandeld in de examencommissie of de
vrijstellingscommissie en ook niet achteraf individueel bekrachtigd, zo blijkt uit het
dossier van de examencommissie. Dit is niet in overeenstemming met artikel 7.12b
lid 1 onder d van de wHW. Al met al vervulde de examencommissie tot op heden
haar wettelijke verantwoordelijkheden in onvoldoende mate. Het management heeft
aangegeven hier aan te werken.

Aandachtspunt
Hogeschool Dirksen vermeldt op de website dat studenten ook vanuit het buitenland
kunnen studeren en examen kunnen doen. In het buitenland wordt Dirksen in die
gevallen vertegenwoordigd door andere instellingen die zelf geen geaccrediteerd
onderwijs verzorgen. Volledige uitbesteding aan andere partijen van onderwijs dat
tot wettelijke getuigschriften van Hogeschool Dirksen leidt is onwenselijk en niet in
overeenstemming met de WHW. Het management heeft toegezegd de nodige
maatregelen te treffen.
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4 VERVOLGTOEZICHT

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

Het college van bestuur wordt verzocht uiterlijk per I december 2013 een
rapportage aan de Inspectie van het Onderwijs toe te zenden met informatie over
het gevoerde beleid en de gerealiseerdè (en de eventueel nog te realiseren)
verbeteringen. De inspectie neemt het initiatief om in de tussenliggende periode met
het bevoegd gezag over de voortgang te spreken.

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

Verzocht wordt in deze rapportage voor elk van de tekortkominqen aoart aan te
geven:

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

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

De inspectie 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.

3478724 (Ver)korte opleidingen ¡n het hoqer ondem¡js; rapportage Hogeschool Dirksen
13



BIJLAGE I: BEOORDELINGSKADER

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

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
o J fia) als aan het criterium voldaan is;
e D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
¡ 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.

I In de bestuurlijke afspraken tussen NRTO en OCW ¡s 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 b¡j
de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt vormgegeven. In het bijzonder voor vwo'ers is het van
belang uitdagende leerroutes in te r¡chten in de vorm van driejar¡ge 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.

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

instroommogelijkheden en toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande
studenten (7.L3, 7.LS't.

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 eisen,
c. inhoud programma en eventuele eisen die aan de werkplek worden gesteld,
d, opleidingsduur en studielast,
e. opleidingsvormen (vt, dt, du, Ad) en -varianten (regulier, intensief, etc.),
f. vrijstellingsmogelijkheden; verkorte of versnelde opleidingen en/of maatwerktrajecten,
g, de te behalen qraad.
L.2 Intake. De aanmelding- en intakeprocedures z¡jn 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 eiqen 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
proqrammaonderdelen en dat sprake is van heldere criteria en een qoede beslisprocedure.
1.3 Beroepspraktijkvorming. Het is duidelijk of en welke eisen aan de werkkring

worden gesteld, welke functie de werkkring vervult in de opleiding en hoe dat
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
beroepsu¡toefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur
in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC (7,7). In de onderwijs- en
examenreqelinq wordt voor een duale opleidinq in ieder qeval aanqeqeven:
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a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een

overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf/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 itoefeni ng,
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
vooropleidingseisen (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
ooleidino 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 z¡jn opgenomen in de onderwijs- en
examenreqelino (7.29).

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

van het onderwiis (7 .L3, 7 .I5)
Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en

examenregeling vast met duidel'rjke 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 nderwijseenheden,
c. de inhoud van de afstudeerrichtingen en de uitstroomvarianten van de opleiding,
d. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich

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

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

2.2 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 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-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 studievoortqanq (7,4),

De studielastnormen zijn geëxpliciteerd en het programma is zo ingericht dat de opleiding
studeerbaar is. Als een voltijdprogramma gebaseerd is op meer dan 60 EC per jaar wordt
verwacht dat het instellingsbestuur aantoont dat dit n¡et ten koste gaat van de

studeerbaarheid van het proqramma.
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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nAa de tischeedeu tsfase eenprop examenpropedeutisch verbond en tn detenz¡j
onderw en examenijs- ersand ts td Dengregeli bepaa vanstudielast ed e isuse EC60proped
De tsse hetpropedeu gericht ne VA nzicht tnop verkrijg d inhoude dvan e enopleid tng op

hetaan dvan e fase
2.5 Uitvoerin ondHet wordt9. overeenkoerwijs verzorgd het enbeleid demstig

resuproced ted debinnen eeld enn novereesinstelling dekomstig wettelijke
voorsch

3. TENT
3.1 nformat¡e.I Het instellingsbestuu r voorverschaft elke id informatiople goedng e

deover oudinh n enstentam en mens

b.

c.
d.
e.

f.
9.

h.

tentamens en de momenten waarop deze afgelegd

de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat
de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamun. un 

""ar"n-r,waar nodig: de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens,
of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een anderé wijze worden afgelegd,
de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten in de geìegenheid
worden gesteld tentamens af te leggen,
de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt,
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 normeñ aan de hand
waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden,

De onderwijs- en examenregeling
a. aantal en volgtijdelijkheid van

kunnen worden,

bevat in ieder geval informatie over (7,13)

waa nod dat metheti9 goed VAhebben ne9evo afglg legd tenta voorwaamens erd ts
devoor tot het vantoelat¡ng tentandereafleggen mens,

waar ed hettotnodig, ngverplichti aandeelnemen oefen mn etpraktische ing het oog
d tot het vanen desbetreffendhet e tentamen

3.2 oemBen en saing menstell ln exag mencommissie. instelliHet bestuur Itstengs per
o vanof nee mmissco tnie

etH nstel sbestu U debenoemt enledling nVA exade mencom mrsste vanbasisop nhu
Tenmd inste tideen ts ls docent aanverbondeneskundigheíd ed L2a Hetopleiding

nstel sbestu dat hetling zorgE onafhanke deskuen nduk nerenfunctio nVA detg
examencom voldoende is 7.r2b
3.3 examencomTaken Demtsste. exame ncomm stelttsste eveecti deskuenobjop ndige

ofvast eenwuze student ldoetVO daan e voorwaarden ted ode ennderwijs-
exa el stelt aten nzten nVAmenreg ng kennisde tnhet enzicht vaardde heden ledig

voorn het nVA een adra 21

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,
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 jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden t.b.v. instellingsbestuur of
decaan.

c.

d.
e,
f.

De examencommissie (7,L2b)
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BIJLAGE TI: TOELICHTING OP HET ONDERZOEK

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

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

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

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

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

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

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

6. de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort 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 eindkwalificatíes 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 eri gegevens uit het toezicht informatie
beschikbaar was die vragen opriep vanuit het perspectief van de onderzoeksvraag.

Vooronderzoek
Van 52 instellingen is in het vooronderzoek eerst de website geanalyseerd. Per
instelling is - afhankelijk van de omvang van het aanbod - de informatie van één of
meerdere opleidingen onderzocht. Het ging om 174 opleidingen in totaal. De analyse
daarvan vond plaats op basis van informatie die op risico's duidde voor de naleving
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van de wet, de kwaliteitswaarborgen, de studeerbaarheid en/of het volledig
realiseren van de eindkwalificaties. Daarbij is gekeken naar de volgende aspecten
1. de omvang van de (geprogrammeerde) opleidingsduur,
2. de omvang van de (genormeerde of gerealiseerde) studielast,
3. de omvang van vrijstellingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
4' de wijze waarop en de mate 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 ondezoek 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 2012 tot stand kwam relevant. Daarin zijn de volgende voor
dit onderzoek relevante passages opgenomen:
. ook privaat gefinancierde (voltijdse) hbo-bacheloropleidingen kennen conform

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

de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze vormgegeven;
o 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 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 eindniveau gerealiseerd
wordt.

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

Beoordelingskader
In november 20lr zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende
organisaties de HBO-raad en de NRTO - schriftelijk over het onderzoek
geTnformeerd. voorafgaand aan het bezoek is het beoordelingskader voor dit
onderzoek aan de instellingen toegezonden (zie bijlage I). Het beoordelingskader is
een selectie van die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het
benoemt 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 20IL/2O72 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 (vrijstell i ngen, werkplekbeoordelin gen,
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. D.e

belangrijkste overige informatiebronnen worden in bijlage III vermeld. In alle
gevallen is aan het eind van de bezoekdag een terugkoppeling gegeven van de
voorlopige bevindingen.

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

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

1. Studielast
Artikel 7.4b van de WHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 24O EC van 28 studie-uren. Artikel 7 't4 van de WHW
schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling regelmatig wordt beoordeeld en
dat daarbij het tijdsbeslag voor studenten dat uit het programma voortvloeit in ieder
geval aan de orde komt. Artikel 7.13,1id 2, onder e, van de WHW schrijft in dit
verband voor dat de onderwijs- en examenregeling informatie bevat over de
studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende
onderwijseenheden. Op grond van artikel 7.14 WHW mag worden verwacht dat de
opleiding de door studenten gerealiseerde studielast regelmatig evalueert, dat wil
zeggen meet, analyseert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke
normen of systematiek aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt
toegerekend. Van de instelling mag met andere woorden worden verwacht dat zij
zich kan verantwoorden over de studielast van haar opleiding(en)'
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Verbijzondering
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als één of
meer van de volgende situaties zich voordoet.
a. De opleiding wijkt qua vorm en/of inrichting af van wat op grond van de wHW

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

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

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

d. Studentevaluaties of rappoftages 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- 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 24O EC voor een hbo-bacheloropleiding en de werkelijke
studielast aanzienlijk ¡s mag worden verwacht dat de opleiding het verschil kan
onderbouwen. Zeker dan volstaat een verwijzing naar een algemene, niet
gedocumenteerde, normatieve concurrencyfactor niet. In de praktijk zullen niet alle
studenten meer levens- en werkervaring hebben, en ook beschikken vaak niet alle
studenten over een (voor de opleiding relevante) baan. ook de mate waarin een
functie voor de opleiding relevant is zal van geval tot geval verschillen. Verwacht
mag worden dat deze verschillen en nuances bijvoorbeeld in de toelatingsprocedure
tot uiting komen.

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

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

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

3. Wettelijk voorgeschreven documentatie
Studenten, docenten, examinatoren, leden van examencommissies en
leidinggevenden dienen goed te worden geínformeerd. De onderwijs- en
examenregeling moet daaftoe de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de
examinering op duidelijke en samenhangende wijze beschrijven. De onderwijs- en
examenregeling vormt immers het basisdocument waarin de geldende procedures
en de rechten en plichten van zowel de studenten als de opleiding zijn vastgelegd.'
De formulering van het eerste en het tweede lid van art. 7.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
meníngsverschil 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 geinterpreteerd.
Niet alle informatie over de opleiding hoeft in de onderwijs- en examenregeling zelf
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te zijn opgenomen. Voor uitwerkingen en toelichtingen kan worden verwezen naar
met name genoemde andere informatiebronnen. De hoofdlijnen dienen echter wel in
samenhang te worden beschreven. Veel hogescholen kiezen er voor een deel van de
informatie die op grond van art.7.13 van de WHW in de onderwijs- en
examenregeling dient te zijn opgenomen in de studie- of opleidingsgids op te
nemen. Wij hebben in alle gevallen ook de studie- of opleidingsgids in de
beoordeling van de wettelijk voorgeschreven documentatie betrokken. Welke
bepalingen wel en welke niet tot de onderwijs- en examenregeling behoren moet
echter duidelijk zijn. Deze bepalingen moeten ook tijdig bekend en goed
toegankelijk zijn. Het is van belang dat de student zich tijdig, dat wil zeggen
voorafgaand aan de deelname aan het betreffend onderwijs, moet kunnen
informeren.

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

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

Toetsing
Uit artikel 7.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.

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

4. Beroepspraktijkvorming
In het hbo heeft nagenoeg elke opleiding een stagecomponent van zo'n 30 EC, ofwel
zo'n L2,5 procent van de totale opleiding van 240 ÊC. Dit komt overeen met een
half jaar voltijd werken. Vaak is het beroep dat op een stage- of werkplek wordt
gedaan groter, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten, aanvullende praktijkonderdelen
of afstudeeropdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk of in de
beroepspra ktij k worden uitgevoerd. Naarmate de beroepspra ktij kvorm ings-
component omvangrijker is en een belangrijker rol speelt in de opleiding, wordt in
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de onderliggende documentatie meer uitleg verwacht over de leerdoelen c.q.
eindkwalificaties, de vorm en inhoud van de betreffende onderdelen, de
bijbehorende opdrachten, de beoordeling of de werkplek adequaat is voor het
realiseren van de leerdoelen en de begeleiding en de beoordeling van de student.

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

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

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

Nal evi ng voorschriften
Op grond van met name artikel 7.15 van de WHW verwachten wij bij de presentat¡e
van het opleidingsaanbod het volgende.
a. In elke communicatieve uiting (bijvoorbeeld: website, schriftelijk

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

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

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

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

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

6. Overige 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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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 eid i ngsei sen, 2 I + reg el i ng
Artikel 7.29 van de WHW vermeldt; 'Het instellingsbestuur kan personen van
eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 7.24, eerste
onderscheidenlijk tweede lid, bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens
artikel 7.28 zijn vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een
onderzoek door een door het instellingsbestuur in te stellen commissie hebben blijk
gegeven van geschiktheid voor het desbetref.fende 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 vooroplpidingseisen en de 21+toets.

7. Overige onderzoeksmatige onderwerpen
Opleiding versus'traject' versus opleidingstraject
In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere
opleidingstrajecten en opleidingen die 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 d,e werkelijkheid wordt aangetroffen kan niet
vooraf in de vorm van criteria en beslisregels sluitend worden vastgelegd. De
overwegingen die aan het oordeel ten grondslag liggen zijn steeds in de
onderbouwing van het oordeel toegelicht.

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

Afstemming en samenhang
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden
gerealiseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de
WHW wordt nageleefd, met name op het gebied van de wettelijke
kwaliteitswaarborgen, waaronder adequate documentatie en een examencommissie
die overeenkomstig de WHW 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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BIJTAGE III: GEBRUIKTE DOCUMENTATIE

Tijdens het onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruikt, waaronder:

1. De website van Hogeschool Dirksen
2. Onderwijs- en examenregeling (OER), cohort 20LI-2OLT
3. Studiegids HBO-opleidingen Informatica en Technische Informatica

2OLL/20L2
4. Overzicht studentaantallen
5. Korte notitie met aanvullende informatie t.b,v. het inspectieonderzoek;
6. Van een steekproef van ongeveer tien studenten in de eindfase van de

opleidin g bekeek de inspectie het intakeverslag, werkgeversverklaringen,
behaalde resultaten en gemaaK werk

7. Notulen vergaderingen examencommissie
8. Uitreik overzicht met studielastberekeningen Technische Informatica
9. Certiked accreditatierapport Hogere Informatica IT Servicemanagement,

deeltijd (december 2010) en NVAO besluit fiuni 2011)
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BIJLAGE IV: ZIENSWIJZE VAN HET TNSTELLINGSBESTUUR

oil.,
Hogeschool

Arnhem, 10 december 2012

Aan iedere lezer van dit lnspectierapport,

Onderstaand de reactie van de Hogeschool Dirksen op het rapport van de lnspectie van het Onderwijs
genaamd:

Rapportage (Ver)korte en versnelde opleidingen in het Hoger Onderwijs
van de instelling Hogeschool Dirksen,

opleiding hbo-bachelor lT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs),

definitieve vers¡e vastgesteld op 23 november 2012.

Gelet op de aard en omvang van de gemaakte opmerkingen splitsen wij onze reactie op in twee
gedeelten:

1.. Door de inspectie gemaakte opmerkingen met betrekking tot de informatievoorziening aan

onze studenten, de rol en pos¡tie van de Examencommissie en het rapporteren over
vrijstellingen.

2. De door de inspectie gemaakte opmerkingen met betrekking tot de berekende studielast die
tot uitdrukking komt in de studiepunten (ECTS).

Ad 1: Door de ínspectie gemaakte opmerkingen met betrekking tot de informatievoorziening aan onze

studenten, de rol en positie van de Examencommíssie en het rapporteren over vrijstellingen.

Wij hebben de gemaakte opmerkingen, zoals:
¡ het opnemen van de eindkwalificaties en beroepspraktijkvorming,
r het vermelden van de inhoud van de tentamens, examens en de praktijkopdrachten ter

vervanging van de stages,
¡ het meer expliciet maken van het vrijstellingenbeleid van de hogeschool
. meer informatie opnemen over de kopstudies lT-Servicemanagement en Software Design &

Development,
o de samenstelling en het functioneren van de Examencommissie

ter harte genomen en zullen de Opleidings- en Examenregeling, de studiegids, de teksten op onze

website en het Examenreglement beter op elkaar laten aansluiten teneinde ervoor te zorgen dat voldaan

wordt aan het bepaalde in artikel 7.13 van de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
(WHW). Voor zover het digitale aanpassingen betreft is dit reeds gebeurd. Wijzigingen in gepr¡nt

materiaal worden bij de eerstvolgende druk meegenomen.

Ad 2: De door de ínspectie gemaakte opmerkingen met betrekking tot de berekende studielast die tot
uitdrukking komt in de studiepunten (ECTS).

Wij zijn het fundamenteel oneens met de gemaakte opmerkingen van de inspectie met betrekking tot de

berekende studielast, Naar onze stellige overtuiging is er geen wettelijk kader die voorschrijft op welke

wijze de studielast voor volwassenen in deeltijdstudie moet worden berekend.
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ln artikel 7.4 WHW is geregeld dat de studielast wordt uitgedrukt in studiepunten en dat de studielast
van elke opleiding en gþ onderwijseenheid door het instellingsbestuur wordt uitgedrukt in
stud¡epunten. De studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten. Zestig studiepunten is
gelijk aan 1680 uren studie. De WHW bepaalt echter niet hoe een uur studie berekend moet worden. Er
is ook geen nadere regelgeving die hierop in gaat. Dit betekent dat er dus geen wettelijke norm is voor de
toetsingvan de onderwijsinspanning in uren en dat daardoorde inspectie n¡et mag ingrijpen conform
artikel 23, lid 5 van de Grondwet.

Deze stellinename wordt bevestisd door:
1. De Minister van OCW die in een brief aan de Tweede Kamer van 3 december 20!2 haar

beleidsreactie heeft gegeven op de algemene "Rapportage (ver)korte en versnelde opleidingen
in het hoger onderwijs" van de lnspectie. Daarin schrijft zij onder meer:
"Wel heeft de studielastberekening van de tnspectie discussie opgeroepen, omdat in de wet
geen concrete methode stoot om de studìelast te berekenen."

2. ln een artikel in de Volkskrant van 4 decembet 2OI2 heeft de hoofdinspecteur hoger onderwijs
dit erkend:

"Er zijn geen wettelijke normen. Doar hebben de instellíngen wet behoefte aan en de minister
gaot doar werk von maken."
De hoofdinspecteur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderhavige onderzoek.
De lnspectie had dan ook niet tot de in dit onderhavige rapport opgenomen oordelen over de
studielast mogen komen, omdat die niet op de wet gebaseerd kunnen worden, noch op andere
juridische kaders.

Daarenboven ondersteunen de volgende onderzoeken de hierboven genoemde stellingname:
L de Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap (Commissie Schutte) die in haar tussenrapportage

van 23 juni 2003 al geconstateerd heeft dat er geen wettelijke normen zijn voor de beoordeling
van de vereiste onderwijsinspanning van deeltijdstudenten in het volwassenenonderwijs voor
de bekostiging, en daar de wet geen onderscheid maakt tussen bekostigd en niet-bekostigd
onderwijs, geldt dit dus ook voor onze instelling.

2. de inspectie zelf in haar rapport "Onderwijstijd in het hoger onderwijs", 2007, p. 13.
"De wiize waarop instellingen van hoger onderwíjs het onderwijs inrichten, is in hoge mote een
zaak von de instellíngen zelf. Dot geldt ook voor de indeling van de onderwijstijd en voor het
aontal contocturen dat wordt oangebode; er bestaan geen wettelijke regelingen woaru¡t
normen voor de contacttiid ziin af te leiden. ln de Wet op het Hoger en Wetenschoppelijk
onderwiis (WHW) wordt bepaald wat tenm¡nste in de onderwijs- en exomenregeting (OER)
geregeld dient te zíjn (artikel 7.13, lid 2), maar in dit artikel is geen informatíe opgenomen over
onderwijs(contact)tijd. De wet spreekt wel over de studielast(artikelen7.4,7.4o, 7.4b,7.13, tid2)
en bepaalt dat instellingen het tijdsbeslag, dot uit de geprogrammeerde studielast voortvloeit,
regelmatig dienen te wegen (artìkel 7.14). Dit past binnen de huidige wetgeving, waarin
instellingen voor hoger onderwijs verantwoordelijk zijn voor de inrichting von het
onderwijsproces, met inachtnem¡ng van de desbetreffende onderwijs- en exomenregelingen en
het bepoolde daaromtrent in het studentenstatuut en de geldende

me d e zegg en sch ø psre g e li ng e n".
3. de inspectie zelf in een latere versie van dit rapport Onderwijstijd in het hoger onderwijs",

lnspectie van het Onderwijs 20II, p.76
"Het hoger onderwijs kent geen wettelijke norm, de indeling van de onderwijstijd en het aantol
contocturen dat wordt oongeboden is in hoge mate een zaak van de instellingen zelf. Uit de
gesprekken blijkt dat weinig gesprekspartners - bestuurders, docenten en studenten -
voorstander zijn van één landelijke norm voor het aantal contacturen".
En op pagina 23:

"ln de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschoppelijk Onderzoek (WHW) zijn geen regels
vastgelegd voor het oantal contocturen døt moet worden aangeboden. In andere sectoren (bve,

vo) is dat wel het gevol: het aantal contocturen dot joorlijks moet worden oongeboden ligt vast,
de inspectie houdt toezicht op de realisøtie doorvan. tn het hoger onderwijs is wel bepaald døt
de totole onderwiistiid voor het bekostigd onderwijs uit moet komen op zestig studiepunten per

347A724 (Ver)korle ople¡d¡ngen in het hoger ondem¡js; rapportage Hogeschool Dirksen
2B



joar (WHW, ortikel 7.4 lid 7), moar het aontal contacturen dat door opleidingen wordt
geprogrammeerd een zaak is van de instelling".

4. de NVAO, die ook dit uitgangspunt hanteert, zoals blijkt uit een brief uit 2010 over een hbo-

bacheloropleiding: "Het uitgangspunt doorbij is dat 1 ECTS staot voor een studielast von 28 uur.
Deze studielast is gebaseerd op het leervermogen von een 17-jarige havîst of een 18-jarige
vwo'er".
Daarnaast komt uit het betreffende visitatierapport naar voren dat de studenten de studielast

heel verschillend ervaren. Hun leeftijd, vooropleiding en werkervaring maken dat zij vaak

efficiënter kunnen studeren. Deze combinatie van factoren heeft tot gevolg dat het voor de

meeste studenten mogelijk is om het normprogramma van 60 ECTS per studiejaar in deeltijd te

kunnen volgen.

Overigens faciliteert de opleiding studenten om de inschrijving per studiejaar aan te passen aan

hun persoonlijke omstandigheden. Studenten kunnen ervoor kiezen om 30 ECTS per studiejaar

te doen of een parkeerjaar in te plannen. Gevolg hiervan is uiteraard dat ze langer over hun

studie doen, maar het voorkomt stoppen met de studie omdat het beter te combineren valt

met persoonlijke omstandigheden.

Wij zijn van mening dat de bovenstaande uitwerking onderbouwt dat de opleiding voldoet aan formele

eisen met betrekking tot de omvang van het curriculum (hbo-bachelor: 240 ECTS). Hoewel het bij onze

hogeschool feitelijk niet om verkorte leertrajecten gaat, maar om een volwaardige opleiding hb*o-

bachelor, achten wij het toch van belang om deze casus te bespreken, zeker gezien de aanscherping van

het beleid in het hbo.

De wetgever heeft naar aanleiding van deze signalen, die door verschillende instanties in ieder geval

vanaf 2003 zijn afgegeven, niet gekozen voor het tot stand brengen van nadere regelgeving. Er zijn dan

ook geen wettelijke normen waaraan de studielast getoetst kan worden. Met name is er geen wettelijke

norm waaraan getoetst kan worden of de instelling terecht aangenomen heeft dat voor een bepaalde

opleíding, waarvan het programma per studiejaar 60 studiepunten omvat, inderdaad een inzet van l-680

uur vereist is, aangezien niet wettelijk vastgelegd is hoe deze uren studie berekend moeten worden. De

lnspectie kan dus ook niet vaststellen dat een opleiding daaraan niet voldoet of dat een instelling zich op

dit punt niet aan de wet houdt.

Zowel de NVAO als de Onderwijsraad en de Minister vãn OCW hebben aangegeven dat:

"Het essentieel is døt instellingen voor hoger onderwijs een opleidingsprogramma invullen en toetsen ¡n

termen van eindtermen en/of eindcompetenties. Doarvoor is een strikte toeposs¡ng von een beschrijving

van leeruitkomsten ¡n termen von kennis, voardigheden en competenties noodzakelijk, die ook voor

studenten en werkgevers begrijpelijk is. Met andere woorden kennis, inzicht en vaardigheden dîe een

afgestudeerde moet hebben om een getuigschrift of een grood te ontvangen."

Tot zover onze stellingname tegen het door de inspectie uitgebrachte rapport inzake de Hogeschool

Dirksen.

Voorstellen voor een oplossing

Overigens is het uiteraard wenselijk dat er wel normen komen voor de studielast die helder, voorspelbaar

en toepasbaar zíjn en waarin rekening wordt gehouden met de verschillen in achtergrond van de

studenten, zodat deze kunnen leiden tot een systeem van normen voor de tijdsbesteding die op de

verschillende groepen studenten kunnen worden toegepast.

Dat een volwaardige 4-jarige opleiding in het hoger onderwijs 240 studiepunten moet omvatten, oftewel

60 studiepunten per nominaal studiejaar, overeenkomend met 1680 studie-uren per nominaal studiejaar,

wordt niet betwist. Aan dit uitgangspunt, dat op Europees niveau geldt, valt niet te tornen. Wat n¡et vast

staat, is hoe tot deze 1680 uur gekomen wordt en welke inspanning daarbij hoort. Complicerende factor

daarbij is dat deze norm zonder onderscheid van toepassing is op zeer uiteenlopende en moeilijk

vergelijkbare groepen studenten: 17- of 18-jarigen die met goed gevolg een eindexamen HAVO of VWO

hebben afgelegd. MBO-ers en werkenden met en zonder voor de opleiding relevante werkervaring,
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terwijl de norm ook op alle soorten onderwijs wordt toegepast: voltijd en deeltijd onderwijs, klassikaal
onderwijs en afstandsonderwijs.

Het is dan ook wenselíjk als er ¡n algemene zin meer inzicht zou komen in de berekening van de
studielast. Dít kan via wettelijke normering, of via een systeem van best practices dat bij voorkeur een
wettelijke grondslag heeft. Dit zal overigens per opleiding verschillen; voor een kunstopleiding gelden
heel andere onderwijsmethoden dan voor een ict- opleíding of voor een rechtenopleiding. Het
bestuderen van een aantal pagina's vakliteratuur in de ene opleiding zal niet zonder meer vergelijkbaar
zijn met hetzelfde aantal ¡n een andere opleid¡ng. Dit zou onderdeel kunnen gaan worden van het
systeem van kwaliteitszorg, waarbíj gebruik gemaakt zou kunnen worden van opleiding specifieke
deskundigheid, bijvoorbeeld met behulp van de beroepenveldcommissies en/of de visitatiecommissies.
De totstandbrenging van dergelijke best practices verhoogt de kwaliteit van het onderwijs, de
toetsbaarheíd van de kwaliteit, de reputat¡e van de instellingen en tenslotte ook het aanzien van de
afgestudeerden.

Deze benadering is door de NRTO bij e-mail van 28 september 2OL2 voorgesteld aan het Ministerie en de
lnspectie, en ook de Hogeschool Dirksen is bereid hieraan haar medewerking te verlenen.

Namens de Hogeschool Dirksen

lng. D. van der Mark,

directeur.

3478724 (Ver)korte opleidingen in het hoger ondem¡js; rapportage Hogeschool D¡rksen
30



67

Onderwijs- en examenregeling 201'l -2012

HBO Bachelor Organisatiepsychologie

Het Examenreglement van NCOI Opleidingsgroep wordt eens per jaar

vastgesteld en is leidend voor alle bachelors die Hogeschool NCOI aanbiedt.

Daarom geldt het OER HBO Bachelor Organisatiepsychologie uitsluitend voor

die onderdelen van het curriculum die niet in het Examenreglement van NCOI

Opleidingsgroep worden afgetoetst, dan wel aanvullend indien onderdelen niet

bijzonderlijk zijn geregeld. U vindt het Examenreglement van NCOI

Opleidíngsgroep op E-connect.

Het bestuur van Hogeschool NCOI stelt voor de opleiding HBO Bachelor

Organisatiepsychologie krachtens artikel 7.13 van de WHW, het volgende

onderwijs- en examenregeling vast.

Paragraaf 1 . Begripsomschr¡¡vingen

Artikel I : Begripsbepalingen
ln deze regeling wordt verstaan onder:

1) De wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

onderzoek (WHW)

2) De opleiding: HBO Bachelor Organisatiepsychologie, verzorgd in het

kader van in artikel 7.3a. van de wet, op het gebied van

Bacheloropleidingen bínnen het hoger beroepsondenarijs verbonden

aan Hogeschool NCOI.

3) Het bestuur: de directie van Hogeschool NCOI.

4) De Examencommissie: de commissie, die de directie krachtens

artikel7.12., eerste lid, van de wet heeft ingesteld ten behoeve van

het afnemen van de organisatie en de coördinatie van de examens

voor de opleiding.

5) Examenreglement: regels met betrekking op de organisatie, afname,

afhandeling, klachten, bezwaar en beroep bijexamens;
6) Het College van Beroep: beroepsinstelling voor examens;

7) Huishoudelijk reglement: regels met betrekking tot de goede gang

van zaken tijdens het afnemen van de examens;

8) Een onden¡vijseenheid: een onderdeel van de opleiding, bedoeld in

artikel 7.3, tweede lid, van de wet.

9) Een studiepunt: krachtens artikel 7.4 van de wet zijn 1680 studie-

uren gelijk aan 60 studiepunten, waarmee 1 studiepunt (EC) gelijk is

aan 28 studie-uren.
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Bachelor Organisatiepsychologie

Paragraaf 2. Toelating

Artikel 2: Toelatingsvoorwaarden
Krachtens arlikel T .24, tweede lid, van de wet worden toegelaten studenten die

voldoen aan de volgende toelatingseisen:

1a De student is in het bezit van een diploma voorbereidend

wetenschappelijk onderwijs (vwo) of een diploma hoger algemeen

voortgezet onderwijs (havo) of een diploma van het middelbaar

beroepsonderwijs (MBO), niveau 4.

of

1b De student is 21 jaar of ouder en wordt op basis van een

toelatingsonderzoek, zoals beschreven in artikel 7.29 van de wet,

toegelaten tot de opleiding.

en

2 De student beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring en een relevante

en actuele (arbeids) omgeving van tenminste 20 uur die voldoende

referentiekader aandraagt voor de invulling van de werkplekgebonden

studieonderdelen in de opleiding. De student dient gedocumenteerd aan

te geven welke werkervaring aanwezig is en vanuit welke

arbeidsomgeving wordt geparticipeerd aan de opleiding. Voorafgaand aan

de toelating vindt een intakeprocedure plaats. lndien de

werkplekomgeving niet voldoende aansluit bij de opleiding vindt
aanvullend een stage plaats op het vakgebied waarin de

werkplekgebonden studieonderdelen en de competenties kunnen worden

toegepasUontwikkeld.

Artikel 3: Toelatingsonderzoek
lndien studenten niet voldoen aan de gestelde eisen zoals vermeld onder artikel

2, lid 1a, dan volgt een toelatingsonderzoek. ln dit toelatingsonderzoek worden

de volgende aspecten meegenomen:
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Bachelor Organisatiepsychologie

. vooropleidingen,

. werkervaring,

. actuelewerkomgeving,

. interesse,

. motivatie,

. werk- en denkniveau op het eindniveau van de voorbereidende

basisopleiding,
r persoonlijk profiel,

. communicatievevaardigheden,

. eventueelmotivatietoelatingsonderzoek.

Paragraaf 3. lnrichting, inhoud en studielast van de opleiding

Artikel4: lnhoud
1. De leerinhoud van de opleiding is onderverdeeld in leereenheden. Voor

elk van deze leereenheden geldt dat minimaal het eindcijfer 6 (zes) moet

worden behaald. Het gaat hier om afgeronde gehele eindcijfers, waarbij

5,45 wordt afgerond naar een 5 en 5,50 naar een 6.

2. De berekening van de cijfers per leereenheid voor de opleiding HBO

Bachelor Organisatiepsychologie is hier als volgt samengesteld:

Deeltiid/Duaal
Minimum-

score
SBU ECTS

Fase'l
Alqemene osvcholooie >ÃÃ 224 I
Sociale psvcholoqie > 5,5 224 I
Psvcholooie en oersoonliikheid > 5.5 224 I
Orqan isatieosvcholoq ie > 5.5 224 I
Professio nele comm u n icatie > 5,5 224 I
Psycholoqisch ondezoek > 5,5 224 I
lnteorale eindoodracht fase I > 5.5 168 6
Beroepscompetentieontwikkelino 1 Voldaan 168 b

Fase 2
Psvcholooie en HRM > 5.5 336 12
Arbeids- en qezondheidspsvcholoqie > 5,5 336 12
Oroanisatieosvcholooie en veranderino > 5.5 336 12
Psvcholoqisch ondezoek en diaonostiek >ÃÃ 336 12
lnteqrale eindopdracht fase 2 > 5,5 168 6
Beroeoscomoetentieontwikkelino 2 Voldaan 168 6

Fase 3
Crosscultu rele osvcholoo ie >55 336 12
lnterventiekunde > 5.5 336 12
Keuzeproqramma / minor** > 5,5 672 24
Beroepscompetentieontwikkelinq 3 Voldaan 336 12

Fase 4
Eindscriptie >6 840 30
Beroeoscomoetentieontwikkelino 4* (staoe) Voldaan 840 30

Totaal 6720 240
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Bachelor Organisatiepsychologie

* lngeval de werkplek onvoldoende aansluit op de opleiding, is een stage nodig (deeltijd).

** De volgende minoren (vrije ruimte) worden aangeboden

¡ Coaching
. ArbeidsreÏntegratie
. Opleidingskunde
. Loopbaanadv¡sering
. Management van verandering
. Recruitment-A

Toekenning studiepunten
De studiepunten worden toegekend wanneer voor een module een cijfer
behaald is dat hoger is dan 5,5. Cijfers worden aangegeven op een schaal van

1 tot en met 10, voorzien van maximaal 1 decimaal. Hierbij staat het cijfer 1

respectievelijk 1,0 voor zeer slecht, en het cijfer 10 respectievelijk 10,0 voor
uitmuntend. Praktijkopdrachten en competentieopdrachten in het kader van

beroepscompetentieontwikkeling, die onderdeel van het portfolio uitmaken,

worden beoordeeld met'voldaan' of 'niet voldaan'.

Afstudeerfase
ledere student dient een scriptie te schrijven. De scriptie dient te worden
gebaseerd op een onderwerp dat in de eigen werkomgeving speelt, dan wel

vanuit een stageplek te worden ingevuld. De omvang van de opdracht is
beperkt tot minimaal 30 en maximaal 35 pagina's, exclusief bijlagen. De scriptie
wordt beschouwd als een aparte leereenheid en moet met een voldoende

resultaat worden afgerond. Dit houdt in dat het eindcijfer minimaal een

afgeronde 6 (zes) moet zijn.

Artikel 5: Afstudeeroriëntatie

ln fase 3 van de opleiding (vrije ruimte) kiest de student voor een minor, waarin

een accent gelegd wordt op een specifiek onderuverp. De minoren zijn:

. Coaching

. Arbeidsreïntegratie

. Opleidingskunde
r Loopbaanadvisering

¡ Management van verandering
. Recruitment-A

Artikel 6: Eindkwalificaties (opleidingscompetenties)
De opleiding HBO Bachelor Organisatiepsychologie leidt op voor de volgende

opleidingscompetenties:
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1.

2.

3.

4.

5.

þ.

7.

Bachelor Organisatiepsychologie

Organisatie-psychologisch handelen

Communicatie

Samenwerking

Kennis en wetenschap

Maatschappelijk handelen

Organisatie

Professionaliteit

Een uitgebreide uitwerking van de eindkwalificaties is te vinden in

bijlage 1 van de studiegids.

Een uitgebreide uitwerking van de eindkwalificaties en opleidingscompetenties is te

vinden in de studiegids van de opleiding.

Artikel 7: Praktische oefeningen
Gedurende het programma wordt invulling gegeven aan praktische oefeningen

waarvan de uitwerking onderdeel uitmaakt van het portfolio. Aanvullend wordt in

enkele modules vooral vaardigheid getraind. De beoordeling van deze

vaardigheidsmodules vindt plaats door middel van een mondeling examen of een

moduleopdracht (waarin veel aandacht is voor reflectie). Op grond hiervan wordt

beoordeeld in hoeverre de kandidaat het programma actief heeft doorlopen en de

vaardigheden daadwerkelijk beheerst. Het leren op de werkplek wordt

aangetoond door praktijkopdrachten uit te voeren en de resultaten op te nemen in

het (digitale) portfolio. Het portfolio wordt beoordeeld door een onafhankelijke

beoordelaar.

Artikel
1.

2.

8: Studielast
De studielast van de opleiding bedraagt 240 studiepunten.

De opleiding bestaat uit 4 fasen. ledere fase van de opleiding omvat bij

duale- en deeltijdvariant 60 studiepunten (EC), bestaande uit de

modules, de eindopdracht of scriptie en de

beroepscom petentieontwikkeli ng

De opleiding bestaat uit de verplichte onderwijseenheden, genoemd

onder artikel 4.

De studielast van de onderwijseenheden, bedoeld in het derde lid,

bedraagt het aantal studiepunten, genoemd bij die onderwijseenheden.

3.

4.

Artikel 9: Bindend studieadvies
De opleiding kent als niet-bekostigde opleiding geen bindend studieadvies als

opgenomen in de wet onder artikel 7.8b, zesde lid.

Artikel l0: Aantalen volgtijdelijkheid van examens

Elke leereenheid wordt afgesloten met 1 examen met 1 cijfer. De

Examencommissie behoudt het recht om af te wijken van deze algemene
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bepaling en kan besluiten dat een examen van een leereenheid kan bestaan uit
verschillende onderdelen. ln die situatie wordt de leereenheid alsnog afgesloten
met 1 eindcijfer, afgerond op 1 decimaal. De examens van de leereenheden

dienen in vaste volgorde per fase te worden doorlopen (eerst fase 1, dan fase 2
dan fase 3, dan de afstudeerfase). Binnen de fase kunnen de leereenheden in
willekeurige volgorde worden doorlopen, tenzij anders aangegeven in de
studiegids.

Artikel I 1 : Opleidingsvariant
De opleiding is ingericht als deeltijd of duaal. Er is sprake van verplichte

werkplekgebonden studieactiviteiten. ln het geval van deeltijd dient een
stageverplichting van tenminste 840 uren ingevuld te worden ten behoeve van

de werkplekgebonden studieonderdelen. ln het geval van duaal dient de
student bij aanvang van de studie te beschikken over een passende werkplek
van minimaal 20 uur om de werkplekgebonden opleidingsonderdelen te
kunnen uitvoeren. Voor beide varianten geldt dat minimaal 2 jaar werkervaring
is vereist.

Artikel l2: Frequentie examens
Een student wordt ten minste tweemaal per studiejaar in de gelegenheid

gesteld examen af te leggen in de onderwijseenheden.

Artikel 13; Geldigheidsduur examens
Examenuitslagen zijn gedurende zes jaar geldig. Dit betekent dat de volledige

opleiding binnen zes kalenderjaren voltooid dient te zijn. lndien er sprake is van
vrijstellingen wordt de geldigheid van examenuitslagen ingekort tot 2x de
resterende opleidingsduur. De Examencommissie behoudt de bevoegdheid om

de geldigheidsduur te verlengen.

Artikel 14: Examenvorm

De examenvorm wordt per module vastgesteld en samen met de exameneisen
tijdig gecommuniceerd in de studiewijzer. De Examencommissie beslist over de
vorm van het examen.

Artikel I 5: Vrijstelling
Zie Artikel 3.2 van het Examenreglement. De toekenning van vrijstellingen vindt
plaats aan een individu, er kunnen geen rechten aan worden ontleend door
anderen. Vrijstellingen dienen altijd uiterlijk zes weken voor het examen
schriftelijk te worden aangevraagd. lndien is deelgenomen aan een examen
voor de betreffende module, is vrijstelling alleen nog mogelijk bij het behaten
van getuigschriften na de examendatum. Bij vrijstelling voor een module wordt
dit als zodanig als moduleresultaat vermeld.
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Een vrijstelling heeft (gerekend vanaf de aanvangsdatum van de studie bij

Hogeschool NCOI) een maximale geldigheidsduur van zes iaar. De toegekende

vrijstelling vervalt indien er wijzigingen in het studieprogramma worden

aangebracht.

Artikel 16; Toelating examens

De toelating tot examens is gekoppeld aan de fases van de opleiding. Een

student heeft pas toelating tot examens van fase 2 (fase 3) nadat de examens

van fase 1 (fase 2) met goed gevolg zijn afgerond. Studenten hebben pas

toegang tot de afstudeerfase nadat de examens van fase 3 zijn afgerond.

Omwille van de studeerbaarheid kan de Examencommissie toestemming geven

aan een student om deel te nemen aan een examen uit een hogere fase, mits

dit geen specifieke inhoudelijke voorkennis vereist.

Artikel l7: Verplichte praktische oefening

De opleiding voorziet in een component beroepsvorming, als verplichte

praktische oefening. Deze component kan op twee manieren worden ingevuld.

L lnvullinq vanuit een actuele werkomqevinq

De opleiding is in deze situatie alleen toegankelijk indien de student beschikt

over minimaal 2 jaar werkervaring en een relevante werkomgeving van 20 uur

per week, die voldoende referentiekader aandraagt voor de invulling van de

opleiding. De student dient gedocumenteerd aan te geven welke werkervaring

aanwezig is en vanuit welke arbeidsomgeving hij participeert aan de opleiding.

Voorafgaand aan de toelating vindt daartoe een toelatingsonderzoek plaats. Op

basis van een positieve beoordeling kan de beroepsvorming plaatsvinden

vanuit de eigen werkkring. lndien gedurende de periode van opleiding een

verstoring optreedt in de arbeidsomgeving, wordt alternatieve werkervaring in

de vorm van een stage of andere werkkring vereist.

2. Staqe

lndien de student niet beschikt over een werkomgeving zoals opgenomen onder

1, dan dient hij de beroepsvorming in te vullen door middel van stage.

ln beide situaties geldt dat de studiepunten (EC) voor beroepsvorming worden

toegekend op basis van rapportages, van waaruit de opleiding een duidelijk

beeld ontwikkelt over de voortgang van de student.

Artikel I 8: Studievoortgang
De student ontvangt na ieder examen de examenuitslag. Gedurende de

opleiding heeft de student continu via e-Connect inzage in zijn studievoortgang.

Artikel l9: Getuigschrift
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Het getuigschrift HBO Bachelor Organisatiepsychologie, krachtens artiket 7.11

van de WHW, wordt uitgereikt indien aan de eisen van deze

onderwijsexamenregeling is voldaan.

Paragraaf 4. Organisatie van de opleiding

Artikel 20: Afdeling Opleidingsmanagement
Opleidingsmanagement is verantwoordelijk voor de inhoud en uitwerking van

het programma, de.praktische aspecten rond de opleiding en de overige

aspecten zoals in deze regeling aangegeven.

Artikel 2l : Examencommissie
Ten behoeve van het afnemen van examens wijst de Examencommissie

examinatoren/assessoren aan. De finale vaststelling van de cijfers geschiedt

door de Examencommissie, op voordracht van de examinatoren.

Artikel 22: Plagiaat
Plagiaatsoftware controleert werkstukken, plannen, scripties.

Artikel23: Termijnen

Alle in deze regeling genoemde termijnen worden opgeschort gedurende de

door het bestuur vastgestelde les- en examenvrije periodes.

Artikel 24: Afwijkende regelingen door de Examencommissie
1. De voorzitter van de Examencommissie is bevoegd offi, de

Examencommissie gehoord, van deze regeling añruijkende regelingen te
treffen:

lndien tengevolge van bijzondere omstandigheden toepassing van deze

regeling tot ernstige onbillijkheden of tot onzorgvuldige behandeling zou
leiden.

lndien de belangen van een student of een groep studenten tengevolge van

door de instelling gemaakte fouten geschaad dreigen te worden.

lndien en voor zover experimentele opleidingen dit noodzakelijk maken.

2. Een regeling als bedoeld in het eerste lid van dit artikel behoeft
goedkeuring van de directie.

3. Een regeling als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt terstond aan

de studenten bekendgemaakt.

Artikel25: Bekendmaking binnen de instelling
Het bestuur draagt zorg voor de bekendmaking van deze regeling en van

eventuele wijzigingen daarop, binnen de instelling, alsmede voor toezending

aan de inspectie.
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Artikel 26: Onvoorziene gevallen

1. ln bijzondere omstandigheden kan het bestuur, de Examencommissie

gehoord, besluiten van het bepaalde in de voorgaande artikelen af te
wijken.

2. ln gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur, de

Examencommissie gehoord.

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 27: Giteerregel

Dit deel van de regeling wordt aangehaald als: 'Onderwijs en Examenregeling

van de HBO Bacheloropleiding Organisatiepsychologie van Hogeschool NCOI'.

Artikel2S: ln werking treden
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2011 en is geldig

zolang het niet is vervangen door een nieuw of gewijzigde regeling.

Vastgesteld te Hilversum
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Artikel 1.f Reikwijdte
Dit Examenreglement is van toepassing op alle opleidingsactiviteiten en gerelateerde ac-

tiviteiten van Hogeschool NCOI1 voor zover die niet onder andere wetten of regelingen

vallen. Onder een examen wordt verstaan de kwaliffcerende, summatieve toets in de

vorm van een mondelinge, schriftelijke toéts, een opdracht of een scriptie.

Artikel 1.2 Onvoor¿iene omstandigheden
In bijzondere omstandigheden kan het bevoegd gezag, de Examencommissie gehoord,

besluiten van het bepaalde in de artikelen van dit Examenreglement af te wijken. In geval

van omstandigheden waarin het Examenreglement niet voorziet, wordt door het bevoegd

gezag, in samenspraak met de Examencommissie, beslist.

Artikel f .3 Geheimhouding
Eenieder die betrokken is bij de onwikkeling, uiwoering en correctie van de activiteiten

die onder dit Examenreglement vallen, en daarbij de beschikking krijgt over gegevens

waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie

niet reeds uit hoofde van functie, beroep ofvoorschrift ter zake van gegevens een geheim-

houdingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhoudin gdaarvan, behoudens voor zover enig

wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bi¡ de uiwoering

van dit Examenreglement noodzaak tot bekendmaking voorwloeit.

Artikel f .4 Openbaarheid van examens
De examens van Hogeschool NCOI zijn niet openbaar. Voor een scriptieverdediging kan

de kandidaat maximaal 8 personen uitnodigen. Personen die als belangstellende een

scriptieverdediging bijwonen, dienen zich te houden aan de gestelde regels.

Artikel 1.5 Huishoudelijk reglement
Voor de afname van de examens is door het bevoegd gezageen Huishoudelijk Reglement

vastgesteld, waa¡in de regels zijn opgenomen met betrekking tot de goede gang van zaken

tijdens het afnemen van de examens.

l. Voor de HBO Bachelor programma's van Hogeschool NCOI zijn aanvullend

aparte onderwijs- en Examenreglementen van toepassing. Deze reglementen zijn terug te

vinden in de betreffende Bachelor studiegids die jaarlijks wordt verstrekt.
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Artikel 1.6 Vrijgeven cijfers aan werkgever
Hogeschool NCOI stelt geen cijfers beschikbaar aan de werkgever van de student zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de student.

Artikel 1.7 Uitgifte tussentijdse diplomat, modulecertificaten, bewiis van deelname
en cijferlijsten
Het opvragen van een tussenrijds diploma is alleen na afronding van de eerste fase moge-

lijk bij een HBO Leergang of HBO Bacheloropleiding. Tussentijdse diplomat of certifì-

caten kunnen via het aanvraagformulier, dat als download beschikbaar is op e-Connect,

worden aangevraagd bij het Examenbureau.

Een modulecertificaat wordt op aanvraag verstrekt als een student besluit met een oplei-

ding te stoppen en het betreffende onderdeel met een voldoende heeft afgerond. Per be-

haald onderdeel wordt een certificaat uitgegeven. De certificaten kunnen worden

aangevraagd via het aanvraagformulier dat als download beschikbaar is op e-Connect.

Het certiffcaat voor de I e module is bij stopzetting van de opleiding kosteloos, zie Bijlage

I en e-Connect voor de kosten v¿n de andere certificaten.

Een bewijs van deelname wordt op aanvraag verstrekt als een student besluit met een op-

leiding te stoppen en geen onderdelen met een voldoende heeft afgerond.

De diplomat, certifìcaten en bewijzen van deelname worden ondertekend namens de

Examencommissie.

Studenten hebben gedurende de opleiding via e-Connect inzage in de cijfers met betrek-

king tot de studievoortgang. Een cijferlijst wordt alleen bij afronding van een opleiding

verstrekt.

De kosten voor het verstrekken van tussentijdse diplomat, modulecertificaten, bewijs

van deelname staan vermeld in Bijlage I en op e-Connect.

Artikel 1.8 Verstrekking van diploma of getuigschrift

Een getuigschrift wordr alleen verstrekt bij een volledig afgeronde HBO Bacheloroplei-

ding. De gekozen specialisatie staat aangemerkt op de cijferlijst enlof supplement beho-

rende bij het getuigschrift. Voor alle andere opleidingen wordt na het afronden van de

examenonderdelen van de opleiding een diploma verstrekt.

Alle examens moeren met een voldoende (gelijk of groter aan een 5,5) worden afgesloten.

Voor een scriptie rer afronding van een HBO Bacheloropleiding geldt dat minimaal het

cijfer 6,0 behaald moet worden.

De kwaliÊcatie Cum Laude wordt bij een volledige HBO Bacheloropleiding toegekend

wanneer alle modules met minimaal een 7,0 worden afgerond, het gemiddelde cijfer een

8,0 of hoger is en de eindscriptie ook met een 8,0 of hoger is beoordeeld.
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De getuigschriften worden ondertekend door de voorzirter en de secretaris van de Exa-
mencommissie.

Artikel 1.9 Verlies diploma, getuigschrift, cijferlijst of certificaat
Indien een student een diploma, getuigschrift, cijferlijst of certificaat dat is aþgeven
door Hogeschool NCOI kwijt is geraakt, kan de student schriftelijk via een aanvraagfor-

mulier, dat als download op e-connect beschikbaar is, bij het Examenbureau een dupli-
caat opvragen. De kosten staan vermeld in Bijlage I en op e-Connecr. Indien een student
geen werkend e-Connectaccount meer heeft, kan telefonisch contact op worden geno-
men met NCOI Opleidingsgroep.

Artikel 1.10 Termijnen
Alle in dit Examenreglement genoemde termijnen kunnen worden opgeschort geduren-
de de door NCOI Opleidingsgroep vastçsrelde les- en examenvrije periodes (vakantie-

periode juli en augustus).

Artikel 1.11 Afwijkende bepalingen door de Examencommissie
Li¿ I

De Examencommissie is bevoegd om van deze bepalingen aÂvijkende maatregelen te
treffen, indien:

^. ten gevolge van bijzondere omstandigheden toepassing van deze regeling tot ernstige

onbillijkheden of tot onzorgvuldige behandeling zou leiden;

b. de belangen van een srudent of een groep studenten ten gevolge van door NCOI op-
leidíngsgroep gemaakte fouten geschaad dreigen te worden.

Li¿ 2
Een maatregel in het eersre lid van dit artikel heeft de goedkeuring van het bevoegd gezag

nodig.

Lid 3

Een maatregel in het eerste lid van dit artikel wordt mereen aan de studenten bekendge-
maakt.

Artikel 1.12 Bekendmaking binnen de organisatie
Het bevoegd gezagvan NCOI opleidingsgroep draagt zorg voor de bekendmaking van

dit Examenreglement en van evenruele wijzigingen daarop binnen de organisatie.

Artikel 1.13 Vastlegging van Examenreglement
Dit Examenreglemenr treedt in werking vanaf I september 201 1. Alle voorgaande bepa-
lingen komen hiermee te vervallen.

.l
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Artikel 2.1 Examencommissie
Het bevoegd gezag heeft een examencommissie ingesteld voor Hogeschool NCOI. De

Examencommissie heeft ten doel toezicht te houden op de naleving van de procedures

en regelgeving inzake toetsing en examinering, en om te fungeren als instantie voor ver-

zoek- en bezwaarschriften van srudenten bi¡ geschillen die betrekking hebben op roer-

sing, examinering en alles wat daarmee samenhangt.

De Examencommissie heeft o.a. de volgende taken:

. Vaststellen en (laten) publiceren toetsbeleid, Examenreglement en Huishoudelijk

Reglement;

. Toezicht houden op de naleving van de procedures en regelgeving inzake examine-

ring en diplomering;
. Beoordelen en vaststellen toetsplannen en studiewijzers;

. Beoordelenonrechtmatighedenrondtoetsing;

. Beoordelen verzoekschriften en klachten van studenten met betrekking tot toetsing;

. Beoordelen proces voor het vedenen van vrijstellingen;

. Jaarlijkse reflectie (constatering van opvallende zaken die structureel aandacht behoe-

ven).

Artikel 2.2 College van Beroep
Het College van Beroep toetst of de Examencommissie in redelijkheid tot een uitspraak

is gekomen en of het Examenreglement correct is toegepast. Het College van Beroep

toetst enkel en alleen de examenprocedures en niet de inhoudelijke beoordeling van exa-

mens. Bij het College van Beroep kunnen derhalve geen herbeoordelingen en heroverwe-

gingen van examens en scripties aangevraagd worden.

De uitspraakwordt schriftelijk en gemotiveerd bekendgemaakt en is bindend. Indien een

uitspraak van het College van Beroep er in resulteert dat het beroep wordr toegewezen,

worden de kosten gecrediteerd. (Deze kosten staan vermeld in Bijlage I en op e-Con-

nect.) In alle overige gevallen is dit niet het geval. Er is een apart reglement voor het Col-

lege van Beroep opvraagbaar via het contactformulier op e-Connect.

Artikel 2.3 Examenbureau
Het Examenbureau plant, organiseert en draagt zorg voor de afname en correcrie van exa-

mens en de cijferregistratie en is het loket voor klachten, bijzondere verzoeken, bezwaren,

aanvragen herexamen, aanvragen derde maal uitstel, plagiaatafhandeling en beroep.
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Artikel 2.4 Studiegids HBO Bachelor opleidingen
Lid I
In de studiegids zijn de volgende zaken en/ofverwijzingen opgenomen:

o Het Onderwijs en Examenreglement (OER);

o Het Huishoudelijk reglement;

. Het Reglement College van Beroep;

. Overzicht van de examens en verwijzing naar exa¡nenrooster op e-Connect;

. Regels met beüekking tot de resultaten.

Lid 2
De studiegids wordt voor de stan van de opleiding aan de student beschikbaar gesteld op

e-Connect. Dit geldt alleen voor studenten die een volledige HBO Bacheloropleiding

volgen).
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Artikel 3.1 Toelating tot de opleiding en toelatingsonderzoek
Bij inschrijving voor HBO Bacheloropleidingen vindt een toelatingsonderzoek plaats.

Hierbij wordt gekeken of de kandidaat aan de wettelijke voorwaarden voor toelating vol-
doet. Deze voorwaarden staan in het Onderwijs- en Examenreglement van de betreffende

opleiding beschreven. Aan dit toelatingsonderzoekzijn kosten verbonden welke vermeld

staan op het toelatingsaanvraagformulier.

Artikel 3.2 Vrijstellingen
Hec is mogelijk om bij NCOI opleidingsgroep vrijstelling(en) aan te vragen via het aan-

vraagformulier vrijstelling. Het aanvraagformulier is te downloaden op www.ncoi.nl.

Vrijstellingen worden uitsluitend toegekend door de Examencommissie. Aan her aanvra-

gen van vrijstelling(en) zijn kosten verbonden welke vermeld staan op het vrijstellings-

aanvraagformulier.

Artikel 3.3 Onregelmatigheíd of bedrog tijdens toelatings- of vrijstellingsonderzoek
Indien de Examencommissie bemerkt dat de studentzichb'iS het aanvragen van een vrij-
stelling of bij de toelating schuldig maakr aan bedrog kan de Examencommissie de stu-

dent de verdere deelname aan de opleiding ontzeggen.

Indien de onregelmatigheden pas na afloop van het vrijstellings- oftoelatingsonderzoek

worden ontdekt, kan de Examencommissie de student het diploma/getuigschrift ont-
houden. Tevens kan de Examencommissie bepalen dat het diploma/getuigschrift pas kan

worden uitgereikt na een hernieuwd onderzoek op een door de Examencommissie te be-

palen wijze. Alvorens een beslissing wordt genomen, wordt de student gehoord. Van de

beslissing van de Examencommissie onwangt de studenr schriftelijk bericht.

Artikel 3.4 Examenvormen
Examens kunnen worden afgenomen in de vorm van:

Schriftelijk;

Mondeling;

Opdracht;

Scriptie en verdediging;

Combinatie van bovenstaande vormen.

De examenvorm wordt per leereenheid vastgesteld en tijdig gecommuniceerd in het stu-

diemateriaal (studiewijzer online leeromgeving). De duur van her examen staat ook dui-
delijk vermeld in de uitnodiging voor het examen. Hogeschool NCOI werkr mer
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schriftelijk examens van 90 minuten. Uitzondering hierop zijn de PRINCE2' examens,

waarbi¡ een Foundation-examen 60 minuten duurt en een Practitioner-examen 150 mi-

nuten.

Dit Examenreglement heeft betrekking op de hierboven genoemde examenvormen.

Artikel 3.5 Type en examenmogelijkheden
Een examen wordt kort na de laatste les van de module of opleiding gepland. De student

heeft per module/opleiding in totaal drie opeenvolgende mogelijkheden om examen te

doen op basis van de gevolgde leerstof. Bij het afmelden voor een examen, zonder afmel-

ding niet aanwezigzijn op het examen of het niet tijdig inleveren van de opdracht, komt

een van de drie examenkansen te vervallen.

Indien de student na drie examenmogelijkheden een leereenheid niet met een voldoende

heeft afgerond, dient hij tegen betaling de gehele leereenheid opnieuw te volgen. De kos-

ten hiervan verschillen per leereenheid en kunnen bij NCOI Opleidingsgroep opge-

vraagd worden.

De examens van de leereenheden dienen bij voorkeur per fase te worden doorlopen (eerst

fase I , dan fase 2 dan fase 3, dan de afstudeerfase). Meer informatie over de examens staat

vermeld in het studiemateriaal en op e-Connect. De examendata en -typen liggen vast en

zijn niet te wijzigen omwille van persoonlijke redenen van studenten.

Artikel 3.6 Aanmelding eerste examenmoment
Indien er sprake is van een examen bij een opleiding, vormt dit altijd een verplicht on-

derdeel van de opleiding. De student hoeft zich niet aan te melden voor het eerste exa-

menmoment, renzij hier nadrukkelijk om gevraagd wordt door NCOI. Indien de student

niet deelneemt aan het examen, dienen wel de kosten zoals aangegeven in Bijlage I en op

e-Connect voldaan te worden.

Artikel 3.7 Herkansing examens

Lid I
Herkansing schriftelijke examens

Voor een herkansing van een schriftelijk examen geldt dat de student deze kan afleggen

tijdens het eerswolgende exarnenmoment. De data van de (her)examenmomenten zijn te

vinden op e-Connect. De student moet zich hiervoor aanmelden met het Inschrijfformu-

lier herexamen. Het Inschrijfformulier herexamen kan vanaf e-Connect worden gedown-

load. Inschrijfformulieren herexamen die onduidelijkionvolledig zijn ingevuld, worden

niet in behandeling genomen. Studenten lrijgen hierover in voorkomende gevallen per

omgaande bericht met vermelding van de reden.

Binnen zes weken tot een dag voor het schriftelijke (her)examen kunnen studenten zich

op aanvullende voorwaarden en bij daadwerkelijk doorgaan van een (her)examen alsnog

aanmelden voor deelneming aan een (her)examen. Naast het examengeld is in dergelijke

gevallen een bedrag verschuldigd voor administratiekosten.

12 NCOI Opleidingsgroep
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Per module/opleiding wordt rweemaal een herkansing aangeboden, waarvan de eersre

mogelijkheid ongeveer een halfjaar na de offfciële examendarum en de rweede mogelijk-

heid ongeveer een jaar na de eerste officiële examendatum is. Deze termijnen kunnen in-
cidenteel afivijken.

Herkansingen zijn alleen toegestaan voor examens met een ¡esultaat lager dan 5,5. Voor

een herkansing brengt NCOI opleidingsgroep de hiervoor geldende examenkosren in
rekening. Indien een examen opnieuw mer een onvold.oende wordt beoordeeld, kan een

persoonlijk begeleidingstraject worden ingezet. Aan dit begeleidingstraject zijn kosren

verbonden. ZieBijlage I en e-Connect.

Het kan incidenteel voorkomen dat een herkansingsdatum valt op de dag waarop een les

van een vervolgmodule is gepland. De srudent kan dan de les inhalen op een andere dag.

Hiertoe kan hij conrac opnemen met NCOI Opleidingsgroep. De student zier zes we-

ken voor de aangegeven herkansingsdarum op e-Connecr de uitnodiging, die naar het

examen meegenomen dient te worden.

Li¿ 2

Herkansing mondeling examen

De student kan een mondeling examen na ongeveer een halfjaar herkansen. De student

moet zich hiervoor aanmelden met het formulier Inschrijfformulier herexamen. Dir for-
mulier kan vanaf e-Connecr worden gedownload. De datum en het tijdsdp worden zes

weken vooraþand aan de herkansing van het mondeling examen via e-Connect bekend

gemaakt.

De student ontvangt een uitnodiging. Deze dient te worden meegenomen naar het mon-
deling examen.

Indien een student zijn officiële mondelinge examen (eerste mogelijkheid) en herexamen

(rweede mogelijkheid) niet heeft bijgewoond, of met een onvoldoende heeft afgerond,

heeft hij nog een keer de gelegenheid om een mondeling examen af te leggen. Deze rwee-

de herkansing (derde mogelijkheid) vindt ongeveer een jaar na het officiële mondeling

examen plaats. Indien een student deze herkansing eveneens niet met een voldoende weet

af te ronden is een herhalingsmodule verplicht. De Examencommissie kan besluiren over

de wijze waarop de module/opleiding alsnog kan worden afgerond.

Herkansingen zijn alleen toegestaan voor examens met een resultaat lager dan 5,5

Voor een herkansingvaq een mondeling examen brengt NCOI Opleidingsgroep de hier-

voor geldende examenkosten (zie Bijlage I en e-Connect) in rekening.

Lid 3

Herkansing opdracht

Indien een opdracht met een onvoldoende wordt beoordeeld, dient de student dit aan te

NCOI Opleidingsgroep 13
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passen aan de hand van de opmerkingen op het beoordelingsformulier en opnieuw ter

beoordeling inleveren. De student heeft zes weken de tijd om een âangepaste versie van

het plan in te leveren.

Voordat de aangepaste versie van de opdracht opnieuw geüpload kan worden, dient de

student het formulier Inschrijfformulier herexamen ondertekend per fax, post of inge-

scand per email naar Hogeschool NCOI te sturen. Zonder dit formulier is het niet mo-

gelijk een aangepaste versie te uploaden en kan er geen beoordeling plaatsvinden. Dit
formulier kan vanaf e-Connect worden gedownload.

Voor de herkansing brengt Hogeschool NCOI kosten in rekening. Zie hiewoor Bijlage

I en e-Connect.

Indien een opdracht is herschreven en opnieuw met een onvoldoende wordt beoordeeld,

kan - een persoonlijk begeleidingstraject worden ingezet. Aan dit begeleidingstrajectzijn

kosten verbonden. Zie Bijlage I en e-Connect.

Li¿ 4
Herkansing scriptie

Indien een scriptie met een onvoldoende wordt beoordeeld, dient de student dit aan te

passen aan de hand van de opmerkingen op de beide beoordelingsformulieren en op-

nieuw ter beoordeling inleveren, De student heeft drie maanden de tijd om een aange-

paste versie in te leveren.

Voor de aangepaste versie van de scriptie opnieuw geüpload kan worden, dient de student

het formulier Inschrijfformulier herexamen ondertekend per fax, post of ingescand per

email naar NCOI te sruren. Zonder dit formulier is het niet mogelijk een aangepaste ver-

sie te uploaden en kan er geen beoordeling plaatsvinden. Dit formulier kan vanaf e-Con-

nect worden gedownload.

Voor de herkansing brengt NCOI Opleidingsgroep kosten in rekening. Zie hiervoor Bij-

lage I en e-Connect.

Artikel 3.8 Uitnodiging voor het mondelinge en schriftelijke examen
Het Examenbureau draagt zorg voor het tijdig beschikbaar stellen van de uitnodiging op

e-Connect (voor schriftelijke examens) of per post (voor mondelinge examens), uiterlijk

zes weken voor de examendatum. Hierin staat onder meer aangegeven:

o datum en tijdstip waarop het examen wordt afgenomen;

. studentnummer;

. examennummer;

. locatie waarop het examen wordt afgenomen;

. totale duur van het examen;

. hulpmiddelen die mogen of moeten worden gebruikt.

14 NCOI Opleidingsgroep
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Mondelinge examens ter afronding van een module/opleiding vinden plaats gedurende

een vaste periode, kort na de laatste les van een module/opleiding. Op e-Connect wordt

de periode bekendgemaakt waarin de mondelinge examens worden afgenomen. Het is
niet mogelijk rekening te houden met individuele voorkeuren van srudenren.

De mondelinge examens vinden plaats op het hooftlkantoor in Hilversum of centraal in

de regio Utrecht of in de regio Rotterdam en worden van maandag ror en mer vrijdag,

gedurènde kantooruren, afgenomen.

De duur van het mondeling examen wordt in de uitnodiging opgenomen.

Artikel 3.9 Bijzondere bepalingen en gehand¡captenregeling

Alleen in bijzondere omstandigheden kan op het hoofclkanroor van NCOI Opleidings-

groep in Hilversum een exarnen worden afgelegd. Hie¡voor dienr de student een schriÊ

telijk verzoek in met behulp van het formulier Bijzonder verzoek, voorzien van een

argumentatie. Dit formulier kan vanaf e-Connecr worden gedownload. De Examencom-

missie beslist of het een examen op kantoor afgenomen mag worden.

De student die lichamelijk of zintuiglijk gehandicapt is, wordt in de gelegenheid gesteld

de examens op een zo veel mogelijk aan zijn handicap aangepasre wijze af rc leggen. De

srudent dient hiertoe uirerlijk zes weken voor de examendarum een verzoek in bij het

Examenbureau door middel van het formulier Bijzonder verzoek. Dit formulier kan van-

af e-Connect worden gedownload. Het formulier dient te zijn voorzien van een verkla-

ring van een huisarts ofspecialist.

In gevallen van dyslexie en dyscalculie kan her Examenbureau, na het indienen van een

Byznnder verzoek, voorzien van een geldige dyslexie- ofdyscalculieverklaring, per schriÊ

telijk examen ll3 van de examentijd exrra roestaan.

Indien een student om zwaarwegende redenen niet aanwezig kan zijn op een examenda-

tum, kan hij een Bijzonder verzoek indienen om het examen op een andere datum op

kantoor af te leggen. De Examencommissie beslist over de toekenning van dit verzoek.

Bij toekenning worden er exüa kosten verbonden aan het afleggen van het examen. De

kosten staan vermeld in Bijlage I en op e-Connecr.

Artikel 3.10 Individueel
Alle examens/examenvormen dienen altijd individueel te worden gemaakt.

Artikel 3.1f Inleveren definitieve versie opdracht
Alle examens/examenvormen dienen altijd individueel te worden gemaakr.

Artikel 3.12 lnleveren scr¡pt¡e

Lid I
Inleveren onderzoeksvoorstel/scriptievoo rstel

Een onderzoeksvoorstel dient op e-Connect geupload te worden. Het onderzoeksvoorstel

wordt beoordeeld door de scriptiebegeleider, hiervoor geldt een termijn van tien werkda-

gen. Indien een onderzoeksvoorstel voor de scriptie voor de derde keer wordt afgekeurd,
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dient de student verplicht extra begeleiding van vier uur in te kopen. Voor kosten zie Bij-

lage I en e-Connect. Onder begeleiding van de scripdebegeleider wordt dan gewerkt aan

het onderzoeksvoorstel.

Voor een scriptie geldt dat het onderzoeksvoorstel drie weken na de laatste les over de

scriptie ingeleverd dient te worden. Hierna gaat de termijn van zes maanden in voor het

inleveren van de definitieve versie van de scriptie. Indien een student er langer dan drie

weken over doet zijn onderzoekwoorstel in te leveren, wordt de termijn van zes maanden

ingekort. Uitstel voor het inleveren van het onderzoeksvoorstel is niet mogelijk.

Lid 2
Inleveren definitieve versie scriptie

De scriptie dient zes maanden en drie weken na de laatste les van de (laatste) module te

worden geupload op e-Connect. Op e-Connect staat onder "Exameninformatie" de exac-

te inleverdatum van de scriptie aangegeven.

Studenten dienen bij het opstellen van hun scriptie rekening te houden met de aangege-

ven richtlijnen voor toegestane minimale en maximale aantallen paginds in het studiema-

teriaal. Overschrijding van het maximale aantal paginat kan leiden tot puntenaftrek of
tot afkeuring van de opdracht, zonder verdere beoordeling. De ingelwerde scripties wor-

den gescreend door anti-plagiaatsoftware.

In verband met een juiste en snelle verwerking dient op de voorkant van de scriptie be-

paalde informatie vermeld te staan:

Links onderaan de pagina in vaste volgorde:

. voorletters en naam;

. studentnummer;

. datum;

. naam opleidingsinstituut (Hogeschool NCOI) ;

. naam opleiding.

Rechts onderaan de pagina in vaste volgorde:

. naam van de scriptiebegeleider

. eventuelevertrouwelijkheid

Artikel 3.14 Uitstel opdracht
Mocht de student niet in staat zijn binnen de gestelde termijn zijn opdracht in te leveren,

dan kan hij via e-Connect tweemaal uitstel aanvragen. De oorspronkelijke inleverdatum

wordt dan verlengd met 6 weken. Het is mogelijk om uitstel aan te vragen tot aan de in-

leverdatum van de opdracht. Indien er geen uitstel aangevraagd wordt, maar de opdracht

niet tijdig ingeleverd is, dan gaat automatisch de volgende uitsteltermijn van 6 weken in.

De nieuwe inleverdatum wordt direct zichtbaar op e-Connect. Voor praktijk- en compe-

tentieopdrachten is het niet mogelijk uitstel aan te vragen.

16 NCOI Opleidingsgroep
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Nadat een student rwee keer via e-Connect uitsrel heeft aangevraagd, worden bij een der-

de uitstelaanvraagvia het aanvraagformulier kosten in rekening gebracht. De kosten (zie

Bijlage l) en het formuliet zijn te vinden op e-Connect.

'Wanneer een student geen herkansingsmogelijkheden meer heeft of de uiterste inlever-

datum ligt meer dan I jaar in het verleden, dan dienr de student de gehele module te vol-

gen tegen betalingvan de daarbij behorende kosten.

Artikel 3.f 5 Uitstel scr¡pt¡e

Mocht de student niet in staat zijn binnen de gestelde termijn zijn opdrachr in re leveren,

dan kan hij via e-Connect tweemaal uitstel aanvragen. De oorspronkelijke inleverdatum

wordt dan verlengd met 9 weken. Het is mogelijk om uitstel aan re vragen tot aan de in-
leverdatum van de opdracht. Indien er geen uitstel aangevraagd wordt, maar de opdrachr

niet tijdig ingeleverd is, dan gaat automatisch de volgende uitsreltermijn van 9 weken in.

De nieuwe inleverdatum wordr direct zichtbaar op e-Connect.

Nadat een student rwee keer via e-Connect uitstel heeft aangevraagd, worden bij een der-

de uitstelaanvraag via het aanvraagformulier kosten in rekening gebracht. De kosten en

het formulier zijn te vinden in Bijlage I en op e-Connect.

Na drie keer uitstel verplicht tot het volgen van een herhalingstraining ofhet inkopen van

extra begeleidingsuren. Nieuwe inlevertermijn met extra begeleidingsuren is zes maanden

later.

De Examencommissie kan een verplichte inleverdatum vaststellen in het geval van een

aanpassing van de leerstofvan een module/opleiding. Van deze inleve¡datum kan niet

worden afgeweken. Opdrachten of scripties die te laat worden ingeleverd, worden niet

meer beoordeeld.
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Artikel 4.1 Toegang tot de examens
Degenen die als student zijn ingeschreven, hebben toegang tot het examen, mits zij een

geldig legitimatiebewijs en de uitnodiging tot het examen kunnen overleggen. Aan de

toegang kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld, dezez\n dan opgenomen in

de uitnodiging.

Indien de student zich tijdens het examen in het geheel niet kan legitimeren door middel

van een bewijs als hierboven genoemd, vindt uitsluiting van het examen plaats en wordt

het gemaakte examen niet beoordeeld. Er vindt geen restitutie van het examengeld plaats

en de examenmogelijkheid komt hiermee te vervallen. De student dient zichzelf aan te

melden voor het herexamen. Zie voor de kosten Bijlage I en e-Connect. Indien op een

dag meerdere examens worden afgenomen en de studenten tijdelijk de zaal hebben ver-

laten, wordt bij terugkomst van de studenten dezelfde procedure gevolgd als hierboven

beschreven.

Artikel 4.2 Overmacht
Indien om welke reden dan ook het geplande examen geen doorgang kan vinden, is

NCOI Opleidingsgroep niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voorwloeiende kosren

voor de srudent, renzij dit veroorzaakt is door nalatigheid of grove schuld van NCOI Op-

leidingsgroep. Het bevoegd gezagvan NCOI Opleidingsgroep en de Examencommissie

doen hierover uitspraak. In dat geval stelt NCOI Opleidingsgroep de student in de gele-

genheid alsnog het eerswolgende examen zonder extra kosten afte leggen.

NCOI Opleidingsgroep adviseert studenten op de dag vóór het examen de website

(www.ncoi.nl) eniof e-Connect te raadplegen voor eventuele aanwijzingen rondom de

Artikel 4.3 Bijzondere omstandigheden
Als zich op de examendag situaties voordoen die de organisatie betreffen en om een di-
recte oplossing vragen, beslist het bevoegd gezag van NCOI Opleidingsgroep en geeft dit
besluit door aan de verantwoordelijke locatieleiders/examenleiders.

NCOI Opleidingsgroep 19
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Artikel 4.4 Annulering van een examen
Indien een student niet aanwezig kan zijn op de in de uitnodiging aangegeven datum en

djd van een schriftelijk of mondeling examen of de verdediging eindscriptie dient hij zich

af te melden door middel van een brief, fax of e-mail ter attentie van het Examenbureau.

Als datum van annulering geldt de datum van onwângst van de annulering.

Bij afmelding voor een mondeling examen of verdediging eindscriptie probeert het Exa-

menbureau de nieuwe datum in hetzelfde tijdvak in te plannen. Indien dit niet mogelijk

is of indien de student op een nieuwe voorgestelde examendatum niet aanwezig kan zijn,

dan is er ongeveer een half jaar later een nieuwe herkansingsmogelijkheid voor het mon-

delinge examen. Een nieuwe herkansingsmogelijkheid van een scriptieverdediging is af-

hankelijk van de beschikbaarheid van de examinatoren.

Tot zeven dagen voor het examen is annulering mogelijk en worden administratiekosten

in rekening gebracht. Zie Bijlage 1 en e-Connect. Deze kosten worden aan de student

doorberekend. Bij annulering binnen zeven dagen voor de examendatum blijft het volle-

dige examengeld verschuldigd. Alleen als een student een verklaring (medisch attest of
doktersverklaring) kan overleggen, kan de Examencommissie besluiten het examengeld

te laten vervallen. Ook in dit geval moeten de administratiekosten door de srudent te

worden voldaan. Voor elk examen heeft een srudent drie mogelijkheden; indien een stu-

dent een mogelijkheid onbenut laat, komt deze te vervallen.

Artikel 4.5 Onregelmatigheden, plagiaat en fraude
'Wanneer er tijdens het examen onregelmatigheid of bedrog wordt geconstateerd of ver-

moed, deelt de examenleider of de surveillant dit meteen aan de student mee en maakt

daarvan een aantekening op het door de student in te leveren werk. De student wordt in

de gelegenheid gesteld het examen af te maken en in te leveren. De examenleider of de

surveillant stelt met beuekking tot de geconstateerde of vermoede onregelmatigheid di-

rect een schriftelijkverslag op, dat aan het Examenbureau en de Examencommissie wordt

voorgelegd. De Examencommissie kan het examen ongeldig verklaren en niet beoorde-

len; hetgeen inhoudt dat aan het examen het cijfer 1,0 of de kwalificatie'onvoldoende'

wordt toegekend.
'\ül'anneer er bij de beoordeling van een opdracht onregelmatigheid of bedrog (plagiaat en/

offraude) wordt geconstateerd ofvermoed, stelt de beoordelaar/docent het Examenbu-

reau en de Examencommissie op de hoogte van de onregelmatigheden. De Examencom-

missie van NCOI bestraft alle gevallen van geconstateerde fraude of plagiaat. Dit heeft

ook fi nanciële consequenties.

Indien een onregelmatigheid na afloop van het examen wordt geconstateerd, stelt de cor-

rector het Examenbureau en de Examencommissie op de hoogte van de onregelmatighe-

den. De Examencommissie kan het examen alsnog ongeldig verklaren, hetgeen inhoudt,

dat aan het examen wordt het cijfer 1,0 of de kwaliûcatie'onvoldoende'wordt toege-

kend.

Spieken, plagiaat en fraude, alsmede de gelegenheid geven tot, het meewerken aan en het

bevorderen van spieken en fraude, is verboden.
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Het is niet toegestaan de opdracht van een module/opleiding voor een andere module/

opleiding te gebruiken. De probleemstelling en analyse moeten specifiek zijn voor de des-

betreffende module/opleiding. Dit geldt uiteraard ook voor de scriptie; het is niet toege-

staan (delen van) een scriptie van een andere instelling in te brengen in een van de

opleidingen van NCOI Opleidingsgroep.

Onder spieken wordt verstaan: elke vorm van gebruik van niet uitdrukkelijk toegestane

hulpmiddelen gedurende een examen.

Onder fraude wordt verstaan het bedrieglijk handelen van een kandidaat dat erop is ge-

richt het vormen van een juist oordeel omtrent zijn kennis, inzicht en vaardigheden ge-

heel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Onder fraude en plagiaat worden onder meer

verstaan -geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen van andere au-

teurs, zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding-. Op e-

Connect is een document te downloaden waarin is opgenomen wat niet is toegestaan en

dus als plagiaat wordt aangemerkt;

. het geheel ofgedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen van andere auteurs,

zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding. (Op e-Con-

nect is een document te downloaden waarin is opgenomen wat niet is toegestaan en

dus als plagiaat wordt aangemerkt.);

. het door anderen laten maken van (delen van) een opdracht ofscriptie;

. het Êngeren van enquête- ofinterviewantwoorden;

. het door anderen laten ondertekenen ofop andere wijze frauderen met verklaringen.

De Examencommissie beschikt bij plagiaat of fraude over de volgende mogelijkheden:

r De opdracht of scriptie wordt ongeldig verklaard, hetgeen inhoudt dat het niet in-

houdelijk wordt beoordeeld. Aan de opdracht of scriptie wordt het cijfer 1,0 of de

kwalificatie'onvoldoende' toegekend.

. Schorsing van het onderwijs, begeleiding en het afleggen van examens voor een pe-

riode van maximaal I jaar.

De getroffen maatregel wordt schriftelijk, aangetekend en onderbouwd aan de studenr

bekendgemaakt. \Øanneer plagiaat geconstateerd is, dan wordt dit gezien als een examen-

poging. Voordat de Examencommissie enige beslissing neemt, kan zij de student in de

gelegenheid stellen te worden gehoord. De student dient een herexamen aan te vragen via

e-Connect. \Øanneer de drie examenpogingen benut zijn wordt de student verplicht een

herhalingsuaining te volgen.
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Artikel 4.6 Afname mondeling examen en mondelinge verdediging
Een mondeling examen ter afronding van een module wordt per student afgenomen door

één examinator die het cijfer vaststelt. De duur van het examen staat in de specifieke exa-

menregeling van de opleiding. Dit mondeling exarnen kan op band worden opgenomen

en gedurende I jaar worden bewaard.

Bij aanvang van het mondeling examen dient de student zich te legitimeren en de uitno-

diging aan de examinator te overhandigen.

Een mondelinge verdediging van een scriptie ter afronding van een HBO Bacheloroplei-

ding kan alleen plaatsvinden nadat alle verplichte examenonderdelen met een voldoende

zijn afgerond. De mondelinge verdediging vormt het sluitsuk van de opleiding. De duur

van de verdediging bedraagt voor een HBO Bachelor opleiding 60 minuten.

Tijdens de mondelinge verdediging zyn de scriptiebegeleider, een examinator, welke is

aangesteld door de Examencommissie en de werkgever van de student (optioneel), aan-

wezig. Zlj zijn samen bevoegd te bepalen of de student voor de eindscriptie en monde-

linge verdediging is geslaagd. Hiervoor is vereist dat het eindcijfer een 6,0 of hoger is.

g
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Artikel 5.f Beoordeling
Elk gemaakt examen wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria die zijn vast-

gelegd in het bij het berreffende examen behorende anwoordmodel/correctievoorschrift

en in een normering die bij de beoordeling wordt gehanteerd.

Het minimale eindcìjfer is altijd een 1,0 en het maximale eindcijfer een 10,0. Hierbij

stäat het cijfer 1,0 vooÍ zeer slecht en het cijfer 10,0 voor uitmuntend. Het (eind)cijfer

wordt op I decimaal nauwkeurig gewaardeerd. Hierbij wordt niet afgerond, maar afge-

broken. Voorbeeld: een 5,45 wordt een 5,4 en een 6,59 wordt een 6,5.

De berekening van een eindcijfer voor een scriptie komt op de volgende wijze tot stand.

De score per beoordelingscriterium wordt toegekend in gehele en halve (0,5) cijfers, be-

reik I - 10. Vervolgens wordt het procentuele gewicht per beoordelingscriterium bere-

kend, waarbij alle cijfers achter de komma worden meegenomen en er niet wordt

afgerond of afgebroken. De berekening van het eindcijfer vindt plaats volgens de formu-

le: Eindcijfer = (totaalscore scriptie * 0,95) + (totaalscore verdediging * 0,05).

Het eindcijfer wordt op I decimaal nauwkeurig gewaardeerd. Hierbij wordt niet afge-

rond, maar afgebroken. Voor een scriptie ter afronding van een HBO Bachelor opleiding

geldt dat minimaal het cijfer 6,0 behaald moet worden.

De beoordeling van een opdracht wordt gedaan door een onafhankelijke examinator

(niet de eigen lesdocent). Een eindscriptie wordt beoordeeld door de scriptiebegeleider

en een onafhankelijke examinator.

De Examencommissie kan bij schriftelijke examens op grond van bevindingen in de cor-

rectie besluiten om een vraag te laten vervallen of kan het anrwoordmodel van een vraag

aan laten passen. De Examencommissie stelt de cijfers van de examens definitief vast en

beslist of een student is geslaagd. Daarvoor is het vereist dat de student per module/op-

leiding het cijfer 5,5 of hoger haalt.
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De examinator(en) is/zijn bevoegd te bepalen of de student voor een mondeling examen

of mondelinge verdediging is geslaagd. De examinator(en) vult/vullen van elk mondeling

examen of mondelinge verdediging een beoordelingsformulier in. Na afloop van het

mondeling examen wordt het cijfer bekendgemaakt en de beoordeling met de student

doorgenomen.

De Examencommissie stelt de defìnitieve cijfers vast.

Artikel 5.2 Beschikbaarhe¡d examenwerk
Tijdens elk schriftelijk exarnen wordt gebruikgemaakt van doordrukpapier. Hiermee ko-

men studenten in het bezit van een kopie van de gemaakte examenopgaven.

De schriftelijk uitgewerkte exâmenopgaven zijn het onvervreemdbaar eigendom van het

Examenbureau van NCOI Opleidingsgroep.

Artikel 5.3 Beschikbaarstelling examenopgaven en antwoordmodel
De examenopgaven en het antwoordmodel worden uiterlijk de woensdag na de examen-

datum op e-Connect geplaatst. Aan het anrwoordmodel kunnen geen rechten worden

ontleend.

Artikel 5.4 Bekendmaking van de uitslag
NCOI Opleidingsgroep stelt de student alleen via e-Connect op de hoogte van de uitslag.

Cijfers die door een docent worden gecommuniceerd, zijn niet geldig; alleen de officiële

bekendmaking door het Examenbureau via e-Connect geldt. Voor examens, opdrachten

en scripties geldt dat de uitslag uiterlijk vier weken na de inleverdatum bekend wordt ge-

maakt, tenzij de Examencommissie in uitzonderlijke situaties beslist de termijn te verlen-

gen met maximaal tlr'ee weken. Dit wordt binnen de termijn van vier weken aan de

studenten gecommuniceerd.

Glefonisch en per e-mail worden geen mededelingen gedaan over de uitslag. Zolang op

e-Connecr geen cijfer staat vermeld, is dit ook niet beschikbaar. De student heeft gedu-

rende het geh ele jaar inzicht in zijn studievoortgang en de behaalde resultaten via e-Con-

nect.

Artikel 5.5 Aanvragen puntenoverzicht termijn inzage

Gedurende l0 werkdagen na her bekendmaken van de uitslag van een schriftelijk examen

is het voor de student mogelijk de behaalde punten per vraag op te vragen. De student

dient hiertoe een verzoek in bij het Examenbureau door middel van het formulier Inzage

puntenoverzicht.

Er worden geen kopieën van het examen, de anrwoordmodellen en de eigen uitgewerkte

examenopgaven verstrekt.

Artikel 5.6 Geldigheid behaalde resultaten
Een module waarvoor een 5,5 of hoger is behaald blijft de dubbele termijn van de loop-

tijd van de opleiding geldig. Voor een volledige HBO Bacheloropleiding is dit dan zes

jaar.
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Indien het programma van de opleiding van inhoud is gewijzigd, behoudr de Examen-

commissie het recht om aanvullende eisen te stellen alvorens een diploma/getuigschrift

kan worden verstrekt.

Artikel 5.7 Bewaring van examengegevens
De schriftelijk uitgewerkte examens worden gedurende êén jaar na de examendarum be-

waard. Na de beoordeling van een opdracht of scriptie wordt een digiaal exemplaar en

een versie in hardcopy opgenomen in het archiefvan NCOI Opleidingsgroep. Van over-

heidswege (ministerie van OC\X/) dient eèn opdracht ofscriptie voor een periode van tien

jaar in het archief te worden bewaard. .
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Artikel 6.1 Klacht

Een student kan uiterlijk binnen zes werkdagen na deelname aân een examen bij het Exa-

menbureau schriftelijk een klacht indienen over de organisatie en het verloop van het exa-

men. Her klaagschrift dient voorzien te zijn van een heldere motivatie van de klacht,

dagtekening, naam en handtekeningvan de klager. De klacht zal schriftelijkworden be-

vestigd, uiterlijk vijf werkdagen na onwangst, en vervolgens worden behandeld. De af-

handeling van het klaagschrift dient uiterlijk binnen 20 werkdagen na onwangst van het

klaagschrift aan de klager te worden meegedeeld. Het Examenbureau kan deze termijn

éénmalig verlengen met een termijn van l0 werkdagen mits dit schriftelijk, voor het ver-

stijken van de termijn, aan de klager wordt medegedeeld.

Têgen de afhandeling van een klacht kan binnen l0 werkdagen na de onwangst van de

afhandeling een bezwaar worden ingediend bij de Examencommissie. De Examencom-

missie doet binnen 20 werkdagen uitspraak.

Artikel 6.2 Herbeoordeling
Een srudent die een onvoldoende, zijnde niet lager dan een 4,5 en niet hoger dan een5,4,

heeft behaald, en het niet eens is met het resultaat, kan binnen tien werkdagen na be-

kendmaking van de uitslag een herbeoordeling aanvragen.

De student maakt hiervoor gebruik van het Aanvraagformulier herbeoordeling examen.

Dit formulier kan vanaf e-Connect worden gedownload. Op het formulier geeft de stu-

dent specifieke punren per beoordelingscriterium aan waar hij het niet mee eens is. Aan

een herbeoordeling zijn kosten verbonden. Deze zijn te vinden op in Bijlage I en e-Con-

nect.

Aanvragen herbeoordeling zonder gedegen onderbouwing kunnen niet in behandeling

worden genomen.

Een onafhankelijke beoordelaar brengt advies uit aan de Examencommissie, waarna de

Examencommissie tot een besluit komt.

De studenr dient de aanvraag herbeoordeling per post, fax of email in te dienen bij het

Examenbureau van NCOI Opleidingsgroep.
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NCOI Opleidingsgroep

Ta.v. Examenbureau

Postbus 447

1200 AK Hilversum

Examenbureau@ncoi.nl

Het cijfer van de herbeoordeling wordt het definitieve eindcijfer voor de module/oplei-

ding, ook als het cijfer lager uiwalt.

Uiterlijk zes weken na onwangst van het bezwaarschrift stelt NCOI Opleidingsgroep de

student op de hoogte van het resultaat. De kosten van een herbeoordeling staan vermeld

in Bijlage I op e-Connect. Mocht bli;ken dat de student na de herbeoordeling toch een

positief resultaat (mondelinge en schriftelijke examens: gelijk of groter dan een 5,5) heeft

gehaald, dan worden de kosten gecrediteerd.

Artikel 6.3 Bezwaar
Lid I
Een student die, na bekendmaking van het resultaat van een examen ofna herbeoorde-

ling van het examen, het niet eens is met het resultaat, kan hiertegen bezwaar aantekenen

bij de Examencommissie. De student doet dit binnen l0 werkdagen na bekendmaking

van het resultaat, schriftelijk en met redenen omkleed.

Li¿ 2

De Examencommissie heroverweegt de beslissing waartegen bezwaar is aangetekend. De

betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld schriftelijk verweer te voeren.

Li¿ 3

De Examencommissie geeft binnen 10 werkdagen na onwangst van het bezwaar de uit-

slag van de heroverweging, schriftelijk en met redenen omkleed. De examinator en/of

correcror van wie de beslissing geheel ofgedeeltelijk is vernietigd, voorziet voor zover no-

dig, opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de Examencommissie.

Li¿ 4

De Examencommissie of het bevoegd gezag neemt zo nodig passende maatregelen om

herhaling te voorkomen.

De termijnen kunnen, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd, mits

de student daarover voor het verstrijken van de termijn schriftelijk is geïnformeerd.

Artikel 6.4 Beroep
Lid I
Een student kan tegen een beslissing van de Examencommissie schriftelijk in beroep gaan

bij het College van Beroep. Het College van Beroep werkt volgens een vastçsteld regle-

ment.

28 NCOI Opleidingsgroep
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Lid 2
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 10 werkdagen. De termijn

vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel van ofde beslissing door de Examen-

commissie bekend is gemaakt.

Li¿ 3

Het beroepschrift bevat de volgende gegevens:

. naam en adres van de indiener;

. datumvan indiening;

' omschrijving van de maatregel of beslissing van de Examencommissie waartegen be-

roep wordt ingediend (kopie meesruren);

. 
,de 

gronden van het beroep;

. omschrijving van wat de indiener verwacht van her College van Beroep.

Li¿4
Het College van Beroep stelt de Examencommissie op de hoogte van het ingestelde be-

roeP.

Lid 5
Het College van Beroep beslist binnen 20 werkdagen na onwangst van het beroepschrift.

De termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, met 10 werkdagen worden

verlengd, mits de student daar voor het verstrijken van de termijn schriftelijk over is geen-

formeerd,

Artikel 6.5 Geschillen
Alle geschillen in verband met dit Examenreglement of andere documenren die daarmee

samenhangen, geschillen over de uiwoering daaronder begrepen, worden beslecht door

de bevoegde rechter in Utrecht.

Vastgesteld te Hilversum op I september 201I
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Hogeschool NCOI 2011-2012: Examenreglement - Bijlage l: Kosten

E!

Bijlage Tärieven NCOI Opleidingsgroep Kosten

3e keer uitstelaanvraag plan € 175,00

Aanvraag puntenoverzicht schriftelijke examens €. 12,50

Annuleringskosten examen binnen 7 werkdagen met Dok-

tefsattest

€ 25,00

Annuleringskosten exarnen binnen 7 werkdagen Reguliere examenkosten

Annuleringskosten examen tot 7 werkdagen voor het exa-

men

€ 25,00

Beroepsprocedure € 350,00

Herbeoordeling € 75,00

Herkansing Bachelor-scriptie Ø50 en arrangement

Herkansing Masterscriptie I e, 2e keer € 1.950,00

Herkansing Masterscriptie 3e keer € 990,00

Herkansing mondeling € 250,00

Herkansing stageverslag € 75,00

Herkansingskosten (schriftelijke examens/plannen) € 175,00

Inkopen extra begeleidingsuren scriptie (6 uur) € l.050,00

Kopie van diploma, getuigschrift, per stuk € 50,00

Persoonlij k begeleidingstraj ect € 425,00

Persoonlijke begeleiding schriftelijk examen € 700,00

Persoonlijke begeleiding, plan van aanpak, scriptie (4 uur) € 700,00

Toekenning Bijzonder verzoek examen op andere datum € 525,00

Uitgifte tussentijdse diploma's, modulecertificaten, bewijs

van deelname, per stuk

€ 50,00

\Øijzigingen na inleveren plan € 50,00
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Van:
Aan:
Onderwerpl
Datum:
Bijlagenl

II
FW: Ondezoek verkorte trajecten Hogeschool NCOI

vrijdag 25 mei 2012 13:39:24
Intern vriistellinosoverzicht Faculteit Gedrao en Maatschappii 2012-2013.x|sx
imaoe039e94.PNG
¡maoe001.ono

hoi kan jij dit op l/kt/....Ncol plaatsen? dank!

Met vriendelijke groet,

I
Inspecteur hoger onderwijs
Tel: 0BB 669 6000

Van: @ncoi.nll

Aan:

trajecten Hogeschool NCOI

Bestel

BU deze ons'huiswerk'. En¡ge navraag leert dat voor het lopend en komend curricula nog geen externe
verzoeken tot vrUstelling zijn b¡nnengekomen. De standaardvrijstellingen beperken zich tot op heden dan ook
tot een intern overzicht.

De ruwe data dle is voortgekomen uit het studentenonderzoek geeft een moo¡ beeld van hoe onze studenten
elke week weer opnieuw bezig zijn de planning rond te krijgen.
We komen hier in een later stadium nog bij je op terug.

Voor nu in elk geval prettige Pinksterdagen,

Groet,

I
Met vriendelijke groet,
NCOI Opleidingsgroep

iffi

tm
E-mailf@ncoi.nl

Van:
9:05

Aan:
verkofte trajecten Hogeschool NCOI

aestf

Dat is dr¡e maal goed om te lezen; de perceptie van openheid en goede sfeer is zeker wederzijds.

Wij wachten de nadere berichten af. Het openstaande huiswerk van ons documentenlijstje is wat mij betreft alleen nog het

overzicht c.q. de richtlijn voor het verlenen van vrijstellingen.

Met vriendelijke groet,

I
Inspecteur hoger onderurijs
Tel: 088 669 6000



v"n,E@ncoi.nll
Verzonden: dinsdag 22 mei 20L2 L6:02

Aan:
CC:

Ondenarerp: Ondeaoek verkorte trajecten Hogeschool NCOI

Beste!

We waarderen de wijze waarop gisteren het onderzoek is verlopen. In een open sfeer was er ruimte voor
gesprek en toel¡cht¡ng maar ook discussie. Dat hebben we als leerzaam en prettig ervaren.

We hebben nog wat'huiswerk'openstaan maar zijn ook al bezig met andere zaken die besproken zijn. in
overleg met de Algemeen Directeur worden de teksten/uit¡ngen op de websites van Scheidegger, Twice,
CompuTrain en Broekhuis nader bekeken en daar waar nodig aangepast. Uiteraard accepteren we het aanbod
van jou om daar verder met elkaar over te praten.

Inmiddels z¡jn de uitkomsten van het studentenonderzoek binnen en de uitkomsten wil ik graag nog deze

week met je delen. Ik stuur dat je vrijdag toe samen met de lust van standaard vrijstellingen (in- en extern
van de opleiding HBO Bachelor Organisatiepsycholog¡e.

Vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,
NCOI Opleidingsgroep

Kwaliteitsmanager

I
I
Fax:

I
I
+31 35 6 400 477 m

E-mail: f@ncoi.nl

De informatie in dit e-mailbericht ¡s uitslu¡tend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekk¡ng aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Door de elektronische veuend¡ng van het ber¡cht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.
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Vrijstellingen HBO (Bachelor) opleidingen

Uitgangspunten
+ Relevante diploma's/(deel)certificaten op HBO (Bachelor) niveau geven gedurende een periode

van 10 jaar recht op vrijstellingen tenzij door de verstrekker van het diploma/certificaat anders
bepaald;

* Een eindscriptie wordt nooit vrijgesteld;
+ Alle vrijstellingen vallen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie, de uitvoering

van het vrijstellen is een gedelegeerde taak naar Opleidingsmanagement.

Waar kan vrijstelling voor worden aangevraagd?
+ Modules;

+ Keuzeprogramma;

+ Competenties in het portfolio.

Wat moet student aantonen om in aanmerking te komen voor een vrijstelling?

Module(s)
.1, Diploma/(deel)certificaat op HBO (Bachelor) niveau met vergelijkbare inhoud (minimaal 80o/o

van de inhoud komt zowel qua diepte als breedte overeen) niet ouder dan 10 jaar of
+ Geldig en relevant Ervaringscertificaat met erkenningen die vergelijkbaar zijn met de inhoud

van de module.

Keuzeprogramma/minor
De student mag elk(e) denkbare keuzeprogramma/minor van NCOI aanvragen als vrijstelling,
indien dit erg afwijkend is van de opleiding dan moet hij schriftelijk aantonen dat de minor in het
verlengde ligt van zijn werkervaring/omgeving.
+ Diploma/(deel)certificaat op HBO (Bachelor) niveau niet ouder dan 10 jaar met een minimale

studielast van 24 EC's of
+ Geldig en relevant Ervaringscertificaat met erkenningen die vergelijkbaar zijn met de inhoud

van de minor.

Competentie in het portfolio
+ Een geldig en relevant Ervaringscertifcaat met vergelijkbare competenties d¡e op het

eindniveau HBO Bachelor zijn vastgesteld.

Eindopdracht
+ Een eindopdracht wordt vrijgesteld indien alle andere verplichte onderdelen van een fase

vrijgesÈeld zijnlworden. De student wordt wel de mogelijkheid gegeven de bijeenkomsten bij te
wonen en heeft toegang tot de OLO/literatuur.

Vastgesteld door de Examencommissie, zomer 2011
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L

1.1

1.2

1.4

1.3

TNLEIDING

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?

Onderzoek b¡j de ¡nste¡l¡ng
Het bezoek aan NCOI vond plaats op 21 mei 2OL2,te Utrecht. Voor het onderzoek
naar verkorte opleidingstraj ecten was de opleidin g Organisatiepsychologie
geselecteerd. Naar aanleiding van eerdere en recente signalen van derden is tijdens
het bezoek ook de communicatie over het opleidingsaanbod van NCOI aan de orde
gesteld. Tijdens het bezoek is gesproken met vertegenwoordigers van het bevoegd
gezag, met de verantwoordelijken voor de opleiding Organisatiepsychologie en met
vertegenwoordigers van de examencommissie van deze opleiding.

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is
voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Over de conceptrapportage
heeft op 4 juni 2OL2 een gesprek plaatsgevonden met het bevoegd gezag van de
instelling. Dit overleg stond vooral in het teken van de externe communicatie van
NCOI Opleidingsgroep over de status van (delen van) het opleidingsaanbod.
Vervolgens is de reactie van de instelling in de rapportage verwerkt. De instelling is

schriftelijk geinformeerd over de wijze waarop dat is gebeurd. Daar waar de reactie
niet tot aanpassingen leidde is dat toegelicht. Het aangepaste rapport is vervolgens
in tweede concept voorgelegd voor een laatste controle op feitelijke onjuistheden.
Na ontvangst van de tweede reactie heeft de inspectie NCOI bij brief van 22
september 2012 schriftelijk gewezen op het feit dat nog niet alle tekortkomingen ten
aanzien van de presentatie van het instellingsbrede opleidingenaanbod waren
verholpen. Op 16 oktober 2012 informeerde NCOI de inspectie dat inmiddels
aanvullende maatregelen waren getroffen. Vervolgens is de rapportage door ons
vastgesteld en heeft de instelling bericht ontvangen van de wijze waarop de tweede
reactie en de aanvullende informatie van 16 oktober is verwerkt.

33478851 (Ver)korte ople¡dingen ¡n het hoger onderuijs, rapportage NCOI



2 BEVINDINGEN

2.1, Algemeen

NCOI verzorgt een breed aanbod van mbo- en hbo-opleidingen, deelopleidingen,
cursussen en trainingen. In 2010 heeft de NCOI Opleidingsgroep Scheidegger
overgenomen; in 2011 volgden CompuTrain en Twice, en begin 2012 Broekhuis
trainingen. De instelling richt zich expliciet op werkende mensen en noemt zichzelf
de opleider van werkend Nederland,In veel opleidingen is dan ook sprake van een

combinatie van zelfstudie, enkele uren college per week (veelal vier) en werkend
leren.

In de externe communicatie legt NCOI sterk de nadruk op de snelheid waarmee de

hbo-opleidingen kunnen worden doorlopen. Voorheen (2010) was in alle
informatiebronnen (OER, opleidingengids, website) sprake van driejaríge
opleidingen. Inmiddels is op enkele plaatsen sprake van vier jaar en soms van 3,5
jaar. De presentatie van de opleiding als driejarig heeft echter nog steeds de

overhand, met name in de opleidingengids en op de website.

In 2011 droeg NCOI zeventien nieuwe bacheloropleidingen voor accreditätie voor.
Alle zeventien werden voorwaardelijk geaccrediteerd. De accreditatie vervalt
wanneer niet binnen één jaar aan de door de NVAO gestelde voorwaarden is

voldaan. Er moet verbetering hebben plaatsgevonden op drie onderwerpen:
onderbouwing en explicitering van de studielast, het inrichten van kernteams van
docenten met passende kwalificaties en het aanpassen van programma's daar waar
sprake is van een modulair aanbod dat is samengesteld uit onderdelen van andere
opleidingen.

De opleiding Organisatiepsychologie staat in Croho geregistreerd in een deeltijdse en

een duale variant. Instellingsbreed staat zo'n 95 procent van de studenten
ingeschreven in de duale varianten van de bacheloropleidingen. Dat geldt ook voor
de opleiding Organisatiepsychologie.

In het accreditatierapport van de opleiding Organisatiepsychologie uit 2008 plaatst
het accreditatiepanel kanttekeningen bij de studielast, met name in relatie tot de
beroepspraktijkvorming (pag. 23'24). Het panel stelt dat 90 van de 24O EC zijn
geoormerkt als'stage'terwijl sprake is van reguliere werktijd bij een werkgever
zonder specifiek studiegeoriënteerde werkinvulling. Het panel betwijfelt of de volle
252O uur beroepspraktijkvorming als onderwijstijd kan worden aangemerkt en
waarschuwt voor het risico dat stage en werk dubbel gehonoreerd worden.
Opmerkelijk vond het panel dat de door de studenten opgegeven belasting aan
instituutsgebonden studieactiviteiten slechts 9 à 13 uur bedragen. Ook de binnen
werktijd beschikbare/bestede uren voor het uitwerken van opdrachten, het maken
van rapportages en de beroepsvorming bleken in de praktijk achter te blijven bij de

daarvoor begrote uren.

In reactie hierop heeft NCOI het portfolio van opdrachten, competentieontwikkeling
en beroepsproducten geïntroduceerd. De totale omvang van de
programmaonderdelen die tot de beroepspraktijkvorming kunnen worden gerekend
is teruggebracht van 90 naar 54 EC. Tegelijkertijd werden diverse andere
programmaonderdelen met twee of drie EC opgehoogd na toevoeging van één of

3478851 (Ver)korte opleidingen ¡n het hoger ondemijs, rapportage NCOI 4



meer praktijkopdrachten. Deze verandering heeft ook bij andere opleidingen
plaatsgevonden.

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:r J fia) als aan het criterium voldaan is;
r p (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;r [\ (nee) als aan het criterium niet voldaan is;o 'l als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;
' NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

5

IOELATTNG & INTAKE1.
1.1 I nformatie. Het instell estuub verstrektn9s informatie dover egoede instel n hets donderwijs,

dtngopleid svormen, mminstroo el en deenog ijkhed rd aanentoelatingsvoorwaa destu ennten daanstaan e
entestud n 3 7

1. Algemeen VOORLICHTING OVER HET OPLEIDINGSAANBOD VAN NCOI-GROEP

Tekortkomingen ten tijde van het onderzoek
Ten tijde van het onderzoek heeft de inspectie geconstateerd dat de voorlichting van de NCOI
opleidingsgroep op diverse punten tekortschoot. De tekortkomingen betroffen onduidelijke en/of
onzorgvuldige informatie over de (accreditatie)status van de opleidingen, De instelling bood
daardoor niet de duidelijkheid die op grond van artikel 7,15 wHW ma-g worden verwacht,1' op de overzichtspagina van de website van Hogeschool NCOI mei alle hbo-

bacheloropleidingen werd het geaccrediteerde en het niet-geaccrediteerde opleidingsaanbod
onvoldoende gescheiden, Geaccrediteerde opleidingen *"rà"n als'bachelor, aangeãuid,
terwijl elders op de website ook niet-geaccrediteerde opleidingen als zodanig *"id"n
aangeduid, Het aanbod was daardoor onvoldoende transparant,

2. De informatie over de accreditatiestatus van de opleiding Fysiotherapie was onjuist. De
website vermeldde op 11 mei 20L2 een opleiding'hbo bãchelor Fysiåtherapie,die leidde tot
een bachelortitel. Het betrof echter niet een geaccrediteerde opleiding.3' Ncol b¡edt naast volledige hbo-bacheloropleidingen ook korte opleidi-ngsprogramma,s aan
die vaak dezelfde naam hebben als de geaccrediteerde bacheloropleiding waar ze onderdeel
van zijn' De inspectie ontving van twee studenten van de Leergang personeelsmanagement
het signaal dat dit problemen opleverde (ten onrechte ontvangãn itudiefinanciering;.4. op verschillende plaatsen op de websites van NCoI, scheidegger, compuTrain en Twice
werd de term'door het ministerie van OCW erkende instellin!;gebruikt. Sinds 1 januari
2010 is niet langer sprake van erkende (aangewezen) instellingen,

5' De suggestie werd gewekt dat het mogelijk is bij Scheidegger,-compuTrain of Twice een
door de overheid erkend bachelor- of masterdiploma te bãhalen. Scireidegger maakte op de
landelijke televisie reclame, waarbij de term 'erkende opleidingen'gebruikt werd. Dat wekte
de suggestie dat het (tevens) gaat om door de overheid erkenã hoter onderwijs, hetgeen
niet aan de orde is.

6. NCOI biedt studenten van scheidegger, compuTrain en Twice de mogelijkheid gevolgde
hbo-programma's als vrijstellingen in te brengen in een bacheloropteiãini bu NcoI om een
volledig bachelordiploma te behalen. Niet altijd werd duidelijk gemaakt dãt de inhoud soms
verschilde en dat de examencommissie niet alle verzoeken omlrijstelling zonder meer zou
kunnen honoreren.

Verbeteringen
Inmiddels heeft NCOI opleidingsgroep de websites van betrokken instellingen nagenoeg volledig
aangepast aan de door de inspectie gestelde eisen,
1 Er wordt du idel ijker onderscheid semaakt tusse n geaccrediteerd en niet-geaccred iteerd

onderwijs door tekstuele verdu idelijking en door het en van NVAO-lo go bu
ccrediteerde o eid n Er ts een overz icht

toevoeg
met

het
die reeds

3478851 (Ver)korte opleidingen in het hoger onderu¡js, rapportage NCOI



de accreditatie nog niet ls af9 erond en p leidi ngen
eaccrediteerd zijn, opleidi ngen waarvan

accred¡tatiestatus ts duidelij k
de accred itatie nog niet rs aangevraagd. De

waarvan
le idi nformatie.

opgeno men bij de u ¡tgebre ide op n9s
opleid ing en volledige

onderscheid emaakt tussen delen va n n
2.

3.

4.

5,

6

E wordt een

iäf:î:t-".]3;l:il'o*' ocw,,zijn verwijderd; ars sprake is van erkennins door een

uråÃit'"u"r"niging is dat duidelijk gemaakt'

Aangekondigd is dat TV- ;;';;;itt;tñes van Scheidegger waarin wordt gesproken over

"rt"1tl ""dåwijs 
niet langer worden u¡tgezonden'

scheidegger .uut t rt"uilîui¿"r¡¡t dati.togeschool NcoI de opleiding uitvoert en dat een

student een diploma van Hogeschool NCOI.ontvangt'

Er wordt uitgelegd ¿ut o" å-*årã"cãmm¡ssie uun ríog"r.tlool NCOl-separaat beslist over de

vrijstellingen ¡n verUan¿ mef de behaalde programma's bij Twice' Scheidegger en

ComPuTrain.

Resterende aandachtspunten
Punten waarvoor de inspect¡e nog aandacht vraagt zijn:

1. NCOI biedt uneo-opläaing-"; uun die een tuä'ntiup vormen tussen het mbo en het hbo'

De website m"l¿t, ..Nà"airJnding van atte mo¿uies ontvangt u het door bedrijfsleven en

overheid t'oogg"*uu'ã"å'ãu r',lnieo-aiploma van NCoI opleidingsgroe?' Dit kan

onduidelijkheid scheppen over de status van ¿-åze ãple¡aing:n."1 9" 
dìploma's' omdat het

Nederlandse stelsel geen 'MHBO-diplomut' r."nt ãn'niet duidelijk ¡s waarop de waardering

2. Hîff""rT:i,ffi'ir:;:i:l;r, staan enkere.opreidinsen opsengmen,Jnet-een NvAo-loso' terwijl

het een specialisatie ""ï "ã" 
ãpf",aing betreft eir geerizelfstandige geaccrediteerde

ãpLi¿ing'frouls bijvoorbeeld bij de MBA opleidinsen)'

3. Een toelichting "p 
a"îi"i* uln du u..r"ditatie õii ie tekst HBo-bachelordiploma van

enkele lerarenopleidingen is wenselij.k om¿at rrei rr¡er (nog?) niet om. geaccrediteerde

opleidingen nuut tuäIJi *Ll g"'p';k"n *o'¿i uån een tweede graadsbevoesdheid'

4. op de website *" #;;;;;Ëiïorat op enkÀle plekken nos sesproken van "NVAO-

geaccrediteer¿e Oa.iäro-iãiaing". Uit Oe toJfi;iæJu t"rc[ wordt overigens wel duidelijk

s. i:li:m-""*Tt""å,*J:î?¡t"J:-.:il:ieerdiproma,is 
op enkerepraatsen nos niet

aangepast: "p 
d" *;;;ii; u* ¿u NCoI staatïnder erkenningen de kop'Erkende

onderwijsinstelling,. En bij het HBO-progru*;;ägotn"rapie ui¡uoorbeeld wordt gesproken

6. åï:"":i:1ff#i;lï"';t" """ 1rl^" I"'t::p]eidinsen 
die HoseschoorNCol aanbiedt' wordt

gebruik gemaakt van het NVAO-logo o. uun iJiu¡Jun ¿ui een opleiding is geaccrediteerd'

De toelichtende tet<st over de betekenis van het NVAO-logo ontbreekt hier'

TNFORMATIE OVER DE OPLEIDING ORGANISATIEPSYCHOLOGIE

Onderwijs n het domeln Psychologie
de hbo-bacheloroPleid ingen

NCOI heeft tn Croho n het d meln n de psychologie
deeltijdse en duale

aste Psychologie re9 streerd, beide ln
OrganisatiePsYch ogie en ToegeP

website ngeduid als hbo bachelor'
locaties Deze WO rd en op de aa

vorm en beide op zeven
vermeldt de webs¡te echter nog twee 'hbo-

Naast de twee tn Cro ho opgenomen opleidingen
special isati e kinderpsYcholog te

bachelor-Prog ram ma's namel ijk voor ToegePaste psychologie'
d he ids psycholog te.

psychologie' specialisati arbeids- en s ezo n
en pedagogiek en ToegePaste

plaats van de verwachte twee op leid nge n

het kopje hbo bachel or' worden d us vter tn
vieronder

domei Psycholog te naast boveng enoemd e

vermeld o de website worden tn het n
trajecten d e alsp

opleid vermeld In tota gaat het om zestien
op le id ng n diverse andere n9en

wordt ngeduid Het onderscheid tussen
nged uid een traject dat als mhbo aa

'hbo' worden a a en
toegelicht' Daarnaast is

OrganisatiePsYchologie (
het verwa rrend d at tot

de nduid ng hbo' en hbo bachel r' wordt niet
r) rdt genoemdaa traject 1 laa WO

twee maal to ond het kopje 'hbo een
De overlge opleid ng n

twee maal een traject Toeg epaste psycho log (1 jaa
de lezeren daarnaast

worden soms ook leergangen' I noem d Voor
hebben geen aanduiding VA n de duur en

ook niet of er
opleidingen geaccrediteerd zijn n welke n iet, en

ts niet du delijk welke
geaccred itee rd n

tn inhou d zijn tusse n en
overeenko msten

iet-geaccred itee rd e opleidingen.
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Ontoereikende wettel¡jk voorgeschreven informatie
De wettelijk voorgeschreven documentatie is ontoereikend, De veelheid aan documenten, de
verwijzingen naar andere documenten, de inhoudelijke en formele onvolkomenheden en het
ontbreken van informatie over enkele belangrijke onderwerpen maakt dat de informatie over het
onderwijs en de examinering onvoldoende is. De rechtszekerheid van studenten en de
studeerbaarheid van het programma zijn daardoor onvoldoende gegarandeerd.

Er is een Onderwijs- en examenregel¡ng 2011/12 voor de opleiding Organisatiepsycholog¡e.
Daarnaast ¡s er een Examenreglement 2011/12 en een document Examinering; huishoudelijk
reglement 2011/12 (beide instellingsbreed) en een Studieg¡ds 2011/12. De onderwijs- en
examenregeling zelf voldoet niet aan de wettelijke eisen. De documenten verwijzen soms naar
andere documenten: onderwijs- en examenregeling, artikel 14, verwijst naar de Studiewijzer
voor informatie over de tentamenvorm en de tentameneisen; elders wordt naar digitale bronnen
verwezen die alleen toegankelijk zijn voor studenten,
Een groot deel van de inhoud van de andere documenten hoort echter in de onderwijs- en
examenregeling thuis. In de vier documenten samen ontbreekt adequate informatie over:
a, de inhoud van de werkervaringseis en de procedure voor de beoordeling daarvan;
b. de eisen die aan de werkplek worden gesteld en de procedure voor de beoordeling daarvan;
c. de leerdoelen, competenties en beoordelingscriteria voor de praktijkonderdelen van het

programma en het afstuderen, alsmede de bijbehorende (beoordelings)procedures,
d. het onderscheid tussen het deeltijdprogramma en het duale programma,
e. de wijze waarop wordt voldaan aan de eisen die de WHW aan duaal opleiden steft;
f. de relatie tussen de eindtermen (eindkwalificaties, leerdoelen, competenties) en de

programmaonderdelen en/of -fasen,
g, de inhoud van de minoren,
h. het vrijstellingsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van het cursorisch onderwijs dat eerder

bij NCOI, Scheidegger, Twice of Compu'Train werd gevolgd,

De onderwijs- en examenregeling wordt per jaar vastgesteld en geldt niet voor een geheel
cohort. Het examenreglement meldt namelijk in artikel 1.13 dat met de vaststelling van het
reglement voor dit jaar alle voorgaande bepalingen komen te vervallen, De onderwijs- en
examenregeling voorziet echter niet in overgangs- of bezembepalingen. Artikel 24 van de
onderwijs- en examenregeling geeft de opleiding de bevoegdheid in geval van experimentele
opleidingen van de onderwijs- en examenregeling afwijkende regelingen te treffen die terstond
aan de student worden kenbaar gemaakt. Materieel betekent dit de onderwijs- en
examenregeling op elk moment kan worden gewijzigd. Verwacht mag worden dat een dergelijke
bepaling wordt voorzien van aanvullende bepalingen die de kwaliteit van het onderwijs en de
toetsing (en de student) beschermen.

2. Toelating,
vooroplei-
ding,
intake

N De wettelijke vooropleidingseisen zijn in de onderwijs- en examenregeling beschreven en
de onderwijs- en examenregeling bevat ook informatie over de 21+toets. Artikel 2 van de
onderwijs- en examenregeling noemt als voorwaarde voor toelating tot de opleiding dat de
aankomende student over minimaal twee jaar werkervaring beschikt en op moment van
toelating een relevante werkkring heeft van minimaal twintig uur per week'die voldoende
referentiekader aandraagt voor de invulling van de werkplekgebonden studieonderdelen'.

Hoe wordt vastgesteld of de werkervaring en werkkring voldoen, wordt in de wettelijk
voorgeschreven documentatie niet beschreven en de gehanteerde criteria en de gevolgde
procedure worden niet toegelicht. De artikelen 11 en 17 lijken elkaar tegen te spreken wat
betreft de eis van twee jaar werkervar¡ng: artikel 1 1 bepaalt dat deze eis voor zowel de
deeltijd- als de duale variant geldÇ ¡n artikel 17 is dit echter beperkt tot de duale opleiding.
De wettelijke eisen die aan de duale variant van de opleiding worden gesteld - in het
bijzonder wat betreft de tripartiete afspraken tussen instelling, student en werkgever -
worden in de wettelijk voorgeschreven documenten niet genoemd.

3. Beroeps-
praktijk-
vorm¡ng

Is duidelijk
wefke eisen
worden gesteld,
welke functie de

N De onderwijs- en examenregeling legt in artikel 17 de opdracht bij de student om
'beargumenteerd aan te geven welke werkervaring aanwezig is, en vanuit welke
arbeidsomgeving hij participeert', Hier is in de tekst sprake van een toelatingsonderzoek
maar wie dit uitvoert, op welke wijze en welke criteria gelden wordt niet vermeld; er is ook
geen verwijzing naar andere bronnen,

De onderwijs- en examenregeling meldt in artikel 11 dat de duale student bij aanvanq dient
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werkkring
vervult in de
opleid¡ng en hoe
dat beoordeeld
wordt?

te beschikken over een relevante werkplek. In de Opleidingengids wordt vermeld dat als

voor het einde van de opleiding een relevante werkplek is gevonden de 30 EC stage niet
hoeft te worden gevolgd; deze uitzondering is in de onderwijs- en examenregeling echter
niet opgenomen (zie ook hierna punt 6 Duaal).

De omvang van het werkplekleren en de kwalificaties die tijdens het werkplekleren worden
gerealiseerd worden niet toegelicht of uitgewerkt, Op de website komt het onderscheid
tussen in deeltijd studeren en duaal studeren bij de beschr'rjving van de opleidingen en bij
de toelating n¡et aan de orde. Dit geldt voor alle hbo-opleidingen' Ook ten aanzien van
leergangen en andere deeltrajecten wordt de leerweg niet vermeld, ook niet als deze deel
uitmaken van of identiek z¡jn aan onderdelen van geaccrediteerde opleidingen, Dat roept de

vraag op hoe wordt gehandeld als studenten besluiten hun eerder cursorisch gevolgde

onderwijs als vrijstellingen in te brengen in de geaccrediteerde opleiding. Ook de onderwijs-
en examenregeling geeft daarover geen uitsluitsel.

De onderwijs- en examenregeling bevat niet de informatie over het duale onderwijs die de
WHW voorschrijft, Ook omvat de wetteluk voorgeschreven documentatie geen uitleg over
of verwijzing naar de tripartiete overeenkomst die in geval van duaal onderwijs op grond

van de WHW dient te worden gesloten.

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

N In 2010 gold voor het totale aanbod van geaccrediteerde opleidingen van NCOI dat deze in

drie jaar werden geprogrammeerd. De website en de opleidingengids benadrukken ook nu

nog dat de opleiding drie jaar duurt, Bij alle geaccrediteerde opleidingen staat rechtsboven
aan de pagina in de opleidingengids in alle gevallen '3 jaar'en het studieschema is steeds
jaar 1: 70 EC, jaar 2:7O EC en jaar 3: 100 EC, inclusief afstuderen. Elders wordt ook wel
gesproken van fasen, hier is sprake van jaren. Soms wordt het afstuderen van 30 EC

benoemd als onderdeel van een vierde jaar. Op de website is per mei 2012 over de

doorlooptijd van de totale Bacheloropleiding het volgende te lezen: 'U dient de HBO

Bacheloropleiding ¡n 6 jaar tijd volledig af te ronden. Bij een normaal studietempo heeft u
dan circa 3 jaar uitloop.'(htto://www.ncoi.nllHooeschool-NCOl.html). Ook uit het
examenreglement 2OtI/12 (artikel 5.6) volgt dat de nominale opleidingsduur drie jaar is.

Het is niet duidelijk hoe studenten met een reguliere werkkring in drie jaar een volwaardig
bachelorprogramma kunnen doorlopen. Tijdens het bezoek is toegelicht dat veel studenten
er in werkelijkheid langer over doen, zodalze veelal een v¡erde jaar nodig hebben. Echter
ook een vierjarig programma in deeltijd is erg kort. Hetzelfde geldt voor het duale
programma, aangezien gebleken is dat het in aanzienlijke mate samen op gaan van werk
en studie - wat een efficiencyslag zou kunnen verklaren - in de documentatie onvoldoende
aannemelijk is gemaakt en met de wijze van ¡ntake ook onvoldoende gegarandeerd is (z¡e

hierna).

In de tweede en de derde fase van de opleiding volgt de student enkele forse vakken van
12 EC elk. Voor het programmaonderdeel Interventiekunde moet de student 390 pagina's

literatuur bestuderen hetgeen met 9 EC wordt gehonoreerd (voor de overige 3 EC moet een
praktijkopdracht worden gemaakt). De instelling hanteert als norm B pagina's per uur'
Tegenover de 9 EC staat dus slechts een werkelijke stud¡elast van (390/8 =) 61 uur, ofwel
2,2EC. Er is dus sprake van ruim 6 EC voor dit programmaonderdeel waar geen

aanwijsbare studie-inspanningen tegenover staan. Door middel van reflectieverslagen moet
de student tijdens de opleiding zijn ontwikkeling aantonen op in totaal negen zeer globaal
geformuleerde competenties. Dat levert in totaal 24 EC op, Aan het eind van de opleiding
dient de student te bewijzen op elk van deze competenties over het hbo-eindn¡veau te
beschikken door middel van beroepsproducten. Dat levert 30 EC op' De daadwerkelijke
studielast die tegenover deze 54 EC staåt is niet onderbouwd en onvoldoende
gedocumenteerd in termen van te realiseren competenties, leerdoelen of learning outcome.
Ook hier lijkt ruimte in het programma aanwezig

5. Vrijstellin-
gen

Is de informatie
over
vrijstellings-
mogelijkheden
duideliik?

N De informatie over vrijstellingen in de onderwijs- en examenregeling is te summier.
Hetzelfde geldt voor de informatie over dit onderwerp in het examenreglement (artikel
3,2), De onderwijs- en examenregeling stelt in artikel 15:'Indien is deelgenomen aan een

examen is vrijstelling alleen nog mogelijk bij het behalen van getuigschriften na de
examendatum'. Niet duidelijk is wat hier wordt bedoeld. Overeenkomstig het
examenreglement (artikel 1.8) is slechts sprake van één getuigschrift. Daarnaast kan van
getuigschriften vóór de examendatum in het geheel nooit sp rake zijn. Aangezien diploma's
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en getuigschriften duidelijk afzonderlijk gedefinieerd zijn ¡s hier geen sprake van een
probleem met de terminologie. De onderwijs- en examenregeling stelt in artikel 15 dat
vrustellingen vervallen indien er wijzigingen in het studieprogramma worden aangebracht.
Deze bepaling geeft de opleiding onevenredig veel vrijheid en maakt de student erg
kwetsbaar. Het document Vrijstellingen hbo (bachelor)opleidingen (zomer 2011) meldt dat
'Alle vrijstellingen vallen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie, de
uitvoering van het vrijstellen is een gedelegeerde taak naar het opleidingsmanagement'. In
het examenreglement (artikel 3.2) staat echter expliciet dat vrijstellingen uitsluitend
worden toegekend door de examencommissie, Deze formulering suggereert dat van
delegeren geen sprake is.
Het merendeel van de studenten begint de opleiding op cursorische basis (bij NCOI; sinds
enige tijd kan dat echter ook bij Scheidegger, Twice of Compu'Train) en stroomt pas na
enige tijd in de bacheloropleiding ¡n, Vanuit dit perspectief is het gebrek aan informatie
over de bijbehorende mogelijkheden en randvoorwaarden een gemis. De wettelijk
voorgeschreven informatie meldt nu bijvoorbeeld nergens dat vakken met dezelfde naam
die eerder werden gevolgd bij doorstroom naar de geaccrediteerde opleiding weliswaar
hetzelfde heten maar alsnog moeten worden aangevuld met een component

rachten.
6. Duaal
Is de informatie
adequaat?

N De onderwijs- en examenregeling, het examenreglement noch de studiegids bevat
adequate informatie over het duale karakter van de opleiding en de eisen die de WHW in
dat verband stelt, Samenhangende informatie ontbreekt over de tijdsduur en periode(n)
van de beroepsuitoefening en de wijze waarop deze bijdraagt aan het realiseren van de
leerdoelen, de begeleiding van de student, de kwalificaties die tijdens de
beroepsuitoefening worden gerealiseerd en de beoordeling van de kwalificaties. Ook wordt
in deze documenten niet vermeld dat voorafgaand aan de opleiding een tr¡part¡ete
overeenkomst tussen instelling, student en werkgever moet worden opgesteld waarin in
ieder geval voornoemde onderwerpen dienen te worden geregeld, Uit de
programmabeschrijvingen worden de verschillen tussen de duale opleiding en de
deeltijdopleiding onvoldoende duidelijk. Het programmaoverzicht op pagina 3 van de
onderwijs- en examenregeling is bijvoorbeeld voor beide varianten identiek. Het
belangrijkste verschil is of de werkplek wel of niet geschikt is om de praktijkopdrachten te
maken, Als dat niet het geval is dient een stage te worden gelopen. In beide
opleidingsvarianten dienen echter dezelfde opdrachten te worden gemaakt. Niet duidelijk is
hoe een stage van 30 EC aan het eind van de opleiding de vier onderdelen
beroepspraktijkvorming kan vervangen die verspreid zijn over de studiefasen en optellen
tot in totaal 54 EC. Het management heeft tijdens het bezoek toegelicht dat studenten ook
in een virtuele omgev¡ng opdrachten kunnen uitvoeren. In de documentatie wordt dit
echter nergens vermeld, Het onderscheid tussen deeltijd en duaal komt bij de beschrijving
van het programma op de website in het geheel niet aan de orde, Het praktijkprogramma
van 30 EC aan het eind van de opleiding wordt in de onderwijs- en examenregeling
beroepscompetentieontwikkelrng genoemd en omvat daar 30 EC; op de website luidt de
naam praktijkprogramma en staan er 22 EC tegenover.

1.2 Uitvoering. Is de uitvoering van bovenstaande conform de interne regels en de WHW?
1. Toelating/

intake
Leeft de
instelling de
betreffende
voorschriften
na?

D Tijdens het onderzoek zijn in de beoordeelde dossiers geen afwfikingen van de regels
aangetroffen. Er vindt controle plaats van eerder behaalde diploma's en er wordt gevraagd
naar de huidige werkkring en eerdere werkervaring. De procedures zijn echter niet sluitend
Het merendeel van de studenten die uiteindelijk het bachelorgetuigschrift behalen is ooit
cursorisch aan de opleiding begonnen en besloot pas na enige tijd om zich in te schrijven
voor de geaccrediteerde opleiding. In geval van instroom na een cursorisch traject bij
Scheidegger is niet gegarandeerd dat de student aan de wettelijke vooropleidingseisen
voldoet. Scheidegger stelt op de website namelijk als instroomeis een mbo-diploma of een
door middel van werkervaring gelijkwaardig niveau, hetgeen niet overeenkomt met de
wettelijke vooropleidingseisen voor instroom in een hbo-bacheloropleiding. Niet duidelijk is
hoe de beoordeling plaatsvindt en van een 21+toets wordt geen melding gemaakt,
Afgelopen jaren was geen sprake van een toelatingscommissie en tot en met begin 2012
rekende de NCOI-brede examencommissie het n¡et tot haar taak individuele toelatings- en
of vrijstellingsbeslissingen te behandelen of toezicht te houden op de aan
opleidingsmanagers gedelegeerde vrijstellingsbeslissinqen.

2. Beroeps-
praktijk-
vorming

N Gelet op het belang van de beroepscomponent in de opleiding, zeker waar het de duale
opleidingsvariant betreft, valt op dat de documentatie van het werkplekonderzoek
inhoudelijk zeer summier is. Vaak wordt op de betreffende formulieren volstaan met een
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Wordt op
adequate wijze
vastgesteld of
de werkkring /
werkervaring
relevant is?

verwijzing naar een bijgevoegde functiebeschrijving. Dat is een erg magere basis om de
geschiktheid van de werkplek voor de duale opleiding vast te stellen. De andere
gegevenscategorieën worden vaak geheel niet ingevuld. Evenm¡n als in de wettelijk
voorgeschreven documentatie bevatten de gehanteerde formulieren concrete
beoordelingscriteria of andere hulpmiddelen om de toelatingsbeslissing te ondersteunen.

3. Studielast
Is er informatie
over de
werkelijke
studielast en is
deze in
overeenstemmi
ng met de
genormeerde
stud ielast?

N De Studiegids 2O7L/L2 adviseert de student per week'minimaal 7 uur te reserveren voor
zelfstudie' (pag.22) en op pagina 14 staat vermeld dat de student gemiddeld 7 tot 10 uur
besteedt aan zelfstudie, Omdat daarnaast sprake is van gemiddeld 4 uur college per week
brengt dat de totale studiebelasting op zo'n 12,5 uur per week hetgeen erg gering is. Deze
gegevens combinerend kan de geprogrammeerde werkelijke studielast van de opleiding als
geheel als volgt worden geschat: drie jaar van 48 studieweken met 12,5 uren
studiebelast¡ng per week geeft een totaal van 64 EC. Daarnaast is sprake van een
praktijkprogramma van in totaal 54 EC. Eerder werd vermeld dat het praktijkprogramma
aanzienlijke ruimte lijkt te bevatten. Tellen we het desondanks voor de volledige 54 EC

mee, en gaan we er van uit dat het afstuderen in het vierde jaar plaatsvindt en 30 EC

daadwerkelijk studielast omvat dan is in het gunstigste geval de totale geprogrammeerde
studielast 148 EC (64+54+30), Hoe dan ook is sprake van een groot verschil met de 240
EC die op grond van de WHW mag worden verwacht. Desgevraagd heeft het management
tijdens het bezoek toegelicht dat het veelal gaat om oudere, ervaren studenten die sneller
kunnen studeren, en daarnaast voordeel hebben van het feit dat zij een relevante
werkkring hebben. De inspectie acht het onwaarsch¡jnlijk dat het aanzienlijke verschil
tussen de gerealiseerde en de verwachte stud¡elast op deze wijze volledig kan worden
verklaard, Ook is het aantal contacturen - gemiddeld vier per week - gering.
Evaluatiegegevens over de werkelijke studielast van studenten op het niveau van
afzonderlijke programmaonderdelen zijn niet beschikbaar, Uit de eerdere, brede evaluatie
onder studenten uit 2009 kwam geen kwantitatieve informatie over dit onderwerp
beschikbaar. Momenteel vindt een onderzoek onder studenten plaats over dit onderwerp.
De uitkomsten daarvan zijn echter nog niet bekend. Al met al is het weinig aannemelijk dat
het programma voldoende gewicht heeft, Dat roept de vraag op of sprake is van een
volwaardige opleiding in de zin van de WHW die voldoet aan de vereisten van artikel 7.4,
eerste lid en artikel 7,4b, eerste lid, WHW,

4. Vrijstel-
lingen

Verleend
overeenkomstig
de
voorschriften?

D De bevindingen ten aanzien van het vrijstellingsbeleid zijn identiek aan die ten aanzien van
de toelating zoals zojuist beschreven: in de beoordeelde dossiers zijn geen

onvolkomenheden aangetroffen; wel is de procedure ¡n zijn algemeenheid niet sluitend en
is de betrokkenheid van de examencommissie afgelopen jaren onvoldoende geweest (zie
hierna).

5. Duaal
Tripartiete
overeenkomsten
aanwezig?

N De WHW schr¡jft voor dat in een duale opleiding de beroepsuitoefening plaatsvindt op bas¡s
van een overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie die de rechten en
verplichtingen van partijen regelt en ten minste informatie bevat over:
a, de duur van de overeenkomst,
b, de tijdsduur en periode(n) van de beroepsuitoefening,
c, de begeleiding van de student,
d. de kwalificaties die t¡jdens de beroepsuitoefening worden gerealiseerd,
e, de beoordeling van de kwalificaties (hoe en door wie),
f, de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden

ontbonden,
Uit de studentendossiers bl¡jkt dat er wel tripartiete overeenkomsten worden afgesloten
maar dat deze in onvoldoende mate de voorgeschreven ¡nformatie bevatten, De informatie
zoals bedoeld ad b tot en met e ontbreekt. Alle tripartiete overeenkomsten hebben een
gelijke inhoud; deze wordt niet toegesp¡tst naar de individuele student, zijn werkervaring,
functie en/of takenpakket. Als de opleiding de werkplek van de student niet adequaat acht
voor de opleiding dan wordt aan de werkgever een bericht gezonden met de mededeling
dat de student alleen kan worden toegelaten als de werkgever de mogelijkheid biedt om
buiten de functie om taken te vervullen. In opzet is dat een adequate procedure; in de
uitwerking echter worden geen afspraken gemaakt over aard, omvang en voorwaarden in

aanvulling op deze algemene intentieverklaring. Wel vindt een bezoek van de begeleider
olaats oo de werkolek in de duale ople¡dinq.
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2. ONDERWIJS
2.L Informat¡e. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud van het onderwijs

(7,L3,7,tS), 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. Eind-
termen

Is de informatie
over de
eindtermen
duidelijk?

N De informatie in artikel 5 van de onderwijs- en examenregeling is ontoereikend. De
eindkwalificaties worden in zeven steekwoorden vermeld: 'organisatie-psychologisch
handelen', 'communicatie', etc, Deze worden niet toegelicht of uitgewerkt. De relatie met
fasen in de opleiding of programmaonderdelen ontbreekt, Verwezen wordt naar bijlage 1

van de studiegids. Deze bevat een adequaat overzicht van de eindkwalificaties. Daarb¡j
wordt echter geen relatie gelegd met het curriculum; de onderdelen van het curriculum, de
fasen of de opbouw van het programma, Of en in hoeverre de eindkwalificaties in het
programma zijn verwerkt en hoe deze worden getoetst wordt niet duidelijk. Ook het
verschil tussen de deeltijd- en de duale variant ten aanzien van te verwachten verschillen
in de realisatie van (een deel van) de leerdoelen wordt niet uitgelegd. Zeker omdat de
beroepspraktijkvorming in kwalitatief en kwantitatief opzicht een belangrijke rol speelt in de
opleiding valt het gebrek aan adequate informatie over de bijbehorende competenties en
leerdoelen in dit verband op. De competenties die studenten in het praktijkprogramma van
54 EC moeten aantonen zijn samengevat in slechts negen volzinnen in totaal en daardoor
van een hoog abstractieniveau. Daardoor kan er onvoldoende sturende werking van uit
qaan,

2. Curr¡cu-
lum

Is de informatie
over de inhoud
van de opleiding
duidelijk?

N De onderwijs- en examenregeling bevat ontoereikende informatie over het
onderwijsprogramma, de indeling daarvan in afzonderlijke onderdelen, de inhoud daarvan,
etc. Ook samen met de informatie in het examenreglement en de studiegids is de
informatie onvolledig. De tekst die in de studiegids is opgenomen over de afstudeerfase is
erg summier en betreft de opleiding Bedrijfskunde, niet de opleiding
Organisatiepsychologie; de voorbereidings-, goedkeurings- en beoordelingsprocedure en
criteria worden niet vermeld; niet duidelijk is of de werkgever een rol in de beoordeling
heeft en op welke wijze dat is geregeld. Het keuze-minorprogramma van 24 EC wordt niet
inhoudeliik toeqelicht.

3. Varianten
Zijn de
opleidings-
vormen (vt, dt,
du, Ad) en
varianten
(regulier,
intensief,
verkort,
maatwerk, etc,)
duidelijk?

N Deeltijd versus duaal
De informatie over de duale variant in de wettelijk voorgeschreven documentatie is
ontoereikend en niet in overeenstemming met de eisen die de WHW stelt, zoals reeds werd
toegelicht. Daarnaast is het onderscheid met de deeltijdvariant onvoldoende duidelijk.

Maatwerk en In company
De website vermeldt op het tabblad Maatwerk en In company dat alle programmat ook
binnen het bedrijf kunnen worden uitgevoerd. De wettelijk voorgeschreven documentatie
bevat hierover geen informatie. Niet duidelijk is of en hoe bewaakt wordt dat in deze
gevallen sprake is van geaccrediteerd onderwijs overeenkomstig de onderwijs- en
examenregeling en hoe wordt voorkomen dat het bacheloronderwijs te bedrijfs- of
functiegericht wordt. Tijdens het bezoek werd toegelicht dat in de praktljk bij NCOI
vooralsnog geen sprake is van een dergelijk aanbod. Momenteel worden met één
organisatie besprekingen gevoerd over een mogelijk aanbod, Of momenteel bij Scheidegger
sprake is van In company-aanbod kon de directie niet vertellen,

opleiding versus deelprogramma's en cursussen
Het onderscheid en de overeenkomsten tussen de geaccrediteerde opleidingen en het
overige opleidingsaanbod (deelprogramma's, cursussen, trainingen) is onvoldoende
duidelUk, zoals al eerder werd toegelicht,

Kort en intensief
In de opleidingengids wordt vermeld dat veel opleidingen doorlopen kunnen worden in een
variant'kort en intensief'en 'een variant waarin het tempo lager ligt' (p. 12) naast een
reguliere variant, De wettelijk voorgeschreven documentatie meldt hier echter niets over.
Tijdens het bezoek werd toegelicht dat hiermee niet gedoeld wordt op een vast traject voor
een bepaalde doelgroep maar op de mogelijkheid van studenten om individuele verzoeken
tot de examencommissie te richten.

4. Prope- D De wettelijk voorgeschreven documentatie vermeldt niet het bestaan van een
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deuse
Is er een
propedeutische
fase van 60 EC?

propedeutische fase terwijl de WHW er op grond van artikel 7.8, tweede en derde lid,
vanuit gaat dat een hbo-bacheloropleiding een propedeutische fase omvat en daaraan,
tenzij in de onderwijs- en examenregeling anders is bepaald een propedeutisch examen is
verbonden, Artikel 1.7 van het Examenreglement spreekt van'tussentijdse diploma's' maar
daarmee wordt niet het propedeusegetuigschrift bedoeld, Opvallend genoeg lijkt artikel 1,8
het bestaan daarvan, in weerwil van artikel 7,11, tweede lid, WHW, expliciet uit te sluiten:
'een getuigschrift wordt alleen verstrekt bij een volledig afgeronde hbo-bacheloropleiding',
Desgevraagd heeft het management aangegeven dat in de praktijk geen
propedeusegetuigschriften worden uitgereikt. Studenten vragen er nooit naar en hebben er
ook geen behoefte aan, aldus het management, Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit
60 EC, en wordt afqesloten met een eindopdracht.

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

tentamens en de examens (7.13).
Bevat de OER
adequate
informatie over de
tentaminering en
de exam¡nerinq?

N De onderwijs- en examenregeling bevat geen inhoudelijke informatie over de tentamen-
en examenvormen, maar beperkt zich tot enkele algemene, veelal procedurele,
bepalingen. Wat de uitvoering van de tentaminering en examinering betreft wordt de
onderwijs- en examenregeling aangevuld door het Examenreglement en het
Huishoudelijk reglement examinering. Informatie over de concrete toetsvormen voor de
afzonderlijke curriculumonderdelen ¡s opgenomen in een vierde document, de
studiegids, zij het zeer summier. Zo wordt weinig toelichting gegeven op de precieze
beoordelingsvormen, De teksten over de eindopdracht voor fase 1 en over de
eindopdracht voor fase 2 zijn bijvoorbeeld erg globaal en geheel identiek terwijl
verwacht mag worden dat het om verschillende opdrachten gaat. Mondeling werd
toegelicht dat het wel degelijk om een verschillend niveau gaat. Ook is toegelicht dat er
verschillende tentamenvormen worden gehanteerd, In de documentatie is niet altijd
duidelijk of en welk onderscheid er geldt tussen tentamens en examens zoals de WHW
deze onderscheid; de documenten spreken veelal van examens waar (ook) tentamens
worden bedoeld. Over de beoordeling van de stage, de scriptie, het portfolio en de
praktijkopdrachten (procedure, criteria, rol werkgever) is de informatie ontoereikend. Al
met al is de informatie versnipperd en onvollediq.

3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het ¡nstell¡ngsbestuur stelt per opleiding of groep
opleidinqen een examencommissie in (7.t2),

Is er een
funct¡onerende
examencommissie
en is deze
conform de WHW
samengesteld?

N Tot 1 januari 2012 was sprake van één examencommiss¡e voor alle opleidingen van
NCOI. Sinds 1 januari 2Ot2 is sprake van zeven domeinexamencommissies. Deze
commissies samen vormen nu de instellingsbrede centrale examencommissie, De
domeinexamencommissie Gedrag & Maatschappij waar de opleiding
Organisatiepsychologie onder valt is volop bezig met het formuleren van haar
takenpakket en haar werkwijze en zal daar nog een aantal maanden voor nodig hebben.
De voormalige centrale examencommissie nam geen besluiten over individuele
(aan)vragen van studenten en kon als gevolg van de breedte van haar werkterrein in
onvoldoende mate de wettelijke taken ten aanzien van alle afzonderlijke opleidingen
uitvoeren. Het document Vrijstellingen hbo (bachelor)opleidingen meldt dat'A//e
vrijstellingen vallen onder verantwoordelijkheid van de examencomm¡ss¡e, de uitvoering
van het vrijstellen is een gedelegeerde taak naar het opleidingsmanagement' hetgeen in
strijd is met artikel 7,12b, eerste lid, aanhef en onder d, van de WHW. In het
examenreglement (artikel 3.2) staat echter expliciet dat vrijstellingen uitsluitend
worden toegekend door de examencommissie. Deze formulering suggereert dat van
delegeren geen sprake is, In de praktijk waren de beslissingen over vrijstellingen en de
uitvoering van het beleid volledig gedelegeerd aan de opleidingsmanager, De
examencommissie bekrachtigde deze besluiten niet voor- of achteraf. In het
instellingsbrede examenreglement en huishoudelijk reglement zijn algemene richtlijnen
en uitgangspunten voor de tentaminering en de examinering vastgelegd, De formulering
van de (taken van) examencommissie in artikel 1 van de onderwijs- en examenregeling
('afnemen van de organisatie en de coördinatie van de examens') is taalkundig moeilijk
te doorgronden en staat op gespannen voet met de WHW, Artikel 2.1 van het
examenreglement formuleert aanzienlijk andere taken maar evenmin de hoofdtaak van
de examencommissie, namelijk het bewaken dat de eindkwalificaties worden
qerealiseerd. De beschrijvinq van de taken en verantwoordelijkheden van de
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examencommissie omvat niet de verbrede taak die de WHW sinds september 2010 aan
de commissie oplegt: het bewaken van het eindniveau van studenten. De toegezonden
documentatie maakt nog geen melding van de sinds begin 2012 bestaande
domeinexamencommissie aangezien deze gedurende het collegejaar is geïnstalleerd.

3.3 Taken examencomm¡ss¡e. De examencommissie voert haar wettelijke taken uit (7.12)
Borgt de
examencomm¡ssíe
de kwaliteit van
de examens en
tentamens en het
eindniveau van
afgestudeerden?

N De inspectie constateert aandachtspunten en tekortkomingen op het gebied van
toelating, documentatie, studielast, studieduur, deeltrajecten, vrijstellingsbeleid en de
rol van de werkplek. Deze houden direct verband met de breedte, diepgang en niveau
van het programma, en daarmee van afgestudeerden. Dit onderstreept het belang van
goede toetsing, examinering en niveaubewaking. Tijdens het bezoek is gebleken dat de
NCOI-brede examencommissie deze vraagstukken, en de samenhang daartussen,
afgelopen jaren nog onvoldoende tot haar werkdomein rekende en haar wettelijke
verantwoordelijkheden niet in voldoende mate vervulde.

In 2011 is door Hogeschool NCOI de samenstelling, de opbouw, het takenpakket, de
positionering en de verðntwoordelijkheden van de examencommissie geanalyseerd, zijn
tekortkomingen gesignaleerd en is een plan van aanpak opgesteld; de leden van de
examencommíssies zijn benoemd, de beoordelaars/examinatoren en
scriptiebeoordelaars zijn benoemd in hun rol en de eerste bijeenkomsten van de
examencommissies zijn inmiddels geweest, aldus het management. De
examencommissies hebben vastgesteld dat de onderwijs- en examenregeling
aanpassing behoeft, evenals de positionering ervan ten opzichte van het huishoudelijk
reglement. De toelatingsvoorwaarden zijn vastgesteld evenals de te hanteren
procedure. De inspectie waardeert het nieuwe beleid maar constateert dat dit zeer
recent is ingevoerd, zeker gelet op de leeftijd van de relevante wettelijke voorschriften,
Ook stellen wij vast dat de resultaten van de nieuwe werkwijze voor de onderzochte
opleiding nog onvoldoende zijn waar te nemen.
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3 CONCLUSIES

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

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

Antwoord op de onderzoeksvraag
De opleiding Organisatiepsychologie 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 is aanzienlijk
geringer dan verwacht mag worden op grond van de WHW, zonder dat hier een
goede onderbouwing of verklaring voor is. Daarnaast worden - mogelijk aanzienlijke
aantallen - studiepunten toegekend waar onvoldoende studie-inspanning tegenover
staat. Adequate informatie over de werkelijke studielast van studenten ontbreekt.
Het werkend leren is onvoldoende uitgewerkt en gedocumenteerd. Het duale
onderwijs voldoet niet aan de wettelijke eisen en het onderscheid tussen de
deeltijdopleiding en de duale variant is onvoldoende uitgewerkt. Tijdens het bezoek
is gebleken dat de NCOI-brede examencommissie haar wettelijke
verantwoordelijkheden afgelopen jaren nog niet in voldoende mate vervulde. De

kwaliteit van toetsing, examinering en niveaubewaking en de samenhang
daartussen rekende zij onvoldoende tot haar werkterrein. De examencommissie is
zich bewust van de tekortkomingen en werkt momenteel aan verbetering. De

wettelijk voorgeschreven documentatie over de opleiding is ontoereikend. De
rechtszekerheid van studenten is daardoor onvoldoende gegarandeerd.
Geconstateerde tekortkomingen inzake de communicatie over (de status van) het
instellingsbrede opleidingenaanbod zijn inmiddels verholpen.

Toelichting

l. Opleidingsstatus
De opleiding Organisatiepsychologie duurt in beginsel drie jaar, zowel in de
deeltijdvariant als in de duale variant, NCOI programmeert in alle varianten
minimaal 60 EC per jaar en soms meer (tot 100 EC). Daarmee is onvoldoende
duidelijk wat het deeltijdkarakter van de opleidingen kenmerkt: 60 EC per jaar is
immers het wettelijke uitgangspunt voor voltijdopleidingen, terwijl NCOI zich
nadrukkelijk richt op studenten met een baan. Voor de duale varianten geldt een
vergelijkbare vraag, aangezien gebleken is dat het in aanzienlijke mate samen op
gaan van werk en studie - wat een efficiencyslag zou kunnen verklaren - in de
documentatie onvoldoende aannemelijk is gemaakt en met de wijze van intake ook
onvoldoende gegarandeerd is.

2. Zwaarte programma
De studielast telt op tot 148 EC en is daarmee aanzienlijk geringer dan de 240 EC

die op grond van de WHW (artikel 7.4, eerste lid en artikel 7.4b, eerste lid) mag
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worden verwacht. De mondelinge toelichting dat sprake is van oudere, ervaren
studenten met een relevante baan die sneller studeren is tot op zekere hoogte
aannemelijk. Het grote verschil tussen de geprogrammeerde en de gerealiseerde
studielast is daarmee echter onvoldoende verklaard. Dit geldt te meer daar dit
verschil niet gedocumenteerd is en ten tijde van het bezoek nog niet kon worden
onderbouwd met evaluatiegegevens, zoals mag worden verwacht op grond van
artikel 7.t4 van de WHW. Ook is het aantal contacturen - gemiddeld vier per week -
gering. In de communicatie op de website en in de opleidingengids legt de instelling
sterk de nadruk op de snelheid waarmee de opleiding kan worden doorlopen en op
de geringe studielast.

3. Informatie en documentatie
De onderwijs- en examenregeling - daaronder in dit geval mede begrepen de
studiehandleiding, het examenreglement en de studiegids - biedt niet de informatie
die de WHW in artikel 7.13 voorschrijft. De veelheid aan documenten, de
verwijzingen naar andere documenten, de inhoudelijke en formele
onvolkomenheden en het ontbreken van informatie over belangrijke onderwerpen
maakt dat de informatie over het onderwijs en de examinering ontoereikend is en
dat de rechtszekerheid van studenten onvoldoende gegarandeerd is. De informatie
is ontoereikend ten aanzien van:
a. de inhoud van de werkervaringseis en de procedure voor de beoordeling daarvan

(art. 7.13, eerste lid WHW);
b. de eisen die aan de werkplek worden gesteld en de procedure voor de

beoordeling daarvan (art. 7,27);
c. de leerdoelen, corhpetenties en beoordelingscriteria voor de praktijkonderdelen

van het programma en het afstuderen, alsmede de bijbehorende
(beoordelings)procedures (art. 7.13, tweede lid onder a en d);

d. het onderscheid tussen het deeltijdprogramma en het duale programma (art.
7.13, tweede lid onder i);

e. de wijze waarop wordt voldaan aan de eisen die de WHW aan duaal opleiden stelt
(art.7.L3,lid 1 en art.7.7,lid 4);

f. de relatie tussen de eindtermen (eindkwalificaties, leerdoelen, competenties) en
de programmaonderdelen enlof -fasen en de inhoud van de minoren (art. 7.13,
eerste lid en tweede lid onder a en c in samenhang met art. 7.3 lid2);

g. het vrijstellingsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van het cursorisch onderwijs
dat eerder bij NCOI, Scheidegger, Twice of Compu'Train werd gevolgd (art. 7.13,
tweede lid onder r);

h. het ontbreken van overgangsbepalingen of hardheidsclausules ter compensatie
van risico's die nu eenzijdig bij de student worden gelegd (art.7.13, eerste lid).

4. Duaal onderwijs
Zo'n 95 procent van de studenten volgt de duale opleidingsvariant. De informatie
over het duale onderwijs is ontoereikend en voldoet niet aan artikel 7.13 lid 1 en

artikel 7.7 lid 4 van de WHW. Het onderscheid tussen de deeltijd- en de duale
opleiding is onvoldoende duidelijk. De beoordeling van de werkplek met het oog op
de rol daarvan in de opleiding vertoont tekortkomingen. De tripartiete
overeenkomsten die aan de duale opleiding ten grondslag liggen voldoen niet aan de
eisen van het vijfde lid van artikel 7.7 WHW. Al met al is onvoldoende sprake van
duaal onderwijs zoals de wetgever dat beoogt in artikel 7.7 WHW.

5. Functionerenexamencommissie
De examencommissie vervulde afgelopen jaren niet de rol als bedoeld in artikel
7.12, tweede lid, WHW. Zo verleende zij niet de vrijstellingen, hetgeen niet in
overeenstemming is met artikel 7.L2b,lid 1 onder d, WHW.
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Tot 1 januari 2012 was sprake van één examencommissie voor alle opleidingen van
NCOI. Sinds 1 januari 20t2 is daarnaast sprake van zeven
domeinexamencommissies. De domeinexamencommissie waar de opleiding
Organisatiepsychologie onder valt is volop bezig met het formuleren van haar
takenpakket en haar werkwijze en zal daar nog een aantal maanden voor nodig
hebben. De voormalige centrale examencommissie nam geen besluiten over
individuele (aan)vragen van studenten inzake vrijstellingen en kon als gevolg van de
breedte van haar werkterrein in onvoldoende mate de wettelijke taken ten aanzien
van alle afzonderlijke opleidingen uitvoeren. De kerntaak van de examencommissie
in het hoger onderwijs is het bewaken van het eindniveau van studenten. De
inspectie constateert aandachtspunten en tekortkomingen op het gebied van
toelating, documentatie, studielast, studieduur, deeltrajecten, vrijstellingsbeleid en
de rol van de werkplek. Deze houden direct verband met de breedte, diepgang en
niveau van het programma, en daarmee van afgestudeerden. Dit onderstreept het
belang van goede toetsing, examinering en niveaubewaking. Tijdens het bezoek is
gebleken dat de NCOI-brede examencommissie deze vraagstukken, en de
samenhang daartussen, afgelopen jaren nog onvoldoende tot haar werkdomein
rekende en haar wettelijke verantwoordelijkheden niet in voldoende mate vervulde.

6. Communicatie over het opleidingsaanbod
De inspectie constateerde in december 2011 en tijdens het bezoek in mei 2012
diverse aandachtspunten en tekortkomingen in de communicatie van NCOI-Groep
over de status van (een deel van) het opleidingsaanbod. Dit voldeed niet aan de
eisen die op grond van artikel 7.15 WHW kunnen worden gesteld. De instelling heeft
haar communicatie over het opleidingsaanbod in de afgelopen maanden aanzienlijk
verbeterd. Enkele punten behoeven nog de aandacht zoals toegelicht in blok 1.1
onder Algemeen.
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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 gerealiseerde (en de eventueel nog te realiseren)
verbeteringen. De inspectie neemt het initiatief om in de tussenliggende perlode met
het bevoegd gezag over de voortgang te spreken.

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

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

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

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

De inspectie 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 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.' Verwijzingen naar de WHW zijn niet altijd letterlijke weergaven.

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
r J (ia) als aan het criterium voldaan is;
o D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
o N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;
¡ ? 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 dat ook privaat
gefinancierde hbo-bacheloropleidingen (conform de WHW) vierjarige programma's kennen met een omvang
van 60 EC per jaar. Daarnaast zün verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen mogelijk mits dit past bij
de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt vormgegeven. In het bijzonder voor vwo'ers is het van
belang uitdagende leerroutes in te richten in de vorm van driejarige bacheloropleidingen. Reeds in augustus
2009 ¡s met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte intens¡eve programma's van 240 EC mogelijk
z¡jn op voorwaarde dat door de aanb¡eder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie
plaatsvindt. het programma studeerbaar is, de voorzieningen en de beschikbaarheid van het personeel
adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd wordt.

1. VOORLTCHTTNG EN TOELATING
1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informat¡e over de

instroommogelijkheden en toelatingsvoorwaarden 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 eisen,
c. inhoud programma en eventuele eisen die aan de werkplek worden gesteld,
d. opleidingsduur en studielast,
e. opleidingsvormen (vt, dt, du, Ad) en -varianten (regulier, intensief, etc,),
f. vrijstellingsmogelijkheden; verkorte of versnelde opleidingen en/of maatwerktrajecten,
cl. de te behalen qraad,
L.2 Intake. De aanmelding- en intakeprocedures zijn er op gericht onderwijs te bieden

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

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

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

Ten aanzien van deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen aan de
werkkring van de student stellen. Deze eisen dienen dan in de onderwijs- en
examenregeling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden dienen in de
onderwijs- en examenregeling als onderwijseenheid te zijn aangewezen (7'27)'
Een duale opleiding is zodanig ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende een of
meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs
(7,7), De studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de
beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur
in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC(7'7),In de onderwijs- en
examenreqelinq wordt voor een duale opleidinq in ieder qeval aanqeqeven:
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a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een
overeenkomst tussen instelling, student en bedruf/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 itoefeni ng,
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. ONDERWI'S
2.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud

van het onderwiis (7.13. 7.LS).
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

onderwijseenhed 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 beeindiging van de opleiding moet hebben verworven,
e. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding,
f, de wijze waarop de studievoortgang wordt bewaakt,
S. de gronden waarop de examencommiss¡e 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 onderwfseenheden 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 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 ¡s

gelijk aan 1680 uren studie (7.4). De studielast van een BA-opleiding in het HBO is 240 EC.

De studielast van een MA-ooleidinq in het HBO is 60 EC (7.4b).
2.3 Studeerbaarheid. Een opleiding is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in

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

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

Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de
onderwijs- en examenregeling anders is bepaald, De studielast van de propedeuse is 60 EC
De propedeuse is gericht op het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de opleiding en op
verwijzing en selectie aan het eind van de propedeutische fase (7.8).
2.5 Uitvoering. Het onderwijs wordt verzorgd overeenkomstig het beleid en de

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

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

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

kunnen worden,
b. de volgorde waar¡n, 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 toelatinq tot het afleqqen van het desbetreffende tentamen,

3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per
opleiding of qroep van opleidinqen een examencommissie in (7.t2).

Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun
deskundigheid. Tenminste één lid is als docent verbonden aan de ople¡ding (7.12a). Het
instellingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencommissie voldoende is qewaarborqd (7.12b),
3.3 Taken examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige

wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en
examenregeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaard¡gheden die
nodig zijn voor het verkrijgen van een qraad (7.L2).

De examencommissie (7,I2b) :

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

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

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

decaan.
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BIJLAGE II: TOELICHTING OP HET ONDERZOEK

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

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

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

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

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

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

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

6. de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort uit de WHW.

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

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

Vooronderzoek
Van 52 instellingen is in het vooronderzoek eerst de website geanalyseerd. Per
instelling is - afhankelijk van de omvang van het aanbod - de informatie van één of
meerdere opleidingen onderzocht. Het ging om L74 opleidingen in totaal. De analyse
daarvan vond plaats op basis van informatie die op risico's duidde voor de naleving
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van de wet, de kwaliteitswaarborgen, de studeerbaarheid en/of het volledig
realiseren van de eindkwalificaties. Daarbij is gekeken naar de volgende aspecten:
1. de omvang van de (geprogrammeerde) opleidingsduur,
2. de omvang van de (genormeerde of gerealiseerde) studielast,
3. de omvang van vrijstellingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
4. de wijze waarop en de mate 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 januari2OLZ totstand 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

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

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

Beoordelingskader
In november 2077 zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende
organisaties de HBO-raad en de NRTO - schriftelijk over het onderzoek
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 z¡jn 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 2017/2012 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de opleiding;
3. eventuele aanvullende informatie die nodig is voor een goed beeld vanl

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
apartikel 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.

l. 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.L4 van de WHW
schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling regelmatig wordt beoordeeld en
dat daarbij het tijdsbeslag voor studenten dat uit het programma voortvloeit in ieder
geval aan de orde komt. Artikel 7.l3,lid 2, onder e, van de WHW schrijft in dit
verband voor dat de onderwijs- en examenregeling informatie bevat over de
studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende
onderwijseenheden. Op grond van artikel 7.14 WHW mag worden verwacht dat de
opleiding de door studenten gerealiseerde studielast regelmatig evalueert, dat wil
zeggen meet, analyseert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke
normen of systematiek aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt
toegerekend. Van de instelling mag met andere woorden worden verwacht dat zij
zich kan verantwoorden over de studielast van haar opleiding(en).
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Verbijzondering
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als één of
meer van de volgende situaties zich voordoet.
a. De opleiding wijkt qua vorm en/of inrichting af van wat op grond van de WHW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Beroepspraktijkvorming
In het hbo heeft nagenoeg elke opleiding een stagecomponent van zo'n 30 EC, ofwel
zo'n I2,5 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 kvormin gs-
component omvangrijker is en een belangrijker rol speelt in de opleiding, wordt in
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de onderliggende documentatie meer uitleg verwacht over de leerdoelen c.q.
eindkwalificaties, de vorm en inhoud van de betreffende onderdelen, de
bijbehorende opdrachten, de beoordeling of de werkplek adequaat is voor het
realiseren van de leerdoelen en de begeleiding en de beoordeling van de student.

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

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

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

Nalevi ng voorsch riften
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', tpromotíe', 'getuigschrift',
'erkend' en 'accreditatie'dient zorgvuldig te gebeuren. Elk mogelijk misverstand
ten aanzien van de status van het opleidingsaanbod dient te worden vermeden.

6. Overige inhoudelijke onderwerpen
Propedeutische fase en propedeusegetuigschrift
Verscheidene instellingen hebben in de wettelijke documentatie geen informatie
opgenomen over de propedeutische fase. Het komt ook voor dat in de praktijk geen
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propedeusegetuigschriften worden uitgereikt. De WHW veronderstelt in aftikel 7.8

äat'een hbo-bacheloropleiding een propedeutische fase heeft' Een aantal instellingen

in het onderzoek heeft aangegeven dat de betreffende studentpopulatie geen

behoefte heeft aan een proþedeuse 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'

Wettetijke vooropleidingseisen, 2 I +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

onderscheidènlijk tweede lid, bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens

artikel 7.28 zijn vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een

onderzoek door een door het instellingsbestuur in te stellen commissie hebben blijk
gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende

beñeersing 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

õpenstaan voor elke deelnemer, ongeacht leeftiid of vooropleiding, dient de

opleiding duidelijk te maken hoe dit zich verhoudt tot de bedoelde wettelijke
bepalingen omtrent de vooropleidingseisen en de 21+toets'

7. Overige onderzoeksmatige onderwerpen
Opteiding versus'traject' versus opleidingstraiect
In het oñderzoek 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

oi met een (aanzienlijk) geringere studielast worden aangeboden, of op andere wijze

vragen oproepen over de totale studielast, bijvoorbeeld door de normatieve

toeiekening 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 ziin onderliggende aspecten

benoemd, zo'n 20 in totaal. Een aantal instellingen heeft de vraag gesteld welke

onderliggende normen en criter¡a ten grondslag liggen aan de uiteindelijke oordelen

die zijn gegeven in termen van J, N en D (voldoet wel, voldoet niet en voldoet

deelsj. ln ã"r" bijlage hebben we dit voor de belangrijkste onderdelen toegelicht'

De complexiteit en variëteit die in de werkelijkheid wordt aangetroffen kan niet

vooraf in de vorm van criteria en beslisregels sluitend worden vastgelegd' De

overwegingen die aan het oordeel ten grondslag liggen zijn steeds in de

onderbouwing van het oordeel toegelicht.

8. Relatie NVAO - insPectie
Versch i I i n perspectief
Een aantal instellingen merkt op dat wij onderwerpen als studielast,
examencommissie en wettelijke documentatie anders beoordelen dan de NVAO' Dit

kan worden verklaard vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden van beide

organisaties, In de benadering van NVAO en inspectie dient geen overlap te zitten'
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Daar waar beide organisaties hetzelfde onderwerp onderzoeken, doen wij dat vanuit
verschillend perspectief: de inspectie vanuit het perspectief van de naleving van
wettelijke voorschriften (in het bijzonder de kenbaarheid en transparantie voor
studenten en medewerkers), en de NVAO vanuit het perspectief van het niveau en
de kwaliteit van het onderwijs.

Afstemming en samenhang
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden
gerealiseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de
WHW wordt nageleefd, met name op het gebied van de wettelijke
kwaliteitswaarborgen, waaronder adequate documentatie en een examencommissie
die overeenkomstig de WHW 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 ín de
volle breedte en met de gewenste diepgang worden gerealiseerd, Als daarover
twijfel bestaat informeren wij de NVAO. De NVAO beslist of vervolgstappen worden
gezeten watde inhoud daarvan is. De laatste passage in hoofdstuk4luidtdaarom;
'De inspectie informeert de NVAO over de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan
de NVAO ter beoordeling of - en zo ja op welke wijze - dat leidt tot eventuele
aanvullende activiteiten van de NVAO.'.
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BIJLAGE III: GEBRUIKTE DOCUMENTATIE

Tijdens het onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruikt, waaronder

1. De websites van NCOI, Scheidegger, CompuTrain, Twice en Broekhuis
2. Examenreglement Hogeschool NCOI 2OL1-20L2
3. Onderwijs- en examenregeling 20IL-2OL2 HBO Bachelor Organisatiepsychologie
4. Studiegids HBO Bachelor Organisatiepsychologie
5. Examinering; Huishoudelijk reglement Hogeschool NCOI en NCOI Business

School 207L-20L2
6. Opleidingengids 2ott/2012
7, Het archief van de domeinexamencommissie Gedrag & Maatschappij sinds het

moment van installatie (begin 2012)
8. Notitie NCOI-visie op opleiden, ongedateerd
9. Korte notitie vrijstellingen HBO (Bachelor) opleidingen, zomer 2011
10. Korte notitie Opbouw studielast HBO Bachelor opleidingen (ongedateerd)
11, Een steekproef van studentendossiers van de opleidingen

Organisatiepsychologie en de opleiding Personeelsmanagement met informatie
over vrijstellingen, gemaakt werk, toelatings- en werkplekbezoek, etc.

12. Enkele modulebeschrijvingen, waaronder de richtlijnen voor het portfolio
13. Tripartiete overeenkomsten voor de duale variant van de opleiding

Organisatiepsycholog ie
14. Richtlijnen van de examencommissie voor het verstrekken van vrijstellingen

door de opleidingsmanager
15. Evaluaties onder studenten: een verslag van panelgesprekken, en een het

instellingsbrede evaluatieonderzoek uit 2009
16. Accreditatierappoft/paneladvies Organisatiepsychologie van 28 mei 2008 en het

NVAO-besluit van 15 juli 2008
17. Diploma's en getuigschriften van een deel van het opleidingsaanbod op het

gebied Informatica, Organisatiepsychologie en Personeelsmanagement.
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BIJLAGE IV: ZIENSWIJZE VAN HET INSTELLINGSBESTUUR

Inleiding
NCOI Opleidingsgroep is blij dat de gelegenheid wordt geboden te reageren op dit
onderzoek. Wat voor NCOI telt zijn tevreden studenten en een gegarandeerd hoog
eindniveau. Het rapport zoals het nu voorligt doet geen recht aan de uitgebreide
inzet en bestede studietijd van onze gemotiveerde studenten. Met betrekking tot het
onderzoek concluderen wij dat:

. Het onderzoek niet over kwaliteit van onderwijs en gerealiseerd eindniveau
gaat;

. Het onderwijsconcept van NCOI specifiek gericht is op werkende
volwassenen en het toets kader niet voldoet voor deze doelgroep;

¡ Het goed is dat de Inspectie ons wijst op formele tekortkomingen;
o Het overgrote deel van de formele tekortkomingen inmiddels is aangepakt

en opgelost;
o Er kanttekeningen te zetten zijn bij de methodologie van het onderzoek.

Dit onderzoek zegt niets over de kwaliteit van onderwijs en het gerealiseerde
eindniveau. Dat is niet onderzocht. NCOI hanteert een onderwijsconcept dat
uitstekend past en aansluit bij de belangrijke en veeleisende doelgroep van
werkende volwassenen. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit. De NVAO ziet
toe op deze kwaliteit en constateert op dat vlak geen tekortkomingen.

Doelgroep en toezichtkader
NCOI Opleidingsgroep heeft als doel om op een goede manier hoogwaardig erkend
onderwijs te bieden gericht op werkenden. Dit doen wij door middel van specifiek op
deze doelgroep toegesneden onderwijs, uiteraard binnen de geldende wettelijke
kaders.
In het onderzoek worden formele punten benoemd die betrekking hebben op
studielast en communicatie over de inhoud van de opleiding, en waar dat in welk
document is vastgelegd. Het onderzoek baseert zich daarbij op wat daarover is
beschreven in de WHW. De WHW echter is niet duidelijk op cruciale punten uit het
onderzoek zoals ook blijkt uit de beleidsreactie van de Minister waarin zij stelt: "Wel
heeft de studielastberekening van de Inspectie discussie opgeroepen, omdat in de
wet geen concrete methode staat om de studielast te berekenen." [einde citaat,
kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapporten flexibel onderwijs Leven Lang
Leren, 3 december 20121
Er is geen eenduidige norm voor studielastberekening en hoe die is te
verantwoorden. Het is in ieder geval volstrekt duidelijk dat de doelgroep van NCOI
(volwassen werkende professionals met een baan in het vakgebied van de opleiding)
niet vergelijkbaar is met een 17 jarige Havist. Wij zijn blij dat de Minister erkent dat
hier sprake is van een andere doelgroep met andere kenmerken en wil kijken hoe
we met elkaar naar een vernieuwd en verbeterd toetsingskader kunnen komen voor
volwassenen. De overheid en het Nederlands bedrijfsleven hebben allemaal belang
bij een hoog en erkend opgeleide beroepsbevolking.

Tekortkomingen in communicatie en het OER
De Inspectie constateert formele tekortkomingen die betrekking hebben op het OER

en andere daarmee verbonden informatiebronnen. Dit leidt tot onvoldoendes in
subonderdelen in dit onderzoek. Nogmaals, dit heeft niets te maken met de kwaliteit
en het niveau van het onderwijs. Net als de Inspectie wil NCOI zo transparant
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mogelijk communiceren over het onderwijsconcept en de inhoud. Met name richting
(potentiële) studenten. De inspectie wees ons, terecht, op wat de WHW daarover
schrijft. Per september 2072 geldt daarom een nieuw en verbeterd OER. Daarmee is
het overgrote deel van de geconstateerde tekortkomingen opgelost. De input van de
Inspectie is daarbij zeer behulpzaam geweest, naast de input die uit onze eigen
kwaliteitscontroles bleek. Er resten verder nog enkele kleine punten die uiterlijk in
het eerste kwartaal van 2013 zullen zijn oggepakt.

Methodologie van het uitgevoerde onderzoek
Tenslotte willen w¡j enkele kanttekeningen plaatsen bU de gehanteerde
methodologie van het onderzoek. Waar het gaat om de bepaling van studielast is er
zowel inhoudelijk als onderwijskundig het nodige af te dingen op de gedurende het
onderzoek gebruikte methodologie. Er is bijvoorbeeld geen eenduidige norm voor
studielastberekening. Toch hield de onderzoeker vast aan één specifieke vorm
hiervan. Onderwijskundige argumenten werden daarbij niet meegenomen.

luist ook gegeven het belang van het onderzoek en de mogelijke schade die een

slecht rapport de branche in zijn algemeenheid en de instelling specifiek kan

toebrengen hadden we een beter passende benadering verwacht'
Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking met de Inspectie, de NVAO en

de Minister om de kwaliteit van het onderwijs aan werkenden verder te borgen aan

de hand van een eenduidig en passend toezichtkader
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