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1 Samenvattend advies 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ontving op 3 januari 2019 een aanvraag voor 

een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor de Associate degree-opleiding Ondernemen  van Hogeschool 

Luzac B.V. De NVAO heeft daarop een panel van experts gevraagd om alle aangeleverde informatie te 

bestuderen, het programma met de afgevaardigden van de instelling en opleiding tijdens een 

locatiebezoek te bespreken en een concluderend oordeel uit te spreken over de kwaliteit van de nieuwe 

opleiding. 

 

Onderstaande overwegingen hebben een belangrijke rol gespeeld in de uiteindelijke beoordeling van 

het programma door het panel.  

 

Beoogde leerresultaten 

Hogeschool Luzac beoogt met de Associate degree-opleiding (verder: Ad-opleiding) studenten op te 

leiden tot conceptuele doeners: professionals die succesvol een onderneming kunnen opzetten of 

overnemen. Het beoogde Ad-niveau is in het dossier adequaat beschreven. Het is positief dat de 

opleiding zich daarbij nationaal en internationaal heeft georiënteerd op vergelijkbare Ad-opleidingen en 

de beoogde leerresultaten heeft afgestemd op de verwachtingen van het werkveld. De 

werkveldcommissie toont zich actief betrokken. Het panel meent dat het beoogde eindniveau nog wel 

nader geconcretiseerd moet worden, omdat het onderscheid met het mbo en de bachelor wel bij de 

examencommissie, maar nog niet bij de ontwikkelaars en docenten helder voor ogen staat.  

 

Programma 

De opleiding is een tweejarige voltijdopleiding. Het eerste jaar van de opleiding is vrijwel gelijk aan dat 

van de bacheloropleiding Business Administration (BBA). De inhoud is daardoor in het eerste jaar sterk 

bedrijfskundig ingericht, en wordt in het tweede jaar meer specifiek gericht op ondernemen. Het 

curriculum biedt een gedegen kennisbasis. Aan het eind van de opleiding levert de student een 

beroepsproduct op, waarbij de aangeleerde beroepsmethode wordt ingezet. Het programma is 

samenhangend en laat een inhoudelijke opbouw zien. De online leeromgeving maakt de inhoud per vak 

zichtbaar en ondersteunt het leerproces. De kleine groepen, het strakke lesrooster en de intensieve 

begeleiding zullen de studenten een leeromgeving bieden waarin ze de beoogde leerresultaten kunnen 

bereiken. De opleiding hanteert de wettelijk vastgelegde instroomeisen. 

 

Personeel 

Luzac werkt met medewerkers in vaste dienst die verantwoordelijk zijn voor het management, de 

uitvoering van het logistieke en administratieve proces, de ontwikkeling van onderwijs en examinering 

en de kwaliteitsbewaking. Voor de uitvoering van het onderwijs en de examinering in de opleiding werkt 

Luzac met freelance professionals, die verschillende rollen kunnen vervullen: docent, ontwikkelaar, 

begeleider of beoordelaar. Het panel stelt vast dat de opleiding over betrokken en gemotiveerde 

docenten beschikt. Zij zijn inhoudelijk en didactisch gekwalificeerd en actief in het werkveld. 

 

Voorzieningen 

Hogeschool Luzac beschikt over passende leslocaties in Utrecht en Amsterdam. De ondersteunende 

systemen (administratie- en planningssysteem, online leeromgeving) zijn adequaat. Studenten kunnen 

tijdig over het vereiste studiemateriaal beschikken. De bibliotheekvoorzieningen zijn voldoende 

geregeld.    

 

Begeleiding 

Het panel oordeelt positief over de studiebegeleiding en informatievoorziening. Beide zijn goed 

georganiseerd. De studiebegeleiding is zeer intensief.  Studenten worden gezien en worden begeleid in 

het leren leren. De opleiding is zich voldoende bewust van de balans die gevonden moet worden tussen 

intensieve begeleiding en de zelfstandigheid die van ondernemers en van afgestudeerden in het hoger 

onderwijs verwacht wordt.  

 

Kwaliteitszorg 

Hogeschool Luzac heeft een gedegen kwaliteitszorgsysteem, dat gericht is op continue verbetering van 

de onderwijskwaliteit. Het systeem is zorgvuldig opgezet en wordt professioneel uitgevoerd door de 
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examencommissie, het kernteam en de curriculumcommissie. De kwaliteit van het ingezette personeel 

wordt consistent gemonitord. Alle stakeholders zijn bij de kwaliteitszorg betrokken. Luzac zoekt actief 

de inbreng van studenten, zowel per module als over de opleiding in het algemeen. 

 

Toetsing 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en zet een mix van toetsvormen in. 

Validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van toetsing zijn voldoende geborgd. In de eindstage en in 

de afstudeeropdracht laten de studenten zien dat ze de beoogde leerresultaten beheersen aan de hand 

van een businesscase voor implementatie van een nieuw concept, ondersteund door praktijkgericht 

onderzoek. Het panel is er op grond van het gesprek met de examencommissie van overtuigd dat deze 

voldoende kwaliteitsinstrumenten in handen heeft om de toetskwaliteit en het eindniveau te borgen. 

De examencommissie is zich bewust van de noodzaak om in nauw overleg met docenten en 

examinatoren tot een gedeelde opvatting te komen over het te realiseren eindniveau en hoe dat 

aangetoond kan worden bij het afstuderen. Het panel adviseert het opleidingsmanagement deze nadere 

uitwerking voortvarend ter hand te nemen en daarbij de inbreng van de examencommissie en de 

werkveldcommissie te benutten.  

 

Het panel adviseert de graad Associate degree aan de opleiding toe te kennen. Het panel adviseert het 

volgende CROHO-onderdeel voor de opleiding: Economie. 

 

Het panel komt tot een eindoordeel positief ten aanzien van de kwaliteit van de nieuwe Associate 

degree-opleiding Ondernemen  van Hogeschool Luzac B.V. en adviseert de NVAO om overeenkomstig te 

besluiten. 

 

 

Den Haag, 21 juni 2019 

 

Namens het panel ter beoordeling van de uitgebreide Toets nieuwe opleiding Associate degree 

Ondernemen van Hogeschool Luzac B.V., 

 

 

 

 

 

R. van der Poel MBA dr. M.J.H. van der Weiden 

(voorzitter)  (secretaris) 
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2 Introductie 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ontving op 3 januari 2019 een aanvraag voor 

een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor de Associate degree-opleiding Ondernemen van Hogeschool 

Luzac B.V. Het succesvol doorlopen van een TNO-procedure is een voorwaarde om als opleiding door de 

NVAO te worden erkend. Met het keurmerk van de NVAO mogen opleidingen de bij de opleiding 

behorende wettelijk beschermde getuigschriften of diploma’s afgeven.  

 

De procedure voor een nieuwe opleiding is iets anders dan de procedure die wordt gevolgd voor 

opleidingen die al zijn geaccrediteerd. Een TNO is in feite een planbeoordeling. Na de erkenning van de 

nieuwe opleiding zal de opleiding vallen onder de reguliere accreditatieprocedure. 

 

Om de nieuwe opleiding te beoordelen, heeft de NVAO een panel van experts vastgesteld met de 

volgende samenstelling: 

• Voorzitter: Roland van der Poel MBA, directeur Ad Academy Roosendaal (Avans/HZ); 

Leden:  

• Dr. Ingrid Wakkee, lector Entrepreneurship aan de Hogeschool van Amsterdam; 

• Prof. dr. John Koster, professor Marketing Implementation and Organisation, Nyenrode Business 

University en voorzitter van Holland Consulting Group; 

• Student-lid: Paul Reinders, student HBO Technische bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam. 

 

Het panel werd bijgestaan door ir. Lineke van Bruggen, beleidsmedewerker NVAO, als 

procescoördinator en door dr. Marianne van der Weiden als secretaris. 

 

Bij de toetsing heeft het panel het Beoordelingskader voor de uitgebreide Toets nieuwe opleiding van 

de NVAO (Stcrt. 2016, nr 69458) in acht genomen. 

 

Het panel heeft zich aan de hand van de door de opleiding verstrekte documenten op de beoordeling 

voorbereid. Op 15 mei 2019 is het panel bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste 

bevindingen van het panel besproken en nadere vragen geformuleerd voor het locatiebezoek. 

 

Op 16 mei 2019 heeft het panel een locatiebezoek afgelegd. Tijdens dit bezoek is het panel in 

verschillende gespreksrondes van nadere informatie voorzien en zijn de vraagpunten aan de orde 

gesteld en in discussie gebracht. Het programma van het locatiebezoek is toegevoegd in bijlage 2. Na 

afloop van de gesprekken heeft het panel het geheel van bevindingen en overwegingen onderling 

besproken en vertaald naar voorlopige conclusies. Aan het eind van het bezoek heeft de panelvoorzitter 

die conclusies mondeling teruggekoppeld naar de opleiding. Op basis van de bevindingen, overwegingen 

en conclusies heeft de secretaris een conceptadvies opgesteld dat aan de panelleden is voorgelegd. 

Vervolgens heeft het panel dit concept van commentaar voorzien, waarna het conceptrapport is 

vastgesteld door de voorzitter. Het adviesrapport is op 4 juni 2019 aan de opleiding voorgelegd ter 

controle op feitelijke onjuistheden. De opleiding heeft op 18 juni 2019 gereageerd op het adviesrapport. 

Dit heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen, waarna het definitieve rapport is vastgesteld door de 

voorzitter. Het panel heeft dit advies in volledige onafhankelijkheid opgesteld en op 21 juni 2019 aan de 

NVAO aangeboden. 
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3 Beschrijving van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Instelling : Hogeschool Luzac B.V. 

Opleiding :  Associate degree Ondernemen 

Variant : voltijd 

Graad : Associate degree 

Afstudeerrichtingen : - 

Locatie(s) : Amsterdam en Utrecht 

Studieomvang (EC) :  120 

CROHO-onderdeel :  economie 

3.2 Profiel instelling 

Hogeschool Luzac is een onderdeel van NCOI Groep en ziet het volgen van een opleiding als een 

belangrijke maatschappelijke ontwikkeling met een blijvende impact op de kenniseconomie van 

Nederland en Vlaanderen (Gezamenlijk manifest, 2012). Hogeschool Luzac richt zich in haar opleidingen 

op jongeren tussen 17 en 25 jaar. Luzac profileert zich met kleinschalig en persoonlijk voltijdsonderwijs. 

Luzac biedt de hbo-bacheloropleidingen Business Administration en Rechten aan. De opleiding wordt op 

twee locaties aangeboden: Amsterdam en Utrecht. 

3.3 Profiel opleiding 

De opleiding beoogt studenten met een ondernemende geest op te leiden, die hun eigen onderneming 

willen starten of willen instromen in een familiebedrijf. Afgestudeerden zijn wendbare ondernemers, die 

in staat zijn marktwaarde te zoeken, te vinden en te kapitaliseren in een betekenisvolle onderneming. 

Deze ondernemer ontwikkelt vanuit een kans een concept en bepaalt de strategische koers van de 

onderneming om groei te realiseren. De Associate degree Ondernemen is een voltijdse tweejarige 

opleiding, opgebouwd langs vier thema’s: richten, inrichten, verrichten en ondernemen. In het eerste 

jaar krijgen studenten een brede kennisbasis over de eerste drie thema’s, waarna de studenten in het 

tweede jaar met die kennis leren ondernemen. Het eerste jaar is vrijwel gelijk aan het eerste jaar van de 

bacheloropleiding Business Administration (BBA).  
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Het afstudeertraject bestaat uit de afstudeerstage en het uitwerken van een beroepsproduct: een 

businesscase voor implementatie van een nieuw concept.  

 

 Module EC 

Fase 1 Introductieweek 1 

Management en organisatie 6 

Marketing 6 

Business model design 6 

Human resources  6 

Adviseren en communiceren 2 

Financieel management 6 

Projectmanagement 4 

Bedrijfskundige methoden en technieken 4 

Communicatieve vaardigheden 2 

Financiële calculaties (onderdeel Financieel management) 0 

Business English 6 

Stage 6 

Persoonlijke ontwikkeling 2 

Themaweek 1 

Integrale beroepsopdracht 2 

Totaal 60 

Fase 2 Introductieweek 1 

Productontwikkeling 6 

Klantgerichtheid 6 

Omnichannel marketing 6 

Ondernemerschap 6 

Lean start-up 6 

Operations management 6 

Professionele ontwikkeling 2 

Integrale beroepsopdracht 6 

Stage/afstuderen 15 

Totaal 60 
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4 Beoordeling per standaard 

In dit hoofdstuk wordt de evaluatie door het panel van de standaarden omschreven. Bij elke standaard 

geeft het panel zijn bevindingen, overwegingen en oordeel weer. De beoordeling is gebaseerd op de 

standaarden en criteria zoals beschreven in het Beoordelingskader voor de uitgebreide Toets nieuwe 

opleiding van de NVAO (stcrt. 2016, nr 69458). De beoordeling komt tot stand op basis van een discussie 

met ‘peers’ over de inhoud en kwaliteit van de opleiding. 

 

Over de standaarden geeft een visitatiepanel een gemotiveerd oordeel op een driepuntsschaal: voldoet, 

voldoet ten dele of voldoet niet. Vervolgens geeft het panel een gemotiveerd eindoordeel over de 

kwaliteit van de opleiding, ook op een driepuntsschaal: positief, positief onder voorwaarden, of 

negatief. 

4.1 Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op 

de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen. 

 

Bevindingen 

Hogeschool Luzac beoogt met de Associate degree-opleiding (verder: Ad-opleiding) studenten op te 

leiden tot conceptuele doeners: professionals die succesvol een onderneming kunnen opzetten of 

overnemen. Luzac verwacht dat een flink deel van de studenten uit gezinnen zal komen met een 

familiebedrijf. Afgestudeerden zijn wendbare ondernemers die in staat zijn om marktwaarde te zoeken, 

vinden en kapitaliseren in een betekenisvolle onderneming. Vanuit een kans of vraag ontwikkelen ze 

een concept en bepalen ze de strategische koers van de onderneming om groei te realiseren. Ze hebben 

geleerd risico’s te onderzoeken om op basis van een juiste interpretatie een beslissing te nemen. De 

Ad’er stelt zich zelfkritisch op en is zich ervan bewust dat duurzaamheid en ethisch handelen onderdeel 

zijn van professioneel vakmanschap. De Ad-ondernemer schakelt in de uitvoering van het werk tussen 

het operationele, tactische en strategische niveau en kan inspelen op veranderingen zonder de 

doelstelling van de onderneming uit het oog te verliezen. 

 

Bij de ontwikkeling van dit profiel heeft de hogeschool zich aan de hand van deskresearch georiënteerd 

op het aanbod van andere Ad-aanbieders in Nederland en daarbuiten. Het rapport ‘Wendbaar in een 

duurzame economie’ van de Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs heeft de opleiding 

ertoe gebracht veel aandacht te besteden aan wendbaarheid: de vaardigheid om vanuit authenticiteit 

snel en adequaat te handelen in een veranderende omgeving. De opleiding heeft een 

werkveldcommissie die bij de ontwikkeling van de opleiding betrokken is geweest en ook na de start van 

de opleiding regelmatig, ten minste twee maal per jaar, input zal leveren. Belangrijke trends in het 

werkveld waar de Ad-ondernemer volgens de werkveldcommissie op moet kunnen inspelen zijn:  

• een groeiend aantal starters;  

• internationalisering; 

• technologie en innovatie;  

• veranderende organisaties, de generaties Y en Z;  

• een nieuwe kijk op ondernemen: van duurzaam naar betekenisvol.  

 

Aan de hand van kerntaken (de ‘harde kern’ van het beroep) en kernopgaven (kritische 

beroepssituaties) heeft Luzac vijf beoogde leerresultaten geformuleerd: 

1. Ondernemen: klantwaarde realiseren door een kans in de markt te kapitaliseren in een

 betekenisvolle onderneming; 

2. Communiceren: effectief en doelgericht communiceren en daarmee verbinding realiseren met

 klanten en tussen in- en externe stakeholders; 

3. Conceptueel en creatief denken: concepten ontwikkelen als antwoord op klantvragen en

 vraagstukken in de onderneming; door een onderzoekende houding en creatief denken tot

 onderbouwde, concrete en praktische implementeerbare oplossingen komen; 

4. Samenwerken: in de onderneming en met de stakeholders samenwerken om doelen te realiseren

 voor de onderneming; 



10 Toets nieuwe associate degree-opleiding Hogeschool Luzac B.V.  21 juni 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

 

5. Professionaliseren: zich door een zelfkritische en onderzoekende houding voortdurend 

professionaliseren. 

 

De hogeschool heeft in het informatiedossier per leerresultaat de beheersingsindicatoren beschreven, 

waarbij verbinding is gelegd met de Dublin descriptoren op Ad-niveau en met de verschillende niveaus 

in de taxonomie van Bloom.  

 

Tijdens het bezoek vernam het panel dat het eerste jaar van de opleiding vrijwel gelijk is aan dat van de 

bacheloropleiding Business Administration (BBA). Gevraagd naar het onderscheid tussen het Ad- en het 

bachelorniveau konden de werkveldvertegenwoordigers dat goed verwoorden. Ook de 

examencommissie kon daarvan een helder beeld schetsen, mede aan de hand van het position paper 

van de Academic Board. Daarin wordt de niveaudifferentiatie beschreven langs de assen complexiteit en 

generaliseerbaarheid. Voor het opleidingsmanagement, de ontwikkelaars en de docenten was het 

verschil in beoogd eindniveau tussen mbo (niveau 4), Ad (niveau 5) en bachelor (niveau 6) minder 

duidelijk: er zijn beoordelingscriteria voor het afsluitende beroepsproduct ontwikkeld, maar de 

afbakening van het niveau is nog een punt van discussie.    

 

Overwegingen  

Het panel is van oordeel dat de hogeschool de beoogde leerresultaten op inzichtelijke wijze heeft 

gekoppeld aan de Dublin descriptoren en de taxonomie van Bloom, waardoor het beoogde Ad-niveau in 

het dossier adequaat is beschreven. Het is positief dat de opleiding zich daarbij nationaal en 

internationaal heeft georiënteerd op vergelijkbare Ad-opleidingen en de beoogde leerresultaten heeft 

afgestemd op de verwachtingen van het werkveld. De werkveldcommissie toont zich actief betrokken, 

wat de opleiding naar het oordeel van het panel ook in de toekomst van nut kan zijn bij de verdere 

profilering. Het panel meent namelijk dat het beoogde eindniveau nog wel nader geconcretiseerd moet 

worden, omdat het onderscheid met het mbo en de bachelor de ontwikkelaars en docenten nog niet 

helder voor ogen staat. Het panel respecteert de keuze van de opleiding om het eerste opleidingsjaar 

identiek te maken voor Ad en BBA, maar dat geeft de Ad-opleiding slechts een beperkt eigen gezicht en 

maakt het voor de docenten moeilijker om te weten op welk niveau ze zich voor de Ad-studenten 

moeten oriënteren. Het panel adviseert om de inbreng van het werkveld en de examencommissie te 

benutten om het Ad-niveau te concretiseren.  

 

Conclusie: Voldoet 

4.2 Programma 

4.2.1 Oriëntatie 

Standaard 2: Het programma maakt het mogelijk om passende (professionele of academische) 

onderzoeks- en beroepsvaardigheden te realiseren. 

 

Bevindingen 

Het curriculum bestaat uit twee jaar. In het eerste jaar krijgen de studenten een brede kennisbasis over 

de inrichting van organisaties. Naast de theoretische modules is er aandacht voor de toepassing van het 

geleerde in de beroepspraktijk (stage), voor Nederlandse en Engelse taal en de persoonlijke 

ontwikkeling van de student naar een young professional. In het eerste semester wordt een themaweek 

georganiseerd, waarin de studenten terugblikken op wat ze in de afgelopen periode hebben geleerd en 

wat ze daarmee gaan doen. Ook krijgen ze die week gastcolleges van professionals en voeren ze 

opdrachten uit over ondernemendheid, waarbij ze hun vaardigheden (netwerken, presenteren) kunnen 

laten zien. Op basis van de kennis over organisaties uit het eerste jaar leren studenten in het tweede 

jaar ondernemen. In het eerste jaar werken de studenten aan hun persoonlijke ontwikkeling, in het 

tweede jaar aan hun professionele ontwikkeling. Het afstudeertraject bestaat uit het uitwerken van een 

beroepsproduct (een businesscase voor implementatie van een nieuw concept) en een afstudeerstage. 

De opleiding overweegt de integrale beroepsopdracht in het tweede jaar een competitief karakter te 

geven, door verschillende groepen voor een bedrijf dezelfde opdracht te laten uitvoeren, waarna het 

bedrijf de beste uitkomst selecteert. De docenten vinden het ook passend bij de werkelijkheid van het 

beroep dat studenten zich ervan bewust worden dat je van fouten veel kunt leren. Daarom besteedt de 

opleiding ook aandacht aan mislukte ondernemingen en producten.    
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Het dossier vermeldt dat vraagstukken in de uitvoering van (stage)opdrachten of toetsen waar mogelijk 

worden beschreven vanuit een internationaal perspectief. De Ad-ondernemer leert de (internationale) 

ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie te volgen, te classificeren als kansen of bedreigingen 

en hierop te reageren. Zo ontwikkelt de Ad’er de noodzakelijke mondiale blik. 

 

Het informatiedossier beschrijft dat de Ad-ondernemer aan het eind van de opleiding een 

onderzoekende en kritische houding heeft ontwikkeld om vraagstukken in de onderneming op te lossen 

of kansen op de juiste wijze te kunnen benutten. De Ad’er werkt altijd iteratief en methodisch. De 

opleiding leert studenten daartoe een beroepsmethode aan die bestaat uit vier stappen: framing, 

designing, concepting en waardepropositie. Bij elke stap wordt onderzoek uitgevoerd, leidend tot 

achtereenvolgens een mindmap (getting the right frame), een minimum viable product (getting the right 

design), een concept (getting the design right) en een businesscase (een waardepropositie voor de 

implementatie van het concept). Het creatieve denkproces in het onderzoeken en ontwikkelen van een 

nieuw concept wordt ondersteund met kennis en vaardigheden in Design Thinking.  

 

Overwegingen  

Het panel stelt vast dat het programma door de overlap met het eerste jaar van de BBA-opleiding sterk 

cognitief georiënteerd is, en dat het ‘echte ondernemen’ pas in het tweede jaar aan de orde komt. Het 

panel is van oordeel dat de beroepsgerichte vaardigheden in het totale programma wel voldoende aan 

bod komen. De themaweek in het eerste semester, de stages en de aandacht voor persoonlijke en 

professionele ontwikkeling dragen daar aan bij. Het panel vindt het positief dat er niet alleen aandacht 

is voor succesvolle ondernemingen, maar ook voor wat geleerd kan worden van mislukkingen. De 

aandacht voor een onderzoekende methodische aanpak komt eveneens voldoende uit de verf. 

Studenten passen de aangeleerde beroepsmethode toe bij de integrale beroepsopdrachten en de 

afstudeeropdracht. Het programma maakt een gedegen, traditionele indruk. Het panel adviseert te 

overwegen of in het programma naast het zakelijke aspect ook meer aandacht voor innovatie mogelijk 

is.  

 

Conclusie: Voldoet 

4.2.2 Inhoud 

Standaard 3: De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde 

leerresultaten te bereiken.  

 

Bevindingen 

De inhoud van het programma is afgeleid van de beoogde leerresultaten. De kennisbasis in het eerste 

jaar gaat uit van de opeenvolging van ‘richten’ (het maken van keuzes in een organisatie), ‘inrichten’ 

(randvoorwaarden in een organisatie zoals mensen en middelen) en ‘verrichten’ (het uitvoeren van 

voorstellen en ideeën). In jaar 2 staat het ondernemen centraal. Studenten verdiepen zich in klanttypen, 

de onderwerpen Problem Fit en Market Fit, waarna ze op basis van marktvalidatie een Minimum Viable 

Product ontwikkelen. In de module Productontwikkeling werken de studenten groepsgewijs aan de 

hand van Design Thinking het product verder uit. In de module Ondernemerschap is aandacht voor 

ethische en maatschappelijke thema’s.  

 

Per module zijn algemene leerdoelen geformuleerd, die vervolgens per les zijn gespecifieerd. Tijdens het 

bezoek kreeg het panel een demonstratie van de online leeromgeving. Aan de hand van een voorbeeld 

nam het panel kennis van de gedetailleerde wijze waarop de inhoud per les is vastgelegd, wat van 

belang is omdat het onderwijs op verschillende locaties en door verschillende docenten wordt verzorgd. 

Een uitgewerkt inhoudsoverzicht met gespecificeerde leerdoelen zorgt ervoor dat alle studenten 

dezelfde stof krijgen.  

 

Aan de hand van de curriculum- en modulebeschrijvingen en de nadere toelichting tijdens het bezoek 

heeft het panel kunnen vaststellen dat het programma de noodzakelijke inhoud biedt.  

Sinds de indiening van het dossier bij de NVAO is de ontwikkeling van de opleiding doorgegaan, mede 

op basis van de feedback van studenten van andere Luzac-opleidingen. Dat heeft geleid tot bijvoorbeeld 
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de toevoeging van de themaweek in jaar 1 en een andere verdeling van studiepunten (EC) over de 

vaardigheidsonderdelen. 

 

Overwegingen  

De systematiek om van de beoogde eindresultaten te komen tot leerdoelen per module en per les is 

naar het oordeel van het panel goed doordacht en strak uitgewerkt. Het panel is van oordeel dat de 

inhoud van het programma de studenten de mogelijkheid biedt om de beoogde leerresultaten te 

bereiken. Het is positief dat de ontwikkeling een continu proces is.  

 

Het panel is van oordeel dat de inhoud van het programma past bij de keuze die de opleiding heeft 

gemaakt om het eerste jaar grotendeels te laten samenvallen met dat van de BBA-opleiding. De inhoud 

is daardoor in het eerste jaar sterk bedrijfskundig ingericht, en wordt pas in het tweede jaar meer 

specifiek. Het panel adviseert goed te monitoren of het een goede keus is om deze opleidingen in het 

begin gezamenlijk te organiseren, en of op deze manier voldoende kan worden ingespeeld op de 

verwachtingen van de Ad-studenten.  

 

Conclusie: Voldoet 

4.2.3 Leeromgeving 

Standaard 4: De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en biedt studenten de 

mogelijkheid om de beoogde leerresultaten te bereiken.  

 

Bevindingen 

Het leertheoretische kader van Hogeschool Luzac gaat uit van de basisprincipes van het 21e-eeuwse 

leren, gesitueerd leren en geïntegreerde handelingsbekwaamheid. Het eerste houdt in dat studenten 

algemene competenties ontwikkelen waarmee ze met de complexe werkelijkheid kunnen omgaan. 

Docenten begeleiden het leerproces, waarin het accent ligt op het zelf construeren van kennis door de 

student op basis van complexe problemen. Bij gesitueerd leren voeren de studenten taken uit die 

overeenkomen met de authentieke beroepstaken. Geïntegreerde handelingsbekwaamheid houdt in dat 

studenten leren omgaan met eisen, verwachtingen en problemen die zich kunnen voordoen bij de 

uitvoering van taken. Om recht te doen aan de verschillende typen kennis en vaardigheden die de 

studenten moeten verwerven, werkt Luzac volgens het leerlijnenmodel van De Bie en De Kleijn (2000). 

Het programma bestaat uit vier leerlijnen: de conceptuele leerlijn, de vaardigheidslijn, de integrale 

leerlijn en de reflectieve leerlijn.   

 

Concreet krijgt de opleiding gestalte in drie leeromgevingen die met elkaar verbonden zijn: 

bijeenkomsten, (stage)context en de online leeromgeving (aNewSpring). Per les is duidelijk wat 

behandeld gaat worden en wat een student moet voorbereiden. Per module zijn de leerdoelen duidelijk, 

zodat de studenten ook weten waarop ze geëxamineerd gaan worden. Studenten kunnen steeds zien 

hoever ze in een module gevorderd zijn. Studiecoaches kunnen zien hoever een student is, docenten 

niet. Aan de hand van de last log-in date kunnen studiecoaches de studievoortgang monitoren. 

Studenten moeten hier vooraf toestemming voor geven.  

 

Het onderwijs van Luzac gaat uit van kleinschalig onderwijs en persoonlijke aandacht en is gericht op 

maximaal rendement. Kleinschalig onderwijs betekent dat de onderwijsgroepen klein zijn, met ongeveer 

tien à vijftien studenten. De persoonlijke aandacht komt tot uiting in de begeleiding, niet alleen door de 

docenten maar ook door een vaste studiecoach. In de gesprekken tijdens het bezoek bleek dat de 

begeleiding gericht zal zijn op een toenemende zelfstandigheid van de student gedurende de opleiding, 

wat niet alleen past bij een afgestudeerde uit het hoger onderwijs, maar volgens het werkveld ook bij de 

houding van een ondernemer. Studenten werken zowel individueel als groepsgewijs aan opdrachten. 

 

Tijdens het bezoek kon het panel het studiemateriaal inzien waarmee de studenten gaan werken. Er zijn 

tot nu toe niet of nauwelijks boeken die specifiek op Ad-studenten zijn gericht. Om te voorkomen dat de 

boeken voor de studenten te abstract of te theoretisch zijn, zullen de docenten aan de hand van 

voorbeelden veel aandacht besteden aan de verbinding met de praktijk, zo lieten ze het panel tijdens 

het bezoek weten.  
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Overwegingen  

Het panel is van mening dat de onderwijsvisie van Luzac, die met name tot uitdrukking komt in kleine 

klassen en persoonlijke begeleiding, zorgt voor een stevige leeromgeving en een hoge studeerbaarheid. 

Het panel verwacht dat de gekozen cognitieve benadering voor de Ad-studenten haalbaar is, ook voor 

studenten uit het mbo, doordat de docenten zullen zorgen voor intensieve begeleiding en doordat ze 

aandacht zullen besteden aan de toepassing in de praktijk. Het panel verwacht dat vooral de verbinding 

met de praktijk - door themaweek, gastlessen en stages –zal aansluiten bij de verwachtingen van de 

studenten die gekozen hebben voor een opleiding Ondernemen. Het opleidingsmanagement en 

docenten zijn zich naar het oordeel van het panel voldoende bewust van de balans die gevonden moet 

worden tussen intensieve begeleiding en de zelfstandigheid die van afgestudeerden in het hoger 

onderwijs verwacht wordt. Samenvattend vindt het panel dat de vormgeving van het programma 

studenten de mogelijkheid biedt om de beoogde leerresultaten te bereiken.  

 

Conclusie: Voldoet 

4.3 Instroom 

Standaard 5: Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de instromende studenten. 

 

Bevindingen 

Studenten worden toegelaten op grond van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Studenten die hierover 

niet beschikken en 21 jaar of ouder zijn, kunnen een 21+-toets aanvragen. De doelgroep bestaat uit 

jongeren tussen 17 en 25 jaar. Uit de eerste ervaringen met hbo-opleidingen in Hogeschool Luzac blijkt 

dat een groot deel bestaat uit studenten die hun vooropleiding bij Luzac hebben gevolgd, en gewend 

zijn intensief begeleid te worden. Luzac heeft op dit moment nog geen ervaring met instroom van 

mbo’ers, maar verwacht door de kleinschaligheid en intensieve begeleiding ook hun een passend 

programma te kunnen bieden. Mbo’ers zullen leren vanuit een bepaalde branche meer generalistisch te 

kijken, havisten vanuit het algemene perspectief juist meer naar specifieke toepassingen. Het kernteam 

verwacht dat een mix van beide groepen waardevol zal zijn.    

 

Overwegingen  

De opleiding hanteert de wettelijk vastgelegde instroomeisen. Het panel is van oordeel dat de opleiding 

zich voldoende bewust is van de kenmerken van potentiële instromers. Het panel adviseert de 

samenstelling van de instroom vanaf het begin te monitoren en na te gaan of de opleiding voldoende 

kan inspelen op de verschillende leerstijlen.  

 

Conclusie: Voldoet 

4.4 Personeel 

Standaard 6: Het docententeam is gekwalificeerd voor de inhoudelijke en onderwijskundige realisatie 

van het programma en de omvang ervan is toereikend. 

 

Bevindingen 

Luzac werkt met medewerkers in vaste dienst die verantwoordelijk zijn voor het management, de 

uitvoering van het logistieke en administratieve proces, de ontwikkeling van onderwijs en examinering 

en de kwaliteitsbewaking. Ook studiecoaches zijn in vaste dienst, zodat studenten een vast 

aanspreekpunt hebben. Voor de uitvoering van het onderwijs en de examinering in de opleiding werkt 

Luzac met freelance professionals, die verschillende rollen kunnen vervullen: docent, ontwikkelaar, 

begeleider en/of beoordelaar/examinator. Voor elke rol is een profiel uitgewerkt, waarin doel en inhoud 

van de rol en de gestelde eisen zijn vastgelegd. Op basis van deze profielen worden freelancers 

aangetrokken. Zij worden geacht zelf hun deskundigheid op peil te houden. Jaarlijks biedt Luzac een 

aantal scholings- en kennisbijeenkomsten aan. Daarnaast bieden bijeenkomsten van docententeams, 

het kernteam en de curriculumcommissie regelmatig de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. De 

didactische kwaliteit van docenten wordt bij aanname getoetst door een proefles en wordt gemonitord 

door de studentevaluaties. Per 2020 wordt van alle examinatoren vereist dat ze beschikken over een 

BKE (Basiskwalificatie Examinering). De kwaliteit van freelance professionals wordt niet als persoon, 

maar per rol geëvalueerd. Zo nodig wordt een freelancer voor een bepaalde rol niet meer ingezet, maar 
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nog wel voor een andere. Daardoor werken professionals altijd in een rol waarin ze het beste 

functioneren.  

 

Het kernteam van de Ad-opleiding wordt gevormd door twee kerndocenten, de accreditatiemanager en 

de onderwijsmanager van Luzac. Het informatiedossier bevat informatie over de freelance docenten. 

Het panel stelt vast dat vrijwel iedereen over een relevant masterdiploma beschikt. Bijna alle 

professionals zijn werkzaam in de beroepspraktijk en kunnen de koppeling maken tussen de theorie en 

de praktijk door voorbeelden uit de praktijk in de lessen in te brengen. Aan de hand van de cv’s heeft 

het panel tijdens het bezoek kunnen verifiëren dat de docenten aan de gestelde vakinhoudelijke en 

didactische eisen voldoen. In het gesprek ontmoette het panel enthousiaste docenten die als groep 

goed functioneren. Door te werken met freelancers kan Luzac altijd over voldoende docenten 

beschikken: bij verhindering kan een andere docent de groep overnemen en bij uitbreiding van het 

aantal groepen kunnen meer docenten worden aangetrokken. 

 

Overwegingen  

Het panel is van oordeel dat de opleiding beschikt over gekwalificeerde docenten. Zij beschikken bijna 

allemaal ten minste over een mastergraad en zijn vrijwel allemaal actief in het werkveld. Ze weten wat 

de opleiding inhoudelijk vereist en waar het in de beroepspraktijk over gaat. Ze beschikken over de 

noodzakelijke didactische kwalificaties. Luzac heeft gekozen voor een scheiding van rollen. Voor de BKE 

is een opleidingstraject uitgezet, dat iedereen die als examinator optreedt, in 2020 moet hebben 

afgerond. Ook voor de didactische professionalisering worden workshops en bijeenkomsten 

georganiseerd. Op grond van het gesprek tijdens het bezoek is het panel van mening dat de docenten 

betrokken en gemotiveerd zijn. Bij een substantiële instroom uit het mbo kan het nuttig zijn ook 

docenten met mbo-ervaring aan te trekken.  

 

Conclusie: Voldoet 

4.5 Voorzieningen 

Standaard 7: De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend voor de realisatie van het 

programma. 

 

Bevindingen 

De opleiding zal worden verzorgd in leslocaties van Hogeschool Luzac in Utrecht en Amsterdam. Deze 

worden gedeeld met Hogeschool Schoevers, de andere voltijdopleider binnen NCOI Groep. Het 

informatiedossier vermeldt dat deze locaties goed uitgerust zijn, goed bereikbaar en toegankelijk zijn 

voor studenten met een functiebeperking. De kwaliteit wordt gemonitord door evaluaties van docenten 

en studenten. De vestigingsdirecteur en studiecoach zijn altijd aanwezig als aanspreekpersoon. Tijdens 

het bezoek kreeg het panel een rondleiding door de leslocatie in Utrecht. Dit bevestigde de kwaliteit van 

de voorzieningen. De zakelijke uitstraling die de opleiding beoogt, werd daarbij duidelijk zichtbaar.  

 

Luzac heeft een eigen ERP-systeem (Olympus) dat dienst doet als administratie- en planningssysteem. 

Dit systeem is gekoppeld aan e-Connect en de online leeromgeving aNewSpring daarin, en zorgt ervoor 

dat alle medewerkers gelijktijdig over dezelfde actuele informatie beschikken. 

 

De studenten krijgen de noodzakelijke en verplichte literatuur minimaal twee weken voor aanvang van 

een module thuisgestuurd. Ze kunnen voordelig de voor de opleiding noodzakelijke software bestellen 

bij SURFspot. Studenten kunnen een abonnement aanschaffen op de Koninklijke Bibliotheek of een 

universiteitsbibiliotheek. De kosten hiervan worden door Hogeschool Luzac vergoed.  Daarnaast hebben 

studenten toegang tot een virtuele bibliotheek. 

 

Overwegingen  

Het panel is van oordeel dat de opleiding over voldoende huisvesting en materiële voorzieningen 

beschikt. De lesomgeving ziet er goed verzorgd uit. De online leeromgeving is overzichtelijk en duidelijk. 

Studenten kunnen tijdig over het vereiste studiemateriaal beschikken. De bibliotheekvoorzieningen zijn 

voldoende geregeld.    

 

Conclusie: Voldoet 
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4.6 Begeleiding 

Standaard 8: De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten bevorderen de 

studievoortgang en sluiten aan bij de behoefte van studenten.  

 

Bevindingen 

Conform de onderwijsvisie van Hogeschool Luzac is er een uitgebreide individuele studiebegeleiding, 

verdeeld over verschillende rollen. De docent begeleidt de studenten tijdens de bijeenkomsten en helpt 

de student bij het leren van kennis en vaardigheden. De studiecoach is het eerste aanspreekpunt voor 

de student en voert regelmatig gesprekken over de voortgang en de persoonlijke ontwikkeling. De 

studiecoach is altijd op lesdagen aanwezig op de leslocatie. De carrièrecoach adviseert de studenten 

over hun ontwikkeling als professional, geeft feedback op de beroepshouding en helpt bijvoorbeeld bij 

het schrijven van een sollicitatiebrief. De stagebegeleider begeleidt de student vanuit de opleiding 

tijdens stageperiodes. In het stagebedrijf is er voor de dagelijkse begeleiding een praktijkbegeleider. In 

de afstudeerstage is sprake van een meester-gezelrelatie. In de afstudeerfase krijgt de student een 

vakinhoudelijke afstudeerbegeleider toegewezen. Het Stage Instituut van Luzac kan de student op 

verzoek ondersteunen bij het vinden van een passende stageplaats. Hogeschool Luzac heeft een beleid 

voor de ondersteuning van studenten met een functiebeperking. 

 

Het informatiedossier beschrijft het lesrooster voor het eerste jaar. Studenten hebben les van maandag 

tot en met donderdag, van 9 tot 16 uur. De vrijdag is bedoeld voor zelfstudie. Op basis van feedback van 

het eerder genoemde studentenpanel (zie standaard 3) is de duur van de lessen verlengd van anderhalf 

naar twee uur, zodat er meer ruimte is voor discussie en verwerking van de stof. Wekelijks wordt een les 

besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Bijna elke lesdag is er halverwege de dag een studieuur (11.30 

tot 13.30 uur). Studenten kunnen dan bij het werken aan opdrachten een beroep doen op hun 

docenten. Voor de dag zelfstudie probeert de opleiding de leeromgeving zo aantrekkelijk te maken dat 

studenten die gebruiken om contact te leggen met hun docent en medestudenten. De invulling van deze 

vijfde dag is vrij, maar bij tegenvallende resultaten zal de school de student suggereren om die dag 

afspraken te maken. Alle betrokkenen met wie het panel heeft gesproken, benadrukken dat studenten 

worden gezien en worden begeleid in het leren leren. 

 

Studenten krijgen ter informatie een studiegids, relevante regelingen zoals de Onderwijs- en 

Examenregeling en de Regeling examencommissie, informatie over data, tijdstippen en locaties van 

lessen en examens, en een overzicht van behaalde examens. De informatievoorziening vindt vooral 

digitaal plaats. De online leeromgeving aNewSpring geeft informatie over de inhoud van de modules en 

examens en biedt een platform om kennis te delen met medestudenten en docenten. Zowel de online 

leeromgeving als de informatieomgeving zijn gekoppeld aan een activity monitor. Dat zorgt ervoor dat 

de student per e-mail een melding krijgt als er relevante wijzigingen zijn binnen de opleiding. De 

functionaliteit ‘last login date’ is zichtbaar voor de studiecoach, zodat deze contact kan opnemen met de 

student als deze enige tijd niet actief is geweest. 

 

Overwegingen  
Het panel oordeelt positief over de studiebegeleiding en informatievoorziening. Beide zijn goed 

georganiseerd. Bij standaard 4 heeft het panel er al op gewezen dat de zeer intensieve begeleiding in 

het begin van de opleiding passend is, maar dat het goed is dat deze in de loop van de opleiding wordt 

afgebouwd. Van afgestudeerde Ad-studenten wordt immers voldoende zelfstandigheid verwacht. Het 

opleidingsmanagement en de docenten zijn zich hiervan voldoende bewust.  

 

Conclusie: Voldoet 

4.7 Kwaliteitszorg 

Standaard 9: De opleiding kent een expliciete en breed gedragen kwaliteitszorg, bevordert de 

kwaliteitscultuur en is gericht op ontwikkeling.  

 

Bevindingen 

Luzac streeft naar een hoge tevredenheid onder alle belanghebbenden (studenten, alumni, freelance 

professionals, medewerkers en het afnemend beroepenveld). Het kwaliteitsmanagementsysteem moet 
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kunnen garanderen dat de opleidingen en de afgestudeerden het niveau van de basiskwaliteit 

overstijgen. Daarvoor heeft Luzac strakke kort- en langcyclische PDCA-cycli ingericht en werken 

medewerkers en freelance professionals volgens vastgestelde processen en procedures aan de kwaliteit 

van onderwijs, toetsing, examinering en diplomering. Op dit moment is Luzac bezig het 

kwaliteitsmanagementsysteem door te ontwikkelen aan de hand van het INK-model. 

 

Het informatiedossier geeft inzicht in de wijze waarop de verschillende belanghebbenden in de PDCA-

cyclus betrokken zijn. De examencommissie checkt de kwaliteit van toetsing en examinering en het 

gerealiseerde eindniveau (zie ook standaard 10). Als niet-bekostigde instelling is Luzac niet verplicht een 

opleidingscommissie in te stellen. In plaats daarvan spreekt het opleidingsmanagement tweemaal per 

jaar in alle vestigingen met studenten over de kwaliteit van docenten, positieve en negatieve punten en 

tips die studenten willen inbrengen. Ook elke module wordt geëvalueerd. Studenten krijgen achteraf 

informatie over het effect van hun feedback. 

 

Het kernteam evalueert de kwaliteit en samenhang van het gegeven onderwijs per lesblok en per jaar. 

De werkveldcommissie komt tweemaal per jaar bijeen en bespreekt dan de actualiteit van het 

curriculum in het licht van de ontwikkelingen en trends in het beroepenveld. Uit het gesprek tijdens het 

bezoek bleek duidelijk hun betrokkenheid bij de opleiding. Te zijner tijd zullen ook de ervaringen van 

stageorganisaties en alumni gebruikt worden om de waarde van de opleiding in het beroepenveld te 

monitoren.  

 

De curriculumcommissie verwerkt de gegevens uit de verschillende evaluaties en bespreekt of er 

aanleiding is voor aanpassingen. Zoals vermeld bij standaard 3 heeft de input van studenten al geleid tot 

aanpassing van het dagschema. Daaruit blijkt dat Luzac gebruikmaakt van evaluatiegegevens om de 

kwaliteit van het onderwijs te verhogen. 

 

Overwegingen  

Het panel is van oordeel dat Hogeschool Luzac een gedegen kwaliteitszorgsysteem heeft, dat gericht is 

op continue verbetering van de onderwijskwaliteit. Het systeem is zorgvuldig opgezet en wordt 

professioneel uitgevoerd door de examencommissie, het kernteam en de curriculumcommissie. De 

kwaliteit van het ingezette personeel wordt consistent gemonitord. Alle stakeholders zijn bij de 

kwaliteitszorg betrokken. Luzac zoekt actief de inbreng van studenten, zowel per module als over de 

opleiding in het algemeen. 

 

Conclusie: Voldoet 

4.8 Toetsing 

Standaard 10: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 

Bevindingen 

Om te toetsen of de studenten de beoogde leerresultaten behalen, zet de opleiding volgens het 

informatiedossier een mix van toetsvormen in: schriftelijke tentamens, mondelinge tentamens, 

moduleopdrachten (werkstukken), projectopdrachten (individuele werkstukken gekoppeld aan een 

project), groepsopdrachten, eindopdrachten (werkstukken met een onderzoekscomponent), een 

stageverslag en –opdrachten en de afstudeeropdracht. Uit de modulebeschrijvingen kreeg het panel de 

indruk dat de toetsvormen in de praktijk vrij eenvormig waren (mondelinge en schriftelijke examens en 

werktukken), maar uit de toelichting tijdens de gesprekken blijkt dat de variatie groter is: ook pitches, 

presentaties, portfolio’s en assessments zullen worden gebruikt als toetsvorm.  

 

In de eindstage en in de afstudeeropdracht laten de studenten zien dat ze de beoogde leerresultaten 

beheersen. Bij de beoordeling van de afstudeeropdracht wordt bekeken of de student over het vereiste 

onderzoekend vermogen beschikt. Het op te leveren beroepsproduct zal een ontwerp zijn: de student 

laat zien een concept te kunnen omzetten in een businessmodel Canvas, inclusief een investeringsmodel 

en businessplan, ondersteund door praktijkgericht onderzoek.   

 

Studenten worden in de online leeromgeving vooraf geïnformeerd over de leerdoelen per module en de 

wijze waarop ze geëxamineerd gaan worden. Studenten hebben ook inzicht in de beoordelingscriteria 
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die per module staan vermeld. De validiteit van de examens wordt geborgd doordat de ontwikkelaars 

werken met toetsmatrijzen die door het kernteam worden opgesteld. De betrouwbaarheid van de 

beoordeling wordt geborgd door de scheiding van rollen tussen docent en examinator/beoordelaar. 

Luzac heeft bepaald dat alle medewerkers en freelance professionals die bij onderwijs en examinering 

betrokken zijn, uiterlijk in 2020 hun BKE behaald moeten hebben. Beoordelaars stemmen regelmatig 

onderling hun beoordelingen af in kalibreersessies onder verantwoordelijkheid van de 

examencommissie.  

 

De kwaliteit van toetsing en examinering - en daarmee de waarde van het te verstrekken diploma - 

wordt geborgd door de examencommissie. NCOI Groep heeft een centrale examencommissie en 

daarnaast examencommissies per domein. De domeinexamencommissie wijst de examinatoren aan. Uit 

het gesprek blijkt dat de domeinexamencommissie zich ervan bewust is, op grond van ervaringen in de 

bacheloropleidingen, dat afstemming tussen examinatoren veel inzet vraagt. Voor de Ad-opleiding zal 

dat extra inspanning vragen, omdat het een nieuw niveau is, waar nog geen ervaring mee is. De 

domeinexamencommissie monitort de toetskwaliteit en het eindniveau door vanaf het begin van de 

opleiding kalibreersessies te organiseren over de op te leveren beroepsproducten. De 

domeinexamencommissie heeft zich ook voorgenomen de integrale beroepsopdrachten van de eerste 

en tweede fase en het beroepsproduct (afstudeeropdracht) van het eerste cohort Ad-studenten te 

checken om te beoordelen of ze voldoen aan het gewenste niveau. 

 

Overwegingen  

Het panel is van oordeel dat de opleiding over een adequaat systeem van toetsing beschikt. De 

kwaliteitswaarborgen, zoals BKE-vereisten, toetsmatrijzen, scheiding van rollen en kalibreersessies, zijn 

voldoende. Het panel is er op grond van het gesprek met de domeinexamencommissie van overtuigd 

dat deze voldoende kwaliteitsinstrumenten in handen heeft om de toetskwaliteit en het eindniveau te 

borgen. De domeinexamencommissie is zich bewust van de noodzaak om in nauw overleg met docenten 

en examinatoren tot een gedeelde opvatting te komen over het te realiseren eindniveau en hoe dat 

aangetoond kan worden bij het afstuderen. Het panel adviseert het opleidingsmanagement deze nadere 

uitwerking voortvarend ter hand te nemen en daarbij de inbreng van de domeinexamencommissie te 

benutten (zie ook standaard 1).  

 

Conclusie: Voldoet 

4.9 Graad en CROHO-onderdeel 

Het panel adviseert om de volgende graad aan de opleiding toe te kennen: Associate degree. 

Het panel adviseert het volgende CROHO-onderdeel voor de opleiding: economie. 

4.10 Algemene conclusie over de kwaliteit van de opleiding 

Het panel concludeert dat de beoogde leerresultaten passend zijn voor een Ad-opleiding Ondernemen. 

Het beoogde niveau 5 verdient nog wel nadere concretisering, omdat daarover bij 

opleidingsmanagement en docenten geen helder beeld bestaat. Het programma stelt de studenten in 

staat de vereiste beroepsvaardigheden en onderzoeksvaardigheden op te doen. De inhoud is degelijk en 

samenhangend. Het eerste jaar is vrijwel identiek aan dat van de bacheloropleiding Business 

Administration (BBA). De combinatie van bijeenkomsten, online leeromgeving en stage creëert een 

goede leeromgeving. De kleine groepen en begeleiding zullen de studenten naar verwachting aanzetten 

tot studeren. De opleiding voldoet aan de wettelijke instroomeisen. De staf is gekwalificeerd en 

gemotiveerd. De freelance docenten hebben een goede verbinding met de beroepspraktijk.  

De huisvesting en materiële voorzieningen zijn voldoende. De begeleiding is vooral in het begin zeer 

intensief. Gaandeweg zullen de studenten begeleid worden naar meer zelfstandigheid. De 

informatievoorziening voldoet. Hogeschool Luzac beschikt over een adequaat kwaliteitszorgsysteem, 

waarbij alle stakeholders betrokken zijn. De toetsing is voldoende gevarieerd en de kwaliteit ervan 

wordt goed geborgd door de domeinexamencommissie. Samenvattend is het panel van oordeel dat de 

kwaliteit van de nieuwe opleiding positief is.  
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4.11 Aanbevelingen 

Ter verdere verbetering van de opleiding doet het panel de volgende aanbevelingen: 

1. Werk nader uit wat het beoogde eindniveau 5 betekent, zodat docenten en beoordelaars weten

 waarop ze zich moeten oriënteren, en benut daarbij de inbreng van de werkveldcommissie en de

 examencommissie. Zorg ervoor dat iedereen ownership heeft/krijgt voor het Ad-niveau. 

2. Monitor vanaf het begin of het een goede keus is om de Ad- en de BBA-opleiding in het begin

 gezamenlijk te organiseren, en of op deze manier voldoende kan worden ingespeeld op de

 verwachtingen van de Ad-studenten. 

3. Monitor de samenstelling van de instroom vanaf het begin om na te gaan of de opleiding voldoende

 kan inspelen op de verschillende leerstijlen van havisten en mbo’ers. 

4. Stel in het docententeam ook docent(en) aan uit het mbo of die ervaring hebben met het mbo. 
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5 Overzicht oordelen 

 

Standaard 

 

Oordeel 

 

 

Beoogde leerresultaten 

Standaard 1: De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en 

de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op de 

verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op 

internationale eisen. 

Voldoet 

Programma – Oriëntatie 

Standaard 2: Het programma maakt het mogelijk om passende 

(professionele of academische) onderzoeks- en 

beroepsvaardigheden te realiseren. 

Voldoet 

Programma – Inhoud 

Standaard 3: De inhoud van het programma biedt studenten de 

mogelijkheid om de beoogde leerresultaten te bereiken 

Voldoet 

Programma – Leeromgeving 

Standaard 4 : De vormgeving van het programma zet aan tot 

studeren en biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde 

leerresultaten te bereiken. 

Voldoet 

Instroom 

Standaard 5 : Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de 

instromende studenten. 

Voldoet 

Personeel 

Standaard 6 : Het docententeam is gekwalificeerd voor de 

inhoudelijke en onderwijskundige realisatie van het programma 

en de omvang ervan is toereikend 

Voldoet 

Voorzieningen 

Standaard 7 : De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn 

toereikend voor de realisatie van het programma. 

Voldoet 

Begeleiding 

Standaard 8 : De studiebegeleiding en de informatievoorziening 

aan studenten bevorderen de studievoortgang en sluiten aan bij 

de behoefte van studenten. 

Voldoet 

Kwaliteitszorg 

Standaard 9 : De opleiding kent een expliciete en breed gedragen 

kwaliteitszorg, bevordert de kwaliteitscultuur en is gericht op 

ontwikkeling. 

Voldoet 

Toetsing 

Standaard 10 : De opleiding beschikt over een adequaat systeem 

van toetsing. 

Voldoet 

 

 

 

Algemene conclusie Positief 
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Bijlage 1: Samenstelling panel 

• Roland van der Poel MBA (voorzitter), directeur AD Academy Roosendaal (Avans/HZ); 

• Dr. Ingrid Wakkee (lid), lector Entrepreneurship aan de Hogeschool van Amsterdam; 

• Prof. dr. John Koster (lid), professor Marketing Implementation and Organisation, Nyenrode

 Business University en voorzitter van Holland Consulting Group; 

• Paul Reinders (student-lid), student HBO Technische bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam. 

 

Alle panelleden hebben een onafhankelijkheids- en onpartijdigheidsverklaring ingevuld en ondertekend. 

 

Het panel werd bijgestaan door Lineke van Bruggen, beleidsmedewerker NVAO, procescoördinator en 

Marianne van der Weiden, secretaris. 
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Bijlage 2: Programma locatiebezoek 

Het panel heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 16 mei 2019  

 

Locatie: Daltonlaan 100, Utrecht 

 

Programma: 

08.15 – 08.30 uur Ontvangst panel 

 

08.30 – 09.15 uur Vooroverleg panel (besloten) 

 

09.15 – 09.45 uur Sessie 1 - Gesprek directie en management (Incl. korte presentatie Hogeschool 

Luzac en opleiding) 

 

09.45 – 10.15 uur Sessie 2 – Toelichting online leeromgeving (OLO) en e-Connect en rondleiding 

locatie  

 

10.15 – 10.30 uur Korte pauze panel (besloten) 

 

10.30 – 11.45 uur Sessie 3 – Gesprek kernteam, docenten en ontwikkelaars  

  

11.45 – 12.45 uur Werklunch panel (besloten) 

 

12.45 – 13.30 uur Sessie 4 – Gesprek vertegenwoordiging werkveld 

 

13.30 – 13.45 uur Korte pauze panel (besloten) 

 

13.45 – 14.30 uur Sessie 5 – Gesprek examencommissie en borging  

   

14.30 – 14.45 uur Korte pauze panel (besloten) 

 

14.45 – 15.45 uur Intern overleg panel (besloten) 

 

15.45 – 16.00 uur Terugkoppeling door panel naar directie en management 
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Bijlage 3: Overzicht van bestudeerde documenten 

Informatiedossier opleiding/instelling 

 

Documenten beschikbaar gesteld tijdens locatiebezoek 

 

Nr. Kaders en eisen vanuit 
NVAO 

Submap Onderwerp Toelichting 

1 Beleidsdocumenten                    1.1 Hoger Onderwijs  Beleidsplan Hoger Onderwijs 

1.2 Praktijkgericht 
onderzoek  

Visie op praktijkgericht 
onderzoek   
(Position Paper) 

1.3 Kwaliteitszorg  Beleidsplan kwaliteitszorg 

1.4 Voorzieningen  

Beleidsplan voorzieningen 

1.5 Studenten 
functiebeperking 

Beleidsplan toegankelijkheid en 
studeerbaarheid voor studenten 
met een functiebeperking 

1.6 Freelance professionals Beleidsplan freelance 
professionals 

1.7 Taalbeleid  Taalbeleid Nederlands en Engels  

2 Studiemateriaal  2.1 
Fase 1 

Adviseren en 
communiceren 

Voor alle modules: 
- concept  
- online leeromgeving (OLO) Bedrijfskundige 

methoden en technieken 

Business English 

Business model design 

Communicatieve 
vaardigheden 

Financieel management 

Financiële calculaties 

Human resources 

Management en 
organisatie 

Marketing 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Projectmanagement 

Fase 2 Lean start-up Voor alle modules (nog in 
concept): 
- concept 
- lesopbouw 

Ondernemerschap 
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Productontwikkeling 

Professionele 
ontwikkeling 

2.2 Literatuurlijst  Overzicht van de gebruikte 
literatuur in de eerste fase van 
de opleiding 

2.3 Stage Stagewerkboek 

3 Freelance professionals  3.1 Academic Board Profiel lid Academic Board 

Academic Board en 
onderzoeksinstituut (website)  

Notulen 

3.2 Examencommissie Profiel lid examencommissie 

CV's 

3 Freelance professionals  3.2 Examencommissie Notulen centrale 
examencommissie                                                 
Jaarverslagen examencommissie 
domein voltijd  
Notulen examencommissie 
domein voltijd 

3.3 Werkveldcommissie Profiel lid werkveldcommissie 

CV's 

Notulen 

3.4 Kernteam Profiel kerndocent 

CV's 

Notulen 

3.5 Freelance professionals • Profiel afstudeerbegeleider en 
-beoordelaar Ad 
• Profiel beoordelaar 
moduleopdracht Ad 
• Profiel beoordelaar mondeling 
Ad 
• Profiel docent en beoordelaar 
schriftelijk Ad 
• Profiel examenmeelezer 
schriftelijk Ad 
• Profiel examenontwikkelaar 
schriftelijk Ad 
• Profiel materiaalontwikkelaar 
Ad 
• Profiel meelezer 
materiaalontwikkeling Ad 
• Profiel stagebegeleider en -
beoordelaar Ad 
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Basisprogramma docent 
Basisprogramma ontwikkelaar 

CV's 

4 Studenten 4.1 Formats 
toelatingsdocumenten  

Stageovereenkomst 18-19    

Onderwijs-
opdrachtovereenkomst 18-19          

Informatie en intake stageplaats 
en praktijkbegeleider 18-19    

4.2 Studiegids Studiegids 18-19 

5 Toetsing en 
examinering 

5.1 Uitvoeringsreglement  Uitvoeringsreglement toetsing 
en examinering Hogeschool 
Luzac 18-19 

5.2 Werkinstructie 
vrijstellingen 

Werkinstructie afhandelen 
vrijstellingen  
hoger onderwijs 18-19 

5.3 Toetsplan Toetsplan opleiding, inclusief 
overzicht leerdoelen versus 
eindkwalificaties 

5.4 Examenproducten  Zie separate inhoudsopgave 

6 Kwaliteitszorg 6.1 ISO Certificaat, uitgiftedatum 07-07-
18  
geldig tot 07-07-21 

6.2 Evaluatieformulier Format evaluatieformulier 
module  
- student 
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen 

Ad associate degree 

 

ba bachelor 

 

BBA Bachelor Business Administration 

 

EC European Credits (studiepunten) 

 

hbo hoger beroepsonderwijs 

 

ma master 

 

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

 

wo wetenschappelijk onderwijs 
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Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het 

oog op de uitgebreide toetsing van de nieuwe associate degree-opleiding 

Ondernemen van Hogeschool Luzac B.V. 

 

Aanvraagnummer: 007847 

 

 


