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Samenvatting 
 

In december 2019 is de bestaande Associate degree (Ad) opleiding Marketing Management van 

Avans Hogeschool bezocht door een visitatiepanel van NQA. Het betreft de tweejarige voltijd Ad-

opleiding die Avans Hogeschool aanbiedt in Den Bosch. De visitatie is uitgevoerd conform het 

NVAO kader voor de Beperkte Opleidingsbeoordeling (BOB), waarbij gebruik is gemaakt van het 

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO (september 2018). Het 

panel beoordeelt de opleiding als positief.  

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

De opleiding voldoet aan de eisen voor standaard 1. 

De opleiding leidt sales- en online marketingprofessionals voor het regionale bedrijfsleven op, om  

commerciële functies op tactisch-operationeel niveau te vervullen. De leeruitkomsten van de 

opleiding zijn geformuleerd in de vorm van vijf beroepsrollen, die studenten zich gedurende de 

opleiding eigen maken. Met deze leeruitkomsten sluit de opleiding aan bij het landelijk 

opleidingsprofiel van de bacheloropleiding Commerciële Economie en het landelijke 

opleidingsprofiel van de Ad Commerce. Het werkveld is nauw betrokken bij de opzet van de 

opleiding, de formulering van de leeruitkomsten en het kalibreren van het Ad-niveau. In overleg 

met het werkveld heeft de opleiding de expliciete keuze gemaakt voor twee specialisaties binnen 

het programma: Sales en Online Marketing. De vijf beroepsrollen zijn passend voor beide 

specialisaties. Het panel is van mening dat er een relevante en actuele opleiding tot stand is 

gekomen, met een profiel dat passend is bij het Ad-niveau. 

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

De opleiding voldoet aan de eisen voor standaard 2.  

Praktijkgericht onderwijs vormt de basis van het programma en de opleiding sluit daarmee goed 

aan bij de behoeften en capaciteit van de instromende studentenpopulatie. Ieder semester staan 

projecten rond opdrachten uit de beroepspraktijk centraal. Het programma bouwt op naar 

toenemende zelfstandigheid van de student en bestaat uit een persoonlijke- en een inhoudelijke 

leerlijn. Studenten krijgen in het eerste jaar een brede basis in sales en online marketing, waarna 

zij in het laatste jaar specialiseren. Naast de projecten rond praktijkopdrachten, bestaat de 

inhoudelijke leerlijn uit vakken op het gebied van sales, (online) marketing en onderzoek. De 

persoonlijke leerlijn ondersteunt de professionele ontwikkeling van de student. 21
e
-eeuwse 

vaardigheden, het geven en ontvangen van feedback en inzicht in eigen talenten en 

ontwikkelpunten zijn daarin belangrijk componenten. De semesterhandleidingen en 

modulebeschrijvingen bieden de student per vak of module inzicht in de beroepsrollen die aan de 

orde komen. Grotere onderwijseenheden zijn opgeknipt in deelopdrachten, om de student 

structuur en samenhang in het onderwijs te bieden. De begeleiding is coachend en procesgericht. 

Het panel ziet de didactische visie, gebaseerd op “dieper leren” en leren in interactie en context, 

weerspiegeld in de vorm en inhoud van het onderwijs. Het programma stelt studenten in staat 

zich de beroepsrollen op het eindniveau eigen te maken. 

Het docententeam is enthousiast, kundig en continue in dialoog met studenten en werkveld 

teneinde de opleiding te verbeteren. De opleiding kenmerkt zich door kleinschaligheid en een 

persoonlijke benadering, wat studenten positief waarderen. Met de groei van de opleiding is de 

werkdruk toegenomen en het panel vraagt met het oog daarop aandacht voor het behoud van 

deze twee sterke punten. 
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Standaard 3: Toetsing 

De opleiding voldoet aan de eisen voor standaard 3.  

De toetsing volgt op logische wijze uit de visie op het onderwijs en past bij het didactische 

concept. Het toetsprogramma stelt studenten in staat om zich de beroepsrollen eigen te maken. 

De toetsing ondersteunt het leerproces van studenten. Door middel van formatieve toetsing 

krijgen studenten inzicht in hun ontwikkeling. Studenten leren vanaf de start van de opleiding 

feedback te geven en te ontvangen. Ook in de toetsing komt het praktijkgerichte karakter van de 

opleiding terug: er wordt met name getoetst aan de hand van beroepsproducten en er zijn weinig 

kennistoetsen. Studenten werken in een aantal modules in groepen aan beroepsproducten. 

Toetsing van deze modules vindt zowel individueel als in groepsverband plaats. De opleiding 

besteedt aandacht aan scholing van docenten op het gebied van toetsing en docenten werken in 

koppels aan toetsconstructie en kalibreren voorafgaand en na de beoordeling. Het panel stelt 

vast dat er sprake is van een gedegen en samenhangend toetsprogramma. Toetsing is 

transparant en valide. Er is een academie-brede examen- en toetscommissie. Deze bevinden 

zich in een fase van doorontwikkeling. Een aandachtspunt vindt het panel de span of control van 

de examencommissie, met het oog op de groei van het aantal opleidingen dat onder de Avans 

Academie Associate degrees valt.  

 
Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

De opleiding voldoet aan de eisen voor standaard 4.  

Recent is de eerste lichting studenten afgestudeerd, waarvan een deel is doorgestroomd naar 

een bacheloropleiding en een deel is aangenomen bij het bedrijf waar zij zijn afgestudeerd. Het 

werkveld is tevreden over het niveau en de inzetbaarheid van afgestudeerden. Het panel is 

positief over het niveau van de eindwerken die het heeft gezien. Studenten studeren af op 

relevante vraagstukken bij een diverse groep bedrijven. De opleiding bereidt studenten adequaat 

voor op het afstuderen. Het panel kan zich vinden in de beoordelingen en vindt de feedback die 

studenten in de beoordelingsformulieren krijgen van goede kwaliteit. Het panel is onder de indruk 

van wat de opleiding heeft gerealiseerd als het gaat om het toeleiden van studenten naar het 

afstuderen en de inrichting van de afstudeerfase. 
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Inleiding 

 

 

Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande Ad-opleiding Marketing Management 

(voltijd variant) van Avans Hogeschool. Het visitatiepanel van NQA dat de beoordeling heeft 

uitgevoerd is samengesteld door NQA, in opdracht van Avans Hogeschool en in overleg met de 

opleiding. Voorafgaand aan de visitatie heeft de NVAO het panel goedgekeurd. 

 

Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Ook bevat het 

enkele aanbevelingen voor de opleiding. Het rapport is opgesteld conform het Beoordelingskader 

accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO (september 2018) en de NQA Handleiding 

opleidingsvisitaties 2019.  

 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 12 december 2019. Het visitatiepanel bestond uit: 

De heer drs. T.A.M. van der Velde (voorzitter, domeindeskundige) 

De heer E.C. Moor MEd (domeindeskundige) 

De heer A.J. van Liere MBA (domeindeskundige) 

Mevr. A.L.J. Spijkervet (studentlid) 

 

Mevr. ir. A. Mulder, auditor van NQA, trad op als lead-auditor van het panel. 

 

De opleiding maakt geen onderdeel uit van een visitatiecluster.  

 
Werkwijze panel en procesverloop 

Voor de opleidingsbeoordeling heeft de opleiding een zelfevaluatie en bijlagen ter beschikking 

gesteld aan het panel en is een paneloverleg gepland ter voorbereiding van de visitatie. Dit 

vooroverleg heeft circa twee weken voor het visitatiebezoek plaatsgevonden. De panelleden zijn 

geïnstrueerd over de werkwijze via de NQA-handleiding en het NVAO-kader. Vervolgens heeft 

het panel de aanpak, rolverdeling en werkwijze voor het visitatiebezoek besproken. Het panel 

heeft gesproken over de indrukken en observaties die zijn verkregen vanuit het 

zelfevaluatierapport en de bijlagen. Ook zijn de meningen over de geselecteerde eindwerken 

gedeeld. Informatie uit het vooroverleg is uitgewerkt naar een agenda met vraagpunten voor de 

bezoekdag.  

Tijdens de bezoekdag heeft het panel gesproken met diverse groepen (zie bijlage 1) en het ter 

inzage gelegde materiaal bestudeerd. Het laatste betrof met name onderwijs- en toetsmateriaal, 

de online leeromgeving en notulen van verschillende commissies, zoals bijvoorbeeld 

examencommissie en opleidingscommissie. Er is geen gebruik gemaakt van het spreekuur.  

Aan het einde van de bezoekdag is in het gehele panel alle verkregen informatie verwerkt tot een 

totaalbeeld en tot een voorlopig oordeel met argumentatie. Tijdens een afsluitende mondelinge 

terugkoppeling heeft de voorzitter van het panel de voorlopige eindoordelen en belangrijkste 

bevindingen meegedeeld aan de opleiding. 

Na het visitatiebezoek heeft de secretaris op basis van alle informatie en de meningen van de 

panelleden een conceptrapportage opgesteld en voorgelegd bij alle panelleden. Met de input van 

de panelleden is een tweede concept opgesteld dat ter controle op feitelijke onjuistheden is 

voorgelegd aan de opleiding. De panelleden hebben kennis genomen van de reactie van de 

opleiding en waar nodig aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens is het rapport definitief 

vastgesteld.  
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Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden. 

 

 

Utrecht, februari 2020 

 

 

Panelvoorzitter      Lead-auditor  

 

 

  

drs. T.A.M. van der Velde     ir. A. Mulder   
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Schets van de opleiding 
 

 

 

In het studiejaar 2017-2018 is Avans Hogeschool in Den Bosch gestart met de Associate degree 

(Ad) opleiding Marketing Management. Aanleiding om deze opleiding aan te bieden, is de 

behoefte van het regionale werkveld aan een commercieel georiënteerde praktijkgerichte 

professional. Uit de gesprekken tussen de opleiding en het bedrijfsleven bleek er een specifieke 

vraag te bestaan naar een Ad-er op het gebied van sales en online marketing. In het studiejaar 

2019-2020 is de eerste lichting studenten van de opleiding afgestudeerd. De opleiding wordt 

aangeboden in de voltijdvariant. Afgestudeerden komen terecht in uiteenlopende commerciële 

functies bij regionale bedrijven, waar zij een tactisch-operationele rol vervullen.  

 

De Ad Marketing Management is onderdeel van de Avans Academie Associate degrees (AAAd).  

In 2017 heeft Avans Hogeschool in deze academie de Ad-opleidingen Human Resource 

Management, Finance, Informatica, Business, Ondernemen & Retail Management, Marketing 

Management en Communicatie ondergebracht. In 2018 en 2019 zijn de Ad-opleidingen Logistiek, 

Management, Health & Social Work, Engineering en Built Environment daaraan toegevoegd. 

De academie is gehuisvest in een apart gebouw en kent een groei in studentenaantallen. De Ad 

Marketing Management is de grootste opleiding, met 211 studenten (peildatum oktober 2019). De 

AAAd is voornemens in 2020 haar portfolio door te ontwikkelen naar een aanbod van 12 Ad- 

opleidingen met 1500 studenten. Er is zowel vanuit de AAAd als de opleiding zelf een stevige 

verbinding met het regionale werkveld. De AAAd is aangesloten bij regionale 

samenwerkingsverbanden zoals Agrifood Capital, Grow Campus, Spark en VNO/NCW 

Brabant/Zeeland. Daarnaast werkt de AAAd samen met mbo-instellingen in de regio en de 

Associate degree Academie in Roosendaal: een samenwerkingsverband van Avans Hogeschool 

en HZ University of Applied Science. Deze academie bestaat sinds 2018. In april 2019 is de 

AAAd gestart met de Kennishub, met het beoogde doel onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven bij 

elkaar te brengen rond het thema People & Sustainability. In lijn met dit thema beoogt de 

opleiding professionals op te leiden die mee kunnen bewegen in een maatschappij met een snel 

veranderende vraag naar kennis en vaardigheden. Het initiatief Kennishub zal de komende jaren 

verder vorm krijgen. Voor de opleiding Ad Marketing Management biedt dit de mogelijkheid via 

contact met strategische partners opdrachten te genereren voor projecten, stages en afstuderen.  

 

De AAAd is niet alleen de organisatievorm waarin de Ad-opleidingen zijn ondergebracht. De 

AAAd is ook leidend als het gaat om de ontwerpprincipes van het onderwijs. De academie volgt 

hierin het ontwerpkader en het pedagogisch-didactisch concept van het Regionale Associate 

degrees College (RAC) Zuidwest Nederland en Oost-Brabant. Daarnaast is een aantal gremia 

academie-breed ingericht, zoals een Strategische Adviesraad (SAR) bestaande uit 

vertegenwoordigers uit het werkveld, de opleidingscommissie en examencommissie.  

Zowel de AAAd als de opleiding bevinden zich in een ontwikkelfase, die gekenmerkt wordt door 

vraagstukken die de sterke groei in studentenaantallen en het relatief nieuwe niveau (Ad) met 

zich meebrengen. De komende periode staat in het teken van bestendiging en borging, waarbij 

de opleiding stuurt op studenttevredenheid, aansluiting bij de behoeften van het werkveld en een 

acceptabele werkdruk bij docenten.   
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Tabel administratieve gegevens 
 

Naam opleiding in CROHO Ad Marketing Management 

Type en soort hbo; Associate Degree  

Variant Voltijd  

 

Sector Economie 

Graad n.v.t. 

Studielast 120 EC 

Afstudeerspecialisatie(s) Sales 

Online Marketing 

Locatie(s) Den Bosch 

Onderwijstaal Nederlands 

ISAT code CROHO 80036 

Financiering Bekostigd  

Visitatiegroep n.v.t.  

Inleverdatum 1 mei 2020 

Bijzonder kenmerk n.v.t. 

Joint programme, met opgave van de 

betrokken partnerinstellingen en type 

graadverlening (joint/double/multiple 

degree) 

n.v.t. 
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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. 

 

 

Conclusie 

 

De opleiding voldoet aan de eisen voor standaard 1. 

 

De opleiding Ad Marketing Management komt tegemoet aan de behoefte van het (regionale) 

werkveld aan een commercieel ingestelde professional functionerend op tactisch niveau, met 

kennis en vaardigheden op het terrein van sales en online marketing. Het werkveld heeft expliciet 

verzocht om een specialisatie naar sales en naar online marketing in de opleiding. Studenten 

maken voor het tweede studiejaar een keuze voor verdieping naar deze vakgebieden. Het niveau 

van de Ad Marketing Management is geoperationaliseerd door de leeruitkomsten op NLQF 5 

niveau in vijf beroepsrollen te beschrijven. De beroepsrollen zijn afgeleid van de landelijke 

opleidingsprofielen van de bacheloropleiding Commerciële Economie en de Ad Commerce. De 

leeruitkomsten zijn onderwerp van gesprek geweest met het werkveld en getoetst aan de 

behoeften op de arbeidsmarkt. Eén van de rollen die is toegevoegd op verzoek van het werkveld 

is de rol “Vernieuwer van het vakgebied”. Het panel waardeert de wijze waarop de opleiding het 

werkveld nauw heeft betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding. Het panel stelt vast dat de 

opleiding het Ad-niveau goed heeft weten te vertalen naar leeruitkomsten (beroepsrollen) en 

moedigt de opleiding aan de dialoog met het werkveld over het Ad niveau te continueren. Het 

panel is van mening dat er een actuele en relevante opleiding tot stand is gekomen. 

 

Onderbouwing 

 

De Ad opleiding Marketing Management leidt studenten op om aan het werk te gaan als 

professional in sales of marketing in het midden- of kleinbedrijf in verschillende sectoren, of bij 

bijvoorbeeld online marketingadviesbureaus. De functies die de Ad’er kan vervullen zijn divers: 

allround online marketeer, sales specialist, SEA (Search Engine Advertising) specialist, junior 

database marketeer, marketingadviseur, (online) marketing- en communicatie medewerker, 

conversie specialist, vertegenwoordiger, junior accountmanager. De opleiding is tot stand 

gekomen in nauw overleg met het werkveld, waarbij is ingespeeld op de vraag naar een 

professional met kennis van zowel het marketing- als salesvakgebied, maar met een verdieping 

op één van deze disciplines. De opleiding onderkent de verwevenheid van beide disciplines. Er is 

tegemoet gekomen aan de wens van het werkveld door het aanbieden van een keuzemoment 

voor studenten, waarbij zij in het tweede jaar specialiseren naar één van de vakgebieden.  

 

Positionering ten opzichte van het bachelorniveau 

De basis voor de opleiding wordt gevormd door het landelijk vastgestelde opleidingsprofiel van de 

bacheloropleiding Commerciële Economie (CE) en de afgeleide landelijke beschrijving van de Ad 

Commerce. De opleiding was betrokken bij het tot stand komen van het landelijk Ad profiel 

Commerce. Zowel de bachelor- als de Ad opleiding richten zich op de vraag naar professionals in 
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de commerciële sector. Het verschil is enerzijds gelegen in het niveau waarvoor studenten 

opgeleid worden en anderzijds in de breedte van de functies die de afgestudeerden vervullen. De 

Ad Marketing Management leidt op voor functies op operationeel/tactisch niveau en de bachelor 

Commerciële Economie voor functies op strategisch niveau. De Ad’er werkt als praktijkgericht 

specialist aan eenvoudige tot gemiddeld complexe commerciële opdrachten. De afgestudeerde 

bachelor komt in functies terecht waar een bredere, meer generalistische en strategische blik 

voor nodig is. Uit de gesprekken en documentatie geeft de opleiding blijk van een duidelijk beeld 

dat zij voor ogen heeft als het gaat om de positionering van de Ad’er in de beroepspraktijk. Het 

panel is positief over de wijze waarop de opleiding het opleidingsniveau met het werkveld blijft 

aftoetsen.  

 

Beroepsprofiel en inkleuring 

Andere Ad opleidingen zoals de Ad Marketing en de Ad Commerciële Economie, leiden op tot 

brede marketingprofessionals. De Ad Marketing Management onderscheidt zich daarvan door 

studenten een brede basis mee te geven in de vakgebieden sales en online marketing, waarna zij 

zich specialiseren. Met de combinatie van beide richtingen, die de basis van de opleiding vormt, 

sluit de opleiding aan bij de ontwikkeling in de buitenwereld waarbij online marketing en offline 

marketing steeds meer in elkaar overvloeien. Daarmee speelt de opleiding in op de toenemende 

vraag vanuit het werkveld naar mensen met kennis en vaardigheden zoals bijvoorbeeld 

zoekmachinemarketing, zoekmachine adverteren en e-mailmarketing. De Ad’er Marketing 

Management verkent de markt en zoekt naar kansen en mogelijkheden voor bedrijven om hun 

commerciële doelstellingen te realiseren. Aan de andere kant inventariseert hij/zij klantbehoeftes, 

zodat het bedrijf daar zo goed mogelijk aan tegemoet kan komen. Deze rol kan de Ad’er ook 

vervullen als “intermediair”: werkzaam voor een marketing adviesbureau.  

 

De opleiding ziet het als haar opdracht professionals voor het regionale werkveld op te leiden. 

Een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven uit de regio is betrokken bij de opleiding en speelt 

een belangrijke rol in de vormgeving en de uitvoering van het onderwijs. Naar mening van het 

panel zou de (regionale) inkleuring en het onderscheidend vermogen van de opleiding nog aan 

kracht kunnen winnen. In lijn met de ambitie van de AAAd om aan te sluiten bij de topsectoren 

van Noord-Brabant (Biobased economy, Life sciences & health, Hightech, Logistiek, Agro & food, 

Maintenance & services), zouden deze sectoren explicieter terug kunnen komen in opdrachten 

en projecten. Een andere mogelijkheid is om de inkleuring vorm te geven langs de lijn van de 

Avans-brede focus op duurzaamheid en de Kennishub People & Sustainability. Daarnaast nodigt 

het panel de opleiding uit om, in dialoog met het meer internationaal georiënteerde werkveld, het 

opleidingsprofiel explicieter vanuit internationaal perspectief neer te zetten. 

 

Beoogde leeruitkomsten 

Vanuit het landelijk overleg van de CE-opleidingen is in 2019 een aanzet gedaan tot het 

formuleren van een CE opleidingsprofiel op Ad niveau (Ad Commerce). De opleiding Ad 

Marketing Management was daar actief bij betrokken. De beoogde leeruitkomsten van de 

opleiding Ad Marketing Management zijn geformuleerd in vijf rollen.  

1. Commercieel adviseur 

2. Expert met betrekking tot de markt 

3. Vernieuwer van het vakgebied 

4. Verbinder 

5. Lerende professional 
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In onderstaande tabel heeft de opleiding de beroepsrollen afgezet tegen de leeruitkomsten van 

het landelijk profiel van de Ad Commerce. 

 

 
 

Op aangeven van het werkveld is de rol van “Vernieuwer van het vakgebied” toegevoegd aan de 

rollen uit het landelijk Ad Commerce opleidingsprofiel. In deze rol volgt de Ad’er de nieuwste 

ontwikkelingen en technieken en weet hij/zij deze in te zetten. Hiermee komt de opleiding 

tegemoet aan de wens van het werkveld om professionals op te leiden die in staat zijn de nieuwe 

ontwikkelingen op marketinggebied te volgen en toe te passen.  

 

De AAAd was vertegenwoordigd in de kerngroep die de landelijke handreiking “Niveau 5 

Associate Degrees” tot stand heeft gebracht. Deze handreiking geeft een beeldschets van de 

Ad’er en een beschrijving van het Ad-niveau, met behulp van verschillende kaders (Dublin 

Descriptoren voor de Short Cycle Higher Education, het European Qualifications Framework 

(EQF) en NLQF (de Nederlandse doorvertaling). Hiermee is het (internationale) hbo-Ad-niveau 

aangetoond. De opleiding heeft bij de uitwerking van de leeruitkomsten gebruik gemaakt van 

deze beschrijving van het NLQF 5 niveau en volgt hierin de leerresultaten context, kennis, 

vaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Vaardigheden omvatten: het toepassen 

van kennis, probleemoplossende vaardigheden, leer- en ontwikkelingsvaardigheden, 

informatievaardigheden en communicatievaardigheden. De leerresultaten uit de NLQF 5 niveau 

beschrijving zijn door de opleiding per beroepsrol uitgewerkt.  

 

Onderzoekend vermogen 

Van de Ad’er Marketing Management wordt verwacht dat hij/zij in staat is door middel van 

marktanalyses en kleinschalige onderzoeken mogelijkheden en kansen voor bedrijven te 

verkennen. Een onderzoekende houding en het kunnen uitvoeren van marktverkenningen komt 

expliciet naar voren in de rol “Expert met betrekking tot de markt”. Om te kunnen beschikken over 

vaardigheden op het gebied van marktonderzoek reikt de opleiding studenten 

marktonderzoeksmethoden en -technieken aan. Ook om de rol van “Vernieuwer van het 

vakgebied” te kunnen vervullen, zal de Ad’er onderzoekend vermogen moeten tonen. Het 

signaleren van commerciële knelpunten vraagt een systematische benadering van een 

praktijkprobleem.  

Het te verwerven niveau (NLQF 5) op het gebied van onderzoek houdt in dat de Ad’-er kennis 

weet te vinden, deze kan reproduceren en aan de hand van deze kennis tot een aanpak of 

oplossing komt voor een praktijkvraagstuk. De Ad’er onderscheidt zich van de bachelor door de 

afbakening van het vraagstuk in complexiteit. Daarnaast maakt de Ad’er vooral gebruik van 

bekende onderzoeksmethodes en -technieken.  
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Werkveld en andere relevante ontwikkelingen voor het beroep 

De opleiding betrekt het werkveld actief bij de invulling van het nieuwe opleidingsprofiel. In de 

ontwikkelfase van de opleiding is een vertegenwoordiging uit het werkveld door de opleiding 

geconsulteerd. Het panel waardeert de wijze waarop de opleiding in gesprek is over zowel het 

niveau als het profiel van de opleiding. Het werkveld waar de opleiding voor opleidt is continue in 

beweging, wat van de opleiding vraagt om mee te bewegen. Met name de ontwikkelingen op het 

gebied van online marketing zijn bepalend: zowel bedrijven als consumenten kopen en verkopen 

producten en diensten in toenemende mate via internet. De opleiding geeft aan dat zij een 

ontwikkeling ziet waarbij sales en online marketing in toenemende mate met elkaar vervlochten 

raken, wat van de professional vraagt om van beide gebieden know-how in huis te hebben.  

 

Ook nu de opleiding gestart is, blijft de behoefte aan een klankbord uit het werkveld bestaan. Dit 

krijgt op verschillende manieren vorm. Op niveau van de academie is er de Strategische 

Adviesraad (SAR), die driemaal per jaar bijeen komt. De SAR heeft een adviserende en 

signalerende functie en bestaat uit acht vertegenwoordigers van het werkveld uit de regio Den 

Bosch. In maart 2019 heeft de academie de Kennishub People & Sustainability geïnitieerd, met 

als doel onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven met elkaar te verbinden op het thema van het 

wendbaar en toekomstbestendig opleiden van professionals. Daarnaast zijn er de contacten van 

de opleiding via de projecten, stages en afstudeeropdrachten. Het panel is positief over het 

contact van de opleiding met het werkveld: er is sprake van regelmatig overleg op verschillende 

niveaus en beide partijen investeren in de relatie.  
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Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 
 

 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het 

voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

 

Conclusie 

 

De opleiding voldoet aan de eisen voor standaard 2. 

 

Het panel is van mening dat de opleiding er goed in geslaagd is een studeerbaar 

onderwijsprogramma samen te stellen. Het praktijkgerichte karakter van het onderwijs sluit goed 

aan bij de verwachtingen en behoeften van studenten en het werkveld. Het programma bestaat 

uit een persoonlijke- en een inhoudelijke leerlijn. Het panel ziet de didactische visie, gebaseerd 

op “dieper leren” en leren in interactie en context, weerspiegeld in de vorm en inhoud van het 

onderwijs. Het panel is positief over de studieloopbaanbegeleiding, waarmee studenten leren om 

regie te nemen over het eigen leerproces. Het panel heeft kennisgemaakt met een gedreven en 

enthousiast docententeam, dat de student centraal stelt. Docenten beschikken over 

praktijkervaring, relevante expertise en zijn uit het hbo en het mbo afkomstig. Studenten krijgen in 

het eerste jaar een brede basis in sales en online marketing, waarna zij in het laatste jaar 

specialiseren. De ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden vormt integraal onderdeel van het 

projectonderwijs, ondersteund door het vak “Inleiding Onderzoek”. De internationale component 

vraagt nog om doorontwikkeling en verdient wat betreft het panel een integrale plaats in het 

curriculum. Het panel prijst de wijze waarop de opleiding het werkveld actief betrekt, zowel in de 

begeleiding van studenten als in het werven van praktijkopdrachten voor projecten en stages. In 

het licht van de snelle groei van de opleiding en werkdruk vraagt het panel aandacht voor het 

behoud van het kleinschalige karakter en de persoonlijke benadering van de student. 

 

Onderbouwing 

 

Opzet programma 
De Ad Marketing Management is een tweejarige opleiding. Na afronding kunnen afgestudeerden 

aan het werk of doorstromen naar een hbo-bacheloropleiding, zoals bijvoorbeeld Commerciële 

Economie. Het onderwijs wordt aangeboden in vier semesters van 30 EC, met een vergelijkbare 

opbouw. Studenten werken door middel van praktijkopdrachten aan de vijf beroepsrollen. Dit past 

goed bij de praktijkgeoriënteerde studentenpopulatie.  

De opleiding onderscheidt een persoonlijke- en een inhoudelijke leerlijn. In de persoonlijke leerlijn 

staat de ontwikkeling van de student naar professional centraal. Studenten ontwikkelen hun 

talenten en maken zich 21
e
-eeuwse vaardigheden eigen. De inhoudelijke leerlijn omvat 

projectonderwijs (praktijkvraagstukken) en inhoudelijke vakken. Studenten werken ieder semester 

groepsgewijs aan een ander praktijkvraagstuk. Het eerste jaar biedt studenten een brede basis in 

sales en online marketing. Gedurende het eerste en het tweede semester van de opleiding lopen 

studenten gedurende 20 weken drie dagen per week individueel stage (traineeship) bij een 

werkgever. Studenten bereiden zich in het derde semester aan de hand van een project voor op 

het afstuderen. In dit semester specialiseren studenten zich in de richting “sales” of de richting 

“online marketing”. Deze keuze geeft tevens richting aan het afstuderen. In het vierde semester 
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studeren studenten af op een opdracht bij een bedrijf. Zowel de voorbereiding op het afstuderen 

als het afstuderen is een individueel traject.  

 

Nadat het eerste cohort studenten het eerste jaar had doorlopen, heeft de opleiding het 

programma meer gestructureerd, in combinatie met gerichte begeleiding (coaching). Studenten 

hadden moeite met de zelfstandigheid die de opleiding van hen vroeg. De opleiding heeft nu 

deelopdrachten geformuleerd in de vorm van een beschrijving van de Opdracht, Doel, Activiteit 

en Tijd (ODAT). Studenten geven aan dat dit heeft bijgedragen aan de studeerbaarheid, omdat zij 

kunnen terugvallen op een planning en van te voren beter weten wat er van hen verwacht wordt. 

Ook geeft één van de studenten aan dat deze vorm aanzet tot effectiever leren. De opleiding 

geeft aan dat de verbeteringen hebben bijgedragen aan een reductie van de uitval (van 37% naar 

16,2%). Het panel is hiervan onder de indruk en ondersteunt de wijzigingen in de opzet, die 

passend zijn voor doelgroep. Er wordt recht gedaan aan de overgang die een deel van de 

studenten maakt van het onderwijs in het mbo naar hbo. Naar mening van het panel biedt de 

opleiding studenten met de huidige opzet een studeerbaar onderwijsprogramma.  

 
Kennis en beroepsvaardigheden 
Per semester staat een specifieke praktijkopdracht in de vorm van een project centraal. In 

semester 1 van het eerste jaar is dat het Verkoopplan, in semester 2 het Online Marketingplan. 

Studenten werken in dit eerste jaar in groepjes van vier à vijf studenten aan de projecten, waarin 

zij zich op integrale wijze de vijf beroepsrollen eigen maken. Dit houdt in dat studenten de 

verschillende beroepsrollen leren in te zetten om tot het gewenste beroepsproduct te komen. Het 

panel heeft hiervan een voorbeeld gezien tijdens de visitatiedag, waar een groepje studenten hun  

marketingadvies aan een bedrijf ten aanzien van een nieuw financieel product presenteerde. Het 

panel was zowel positief over de aanpak van het vraagstuk door de studenten, als het resultaat. 

De professionaliteit van de studenten zag het panel onder andere terug in het feit dat zij er niet 

voor schuwden de opdrachtgever een onderbouwd negatief advies te geven. In het derde 

semester werken studenten in duo’s aan een project dat hen voorbereidt op het individuele 

afstuderen in het vierde semester. Studenten zoeken voor het project in het derde semester zelf 

naar een praktijkvraagstuk en passen kennis en vaardigheden toe uit het eerste jaar. Studenten 

doorlopen in dit project het proces van het opstellen van een plan van aanpak en de 

implementatie. 

   

De inhoudelijke vakken flankeren de projecten en bieden studenten handvatten om daarin toe te 

passen. In het eerste semester zijn dat de vakken Inleiding Marketing en Inleiding Onderzoek en 

de module Business Model You. In deze laatstgenoemde module verwerft de student inzicht in 

zijn talenten en ontwikkelpunten. Dit vormt onder andere input voor de onderdelen stage 

(traineeship) en het afstuderen. De student bepaalt in overleg met de begeleidende docent aan 

welke leerdoelen hij/zij gaat werken. In het tweede semester volgen studenten de vakken 

Productontwikkeling & Positionering, Sales training basis en Engels 1. In het eerste en tweede 

semester wordt ook aandacht besteed aan beroeps- en studiehouding, middels de 

onderwijseenheid Professionaliteit. De student leert groepsgewijs feedback geven en ontvangen. 

De opleiding gebruikt ter ondersteuning van deze onderwijseenheid de online module “New 

Heroes” van Schouten & Nelissen. Het derde semester is gericht op de voorbereiding van het 

afstuderen. In het derde semester hebben studenten de keuze gemaakt voor Sales of Online 

Marketing en volgen zij een module over het specifieke vakgebied. In de module Sales komen 

onder andere sales vaardigheden, inbound sales en sales analyse aan de orde. Bij Online 
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marketing bestaat de module uit online consumentengedrag, inbound marketing en e-business & 

online marketing. Ook volgen studenten de module Engels 2. Het vierde semester is volledig 

gericht op het afstuderen.  

Het panel is van mening dat studenten relevante en actuele kennis en vaardigheden opdoen die 

aansluiten bij de vijf beroepsrollen. De opleiding hanteert daarbij een goede balans tussen 

vakinhoudelijke kennis en de ontwikkeling van de student als persoon en professional.  

 

Onderzoeksvaardigheden 

De opleiding werkt aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden conform het beleid van de 

academie. Studenten volgen het vak Inleiding Onderzoek en leren actieonderzoek uit te voeren 

tijdens de projecten. Door het uitvoeren van marktverkenningen en -analyses leveren studenten 

een bijdrage aan het oplossen van praktijkvraagstukken van bedrijven. Studenten geven aan zich 

voldoende voorbereid te voelen op het uitvoeren van onderzoek en het vastleggen van resultaten 

in een rapport. De opleiding maakt een duidelijk onderscheid tussen onderzoek op bachelor- en 

Ad-niveau. De bachelorstudent voert zelfstandig onderzoek uit waarbij hij/zij zoekt naar een 

passende methodiek. De Ad-student is in staat onderzoek toe te passen en analyses uit te 

voeren met behulp van bekende methodes. Onderzoek vindt plaats binnen een laag tot 

gemiddeld complexe context en staat ten dienste van het praktijkvraagstuk. Het panel ziet dit 

terug in de opdrachten binnen het projectonderwijs en de flankerende vakken.  

 

Internationalisering  
De opleiding geeft internationalisering vorm volgens de academie-brede visie. Daarin komt het 

kunnen leren en werken in een interculturele setting op de eerste plaats. De opleiding biedt als 

vak Engels 1 en 2 aan. Daarnaast is er een aantal internationaliseringsactiviteiten, zoals een 

studiereis naar België (Kortrijk), een excursie naar het Europees Parlement in Brussel en een 

gastcollege gegeven door een online marketeer van een internationaal bedrijf. Sommige 

studenten komen in aanraking met internationale vraagstukken door het bedrijf waar zij stage 

lopen of afstuderen. Er vindt van tevoren geen screening plaats op het internationale karakter van 

praktijkopdrachten. Het panel vindt het van belang dat alle studenten in aanraking komen met het 

internationale aspect van marketing. Dit met het oog op de verwevenheid tussen sales en online 

marketing en het feit dat de online commercie onlosmakelijk verbonden is met internationale 

markten. Het beveelt de opleiding aan internationalisering een meer integrale plaats in het 

curriculum te geven.  

 

Didactisch concept 

De opleiding volgt het Regionaal Associate degree College (RAC) in haar sociaal 

constructivistische visie op onderwijs. Uitgangspunt is dat leren betekenis krijgt in interactie en 

context. Binnen het RAC heeft een werkgroep een onderwijskundig kader en ontwerpeisen 

geformuleerd die de basis vormen voor het curriculumontwerp van de Ad-opleidingen. De Ad 

Marketing Management werkt aan de hand van dit didactisch concept. Het richt zich specifiek op 

de instromende mbo-4 student en stelt het leerproces, de beroepssituatie en het talent van de 

student centraal. Deze aspecten zijn de in de opleiding onder andere terug te vinden in 

kleinschaligheid van het onderwijs en het werken aan de hand van praktijksituaties. Studenten 

benoemen deze beide aspecten als sterke punten en als reden om voor de opleiding te hebben 

gekozen. Het leren aan de hand van praktijkvraagstukken vormen de basis voor “dieper leren”: 

kennis integraal en context-overstijgend kunnen toepassen. Formatieve toetsing en het geven en 

ontvangen van feedback hebben een belangrijke plek in het onderwijs. Het panel is gecharmeerd 
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van de “feedback wall” in één van de gangen van het gebouw. Hier laten studenten opmerkingen, 

vragen en tips achter, waarbij het management reacties plaatst. Dit past bij de korte lijnen en de 

interactie die de opleiding nastreeft. Een suggestie van het panel is om dit initiatief ook door te 

trekken naar een “feedback wall” voor docenten.  

 

Niveaus 

De begeleiding van studenten is gericht op het bieden van ondersteuning bij het nemen van 

eigen regie over het leerproces. De opbouw in niveau heeft de opleiding vormgegeven met 

behulp van het ZelCom model, aan de hand waarvan drie niveaus beschreven zijn:  

 Niveau A: lage tot gemiddelde zelfstandigheid van de student. Opdrachten en projecten 

kennen een lage tot gemiddelde complexiteit. De opleiding operationaliseert dit onder andere 

door te werken met groepen studenten met relatief intensieve begeleiding. 

 Niveau B: de student werkt zelfstandig (of in kleine groepjes) met begeleiding aan opdrachten 

of projecten die meer complexiteit kennen ten opzichte van niveau A.  

 Niveau C: de student werkt zelfstandig aan complexe opdrachten of projecten, met beperkte 

begeleiding (meer coachend en minder sturend). 

In de semesterhandleidingen en modulebeschrijvingen zijn de beroepsrollen uitgezet langs het 

niveau. Zo is per vak van tevoren duidelijk voor de student aan welke rollen gewerkt wordt en op 

welk niveau deze moeten zijn afgerond. Studenten volgen modules door het werken aan de hand 

van de recent geïntroduceerde ODAT-opdrachten. De opleiding stelt het programma en de 

begeleiding continue bij op basis van opgedane ervaringen en feedback van studenten.  

Het panel herkent het didactisch concept in de opleiding en is van mening dat de opleiding er in 

slaagt studenten een motiverende en praktijkgerichte leeromgeving te bieden. 

 
Instroom en leerroutes 

Studenten kunnen in de opleiding instromen met een havo, vwo, mbo-4 diploma of een behaalde 

21+ toets. Het merendeel van de instroom bestaat uit mbo-ers en havisten die een relatief korte 

praktijkgerichte opleiding verkiezen boven een vierjarig bachelor programma. In 2019 bestaat de 

studentenpopulatie uit 61% mbo-ers, 31% havisten en 8% overig (bijv. vwo). De opleiding geeft 

aan een toename in het aantal havisten te zien. Een deel van de studenten die zijn gestart bij een 

bacheloropleiding stroomt in bij de Ad, onder andere als gevolg van tegenvallende 

studieresultaten of het niet aansluiten van die opleiding bij de verwachtingen. Een ander deel van 

de studenten stroomt in na een tussenjaar. Het panel stelt vast dat de opleiding succesvol is in 

het bieden van een alternatief voor studenten met een praktische inslag die de stap naar 

bachelor wellicht in de toekomst wel zouden willen maken.  

 
Begeleiding 
De opleiding vindt het van belang dat de student regie heeft over zijn/haar eigen leerproces. 

Gedurende de opleiding neemt de begeleiding af in intensiteit, zodat de student toewerkt naar 

zelfstandig functioneren. Begeleiding bestaat voornamelijk uit procesbegeleiding en coaching 

door zowel docenten als werkplekbegeleiders. In het eerste jaar van de opleiding heeft iedere 

student een vaste studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleiding is gericht op het 

bewaken en het ondersteunen van de studievoortgang van de student. Iedere 

studieloopbaanbegeleider voert in het eerste jaar vier gesprekken met de student. Het eerste 

gesprek is gericht op een zo soepel mogelijke start van de opleiding, het tweede op de stage 

(traineeship), het derde op de studievoortgang en tenslotte vindt een gesprek over de keuze voor 

een specialisatie plaats.  
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Studenten geven aan dat de begeleiding door de docenten is verbeterd. Waar de eerste lichting 

studenten aangaf de begeleiding als rommelig te ervaren, zijn studenten uit de twee lichting 

positief. De opleiding bevestigt dit beeld en geeft aan dat docenten er in toenemende mate in 

slagen de juiste balans te vinden tussen coachen, sturen en loslaten. Sinds de start van opleiding 

heeft het team aanpassingen in de begeleiding aangebracht, waarmee beter ingespeeld wordt op 

de doelgroep van de Ad-opleiding. Meer structuur, het opknippen van opdrachten in kleinere 

onderdelen en het toesnijden van de begeleiding daarop werpen hun vruchten af. Het panel vindt 

de studieloopbaanbegeleiding een sterk punt van de opleiding.  

Studenten worden tijdens het projectonderwijs, de stage en het afstuderen ook begeleid door het 

werkveld. Het werkveld geeft aan dat de opleiding scholing en instructie biedt ten behoeve van de 

begeleiding. Deze bijeenkomsten met meerdere werkplekbegeleiders afkomstig van verschillende 

bedrijven, biedt tevens een mogelijkheid tot netwerken. Dit wordt door het werkveld gewaardeerd.   

 

Docenten 
Het panel heeft gesproken met een hardwerkend, gedreven en kundig docententeam. De negen 

docenten hebben een relevante inhoudelijke achtergrond en het team beschikt over een goede 

balans als het gaat om expertise op de gebieden sales en online marketing. Ongeveer de helft 

van de docenten is afkomstig is uit het hbo, de helft uit het mbo en de helft heeft praktijkervaring 

in het werkveld. Op deze evenwichtige samenstelling is door het management gestuurd. 

Docenten geven aan dat ze goed weten wie over welke kennis beschikt, zodat ze studenten -

indien nodig- kunnen doorverwijzen. Zes docenten zijn master-opgeleid, waarmee voldaan is aan 

de academie-brede ambitie om te werken met minstens 50% mastergeschoolden in de teams. 

Ook beschikken zes docenten over de Basis Didactische Bekwaamheid (BDB) en zijn er twee 

docenten die in het huidige studiejaar met de BDB-scholing starten. Scholing van docenten heeft 

de aandacht van het team, ook op het gebied van toetsing. Verschillende docenten zijn BKE-

geschoold of gaan deze scholing volgen. Daarnaast is er aandacht voor de coachende 

vaardigheden waarover docenten moeten beschikken. Per jaar bekijkt het team de 

scholingsbehoefte en neemt dit op in het jaarplan. Daarnaast worden er academie-brede 

studiedagen georganiseerd, bijvoorbeeld over thema’s zoals onderwijskwaliteit, 

studentbegeleiding, studentbegeleiding, kalibratie betreffende toetsing en beoordeling. 

Naast de taken die primair met het geven van onderwijs en het begeleiden van studenten te 

maken hebben, vervullen verschillende docenten teamoverstijgende taken. Recent is een docent  

toegetreden tot de academie-brede examencommissie en één van de docenten is lid van de 

Academieraad.  

Om het sterke punt van de persoonlijke benadering van studenten en de kwaliteit van het 

onderwijs te bewaken houdt de opleiding een docentratio van 1:24 aan. Studenten zijn tevreden 

over de begeleiding en waarderen de praktijkervaring en-expertise van docenten. Het panel is 

onder de indruk van wat het docententeam in relatief korte tijd heeft gerealiseerd. Het 

uitgangspunt van het management om in het komend jaar te focussen op bestendiging van het 

curriculum en minder op doorontwikkeling vindt het panel in het licht van de toegenomen 

werkdruk passend. Met het oog op de werkdruk en het behoud van de huidige onderwijskwaliteit 

beveelt het panel de opleiding aan om goed te anticiperen op het groeiend aantal studenten.  

 

Voorzieningen  

De Ad-opleidingen van Avans Hogeschool zijn ondergebracht in een apart gebouw, waar de 

voorzieningen en de inrichting zijn toegesneden op het didactisch concept van de opleiding. Het 

panel heeft tijdens een rondleiding open ruimtes gezien, die geschikt zijn voor groepswerk en 
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coachende begeleiding. Individuele studenten kunnen ook een plek vinden om te werken. 

Interactie tussen studenten en docenten van verschillende opleidingen komt gemakkelijk tot 

stand, omdat zij door het gebouw verspreid zijn.  

 



© NQA – HAN Ad Marketing Management Den Bosch 

 

21/31 

Standaard 3 Toetsing  
 
 

 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 
 
Conclusie 

 

De opleiding voldoet aan de eisen voor standaard 3. 

 

De opleiding heeft de visie op onderwijs in de ogen van het panel herkenbaar doorvertaald naar 

de toetsing. Het praktijkgerichte karakter van de opleiding blijkt uit de beroepsproducten waarmee 

studenten aantonen de beoogde leeruitkomsten te beheersen. De toetsen hebben een 

leerproces bevorderende- en een beoordelende functie en de toetsvormen zijn gevarieerd. Het 

panel stelt vast dat het toetsprogramma de leeruitkomsten afdekt. Toetsen worden afgenomen op 

individueel en groepsniveau. De toetsing is zodanig ingericht dat de opleiding vast kan stellen dat 

studenten zich individueel de gevraagde competenties hebben eigengemaakt. Het panel is zeer 

positief over de wijze waarop de opleiding de grote beroepsproducten heeft opgeknipt in kleinere 

en kort-cyclische toetseenheden. Voor studenten is duidelijk waaraan zij moeten voldoen, de 

opleiding voorziet in heldere studiehandleidingen. Beoordelingsformulieren en toetsmatrijzen zijn 

van te voren inzichtelijk. Het panel geeft de opleiding een compliment voor de feedback die het 

heeft teruggezien in de beoordelingsformulieren. Studenten geven aan op basis van de gegeven 

feedback te weten welke stappen nog te zetten zijn. Docenten kalibreren de beoordeling van 

toetsen voor- en achteraf. Er is scholing om de toetsbekwaamheid van docenten te bevorderen. 

Een academie-brede examencommissie en toetscommissie dragen bij aan de borging van de 

kwaliteit van toetsing, onder andere door het uitvoeren van steekproeven op toetsen en 

eindwerken. De examencommissie bevindt zich in een ontwikkelfase, waarbij het panel adviseert 

deze op twee aspecten te versterken: deskundigheidsbevordering van de nieuwe leden en ten 

aanzien van de “span of control”. 

 

Onderbouwing 

 
Visie op toetsing 
De visie op toetsing is afgeleid van de visie op onderwijs, waarin praktijkvraagstukken (leren in 

interactie en context) en de eigen regie van studenten over het leerproces een centrale rol 

spelen. Het onderwijsprogramma bestaat met name uit het werken aan beroepssituaties en 

projecten. De functie van toetsing hierin is tweeledig: om te beoordelen en om het leerproces van 

studenten te bevorderen. Een relatief groot deel van de toetsing is formatief en stelt de student in 

staat te bepalen wat hij/ zij (nog) nodig heeft om zich de beoogde of benodigde kennis en 

vaardigheden eigen te maken. Het geven en ontvangen van feedback speelt daarin een 

belangrijke rol. Feedback van mede-studenten en werkplekbegeleiders draagt bij aan de 

professionele ontwikkeling van de student.  

 
Toetsen  
De opleiding werkt vanuit een academie-breed vastgesteld toetsbeleid. Het toetsprogramma 

(examenprogramma) is gevarieerd en sluit aan bij de visie op toetsing. Het panel stelt vast dat de 

toetsvormen goed passen bij het werken aan praktijkopdrachten. Studenten tonen door middel 
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van werkstukken, portfolio’s, assessments, presentaties en rapporten aan dat zij de bijbehorende 

beroepsrollen op het juiste niveau beheersen. Het panel concludeert aan de hand van het 

examenprogramma van opleiding dat de toetsen de leeruitkomsten afdekken, zowel voor wat 

betreft de beroepsrollen, als het niveau.  

Nadat bleek dat het werken met grote toetseenheden voor veel studenten niet studeerbaar was, 

zijn deeltoetsen geïntroduceerd. Een onderwijseenheid bestaat uit verschillende deeltoetsen van 

maximaal 4 EC, waarvan de studiepunten bij elkaar opgeteld leiden tot het totaal aantal 

studiepunten. Dit leidt nu tot teveel versnippering en de opleiding wil daarom opnieuw de 

mogelijkheid van grotere toetseenheden verkennen. Een voorbeeld van een onderwijseenheid is 

het Online marketingplan (tweede semester). Het Online marketingplan is een beroepsproduct 

dat bestaat uit vier te beoordelen onderdelen: een  individueel theorieportfolio (individuele 

beoordeling) en drie groepsproducten: Customer Journey + User Experience, SEO, SEA, content 

& social media en Advies en presentatie (groepsbeoordelingen). Het is niet mogelijk om tussen 

deze onderdelen te compenseren. Het beroepsproduct wordt in zijn geheel beoordeeld door 

middel van het groepsassessment. Studenten kunnen tijdens dit assessment ook individueel 

bevraagd worden wat tot verschil in beoordeling kan leiden. Het panel vindt dat met de 

toetsvormen en de inrichting van de beoordeling voldoende recht gedaan wordt aan de 

individuele prestaties van studenten. Studenten weten uit de studie- en semesterhandleidingen 

van te voren waar de toetsing van een onderwijseenheid uit bestaat en wat er van hen verwacht 

wordt. Het panel heeft het toetsmateriaal gezien en vindt deze passend bij het Ad-niveau en goed 

aansluiten bij de visie op onderwijs.  

 

Beoordeling 
Voor de beoordeling van toetsen maakt de opleiding gebruik van toetsmatrijzen en 

beoordelingsformulieren, die voor studenten toegankelijk zijn via Blackboard. Bij een 

onderwijseenheid met meerdere deeltoetsen zijn per deeltoets beoordelingsformulieren 

beschikbaar. De opleiding hanteert toetsmatrijzen op het niveau van de onderwijseenheid. De 

beoordelingsformulieren en toetsmatrijzen bevatten duidelijke criteria en wegingen, waardoor 

beoordelingen transparant en navolgbaar zijn. Het panel heeft gezien dat de beoordelingen in de 

formulieren van duidelijke onderbouwingen worden voorzien. Naast schriftelijke feedback biedt de 

opleiding ook feedbackmomenten aan, waar studenten zich voor kunnen inschrijven. Bij het 

project Verkoopplan is dit verplicht. Assessments en afstudeerwerken worden door twee 

beoordelaars beoordeeld. Waar de beoordeling door één beoordelaar plaatsvindt, betrekt deze 

bij twijfel een andere beoordelaar. In het groepswerk vindt ook beoordeling door “peers” plaats: 

studenten krijgen feedback van mede-studenten. Omdat in de opleiding veel gebruik wordt 

gemaakt van werken met beroepsvraagstukken en beroepsproducten, geven ook begeleiders uit 

het werkveld feedback aan de student. Als het gaat om de beoordeling is hun rol adviserend. Bij 

het eindassessment van het afstuderen heeft de begeleider uit het werkveld geen formele rol.  

 
Borging en kwaliteit van de toetsing 
Beoordelaars kalibreren zowel voor- als achteraf. Naast kalibratie, vinden academie-brede 

studiebijeenkomsten plaats, zoals over het afnemen van een assessment. Bij de toetsconstructie 

zijn altijd twee docenten betrokken. Zes docenten van de opleiding zijn BKE geschoold. De 

opleiding streeft ernaar dat in juli 2020 alle docenten BKE geschoold zijn. Eén docent is SKE 

geschoold. De examencommissie wijst beoordelaars (examinatoren) aan. 

Er is een academie-brede examencommissie, bestaand uit vier leden en ondersteund door een 

ambtelijk secretaris. De commissie legt geplande activiteiten vast in een jaarplan en verantwoordt 

haar functioneren in een jaarverslag. De examencommissie bestaat nog maar relatief kort (twee 
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jaar) en bevindt zich in een fase van doorontwikkeling. Er zijn in 2019 wisselingen geweest in de 

samenstelling van de examencommissie. Gesprekken om de vacature van extern lid te vervullen 

worden op het moment van de visitatie gevoerd. Recent is een docent van de opleiding Ad 

Marketing Management toegetreden als lid. Om de borgingsfunctie van de examencommissie zo 

goed mogelijk in te vullen, zijn de voorzitter en vice-voorzitter van de examencommissie 

aangewezen als “borgingsfunctionaris”. In deze rol stellen zijn een meerjarige borgingsagenda op 

en voeren deze uit. Ieder jaar staan daar twee thema’s op waar extra aandacht naar uitgaat en 

die onder de aandacht worden gebracht bij de opleidingen. In 2019/2020 zijn de thema’s het 

voorkomen van fraude door studenten en het kalibreren van de beoordeling van toetsen en 

eindwerken. 

Er is een academie-brede toetscommissie, waarvan één docent van de opleiding lid is. Deze 

commissie monitort de kwaliteit van de toetsing en adviseert de opleidingen ten aanzien van 

constructie, afname en beoordeling. In samenwerking met de examencommissie neemt de 

toetscommisssie steekproeven op toetsen en eindwerken. Daarnaast onderzoekt de 

toetscommissie de afname van toetsen. De toetscommissie draagt bij aan de kwaliteit van 

toetsing op verschillende niveaus: beleidsmatig, op niveau van het toetsprogramma en op het 

niveau van de toetsen zelf.   

 

Het panel vindt dat de opleiding voldoende maatregelen neemt om de kwaliteit van de toetsing en 

beoordeling te borgen. Het panel stelt vast dat de examencommissie werkt conform vigerende 

wet- en regelgeving. Het panel adviseert om de examencommissie op korte termijn op twee 

aspecten te versterken. Ten eerste door middel van deskundigheidsbevordering van de nieuwe 

leden en ten tweede ten aanzien van de “span of control”. Met het oog op het toegenomen aantal 

studenten in de opleiding en de ambitie van de AAAd om door te groeien naar twaalf Ad-

opleidingen, adviseert het panel de opleiding om de examencommissie uit te breiden. Het panel 

geeft het management daarbij mee om een opsplitsing naar meerdere examencommissies of 

naar kamers te overwegen. 
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Standaard 4  Gerealiseerde leerresultaten  
 

 
 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.  

 

 

Conclusie 

 

De opleiding voldoet aan de eisen voor standaard 4.  

 

In het afstuderen laat de student zien dat hij/zij alle beroepsrollen op het vereiste niveau 

beheerst. Studenten studeren af in de gekozen specialisatie Sales of Online Marketing. Daarvoor 

gaan zij bij een bedrijf aan de slag met een praktijkvraagstuk waar een commerciële doelstelling 

aan verbonden is. De studenten worden hierin zowel door de opleiding als het werkveld begeleid. 

Er wordt een zelfstandige rol van de student in de werving van de opdracht en de uitvoering 

verwacht. De student wordt gecoacht in het formuleren van het plan van aanpak en bij de 

uitvoering. Uit de gesprekken en documentatie concludeert het panel dat de begeleiding 

adequaat is en bijdraagt aan een stimulerende leeromgeving. De student toont zijn/haar 

vorderingen door het samenstellen van een portfolio met bewijsstukken en een reflectieverslag. 

Met een eindassessment rondt de student het afstuderen af. Het panel heeft aan de hand van de 

bekeken eindwerken kunnen vaststellen dat deze het Ad-niveau laten zien en dat studenten 

werken aan relevante opdrachten. Het panel was het eens met de door de opleiding gegeven 

beoordelingen. De feedback in de beoordelingsformulieren is uitgebreid en van goede kwaliteit. 

Het werkveld is tevreden over het niveau en de inzetbaarheid van afgestudeerden.   

 

Onderbouwing 

 

Afstuderen 

Het tweede jaar van de opleiding staat in het teken van het afstuderen. Het derde semester 

maken studenten een keuze voor de specialisatie Sales of Online Marketing. Tijdens dit semester 

krijgt de student meer handvatten aangereikt om aan de slag te kunnen met praktijkvraagstukken 

op het gekozen vakgebied. Deze handvatten bestaan uit vakkennis (via de module “Sales” of de 

module “Online”) en vaardigheden en beroepshouding. De keuze voor het vakgebied Sales of het 

vakgebied Online Marketing geeft de richting aan voor het afstuderen in het vierde semester. 

Het panel is van mening dat de opbouw in het derde semester studenten goed voorbereidt op het 

afstuderen.  

 

In de afstudeerhandleiding is alle informatie omtrent het afstuderen bij elkaar gebracht. Het 

afstuderen bestaat uit een afstudeeropdracht die de student zelf werft bij een bedrijf. Zowel het 

praktijkvraagstuk als het bedrijf waar de student aan de slag gaat moeten voldoen aan een aantal 

criteria. Bij het bedrijf betreffen dat eisen ten aanzien van de omvang van het bedrijf, de werkplek, 

de begeleiding. Het praktijkvraagstuk moet een commerciële doelstelling hebben, die past bij de 

gekozen richting. De student moet in de uitvoering zelfstandig de verschillende beroepsrollen 

kunnen laten zien. Het panel vindt de afstudeeropdracht met het streven naar het behalen van 

een commerciële doelstelling goed passen bij het hands-on karakter en het Ad-niveau van de 

opleiding.  
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In een plan van aanpak werkt de student uit hoe hij/zij van plan is om de doelstelling te behalen 

en werkt de te zetten stappen uit. Dit behelst bijvoorbeeld het maken van een marktanalyse om 

de context in beeld te brengen, een beschrijving van de gehanteerde theorie of model en 

tijdsplanning. Al tijdens het opstellen van het plan van aanpak zet de student de eerste stappen 

in de uitvoering. Tijdens en na de uitvoering reflecteert de student op zijn/haar functioneren en 

het verloop van de uitvoering van het afstuderen, wat uitmondt in een reflectieverslag. Dit verslag 

is onderdeel van het portfolio, waarin de student ook andere bewijsstukken voegt waarmee hij/zij 

de vorderingen aantoont. De student rond het afstuderen af met een eindassessment. 

 

Begeleiding  

De student krijgt tijdens het afstuderen begeleiding vanuit zowel de opleiding als het bedrijf. De 

SLB-er begeleidt de student bij het werven van de afstudeeropdracht door het voeren van 

voortgangsgesprekken. Daarnaast heeft de student gedurende de afstudeerfase een eigen 

docentbegeleider. Deze geeft onder andere advies en feedback op het plan van aanpak en 

beoordeelt of de student over kan gaan naar de uitvoering. Gedurende de afstudeerperiode zijn 

er wekelijks “afstudeerkringen”, waarin studenten in groepen en onder begeleiding van een 

docent bij elkaar komen. Zij ontvangen feedback van de docent en mede-studenten op de 

producten (plan van aanpak en portfolio) in de verschillende fasen van het afstuderen. Van de 

bedrijfsbegeleider verwacht de opleiding op drie momenten formele feedback richting de student, 

de nulmeting (in de derde week na de start van de uitvoering), 1-meting (halverwege de 

uitvoeringsperiode) en tenslotte de eindmeting. Dit biedt de student en het bedrijf de mogelijkheid 

om tijdig bij te sturen en de student inzicht in zijn/haar ontwikkelpunten. De opleiding heeft tijdens 

de uitvoering van de praktijkopdracht één keer contact door middel van een bedrijfsbezoek van 

de begeleidende docent. Studenten geven aan zich goed begeleid te voelen en zij ontvangen 

coaching in lastige situaties.  

 

Eindwerken 

In 2019 is de eerste lichting studenten van de opleiding afgestudeerd. Er zijn vijftien eindwerken 

door het panel bekeken, waarvan acht van de specialisatie Sales en zeven van de specialisatie 

Online Marketing. Het panel heeft met plezier de afstudeerproducten van de opleiding bekeken 

en is positief over de relevantie van de onderwerpen. Het panel ziet in de praktijkopdrachten 

terug dat studenten uitgedaagd worden. De diversiteit aan bedrijven waar studenten voor hun 

afstuderen terecht komen, vindt het panel ook een positief punt. De beoordeling van het 

afstuderen bestaat uit drie componenten met een eigen weging: het plan van aanpak (40%), de 

uitvoering van het plan van aanpak (40%) en de reflectie (20%). De beoordeling van het portfolio 

en de beoordeling van het eindassessment vindt plaats door twee docenten, waarvan één de 

begeleider is. Ten behoeve van de beoordeling van het afstuderen zijn beoordelingsformulieren 

en toetsmatrijzen aanwezig. Het panel vindt dat de inrichting van de beoordeling van het 

afstuderen een valide en betrouwbare beoordeling borgt. Het panel kan zich vinden in de 

beoordelingen die het gezien heeft en spreekt in het bijzonder waardering uit voor de uitgebreide 

schriftelijke onderbouwing die beoordelaars geven.  

 

Het panel is onder de indruk van wat de opleiding heeft gerealiseerd als het gaat om het 

eindniveau en geeft een paar aanbevelingen mee ten behoeve van de doorontwikkeling van het 

afstuderen. Een aandachtspunt is de taalvaardigheid van studenten. Hoewel taal en spelling zijn 

opgenomen in de beoordeling (vormvereisten), adviseert het panel hierop strakker te sturen en 

vanaf de start van de opleiding aandacht aan taalvaardigheid te besteden. Bij een aantal 
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eindwerken vroeg het panel zich af of er wellicht een ander vraagstuk van het bedrijf ten 

grondslag lag aan de doelstelling waarmee studenten aan de slag zijn gegaan. Het panel wil de 

opleiding meegeven om studenten aan te zetten op zoek te gaan naar de “de vraag achter de 

vraag”.  

 

Alumni 

Het betrokken werkveld is positief over het functioneren van de afgestudeerden van de opleiding. 

Vertegenwoordigers vinden dat afgestudeerden zich onderscheiden door hun directe 

inzetbaarheid en hands-on mentaliteit. Verschillende studenten kunnen bij het bedrijf waar zij 

afstudeerden blijven. De opleiding geeft aan dat het werkveld kritisch blijft bij het aannemen van 

afstudeerders. Naast de groep studenten die aan het werk is gegaan, geeft de opleiding aan dat 

rond 20% van de afgestudeerden een hbo-bachelor vervolgopleiding volgt. Op basis van deze 

gegevens concludeert het panel dat de opleiding er in is geslaagd de eerste lichting 

afgestudeerden succesvol voor te bereiden op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. 
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Eindoordeel over de opleiding 
 

 

Oordelen op de standaarden 

 

Het visitatiepanel komt tot de volgende oordelen op de standaarden: 

 

Standaard Oordeel 

Standaard 1 Beoogde leerresultaten Voldoet 

Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Voldoet 

Standaard 3 Toetsing  Voldoet 

Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten Voldoet 

 

 

Avans Hogeschool biedt studenten met de Ad opleiding Marketing Management een relevante en 

actuele opleiding aan, die hen adequaat voorbereidt op een commerciële functie op tactisch-

operationeel niveau in het (regionale) bedrijfsleven. Daarbij kunnen studenten zich specialiseren 

naar Sales of Online Marketing, met een brede basis mee in beide vakgebieden. Het 

praktijkgerichte karakter van deze Ad-opleiding is doorvertaald naar alle aspecten in de opleiding, 

zoals het didactisch concept, de toetsing en de begeleiding. Het panel is positief over het 

gerealiseerde eindniveau. Dit is mede tot stand gekomen door de inzet van een gedreven en 

bekwaam docententeam dat continu afstemming met het werkveld zoekt. De persoonlijke 

benadering en kleinschaligheid zijn sterke punten van de opleiding, die het panel heeft 

teruggezien in de  begeleiding. Er is sprake van een samenhangend onderwijsprogramma en een 

stimulerende  leeromgeving. Studenten geven op basis van hun eigen talenten en 

ontwikkelpunten hun leerproces vorm, om de vereiste beroepsrollen aan te leren.   

 

De oordelen zijn gewogen volgens de beslisregels van de NVAO. Het visitatiepanel beoordeelt de 

kwaliteit van de bestaande Ad opleiding Marketing Management van Avans Hogeschool in Den 

Bosch als positief. 
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Aanbevelingen 
 

 

Standaard 1 

 Versterk de (regionale) inkleuring en het onderscheidend vermogen van de 

opleiding verder. De regionale topsectoren kunnen explicieter terugkomen in 

opdrachten en projecten. Een andere mogelijkheid is de inkleuring gestalte te 

geven langs de lijn van de Avans-brede focus op duurzaamheid en de Kennishub 

People & Sustainability. 

 Expliciteer, in dialoog met het meer internationaal georiënteerde werkveld, het 

opleidingsprofiel vanuit internationaal perspectief. 

 

Standaard 2 

 Geef internationalisering een meer integrale plaats in het curriculum, zodat alle 

studenten in aanraking komen met het internationale aspect van marketing. 

 Anticipeer goed op het groeiend aantal studenten. Dit draagt bij aan een 

acceptabele werkdruk en behoud van de huidige onderwijskwaliteit en het 

kleinschalige en persoonlijke karakter van de opleiding. 

 

Standaard 3 

 Versterk de examencommissie op korte termijn op twee aspecten: door middel van 

deskundigheidsbevordering van de nieuwe leden en ten aanzien van de “span of 

control”. Het panel adviseert de opleiding om de examencommissie uit te breiden.  

 

Standaard 4 

 Besteed vanaf de start van de opleiding meer aandacht aan taalvaardigheid van 

studenten en stuur in de beoordeling van het afstuderen strakker op de 

vormvereisten ten aanzien van taalvaardigheid. 

 Stimuleer studenten om op zoek te gaan naar de “de vraag achter de vraag”. Naar 

mening van het panel kan er ten aanzien van de praktijkvraagstukken van 

bedrijven nog een slag gemaakt worden in de vraagarticulatie.  
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Bijlagen  
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Bijlage 1  Bezoekprogramma 
 

Bezoekprogramma visitatie Ad Marketing Management 
Datum:    Donderdag 12 december 2019 
Tijd:    Van 8.15 tot 17.30 uur 
Locatie:    Statenlaan 67, 5223 LA ’s-Hertogenbosch 
Ruimte:    AS008 en AS207  

Tijdstip Thema Deelnemers Ruimte voor 
aantekeningen 
 

8.15 – 8.30 uur Ontvangst Panel 
Directeur 
MT-lid 
Kerndocent 
Projectleider 

Projectleider begeleidt het 
panel van de receptie naar 
de ontvangstruimte AS207 
 
 
 

8.30 – 9.15  uur 
 
 

Presentatie en gesprek Panel 
Directie 
 

Gesprek met de directie 
AAAd 

9.15 -9.45 uur Rondleiding Panel 
Presentatie studenten 

Pamel 
Kerndocent 
Projectleider  
Studenten 
 

 

9.45 -11.00 uur Bestudering van materiaal 
 
Spreekuur AS207 
 

Panel Materiaal ligt ter inzage in 
ruimte AS207 
(Map en laptop) 
 

11.00 – 12.00 uur  Gesprek met docenten  Panel  
Kerndocent 
Docent 
Docent 
Docent 
Docent 
Docent 
 

 

12.15 – 13.15 uur Gesprek met studenten  Panel 
Student leerjaar 1 
Student leerjaar 1 
 
Student leerjaar 2 
Student leerjaar 2 
 

 

13.15 – 14.00 uur Lunchpauze Panel Lunch wordt aangeboden in 
AS207 
 

14.00 – 15.00 uur Gesprek met werkveld en 
alumni 

Vertegenwoordiger Werkveld 
Vertegenwoordiger Werkveld 
Vertegenwoordiger werkveld 
 
Alumnus 
 
 

Eén alumnus was afwezig 
in verband met ziekte. Het 
was niet mogelijk op de dag 
zelf nog vervanging te 
vinden. 

15.15 – 16.00 uur Gesprek                  
Borging van kwaliteit 

Voorzitter examencommissie 
Lid examencommissie 
(borgingsfunctionaris) 
Lid toetscommissie  
Lid opleidingscommissie 
Kerndocent 

 
 

16.00 – 16.45 uur Beoordelingsoverleg Panel  

17.00 – 17.15 uur Terugkoppeling Panel, directie en team  
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Bijlage 2  Bestudeerde documenten 
 

A. Kerndocumenten op de portal 
 
-Zelfevaluatie Ad Marketing management 
-Studiehandleidingen semester 2 
-Semesterhandboeken semesters 1,3,4 
-OER 2018-2019 en OER 2019-2020 Ad Marketing Management 
-Opleidingskader Ad Marketing Management 
-Schematische vergelijking leeruitkomsten en NLQF niveau 5 
-Schematische vergelijking leeruitkomsten en landelijk Ad profiel Commerce 
-Studentenhoofdstuk (powerpoint presentatie) 
-Notitie Internationalisering binnen AAAd 
-Ontwerpkader AAAd (RAC Brabant) 
-Notitie Onderzoekend handelen binnen AAAd 
-Toetsbeleid AAAd 
-Overzicht docenten 
-Afstudeerhandleiding AAAd 
-Beoordelingsformulier afstuderen 
-Toetsmatrijs afstuderen 
-Overzicht afstudeerders en afstudeerwerken 
-Jaarplan AAAd 2019 
-Jaarplan Ad Marketing Management 2019-2020 
-Notitie praktijkgericht handelen AAAd 
Strategisch Meerjarenplan 2020-2023 
 

B. Ondersteunende documentatie voor de visitatie 

-Jaarverslag Opleidingscommissie AAAd 2018-2019 
-Toetscommissie actieplan en jaarverslag 2018-2019 
-Toetscommissie actieplan 2019-2020 
-Examencommissie Borging Eindwerken Marketing Management 
-Boekje “Wat maakt de mens tot mens”, product Kennishub 
-Selectie studieboeken ter inzage 
 

C. Representatieve selectie toetsen 
-ODAT deelopdrachten en beoordelingsformulieren 
-Verkoopplan inclusief beoordelingsformulieren 
-Theorie portfolio 
-Eindwerken 

 
 
 


