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1. BASISGEGEVENS 
 

 

NAAM INSTELLING 

 

Fontys Hogescholen 

status instelling  Bekostigd 

resultaat instellingstoets 

kwaliteitszorg  

 

Positief, behaald op 30 augustus 2019, geldig tot 4 

september 2025 

NAAM OPLEIDING (zoals in croho) 

 

B Commerciële Economie 

registratienummer croho 

 

34402 

domein/sector croho 

 

Economie 

oriëntatie opleiding 

 

Hbo 

niveau opleiding  

 

Bachelor 

graad en titel Bachelor of Science 

 

aantal studiepunten 

 

240 EC 

Locaties, afstudeerrichtingen, 

varianten en onderwijstaal 

 

Fontys International Business School, Venlo 

Commerciële Economie – International Marketing 

(voltijd, Nederlands) 

Commerciële Economie – International Marketing 

(voltijd, Duits) 

Commerciële Economie – International Marketing 

(voltijd, Engels) 

 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg 

Commerciële Economie – SPECO Sportmarketing 

(voltijd, Nederlands) 

Commerciële Economie – International Marketing and 

Management (voltijd, deels Engels) 

 

Fontys Academy for Creative Industries, Tilburg 

Commerciële Economie – Digital Business Concepts 

(voltijd, Nederlands) 

Commerciële Economie – Digital Business Concepts 

(voltijd, Engels) 

Commerciële Economie – International Events, Media, 

Entertainment Studies (voltijd, Nederlands) 

 

Fontys Hogeschool Marketing en Management, 

Eindhoven 

Commerciële Economie (voltijd) 

Commerciële Economie (deeltijd, jaar 3 en 4) 

Commerciële Economie - Leisure Management (voltijd) 

 

datum audit / 

opleidingsbeoordeling 

  

Fontys International Business School (FIBS) 

26 november 2019 
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Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) 

19 november 2019 

 

Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM) 

21 november 2019 

 

Fontys Academy for Creative Industries 

28 november 2019 
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2. SAMENVATTING 
 

 

Fontys Hogescholen biedt de opleiding Commerciële Economie (CE) aan binnen een viertal van 

haar hogescholen, waarvan Fontys International Business School (FIBS) in Venlo er één is.  

Alle vier de opleidingen worden aangeboden onder één CROHO-registratie: 34402. Vanwege de 

binnen Fontys gekozen besturingsfilosofie kennen de opleidingslocaties een relatief grote mate 

van onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar. Dit komt vooral tot uiting in verschillen in 

profilering en in de programma’s als concrete vertaling daarvan. De CE-opleidingen van elk van 

de vier Fontys hogescholen zijn apart gevisiteerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in vier 

deelrapporten.  

 

De opleiding Commerciële Economie, die bij FIBS wordt aangeduid als International Marketing 

(IM), streeft ernaar internationaal georiënteerde commercieel economen/marketeers op te 

leiden. Kenmerkend voor de CE-opleiding in Venlo is de aandacht voor de bijzondere aspecten 

van de Euregionale economie, die de grensligging van Venlo met zich meebrengt.  

 

De opleiding wordt aangeboden in drie ‘taalvarianten’: Duits, Engels en Nederlands. Vanwege 

haar ligging kent de opleiding een grote instroom van Duitse studenten. De internationale 

profilering en ambities van de opleiding zorgen ook voor instroom van internationale studenten. 

Daarnaast kent CE-IM een Nederlandstalige variant. Het programma van de drie taalstromen is 

aan elkaar gelijk.  

 

Standaard 1. Beoogde leerresultaten  

De beoogde leerresultaten van de opleiding International Marketing zijn gefundeerd op het 

landelijk vastgestelde en door het werkveld gevalideerde opleidingsprofiel. Het regionale 

werkveld heeft bovendien input geleverd voor en akkoord gegeven op de specifieke uitwerking 

van het opleidingsprofiel door de opleiding International Marketing.   

 

De opleiding heeft de breed geformuleerde leeropbrengst ‘Inzicht’ – die staat voor 

onderzoekend vermogen - uit het landelijke opleidingsprofiel verder uitgewerkt. Dit resulteert 

in een heldere visie van de opleiding op het onderzoekend vermogen van een afgestudeerde 

IM’er.  

 

Als onderdeel van de FIBS en lettend op de geografisch ligging van Venlo in het grensgebied 

met Duitsland, profileert de opleiding zich op internationalisering. Deze profilering wordt kracht 

bij gezet doordat de opleiding in de uitwerking van enkele leeropbrengsten een expliciete 

internationale dimensie heeft toegevoegd. Dit is een sterk en onderscheidend aspect van de 

Venlose opleiding.  

 

Het panel concludeert dat sprake is van een relevante en profilerende set beoogde 

leerresultaten en komt derhalve tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 1.   

 

Standaard 2. Onderwijsleeromgeving 

De opleiding heeft de relatie tussen de beoogde leerresultaten (per niveau), de leeropbrengsten 

per module, de toetsvorm en het programma inzichtelijke gemaakt in het toetsprogramma en 

de semesterhandboeken. Het programma is samenhangend door onder andere de introductie 

van leerlijnen die naar mate de jaren vorderen complexere vraagstukken met zich meebrengen 

en meer zelfstandigheid van de studenten verwachten. De onderzoeksleerlijn maakt dat 

studenten zich de benodigde onderzoeksvaardigheden eigen kunnen maken. Ook tijdens de 

projecten uit de leerlijn Marketingproces moeten de studenten hun onderzoeksvaardigheden 

tonen. De oriëntatie op de beroepspraktijk wordt gewaarborgd door het gebruik van 

beroepsauthentieke opdrachten, echte opdrachtgevers, gastcolleges en stages. De aandacht 

voor het marketingproces is zichtbaar in het programma. Maakt de opleiding de expliciete 

keuze voor een internationale profilering, dan zal de leeromgeving hier - nadrukkelijker dan nu 
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het geval is – op aan moeten sluiten (bv. verplichte buitenlandervaring, nationaliteiten 

mengen, cultureel meer divers docententeam, etc.). 

 

Het docententeam kent een zeer hoog opleidingsniveau en vertegenwoordigt de verschillende 

disciplines die men in een CE-opleiding mag verwachten. De opleiding investeert in 

professionalisering van haar docenten, zowel in groepsverband als op individuele basis.  

Het panel is onder de indruk van het hoge percentage docenten dat in het bezit is van BKO en 

BKE, en het panel prijst bovendien het initiatief voor de ontwikkeling van de Basiskwalificatie 

Digitalisering. Studenten zijn tevreden over de inhoudelijke en didactische kwaliteit van hun 

docenten.  

 

De ruimtelijke en digitale voorzieningen zijn toereikend, evenals de informatievoorziening aan 

studenten. Ontwikkelmogelijkheden ziet het panel in intensivering van de studiebegeleiding 

vanuit de leerlijn Personal & Professional Development. En ook het zich thuis laten voelen van 

internationale studenten in de IM Community is wat het panel betreft een ontwikkelpunt, zeker 

in relatie tot het gewenste internationale profiel van de opleiding. 

 

Alles overwegende komt het panel tot de conclusie dat de opleiding voldoet aan standaard 2. 

 

Standaard 3. Toetsing  

Op basis van het FIBS-toetsbeleid, de modulebeschrijvingen, de bestudeerde toetsmatrijzen, de 

ingekeken toetsen en (project)verslagen en de gevoerde gesprekken, concludeert het panel dat 

de opleiding een mix aan toetsvormen hanteert die passend is bij een opleiding Commerciële 

Economie. De toetsen representeren het juiste niveau. De opleiding heeft verschillende 

mechanismen ingevoerd die ervoor zorgen dat de toetsing op valide, betrouwbare en 

transparante wijze plaatsvindt. Het panel is onder de indruk van de uitgebreide wijze waarop 

de examinatoren de beoordelingsformulieren invullen en de studenten daarmee van bruikbare 

feedback voorzien. Dit is mede te danken aan de inzet van de Examencommissie, die samen 

met de Toetsauditcommissie goed werk verricht en haar taken serieus neemt. Het panel merkt 

wel op dat de beide commissies sterk procesgericht werken. Dit is een functionele werkwijze; 

het panel raadt de Examencommissie niettemin aan om zich, naast de handhaving van 

procedures, tevens een eigenstandig oordeel te vormen over de kwaliteit en het niveau van de 

afstudeerwerken.  

 

Op basis van bovenstaande bewijsgronden, met inachtneming van een enkel ontwikkelpunt, 

beoordeelt het panel Standaard 3 als ‘voldoet’. 

 

Standaard 4. Gerealiseerde leerresultaten 

Het panel stelt vast dat in diverse afstudeerwerken de internationale profilering van de 

opleiding onderbelicht blijft, maar het panel concludeert tevens dat (i) de bestudeerde selectie 

van afstudeerwerken getuigt van hbo-bachelorniveau, (ii) het werkveld zeer tevreden is over 

de kwaliteit van de stagiairs en alumni van IM, en (iii) de alumni een goede aansluiting ervaren 

tussen de opleiding en de beroepspraktijk dan wel het vervolgonderwijs.  Op grond hiervan 

komt het auditpanel op Standaard 4 tot het oordeel ‘voldoet’. 

 

Algemene conclusie:  

Gelet op het goed doordachte programma, de verbondenheid met het regionale werkveld, het 

hoog gekwalificeerde docententeam en de tevredenheid van zowel het werkveld als het panel 

over de afgestudeerden, concludeert het panel dat FIBS een gedegen CE-opleiding aanbiedt.   

 

Op grond van de beslisregels van de NVAO komt het panel met het oordeel ‘voldoet’ voor alle 

standaarden (en alle taalstromen), tot het eindoordeel ‘positief’ voor de opleiding Commerciële 

Economie - International Marketing van FIBS.  
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In combinatie met de eveneens positief beoordeelde CE-opleidingen van de andere drie Fontys 

Hogescholen (FEHT, FHMM en FACI), die binnen dezelfde licentie worden uitgevoerd, adviseert 

het panel de NVAO de accreditatie van de opleiding Commerciële Economie van Fontys 

Hogescholen te continueren. 

 

Na instemming van de panelleden is dit rapport vastgesteld door de voorzitter te  

Den Haag/Leiden op 3 maart 2020. 
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3. INLEIDING 
 

 

Fontys Hogescholen biedt de opleiding Commerciële Economie (CE) aan binnen een viertal van 

haar hogescholen. Het gaat om Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT), Fontys 

Hogeschool Marketing en Management (FHMM) in Eindhoven, Fontys International Business 

School (FIBS) in Venlo en Fontys Academy for Creative Industries (FACI) in Tilburg. Deze 

opleidingen opereren onder één CROHO-registratie. Vanwege de binnen Fontys gekozen 

besturingsfilosofie kennen de opleidingslocaties een relatief grote mate van onafhankelijkheid 

ten opzichte van elkaar. Dit komt vooral tot uiting in verschillen in profilering en in de 

programma’s als concrete vertaling van het betreffende competentieprofiel van de Commerciële 

Economie-opleiding. Dit leidt binnen dezelfde licentie tot verschillende specialisaties van het 

CE-programma, die alle uiteindelijk resulteren in de graad Bachelor of Science.  

 

Op de diverse locaties is niet alleen sprake van verschillende profileringen, maar ook van 

afzonderlijke docententeams en opleidingsspecifieke voorzieningen. Om die reden is gekozen 

voor aparte visitaties en rapportages per opleidingslocatie. Het auditteam heeft de opleidingen 

van FEHT, FHMM, FIBS en FACI op respectievelijk 19, 21, 26 en 28 november 2019 gevisiteerd, 

telkens in een iets gewijzigde – op de specialisaties toegesneden – samenstelling.  

 

Fontys Hogeschool heeft ervoor gekozen om de Commerciële Economie-licentie in te zetten op 

specifieke en soms sterk in ontwikkeling zijnde marktsegmenten, waar behoefte bestaat aan op 

de sector gerichte commercieel economische kennis. Dit resulteert in CE-opleidingen met eigen 

specialisaties die op de volgende wijze zijn te typeren: 

 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT), Tilburg 

1. SPECO Sportmarketing, deze specialisatie leidt studenten op voor de rol van commercieel 

econoom binnen de sportwereld; marketing voor en/of door sport.   

2. International Marketing en Management (IMM), deze specialisatie leidt studenten op voor de 

rol van commercieel econoom in een internationale context met oog voor duurzaamheid.  

 

Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM), Eindhoven 

3. Commerciële Economie (CE) in voltijd en in afbouw zijnde deeltijd, dit programma leidt 

studenten breed op. 

4. Commerciële Economie Leisure Management (CE-LM), deze specialisatie leidt studenten op 

voor de rol van commercieel econoom binnen de vrijetijdssector. 

 

Fontys International Business School (FIBS), Venlo 

5. International Marketing (IM), deze specialisatie leidt studenten op voor de rol van 

commercieel econoom in een internationale context, specifiek gericht op de Euregio Rijn-

Maas-Noord waarin Duitse en Nederlandse bedrijven één markt vormen. Dit programma 

wordt aangeboden in het Duits, Nederlands en Engels. 

 

Fontys Academy for Creative Industries (FACI), Tilburg 

6. International Event, Music & Entertainment Studies (CE-IEMES), deze specialisatie leidt 

studenten op voor de rol van commercieel econoom gericht op de creatieve industrie. 

7. Digital Business Concepts (CE-DBC), deze specialisatie leidt studenten op voor een 

commerciële baan in digital business.  

 

Het onderhavige rapport bevat de neerslag van de uitkomsten van het auditproces bij de 

Commerciële Economie-specialisatie (5) die door de Fontys International Business School in 

Venlo wordt aangeboden. De uitkomsten van het auditproces bij de andere drie Fontys 

hogescholen zijn in separate rapporten opgenomen.  
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De Commerciële Economie-opleidingen van Fontys Hogescholen maken onderdeel uit van een 

visitatiegroep met Avans Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

en HZ University of Applied Sciences.  

 

Fontys International Business School (FIBS) 

Naast de opleiding Commerciële Economie - International Marketing, biedt FIBS ook de 

economische bacheloropleidingen International Business, International Finance & Control en 

International Fresh Business Management aan. Studenten die een hbo-masteropleiding willen 

volgen, kunnen bij FIBS terecht voor de Master of Science in Business and Management en 

voor de Master of Business Administration.  

 

De opleiding Commerciële Economie, die binnen FIBS wordt aangeduid als International 

Marketing (IM), leidt internationaal georiënteerde commercieel economen op. Kenmerkend voor 

de CE-opleiding in Venlo is de aandacht voor het werken in de Euregio Rijn-Maas-Noord.  

 

De opleiding wordt aangeboden in drie ‘taalvarianten’: Duits, Engels en Nederlands. Vanwege 

haar ligging kent de opleiding een grote instroom van Duitse studenten. De internationale 

profilering en ambities van de opleiding zorgen ook voor instroom van internationale studenten. 

Daarnaast kent CE-IM een Nederlandstalige variant. Het programma van de drie taalstromen is 

aan elkaar gelijk.  

 

Onderwijsvernieuwing 

Op 14 november 2017 is het nieuwe Landelijk Opleidingsprofiel1 voor de bacheloropleiding 

Commerciële Economie gepresenteerd. De beoogde eindkwalificaties uit het nieuwe Landelijk 

Opleidingsprofiel zijn ruimer geformuleerd dan de beoogde eindkwalificaties uit het voorgaande 

Landelijke Opleidingsprofiel2 (zie Standaard 1). Dit heeft ertoe geleid dat de opleiding CE – 

International Marketing ook haar eigen opleidingsprofiel heeft aangepast, wat doorwerkt naar 

het programma. De opleiding heeft de curriculumvernieuwingen in jaar 1 en 2 reeds 

doorgevoerd. Jaar 3 en 4 worden op dit moment doorontwikkeld, wat overigens niet wegneemt 

dat het ‘oude’ curriculum niet meer wordt verbeterd. De vernieuwingen zitten onder andere in 

de introductie van meer projecten, een nadrukkelijkere focus op de praktijk, betere organisatie 

van de module Mini-company/Start-up factory en de implementatie van de leerlijn Personal & 

Professional Development,  

 

Vorige accreditatie 

Het panel dat in 2013 de audit uitvoerde, beoordeelde de CE-opleiding van FIBS positief en 

benoemde enkele concrete verbeterpunten, waarmee de opleiding aan de slag is gegaan.  

Het vorige panel raadde FIBS onder andere aan om internationalisering te concretiseren. Hier 

heeft de opleiding de afgelopen jaren aan gewerkt. Zo heeft zij in het nieuwe IM 

opleidingsprofiel internationalisering expliciet in de leeropbrengsten meegenomen. Verder heeft 

FIBS nieuw internationaliseringsbeleid opgesteld, zijn er meer internationale projecten, zijn de 

interculturele trainingen toegenomen, is er samenwerking met het lectoraat Cross-Border 

Business Development en is er nauwere afstemming tussen de drie taalvarianten.  

  

Verder vroeg het panel meer aandacht voor de toetsing van de toepassing van kennis. Hiertoe 

heeft de opleiding zowel in het oude als in het nieuwe curriculum meer case based 

kennistoetsen aan het toetsprogramma toegevoegd. Ook zijn op aanraden van het panel 

nieuwe beoordelingsformulieren voor het afstuderen geïmplementeerd.  
  

                                                
1 Dromen, Denken, Durven, Doen. Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Commerciële Economie 2018-2020, 

Landelijke overleg Commerciële Economie, 14 november 2017 
2 Commerciële Economie: de blik naar buiten. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding 

Commerciële Economie 2012-2016, Landelijke Overleg Commerciële Economie, 14 april 2012 
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4. OORDELEN OP HET NIVEAU VAN DE STANDAARDEN 
 

 

4.1. 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. 

Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten beschrijven aantoonbaar het niveau (associate degree, 

bachelor of master) zoals gedefinieerd in het Nederlands kwalificatieraamwerk en de oriëntatie (hbo of 

wo) van de opleiding. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die vanuit het regionale, het nationale 

en het internationale perspectief door het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud 

van de opleiding. Voor zover van toepassing zijn de beoogde leerresultaten tevens in overeenstemming 

met relevante wet- en regelgeving.  

 
Bevindingen 

 

Beoogde leerresultaten 

De bacheloropleiding Commerciële Economie van FIBS in Venlo volgt voor zowel de 

Nederlandse, Duitse als Engelse taalvariant het landelijk opleidingsprofiel CE 2018-2022 

getiteld Dromen, Denken, Durven, Doen. Dit profiel vormt de basis van het nieuwe curriculum 

dat vanaf het studiejaar 2018/2019 in jaar 1 is ingevoerd en momenteel ook in jaar 2 draait. 

 

Centraal in het model staat de ‘markt’. 

Op basis van kennis van en inzicht in 

marketing en economie in bredere zin, 

ontwikkelen studenten zich als 

marketeer in de domeinen ‘koers 

bepalen’, ‘waarde creëren’, ‘business 

development’ en ‘realiseren’. Daartoe 

zullen zij moeten beschikken over 

belangrijke 21st century skills zoals 

opgenomen in de buitenste cirkel van 

het model. 

 

Het landelijk opleidingsprofiel is 

ontwikkeld door het Landelijk 

Opleidingsoverleg Commerciële 

Economie (LOO CE), waaraan 

vertegenwoordigers van verschillende 

hogescholen deelnemen. Uit het 

Opleidingsprofiel zelf, en ook uit de 

gevoerde gesprekken, blijkt dat het 

landelijk opleidingsprofiel tot stand is 

gekomen aan de hand van een gedegen proces. Het is het panel duidelijk dat de diverse 

stakeholders in een vroeg stadium intensief betrokken zijn bij de totstandkoming van het 

profiel.  

 

Het LOO CE zet in het opleidingsprofiel tevens helder uiteen hoe de beoogde leerresultaten zijn 

gerelateerd aan de Dublin Descriptoren, de HEO-standaard en het Nederlands 

Kwalificatieraamwerk NLQF. Het proces dat het LOO CE heeft doorlopen heeft geresulteerd in 

een overzichtelijk en compact profiel met een breed draagvlak.  

 

Het oude curriculum, dat nog geldt voor jaar 3 en 4, is gebaseerd op de eindkwalificaties uit het 

voorgaande Landelijke Beroeps- en Competentieprofiel 2012-2016, ‘Commerciële Economie: de 
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blik naar buiten’. Dit profiel kent tien competenties: Ondernemerschap, Marktonderzoek, 

Bedrijfs- en omgevingsanalyse, Strategie en beleid, Planning en uitvoering, Sales, 

Communiceren, Leiderschap & management, Interpersoonlijk, en Intrapersoonlijk. De opleiding 

heeft hier zelf twee FIBS-specifieke competenties op het gebied van internationalisering en 

duurzaamheid aan toegevoegd. 

 

Profilering 

Alle (bekostigde) Nederlandse CE-opleidingen hanteren de competenties uit het (nieuwe) 

landelijk opleidingsprofiel. Niettemin kan iedere hogeschool een eigen inkleuring geven aan 

haar opleiding. Onder meer doordat in het landelijk opleidingsprofiel 2018-2023 de markt 

centraal staat, heeft elke CE-opleiding de mogelijkheid om deze markt zelf te definiëren en zich 

hierop te onderscheiden. De FIBS, gevestigd in Venlo, bevindt zich in de Nederlands-Duitse 

grensregio. Vanuit dat geografische gegeven profileert de opleiding zich als een internationaal 

georiënteerde CE-opleiding, zo blijkt onder andere uit de opleidingsnaam International 

Marketing (IM)3 en de aanwezigheid van het lectoraat Cross-Border Business Development.  

 

De competenties in het Landelijke Opleidingsprofiel hebben op zichzelf geen expliciete 

internationale focus. Wel zijn bij het opstellen van het landelijke profiel de wereldwijde 

ontwikkelingen op het terrein van commerciële economie en competentieontwikkeling 

meegenomen. Sterk vindt het panel het dat de opleiding IM het landelijke opleidingsprofiel 

verder heeft toegespitst op de internationale context door in de uitwerking van de beoogde 

leerresultaten expliciet aandacht te geven aan de internationale markt, aan culturele 

verschillen, wereldwijde ontwikkelingen en interculturele competenties. Zo geeft de opleiding 

het beoogde leerresultaat ‘Waarde creëren’ bijvoorbeeld op de volgende wijze inkleuring: 

“De CE’er heeft zowel oog voor het perspectief van de klant als het perspectief van de 

organisatie, tegelijk rekening houdend met en zich verhoudend tot culturele verschillen.”  

Het cursieve deel is door de opleiding zelf toegevoegd aan de landelijke uitwerking. Dit is een 

onderscheidend aspect van de Venlose opleiding. De werkveldcommissie heeft haar fiat 

gegeven aan deze specificatie van de beoogde leerresultaten.  

 

De opleiding heeft hiernaast ook een goed beeld van hoe zij zich verhoudt tot met name het 

Duitse economische onderwijs. Vanwege de overwegend Duitse, en ook de internationale en 

Nederlandse instroom, verzorgt FIBS de opleiding in zowel het Duits, het Engels als het 

Nederlands.   

 

Een tweede profilerend thema dat het managementteam naar voren brengt, en ook in het 

Zelfevaluatierapport staat benoemd, is de gehele marketingprocesgang.  

 

Onderzoek 

Aspecten van onderzoek doen en onderzoekend vermogen komen in de beoogde leerresultaten 

uit het Landelijk Opleidingsprofiel tot uitdrukking. Zo staat bijvoorbeeld in de uitwerking van 

het beoogde leerresultaat ‘Waarde creëren’: “Op basis van onderzoek en analyse maakt de 

CE’er een doelgroepkeuze. Hij leert deze klant en diens customer journey te begrijpen door 

data te analyseren, onderzoek te doen naar daadwerkelijk gedrag en de achterliggende 

motivatie en formuleert op basis hiervan doelen, middelen en een tijdpad dat aantoonbaar leidt 

tot waardecreatie”.  

 

Daarnaast is er de beoogde leeruitkomst ‘Inzicht’. Deze leeruitkomst wordt in het Landelijk 

Opleidingsprofiel niet geconcretiseerd, maar wel staat hierin dat het begrip ‘inzicht’ de vertaling 

is van de Dublin descriptor ‘onderzoekend vermogen’: “’Inzicht’ is te lezen als de duiding van 

‘de markt’ naar de vier leeropbrengsten en de vertaling van de leeropbrengsten naar ‘de 

markt’. ‘Inzicht’ staat ook voor inzicht in jezelf en heeft in die zin een relatie met de 

                                                
3 Vanaf volgend studiejaar wijzigt de naam van de opleiding in Marketing & Management.  
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commerciële skills die in de buitenste schil zijn opgenomen. ‘Inzicht’ is geïntegreerd in de 

beschrijvingen van de vier leeropbrengsten”.  

 

Naast bovenstaande generieke toelichting van het begrip ‘Inzicht’ formuleert de opleiding 

International Marketing een eigen opleidingsspecifieke invulling. Zij werkt deze in haar eigen 

Opleidingsprofiel concreet als volgt uit: 

 

 On the basis of a practical problem, the CE-er can independently define and justify a problem 

definition, research questions and objectives.  

 The CE-er can independently carry out a complex research project, if relevant with an international 

perspective.  

 The CE-er can justify his choice of sources, theories, models, and methods.  

 The CE-er can thoroughly and systematically collect and analyze data he has obtained. 

 The CE-er can critically reflect on the quality of data.  

 The CE-er can present specific advice and the resulting implications for the client.  

 The CE-er can critically reflect on his own research attitude and research behavior.  

 The CE-er is largely independently capable of iteratively (i.e.: non-linearly) moving in a 

comprehensive and complex research process. 

 

Het panel heeft waardering voor de keuze die de opleiding heeft gemaakt om de eisen die zij 

aan de studenten stelt op het gebied van onderzoekend vermogen te expliciteren. Het maakt 

zowel aan studenten als docenten duidelijk wat van hen wordt verwacht. De geformuleerde 

leerdoelen passen bij het eindniveau dat van een hbo-bachelor verwacht mag worden 

 

Weging en Oordeel 

De beoogde leerresultaten van de opleiding International Marketing zijn gefundeerd op het 

landelijk vastgestelde en door het nationale werkveld gevalideerde opleidingsprofiel.  

Het regionale werkveld heeft bovendien input geleverd voor en akkoord gegeven op de 

specifieke uitwerking van het opleidingsprofiel door de opleiding International Marketing.   

 

De opleiding heeft de breed geformuleerde leeropbrengst ‘Inzicht’ – die staat voor 

onderzoekend vermogen - uit het landelijke opleidingsprofiel verder uitgewerkt, passend bij 

haar eigen focus. Dit resulteert in een heldere visie van de opleiding op het onderzoekend 

vermogen van een afgestudeerde IM’er.  

 

Als onderdeel van de FIBS en passend bij de geografisch ligging van Venlo in het grensgebied 

met Duitsland, profileert de opleiding zich op internationalisering. Deze profilering wordt kracht 

bij gezet doordat de opleiding in de uitwerking van enkele leeropbrengsten een expliciete 

internationale dimensie heeft toegevoegd. Dit is een sterk en onderscheidend aspect van de 

Venlose opleiding.  

 

Het panel concludeert dat sprake is van een relevante en profilerende set beoogde 

leerresultaten en komt derhalve tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 1.   
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4.2. Onderwijsleeromgeving 
 

Standaard 2: Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het 

docententeam maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde 

leerresultaten te realiseren. 

Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) 

het programma. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van de toegelaten studenten. De 

docenten zijn zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig om de opleiding te verzorgen en geven 

begeleiding. De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze deelnemen aan de 

vormgeving van het eigen leerproces (student-centred).  

Indien het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands wordt verzorgd, motiveert de opleiding deze 

keuze. Dit geldt ook indien de opleiding een anderstalige opleidingsnaam hanteert. Docenten beschikken 

over voldoende beheersing van de taal waarin zij doceren. Voorzieningen worden niet beoordeeld, tenzij 

deze specifiek voor de betreffende opleiding zijn getroffen. 

 

 

Bevindingen 

 

Instroom 

De opleiding kent een Nederlandstalig, een Duitstalig en een Engelstalig programma. Het 

overgrote deel van de studentenpopulatie bestaat uit Duitse studenten (75%), die het 

Duitstalige programma volgen. Studenten met een Duits diploma `Allgemeine Hochschulreife 

(Abitur)` of `Fachhochschulreife – schulischer und praktischer Teil´ zijn toelaatbaar tot de 

opleiding. In sommige gevallen moeten zij voor toelating een deficiëntietoets Economie maken.  

 

Om toegelaten te worden tot International 

Marketing moeten Nederlandse studenten 

beschikken over een havo-, vwo- of mbo-4 

diploma. Vwo-scholieren met het profiel 

Cultuur & Maatschappij moeten tevens 

Economie of Management & Organisatie 

(M&O) hebben. Havo-scholieren met het 

profiel Cultuur & Maatschappij moeten 

naast Economie of M&O bovendien 

Wiskunde A of Wiskunde B hebben. Voor 

toelating op basis van een mbo-4 diploma 

is sprake van toelatingsrecht als de student 

beschikt over een diploma uit een verwante 

sector4.   

 

Studenten uit andere landen zijn 

toelaatbaar tot de Engelstalige opleiding als 

zij beschikken over een diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-4 diploma. 

Daarnaast moeten deze studenten beschikken over een goede beheersing van de Engelse taal. 

De opleiding heeft hier niveaueisen aan verbonden5, zo ziet het panel.  

 
  

                                                
4 Niet toegelaten worden mbo-4 studenten uit de domeinen Techniek en procesindustrie, Zorg en welzijn en 

Voedsel, natuur en leefomgeving.  
5 IELTS 6.0, TOEFL Paper 550, TOEFL Internet 80, TOEIC 670   

64

712

172

Instroom cohort 2018

Nederlands

Duits

Engels
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Programma 

 

Verbinding leerresultaten – programma 

De opleiding heeft de beoogde leerresultaten uitgewerkt naar drie niveau’s: hoofdfasebekwaam 

(eind jaar 1), afstudeerbekwaam (eind jaar 3) en startbekwaam (eind jaar 4). Het panel heeft 

de niveau-uitwerkingen, die zijn opgenomen in het eigen Opleidingsprofiel IM, bekeken.  

Het panel stelt vast dat naar mate de jaren vorderen een grotere complexiteit en 

zelfstandigheid van de studenten wordt gevraagd. Ter illustratie een deel van de niveau-

uitwerking van het beoogde leerresultaat ‘Inzicht’.  

 

Hoofdfasebekwaam 
The student can carry out a practical research project in collaboration with 

others, based on a given problem definition.  

Afstudeerbekwaam 
In consultation with the instructor, the student can describe the practical 

problem, as well as the causes and effects of the problem. 

Startbekwaam 
On the basis of a practical problem, the CE-er can independently define and 

justify a problem definition, research question and objective. 

 

Het panel stelt verder vast dat de opleiding een schema heeft opgesteld dat per semester de 

relatie weergeeft tussen de leeropbrengsten en de vakken. In dit schema zijn eveneens de 

toetsvorm(en) per vak en het aantal credits opgenomen. Het schema maakt duidelijk dat alle 

beoogde leeropbrengsten in de drie fasen van de opleiding aan de orde komen, waardoor de 

student de gelegenheid krijgt de competenties op een steeds hoger niveau te ontwikkelen.  

 

Opzet, samenhang en inhoud van het programma 

De programma’s van de drie taalvarianten zijn inhoudelijk identiek. Voor alle drie de 

programma’s geldt dat ze zijn opgebouwd uit acht semesters, die elk 30 EC betreffen. De major 

bestaat uit 210 EC en de minor heeft een omvang van 30 EC.  

 

Het panel stelt vast dat sprake is van een samenhangend programma. De opleiding zorgt hier 

op een aantal manieren voor. Om samenhang te realiseren, maakt de opleiding verder gebruik 

van leerlijnen. Het panel heeft de blauwdruk van het curriculum bekeken en stelt vast dat het 

programma is vormgegeven aan de hand van zes herkenbare leerlijnen. Het betreft de 

leerlijnen (1) Marketingproces, (2) Marketing Projects6, (3) Marketing Topics, (4) Business & 

Economics, (5) Communicatie en Cultuur, en (6) Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling. De 

zes leerlijnen zijn vrijwel allemaal elk semester vertegenwoordigd in het programma. Zo volgt 

een student in jaar 1 de modules Business & Economics I en II. In het tweedejaars project 

Start Up Factory krijgen de studenten ook les vanuit de leerlijn Business & Economics en 

passen zij hun kennis en vaardigheden op dit gebied toe bij het opzetten van hun eigen bedrijf. 

En in jaar 4 volgt in deze leerlijn vervolgens de module Business & Economics III over 

internationale handel en recht. 

  

De samenhang in het programma wordt verder gerealiseerd door de drie niveaus waarop de 

studenten de beoogde leeropbrengsten gaan beheersen; van hoofdfasebekwaam via 

afstudeerbekwaam naar startbekwaam. Een hoger niveau gaat gepaard met meer 

zelfstandigheid en een grotere mate van complexiteit. Gedurende de jaren worden de 

opdrachten complexer, moeten de studenten rekening houden met meer stakeholders, en 

neemt de mate van begeleiding af. Waar studenten eerst een deel van het marketingproces 

moesten uitvoeren, worden de projecten over de jaren heen complexer en moeten zij 

uiteindelijk zelfstandig het gehele marketingproces tot een goed einde kunnen brengen.  

 

                                                
6 De leerlijn Marketing Projects is tegelijkertijd de onderzoeksleerlijn. De focus van alle projecten is 

onderzoek. 
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Er is volgens het panel nog wel wat ruimte voor verbetering in het kader van inzichtelijkheid 

van de samenhang voor studenten. De opleiding heeft hierin al stappen gemaakt door één 

semesterboek te maken met daarin de beschrijving van alle modules uit dat semester.  

Een volgende stap kan zijn om in het semesterboek te vermelden hoe de modules zich 

(inhoudelijk) tot elkaar verhouden.   

 

Het panel spreekt overigens zijn waardering uit voor de wijze waarop de opleiding anticipeert 

op feedback van studenten, de opleidingscommissie en het werkveld met betrekking tot het 

programma en de uitvoering daarvan. Zo heeft de opleiding de vraag vanuit het werkveld naar 

meer aandacht voor B2B-marketing opgepakt door hier in het tweede jaar aandacht aan te 

besteden voordat de studenten op stage gaan. Ook uit het gesprek met de studenten blijkt dat 

bijvoorbeeld de module Mini-company/Start Up Factory het afgelopen jaar sterk is verbeterd.  

 

Oriëntatie op de beroepspraktijk 

De oriëntatie op de beroepspraktijk is zeker in voldoende mate aanwezig in het programma, zo 

constateert het panel. De onderwijskundige visie van FIBS gaat uit van zes basisprincipes: (1) 

van binnen naar buiten, (2) over grenzen heen, (3) doorbraken realiseren, (4) multidisciplinair, 

(5) impact realiseren en (6) talentontwikkeling. In de uitwerking van deze visie neemt de 

leeromgeving een belangrijke rol in. “FIBS offers a learning environment in which teaching, 

learning and research, in close connection with the professional field, are structurally 

interconnected”, zo staat in de onderwijskundige visie beschreven.  

 

Het panel ziet de onderwijskundige visie terug in de vormgeving van de opleiding. Zo werkt CE-

IM vanaf het eerste jaar werken met beroepsauthentieke opdrachten die (een deel van het) 

marketingsproces representeren. En in jaar 2 moeten studenten een marktonderzoek uitvoeren 

voor een externe opdrachtgever. In datzelfde jaar kunnen studenten tijdens de twee semesters 

durende module Start-Up Factory (SUF) een eigen onderneming opzetten.  

 

Verder merkt het panel op dat er geregeld mensen uit het bedrijfsleven voor de klas staan om 

een gastcollege of workshop te geven. Zo vernam het panel van de docenten dat in de 

afgelopen tijd onder andere een college over retailmanagement is verzorgd door Nestlé en dat 

vanuit de leerlijn Communicatie een medewerker van een reclamebureau een college heeft 

gegeven. Daarnaast is ruim de helft van de docenten zelf langer dan vijf jaar werkzaam 

(geweest) in de beroepspraktijk. Verder organiseert FIBS jaarlijks een Career Day waar (grote) 

bedrijven uit de euregio naartoe komen om gemotiveerde stagiairs en/of toekomstige 

medewerkers te werven.  

 

Onderzoekend vermogen 

De onderzoeksleerlijn in het curriculum helpt studenten bij het realiseren van de beoogde 

leerresultaten op het gebied van onderzoek, zo concludeert het panel. In jaar 1 ligt de nadruk 

op deskresearch en kwantitatief onderzoek. In jaar 2 gaan de onderzoeksmodules met name 

over kwalitatief onderzoek en marketing onderzoek. Het panel verneemt van de studenten dat 

zij de opgedane kennis direct moeten toepassen in marketingprojecten, waarbij de focus ligt op 

de onderzoeksmethode die in dat semester centraal staat. En tijdens de module Start Up 

Factory, die in jaar 2 geprogrammeerd staat, voeren studenten onderzoek uit om uiteindelijk 

een eigen bedrijf op te richten, een film voor een bedrijf te produceren of een social project in 

Afrika door te voeren. In de daaropvolgende jaren voeren studenten met grote regelmaat 

projecten uit, waarin zij hun onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen. Dit heeft het panel 

ervan overtuigd dat de opleiding in voldoende mate en op adequate wijze aandacht heeft voor 

de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.   

 

Profilering incl. internationalisering 

Uit de gesprekken, de visuele weergave van het curriculum en uit de inzage van enkele 

modulebeschrijvingen werd het het panel duidelijk dat marketingproces nadrukkelijk de rode 

draad door de opleiding vormt. Dit wordt geoperationaliseerd door middel van de leerlijn 
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Marketingproces. Het is het panel helder dat deze leerlijn de studenten op gestructureerde 

wijze leert om het gehele marketingproces van A tot Z te doorlopen; van omgevingsanalyse tot 

het stellen van doelen en van het maken van keuzes omtrent de marketingmix tot het opstellen 

van een volledig marketingplan. 

 

De profilering op International Marketing is eveneens herkenbaar in het programma. In de 

leerlijn Communication & Culture, die in jaar 1 en 2 wordt aangeboden krijgen de studenten 

Engels en een tweede vreemde taal7. Ook wordt in deze lessen aandacht besteed aan 

cultuurverschillen en interculturele communicatie. Aspecten van internationalisering komen 

bovendien terug in andere modules. Zo is er in de eerstejaars module Consumer Behaviour 

aandacht voor cultureel bewustzijn. Ook moeten studenten grote internationale B2B bedrijven 

als Amazon en Alibaba met elkaar vergelijken en is er aandacht voor de interculturele 

component in reclames van bijvoorbeeld Heineken en Bitburger.  

 

Verder biedt de opleiding studenten de gelegenheid om in het buitenland te studeren of stage 

te lopen. Voorheen was een buitenlandstage verplicht, maar in het kader van meer regie bij de 

student heeft de opleiding besloten om de keuze aan de studenten zelf te laten. De opleiding 

biedt studenten tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan het Cuba-project waarin zij 

onderzoeken hoe Cubaanse zaadveredelingsbedrijven de Europese markt kunnen betreden.  

 

Het panel merkt op dat de internationale dimensie met name wordt vormgegeven rondom de 

grensregio waar de opleiding zich in bevindt. Dit komt eveneens sterk tot uitdrukking in het 

lectoraat Cross-Border Business Development, waarvan de lector een echt boegbeeld is voor 

het regionale bedrijfsleven. Met de focus op crossborder business sluit de opleiding aan op de 

behoeften van het regionale werkveld om studenten op te leiden die in zowel Nederland als 

Duitsland aan de slag kunnen; mensen die weet hebben van de specifieke aspecten die komen 

kijken bij cross border business; mensen die op de hoogte zijn van de cultuurverschillen tussen 

Nederlanders en Duitsland. Deze insteek geeft wat het panel betreft vooral blijk van een 

regionale focus.  

 

Het panel merkt daarbij verder op dat de studenten uit de Nederlandse, de Duitse en de 

Engelse taalstroom elkaar weinig tegenkomen. Uit de gevoerde gesprekken met docenten en 

studenten begreep het panel dat studenten uit de verschillende taalstromen in de module 

Start-Up Factory en tijdens de minor bij elkaar in de klas en in werkgroepjes zitten, waardoor 

de interculturele dimensie belangrijk wordt. In de rest van het programma krijgen de Duitse 

studenten voornamelijk in het Duits les van Duitse docenten aan de hand van voornamelijk 

Duitse/Duitstalige literatuur. Ditzelfde geldt voor de Nederlandse studenten. De Engelse stroom 

kent als enige wel een studentenpopulatie waarin verschillende nationaliteiten zijn 

vertegenwoordigd en waarin de culturele verschillen kunnen worden benut om interculturele 

competenties te ontwikkelen.  

 

Maakt de opleiding de expliciete keuze voor een internationale profilering, dan zal de 

leeromgeving hier - nadrukkelijker dan nu het geval is – op aan moeten sluiten (bv. verplichte 

buitenlandervaring, nationaliteiten mengen, cultureel meer divers docententeam, etc.), zo is 

het panel van oordeel.  

 

Taalkeuze en opleidingsnaam 

De opleiding hanteert de opleidingsnaam International Marketing. Het panel gaat mee in de 

keuze voor een internationale naam, die aansluit op de internationale ambities en de 

internationale instroom in de opleiding. In aansluiting hierop ligt het eveneens voor de hand dat 

                                                
7 Alle studenten, ongeacht de taalstroom, krijgen Business English. Het beoogde niveau voor de studenten 

uit de NL- en D-stroom is B2. Voor studenten uit de international stream is dit C1.  

In principe krijgen alle niet-Nederlandse studenten als tweede vreemde taal Nederlands met streefniveau 

B1. Nederlandse studenten in de Engelse stroom krijgen in plaats van Engels de taal Duits.  
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de opleiding in het Engels wordt aangeboden. Ook de keuze om de opleiding in het Duits aan te 

bieden - vanwege de nabijheid van Duitsland en de grote groep Duitse studenten - is 

navolgbaar.  

 

Docenten 

Het docententeam kent een zeer hoog opleidingsniveau, zo constateert het panel. Twaalf 

docenten (25%) zijn gepromoveerd en 31 docenten (64%) hebben een masteropleiding 

afgerond. Op basis van de cv’s van docenten stelt het panel vast dat het team de verschillende 

disciplines vertegenwoordigt die in gezamenlijkheid de opleiding Commerciële Economie 

vormen, waaronder (international) marketing, marketing management, economie en 

organisatiewetenschappen.  

 

De professionalisering van docenten heeft binnen FIBS veel aandacht. Iedere docent moet 80 

uur per jaar besteden aan scholingsactiviteiten. Een aantal docenten volgt een intensieve 

training over internationalisering, zo vernam het panel. Ook vertelde de docenten dat zij 

deelnemen aan conferenties met andere hogescholen en universiteiten uit Europa. Docenten 

gaan verder naar seminars (bijv. over online marketing) en zij volgen cursussen (bijv. over 

data-analytics en Python). En vanaf volgend studiejaar gaan docenten de Basiskwalificatie 

Digitalisering (BKD) volgen. Deze training wordt speciaal ontwikkeld met het oog op de 

ontwikkelingen op het terrein van technologie en digitalisering.  

 

Verder zijn 46 van de 48 docenten in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs en hebben 45 

van de 48 docenten de Basiskwalificatie Examinering behaald.  

 

Uit de evaluaties blijkt dat studenten tevreden zijn over de inhoudelijk en didactische kwaliteit 

en over de betrokkenheid van de docenten. Dit komt ook naar voren uit het gesprek dat het 

panel met de studenten voerde. Sommige docenten geven in meerdere taalstromen les.  

Met elkaar ontwerpen zij ook de leerlijnen. Het docententeam werkt over de taalstromen heen 

steeds meer met elkaar samen, zo blijkt. Dit is een ontwikkeling die het panel in de toekomst 

ook graag hoopt te zien bij de studenten; een minder strikte scheiding van de drie stromen, 

dus meer vermenging.  

 

Het team bestaat uit 31 Duitse, 14 Nederlandse, één Engelse, één Indische en één Spaanse 

docent. Daarmee zijn er verschillende nationaliteiten in het team vertegenwoordigd, maar is er 

nog wel ruimte voor een betere balans. De opleiding zou daar in het wervingsbeleid de 

komende jaren bewust en nadrukkelijk op kunnen sturen als zij ambieert op te schuiven van 

een regionaal naar een steeds meer internationaal profiel.  

 

Voorzieningen 

De opleiding maakt onderdeel uit van FIBS. Alle faciliteiten die FIBS te bieden heeft zijn 

beschikbaar voor de studenten van IM. Het gebouw beschikt over voldoende lokalen die 

voorzien zijn van de nodige digitale middelen, zoals een digiboard en wifi. Het gebouw beschikt 

verder over ruimtes voor hoorcolleges, projectruimtes, stilteplekken, ruimtes speciaal voor 

videoconferences en open leerruimtes.  

 

Studenten krijgen ook af en toe les of doen groepswerk in Villa Flora. Dit is een 

bedrijfsverzamelgebouw waarin jonge en creatieve bedrijven zijn gevestigd en waar 

evenementen worden georganiseerd. De mening van studenten over de leslocatie Villa Flora 

verschilt. De ene student vindt het leuk om les te krijgen en te werken in een omgeving waar 

ook andere ondernemers rondlopen. De ander is minder enthousiast vanwege de reistijd van de 

Fontys Campus naar Villa Flora. 

 

Op basis van eigen waarnemingen, het gesprek met studenten en gelet op de NSE-resultaten, 

concludeert het panel dat de ruimtelijke voorzieningen toereikend zijn. Ditzelfde geldt voor de 

informatievoorziening. Deze geschiedt grotendeels via Sharepoint. Studenten kunnen hier de 
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modulehandelingen vinden, evenals roosters en nieuwsberichten. Ook het inleveren van 

projectopdrachten gaat digitaal via Gradework.  

 

Voorzieningen voor internationale studenten 

FIBS-beschikt over een student service center waar studenten met allerhande vragen voor 

ondersteuning terecht kunnen. Internationale studenten kunnen hier bijvoorbeeld 

ondersteuning krijgen bij het vinden van huisvestiging, het regelen van officiële papieren en het 

vinden van hun weg in Venlo. Hiernaast is sinds kort de Global Lounge geïntroduceerd.  

Van hieruit worden culturele evenementen georganiseerd met het doel om (internationale) 

studenten samen te brengen. Het panel sprak met enkele internationale studenten uit onder 

meer Zimbabwe en Engeland. Zij zijn blij met de Global Lounge, maar er kan volgens hen nog 

meer gebeuren om internationale studenten zich thuis te laten voelen in Venlo. Met name het 

feit dat de Nederlandse studenten en ook Duitse studenten erg veel met hun eigen landgenoten 

optrekken en eigen communities vormen, maakt het voor internationale studenten lastig om ‘te 

integreren’. 

 

Studiebegeleiding  

Studiebegeleiding vindt plaats vanuit de leerlijn Personal & Professional Development (PPD), die 

van jaar 1 t/m 4 in het curriculum aanwezig is (5 EC per jaar). Uit de documentatie en de 

gesprekken, kwam naar voren dat de leerlijn drie doelen dient: monitoring van de 

studievoortgang, professionele ontwikkeling en beroepsprofilering. Elke student heeft een PPD-

coach, die de student ondersteunt in zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, zo 

verneemt het panel. Studenten stellen gedurende hun studie een portfolio samen dat de 

ontwikkeling en de persoonlijke profilering van de studenten weerspiegelt. Dit portfolio moeten 

studenten in het laatste semester toelichten en verdedigen.   

 

De invulling van de leerlijn PPD behoeft volgens studenten nog aanscherping. Het panel heeft 

enkele PPD-portfolio’s bekeken en deelt de mening van de studenten. Er is vooral nog winst te 

behalen bij de 1-op-1-coaching. 

 

Weging en Oordeel  

De opleiding heeft de relatie tussen de beoogde leerresultaten (per niveau), de leeropbrengsten 

per module, de toetsvorm en het programma inzichtelijke gemaakt in het toetsprogramma en 

de semesterhandboeken. Het programma is samenhangend door onder andere de introductie 

van leerlijnen die naar mate de studiejaren vorderen complexere vraagstukken met zich 

meebrengen en meer zelfstandigheid van de studenten verwachten. De onderzoeksleerlijn 

maakt dat studenten zich de benodigde onderzoeksvaardigheden eigen kunnen maken.  

Ook tijdens de projecten uit de leerlijn Marketingproces moeten de studenten hun 

onderzoeksvaardigheden tonen. De oriëntatie op de beroepspraktijk wordt gewaarborgd door 

het gebruik van beroepsauthentieke opdrachten, echte opdrachtgevers, gastcolleges en stages. 

De profilering op het marketingproces is zichtbaar in het programma. Maakt de opleiding de 

expliciete keuze voor een internationale profilering, dan zal de leeromgeving hier - 

nadrukkelijker dan nu het geval is – op aan moeten sluiten (bv. verplichte buitenlandervaring, 

nationaliteiten mengen, cultureel meer divers docententeam, etc.). 

 

Het docententeam kent een zeer hoog opleidingsniveau en vertegenwoordigt de verschillende 

disciplines die men in een CE-opleiding mag verwachten. De opleiding investeert in 

professionalisering van haar docenten, zowel in groepsverband als op individuele basis.  

Het panel is onder de indruk van het hoge percentage docenten dat in het bezit is van BKO en 

BKE, en het panel prijst bovendien het initiatief voor de ontwikkeling van de Basiskwalificatie 

Digitalisering. Studenten zijn tevreden over de inhoudelijke en didactische kwaliteit van hun 

docenten.  
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De ruimtelijke en digitale voorzieningen zijn toereikend, evenals de informatievoorziening aan 

studenten. Ontwikkelmogelijkheden ziet het panel in intensivering van de studiebegeleiding 

vanuit de leerlijn Personal & Professional Development. En ook het zich thuis laten voelen van 

internationale studenten in de IM Community is wat het panel betreft een ontwikkelpunt, zeker 

in relatie tot het gewenste internationale profiel van de opleiding. 

 

Alles overwegende komt het panel tot de conclusie dat de opleiding voldoet aan standaard 2. 
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4.3. Toetsing 
 

Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

Toelichting NVAO: De beoordeling is valide, betrouwbaar en voldoende onafhankelijk. De eisen zijn helder 

voor de studenten. De kwaliteit van de tentaminering en examinering wordt voldoende gewaarborgd en 

voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidsvereisten. De toetsen ondersteunen het eigen leerproces van de 

student.  

 

 

Bevindingen 

 

Systeem van toetsen en beoordelen 

De opleiding International Marketing werkt volgens het FIBS-brede toetsbeleid8. 

Uitgangspunten van dit beleid zijn dat de toetsing het leren stuurt en dat toetsing zoveel 

mogelijk plaatsvindt in een simulatieve of authentieke setting. Om dit te realiseren is er een 

grote mate van verbindingen en consistentie gerealiseerd tussen de beoogde leerresultaten, de 

lesinhoud en de toetsen, zo stelt het panel vast.  

 

De beoogde leerresultaten zijn uitgewerkt naar de niveaus propedeusebekwaam, 

hoofdfasebekwaam en startbekwaam. De curriculumcommissie heeft per semester een schema 

opgesteld waarin is weergegeven welke beoogde leerresultaten in elke module moeten worden 

getoetst. Op basis van deze informatie stellen de verschillende - taalstroomoverstijgende – 

themacoördinatoren met hun team de leerdoelen op en verwerken deze in een toetsmatrijs.  

De curriculumcommissie houdt in de gaten of alle leerdoelen bij elkaar de beoogde 

leeropbrengsten - per niveau - representeren. De examinatoren gebruiken de toetsmatrijs van 

een module om een toets te ontwikkelen.  

 

Het nieuwe programma is samen met het nieuwe toetsprogramma ontwikkeld en kent – mede 

op verzoek van studenten – grotere toetseenheden (5 EC), waardoor het totaal aantal toetsen 

nu lager ligt. In het eerste jaar ligt de nadruk op het toetsen van kennis en vaardigheden. 

Daarna verschuift de focus naar toetsing binnen projecten, groeps-, reflectie en 

onderzoeksopdrachten. Het panel ziet in de toetsing een sterke theoretische focus, passend bij 

de focus op het marketingproces. 

 

Verder waardeert het panel de wijze waarop de examinatoren feedback geven aan de 

studenten. De beoordelingsformulieren van zowel de toetsen als de afstudeerwerken laten het 

panel zien dat de examinatoren hun taak serieus nemen en uitgebreide en heldere feedback 

geven, die de student kan gebruiken om zijn verdere leerproces vorm te geven.  

 

Het panel heeft verder een aantal semesterboeken bekeken en komt tot de conclusie dat deze 

de studenten een duidelijk beeld geven van de leerdoelen, opdrachten, literatuur, de toetsvorm 

en -criteria per module.  

 

Afstudeerprogramma 

Het huidige afstudeerprogramma, waarvan het panel diverse afstudeerproducten heeft 

bekeken, is nog gebaseerd op het landelijk Beroeps- en Competentieprofiel 2012-2016.  

De afstudeerfase bestaat uit een aantal leerarrangementen (ALA’s), waarin de student op 

eindniveau werkt aan alle competenties. Een substantieel onderdeel van de afstudeerfase is 

gewijd aan het afstudeerproject, aangeduid als ALA12. In ALA12 onderzoekt de student op een 

passende werkplek een beroepsrelevant bedrijfsprobleem op methodologisch verantwoorde 

wijze en werkt dit oplossingsgericht uit op het niveau van een startbekwaam marketeer.  

De afstudeeropdracht resulteert in een scriptie, een reflectieonderdeel, een presentatie en 

verdediging met een totale omvang van 28 EC. 

                                                
8 Test Policy, Fontys International Business School, draft 30-01-19 
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De beoordeling van ALA12 wordt uitgevoerd door een afstudeercomité bestaande uit de 

afstudeerbegeleider, een tweede examinator (tevens voorzitter) en een extern 

gecommitteerde. Laatstgenoemde geeft feedback over de relevantie van het 

afstudeeronderzoek en de beroepsbekwaamheid van de student. Hij kan tevens advies 

uitbrengen voor de beoordeling, maar het uiteindelijke oordeel is voorbehouden aan de twee 

examinatoren.  

  

Het panel heeft het beoordelingsformulier van het afstudeerproject bestudeerd en is van 

mening dat dit goed in elkaar zit. Uit het beoordelingsformulier blijkt dat er op één onderdeel 

een onvoldoende (minimaal een 4,5) gescoord mag worden, mits deze gecompenseerd wordt 

door een ander onderdeel. Het panel adviseert heroverweging van deze 

compensatiemogelijkheid. 

 

Het nieuwe curriculum voor jaar 4, met als uitgangspunt het Landelijk Opleidingsprofiel 

Bachelor Commerciële Economie 2018-2022, is momenteel in ontwikkeling. Wel is er reeds een 

opzet voor de inrichting van het afstudeerprogramma. Hieruit blijkt dat het 

afstudeerprogramma blijft bestaan uit meerdere onderdelen. Ook maakt de opzet duidelijk dat  

het afstudeerprogramma zal gaan bestaan uit minder, maar grotere toetseenheden. Het panel 

juicht deze ontwikkeling toe.  

 

Kwaliteitsborging 

Het panel heeft een aantal toetsmatrijzen en bijbehorende toetsen bekeken en is overtuigd van 

het niveau en de kwaliteit van de toetsen. De opleiding borgt de kwaliteit van de toetsing op 

diverse manieren. Allereerst merkt het panel op dat in het FIBS-toetsbeleid de taken van alle 

betrokkenen in het toetsproces duidelijk zijn omschreven. Alle examinatoren zijn verder in het 

bezit van een BKE-certificaat en werken volgens een vastgesteld handboek voor het ontwerpen, 

administreren en beoordelen van toetsen. Bij het ontwerpen van een toets zijn altijd tenminste 

twee examinatoren betrokken.  

 

Assessments en mondelinge toetsen worden in principe altijd afgenomen door twee 

examinatoren om de betrouwbaarheid van de beoordeling te borgen. Is dit niet mogelijk dan 

maakt de opleiding – met toestemming van de student – opnames van het assessment of de 

examinator documenteert zeer nauwkeurig het toetsproces en zijn beoordeling.  

 

Verder vernam het panel uit diverse gesprekken dat er regelmatig kalibratiesessies worden 

georganiseerd, zowel binnen de themagroepen van de eigen opleiding als opleidingsbreed waar 

het gaat om de afstudeerwerken. Ook vinden er kalibratiesessies plaats met de andere CE-

opleidingen van Fontys. In aanvulling hierop geeft het panel de opleiding in overweging om 

tevens met CE-opleidingen van andere hogescholen kalibratiesessies te organiseren.  

 

Ten slotte zijn er nog de Examencommissie en de Toetsauditcommissie (TAC). Laatstgenoemde 

is verantwoordelijk voor de borging van de toetskwaliteit op operationeel niveau. De TAC voert 

hiertoe audits uit, waarbij zij met name het ontwerp- en beoordelingsproces onder de loep 

neemt. De TAC heeft een eigen kalender en heeft bijvoorbeeld afgelopen periode de toetsen uit 

semester 7 onder de loep genomen en de volgende periode gaat zij aan de slag met 

groepsopdrachten.  

 

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de borging van het eindniveau van de opleiding. 

Het panel heeft enkele jaarverslagen van de Examencommissie bekeken en concludeert dat 

deze een duidelijk beeld geven van de werkzaamheden. Ook uit het gesprek met de 

Examencommissie blijkt dat zij haar taak serieus neemt en een belangrijke rol speelt in o.a. het 

structureel en uitgebreid invullen van de beoordelingsformulieren door de examinatoren.   

 

Het panel merkt op dat de Examencommissie, net als de TAC, sterk procesgericht is. Zelf geeft 

de Examencommissie aan: “we kijken naar de PDCA-cyclus en borgen deze cyclus zorgvuldig”. 



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie, Fontys International Business School,  

Fontys Hogescholen, versie 2.0 21 

Het panel begreep dat de Examencommissie het afgelopen jaar zelf geen eindwerken heeft 

bekeken. Het panel raadt de Examencommissie aan in de toekomst nadrukkelijker een 

inhoudelijk oordeel te vormen over het gerealiseerde eindniveau. Overigens vraagt de 

Examencommissie wel naar de mening van examinatoren en extern gecommitteerden over het 

eindniveau en woont zij zelf iedere periode één of enkele afstudeerzittingen bij. Dit neemt 

echter niet weg dat het raadzaam is om zelf vast te stellen wat de gerealiseerde leerresultaten 

van de afgestudeerden zijn en hierover een eigenstandig oordeel te vormen.   

 

Weging en Oordeel  

Op basis van het FIBS-toetsbeleid, de modulebeschrijvingen, de bestudeerde toetsmatrijzen, de 

ingekeken toetsen en (project)verslagen en de gevoerde gesprekken, concludeert het panel dat 

de opleiding een mix aan toetsvormen hanteert die passend is bij een opleiding Commerciële 

Economie. De toetsen representeren het juiste niveau. De opleiding heeft verschillende 

mechanismen ingevoerd die ervoor zorgen dat de toetsing op valide, betrouwbare en 

transparante wijze plaatsvindt. Het panel is onder de indruk van de uitgebreide wijze waarop 

de examinatoren de beoordelingsformulieren invullen en de studenten daarmee van bruikbare 

feedback voorzien. Dit is mede te danken aan de inzet van de Examencommissie, die samen 

met de Toetsauditcommissie goed werk verricht en haar taken serieus neemt. Het panel merkt 

wel op dat de beide commissies sterk procesgericht werken. Dit is een functionele werkwijze; 

het panel raadt de Examencommissie niettemin aan om zich, naast de handhaving van 

procedures, tevens een eigenstandig oordeel te vormen over de kwaliteit en het niveau van de 

afstudeerwerken.  

 

Op basis van bovenstaande bewijsgronden, met inachtneming van een enkel ontwikkelpunt, 

beoordeelt het panel Standaard 3 als ‘voldoet’.   
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4.4. Gerealiseerde leerresultaten 
 

Standaard 4: De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn 

gerealiseerd. 

Toelichting NVAO: Het realiseren van de beoogde leerresultaten blijkt uit de uitkomsten van toetsen, de 

eindwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. 

 

Bevindingen 

 

Wijze waarop afgestudeerden in de praktijk functioneren 

De vertegenwoordigers uit het werkveld zijn zeer positief over de alumni, zo vertellen zij het 

panel. Ze merken op dat de studenten van International Marketing goed functioneren tijdens 

stages en afstuderen. Het werkveld waardeert bovendien het enthousiasme en de open-minded 

instelling van de studenten. De positieve ervaringen van de werkveldvertegenwoordigers 

worden bevestigd door de feedback van de bedrijfsbegeleiders bij het afstuderen. Het panel zag 

in de beoordelingsformulieren van de afstudeerwerken die het bekeek dat bedrijfsbegeleiders 

regelmatig het oordeel ‘excellent’ geven. Dit blijkt tevens uit het werkveldonderzoek dat Fontys 

IM in 2018 uitvoerde. Ruim 85% van de bedrijfsbegeleiders geeft hierin aan de afstudeerder 

een baan aan te willen bieden. Het enthousiasme van bedrijven als Kraft Heinz, Johnson & 

Johnson, Picnic, Henkel en Amazon om deel te nemen aan de Career Day van FIBS maken het 

panel eveneens duidelijk dat werkgevers azen op studenten International Marketing van Fontys 

in Venlo.  

 

Ook de alumni met wie het panel sprak zijn zeer tevreden met wat zij aan Fontys hebben 

geleerd. Zij voelen zich capabel om aan de slag te gaan in het werkveld. Dit wordt ondersteund 

door een recent alumni-onderzoek (2018). Van de studenten die na hun afstuderen wilden 

gaan werken, vond 72% binnen drie maanden na het afstuderen een baan. Ruim 97% vond 

binnen een jaar een baan. Alumni komen niet alleen in Nederland en Duitsland terecht, maar 

gaan ook aan de slag in landen als Australië, Engeland en Italië, zo vernam het panel van hen.  

 

Een aanzienlijk deel van de Duitse alumni kiest ervoor om een vervolgopleiding (master) te 

gaan doen. Het panel vernam van de alumni waarmee het sprak dat Duitse recruiters een 

bachelor slechts als een half diploma beschouwen. Om in Duitsland een mooie baan te vinden 

met een goed salaris, besluit een deel van de alumni daarom alsnog een master te volgen.  

Wel benadrukken de Duitse alumni dat zij de praktijkgerichte benadering van International 

Marketing erg waarderen en veel meer geleerd hebben van hun tijd aan Fontys dan aan de 

universiteit. De opleiding IM vormt een goede basis voor een vervolgopleiding, zo geven zij 

aan.  

 

Eigen oordeel van het panel over de gerealiseerde leerresultaten 

Het panel heeft van vijftien studenten, afgestudeerd in de periode van januari 2018 tot en met 

augustus 2019, de afstudeerwerken (inclusief ingevulde beoordelingsformulieren) bestudeerd. 

Het betrof (naar rato) drie studenten uit de Nederlandstalige stroom, drie studenten uit de 

Engelstalige stroom en negen studenten uit de Duitstalige stroom. De selectie van de 

afstudeerwerken is bepaald aan de hand van een gestratificeerde selectie met een spreiding in 

de beoordelingen gegeven door de examinatoren. Van vijf studenten (drie Duits, één Engels, 

één Nederlands) heeft het panel tevens de producten van ALA19 en ALA610 bekeken. Samen 

met het afstudeerwerk (ALA12) heeft het panel hiermee inzicht in alle beoogde/gerealiseerde 

leerresultaten.  

 

                                                
9 ALA1 is onderdeel van de afstudeerfase en betreft een casustoets over B2B Marketing voor 4 EC.  
10 ALA6 is onderdeel van de afstudeerfase en betreft een casustoets en projectopdracht over Marketing 

Communication voor 4 EC.  
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De selectie is gemaakt door het panel op basis van een overzicht van de opleiding, waarin alle 

afstudeerwerken van de afgelopen anderhalf jaar zijn opgenomen.  

 

Het panel is van oordeel dat de studenten aan de hand van de afstudeerwerken en de 

opdrachten uit ALA1 en ALA6 laten zien dat zij de beoogde leerresultaten realiseren. Over het 

algemeen kan het panel zich vinden in de cijfers die door de examinatoren zijn gegeven.  

Met inachtneming van de niveauverschillen (met eindcijfers voor de bestudeerde 

afstudeerproject tussen 5.5 en 9.2) stelt het panel vast dat de studenten hun eindproducten 

voorzien van een degelijke theoretische onderbouwing. Met name de studenten uit de Duitse 

stroom blinken hierin uit. De afstudeerwerken zijn goed leesbaar en maken het panel duidelijk 

dat de studenten in voldoende mate in staat zijn om vraagstukken uit de marketingpraktijk aan 

te pakken door het uitvoeren van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek.  

  

Gelet op de profilering van de opleiding (internationalisering en het marketingproces) vond het 

panel sommige eindwerken wat “naar binnen gericht”. Hiermee bedoelt het panel dat er in de 

eindwerken meer aandacht kan zijn voor de klant(behoefte) enerzijds. En anderzijds had het 

panel verwacht dat de focus op internationalisering een prominentere rol zou spelen in de 

eindwerken, dan uit de bekeken steekproef blijkt. Dit zijn wat het panel betreft 

ontwikkelpunten, die niets afdoen aan de constatering dat de studenten de beoogde 

eindkwalificaties op hbo-bachelorniveau realiseren.  

 

Weging en Oordeel 

Het panel stelt vast dat in diverse afstudeerwerken de internationale profilering van de 

opleiding sterker naar voren had kunnen komen. Het panel concludeert tevens dat (i) de 

bestudeerde selectie van afstudeerwerken getuigt van hbo-bachelorniveau, (ii) het werkveld 

zeer tevreden is over de kwaliteit van de stagiairs en alumni van IM, en (iii) de alumni een 

goede aansluiting ervaren tussen de opleiding en de beroepspraktijk dan wel het 

vervolgonderwijs.  Op grond hiervan komt het auditpanel op Standaard 4 tot het oordeel 

‘voldoet’.  
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5. ALGEMEEN EINDOORDEEL 
 

 

Gelet op het goed doordachte programma, de verbondenheid met het regionale werkveld, het 

hooggekwalificeerde docententeam en de tevredenheid van zowel het werkveld als het panel 

over de afgestudeerden, concludeert het panel dat FIBS een gedegen opleiding aanbiedt.  

Het panel vraagt aandacht voor de keuzes die zijn gemaakt op het gebied van 

internationalisering.  

 

Op grond van de beslisregels van de NVAO komt het panel met het oordeel ‘voldoet’ voor alle 

standaarden (en alle taalstromen), tot het eindoordeel ‘positief’ voor de opleiding Commerciële 

Economie - International Marketing van FIBS als geheel.  

 

In combinatie met de eveneens positief beoordeelde CE-opleidingen van de andere drie Fontys 

Hogescholen (FEHT, FHMM en FACI), die binnen dezelfde licentie worden uitgevoerd, adviseert 

het panel de NVAO de accreditatie van de opleiding Commerciële Economie van Fontys 

Hogescholen te continueren voor een periode van zes jaar. 

 

 

 

 

 
  



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie, Fontys International Business School,  

Fontys Hogescholen, versie 2.0 26 
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6. AANBEVELINGEN 
 

 

In het rapport zijn diverse ontwikkelpunten benoemd. Deze ontwikkelpunten zijn alle van 

belang, maar het panel wil in dit hoofdstuk de nadruk leggen op de volgende twee 

aanbevelingen: 

 

Internationale versus regionale profilering 

De opleiding profileert zich als een internationaal gerichte marketingopleiding. Gedurende de 

audit kwam het panel steeds meer tot de constatering dat het vooral een opleiding is die 

gericht is op de regio, die door haar ligging in de grensregio met Duitsland als vanzelf een 

internationale dimensie kent. Met de focus op de Euregio heeft de opleiding wat het panel 

betreft een sterke troef in handen.  

 

De vraag die het panel dan ook aan de opleiding wil voorleggen is of zij inderdaad echt een 

internationale opleiding wil zijn, of vooral een (Eu)regionaal georiënteerde opleiding. De wijze 

waarop de opleiding op dit moment is georganiseerd duidt op het laatste. Dit sluit overigens 

ook mooi aan bij het onderzoeksgebied van het lectoraat Cross-Border Business Development.  

 

Wil de opleiding zich als internationale opleiding profileren, dan zal zij een aantal keuzes in de 

uitvoering van het onderwijs moeten heroverwegen, zo merkt het panel op. Het gaat onder 

meer om de legitimiteit van de drie taalstromen, de huidige culturele diversiteit in het 

docententeam in relatie tot wat een internationaal georiënteerde opleiding vereist, het al dan 

niet verplicht stellen van een buitenlandervaring (bijv. tijdens minoren), het sturen op de 

internationale dimensie in afstudeeronderzoeken, etc.  

 

Leerlijn Personal & Professional Development 

De leerlijn Personal & Professional Development in haar huidige vorm is relatief nieuw. Uit de 

gesprekken met studenten bleek dat de leerlijn PPD op dit moment nog niet voldoet aan hun 

verwachtingen. Het panel raadt de opleiding dan ook aan om deze leerlijn nog eens goed onder 

de loep te nemen en ook met studenten te bespreken hoe deze leerlijn van grotere 

toegevoegde waarde kan worden gemaakt. PPD is bedoeld om de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van studenten te ondersteunen en te stimuleren. Studenten betrekken bij de 

verbetering van deze leerlijn draagt direct bij aan de ontwikkeling die met deze leerlijn beoogd 

wordt. 
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BIJLAGE I  Scoretabel 
 

Scoretabel paneloordelen 
Fontys Hogescholen 

Fontys International Business School 
hbo-bachelor Commerciële Economie – International Marketing 

 
Taalstromen Nederlands, Duits en Engels 

 
 

Standaard Oordeel 

 

Standaard 1. De beoogde leerresultaten Voldoet 

 

Standaard 2. Onderwijsleeromgeving Voldoet 

 
 

Standaard 3. Toetsing  Voldoet 

 

 

Standaard 4. Gerealiseerde leerresultaten Voldoet 

 
 

Algemeen eindoordeel Positief 

 
 
 



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie, Fontys International Business School,  

Fontys Hogescholen, versie 2.0 30 

  



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie, Fontys International Business School,  

Fontys Hogescholen, versie 2.0 31 

BIJLAGE II  Programma, werkwijze en beslisregels 
 

Auditprogramma Beperkte Opleidingsbeoordeling11 t.b.v. hbo-bacheloropleiding 

Commerciële Economie, Fontys Hogescholen – 26 november 2019 

 

 

Tijd Programma-onderdeel Gespreksparnters 

08.00 Panel aanwezig bij Fontys  

08.30 – 09.15 Gesprek met MT  Directeur FIBS 

 Opleidingsmanager 

 Coördinator fase 2 en projectleider visitatie 

 Manager kwaliteitszorg en internationalisering 

09.15 – 09.45 Van de campus naar “2 

Brüder” in centrum Venlo 

 2e jaars student Duitse stroom, OC lid 

 Opleidingsmanager 

 Coördinator fase 2 en projectleider visitatie 

 Manager kwaliteitszorg en internationalisering 

 Docent IM en lectoraat crossing borders 

09.45 – 10.45  Bezoek en rondleiding 

retailer “2 Brüder” 

 Marketingmanager “2 Brüder” 

 4e jaars student Duitse stroom, stagiair bij Stichting 

Venlo Partners 

 2e jaars student Duitse stroom, OC lid 

 Opleidingsmanager 

 Coördinator fase 2 en projectleider visitatie 

 Manager kwaliteitszorg en internationalisering 

 Docent IM en lectoraat crossing borders 

10.45 – 11.15  Van “2 Brüder” in centrum 

Venlo terug naar campus 

 2e jaars student Duitse stroom, OC lid 

 Opleidingsmanager 

 Coördinator fase 2 en projectleider visitatie 

 Manager kwaliteitszorg en internationalisering 

 Docent IM en lectoraat crossing borders 

11.15 – 11.30 Pauze  

11.30 – 12.15  Gesprek met studenten  1e jaars student Engelse stroom 

 2e jaars student Nederlandse stroom 

 2e jaars student Duitse stroom, OC lid 

 2e jaars student Engelse stroom 

 2e jaars student Duitse stroom 

 3e jaars student Engelse stroom, IMR voorzitter 

studentenfractie 

 3e jaars student Engelse stroom 

 3e jaars student Engelse stroom 

 4e jaars student Duitse stroom 

 4e jaars student Nederlandse stroom 

12.15 – 13.15 Lunch, inloopuur, 

materiaalinzage, rondleiding 

 

13.15 – 14.00 Gesprek met docenten  Docent en OC voorzitter 

 Docent en coördinator minor IBM 

 Docent en coördinator fase 3 

 Docent 

 Docent en coördinator marketing process 

 Docent en coördinator onderzoek 

 Docent en coördinator Business & Economics 

                                                
11  In verband met de privacywetgeving zijn in het programma uitsluitend de functies/rollen van 

gesprekspartnersopgenomen. De namen van de gesprekspartners zijn bij de secretaris van het 
auditpanel bekend. 
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 Docent en coordinator talencentrum 

 Docent en coordinator projects 

14.00 – 14.15 Pauze  

14.15 – 15.00 Gesprek met 

examencommissie  

 Voorzitter Examencommissie 

 IM secretaris Examencommissie 

 Toetsexpert Examencommissie en voorzitter 

Toetsauditcommissie 

15.00 – 15.15 Pauze  

15.15 – 16.00 Gesprek met 

vertegenwoordigers uit het 

werkveld en alumni 

 Wethouder Economie, arbeidsmarkt en hoger 

onderwijs, gemeente Venlo 

 Directeur De Maaspoort Venlo 

 Alumnus, starter Megamarsch 

 Alumnus, starter Biking Borders 

 Alumnus, key accountmanager Dr. Clauder Solutions 

 Alumnus, gecommitteerde, bestuurder S.E.T. 

Electronics, zelfstandig consultant 

 Docent IM en coördinator Career Day 

16.00 – 17.00 Intern overleg  

17.00 – 17.45 Ontwikkelgesprek Moderator 

Directeur FIBS 

Opleidingsmanager 

Coördinator fase 2 en projectleider visitatie 

2e jaars student Engelse stroom 

Notulist 

17.45 – 18.15 Terugkoppeling Hele team IM 

 

 

Werkwijze 

Bij de beoordeling van de betreffende opleiding is uitgegaan van het door de NVAO 

vastgestelde ‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland’ van september 

2018. Daarin staan de standaarden vermeld waarop het auditpanel zich bij de beperkte 

opleidingsbeoordeling van een opleiding moet richten en de criteria aan de hand waarvan het 

auditpanel zijn oordeel over de opleiding moet bepalen. 

 

De secretaris lichtte het auditpanel voorafgaand aan de visitatie uitgebreid voor over het 

beoordelingskader en de -procedure en over de van hen verwachte attitude voor, tijdens en na 

de visitatie. Tevens zorgde de secretaris voor een kalibratie van het auditpanel door de 

interpretatie van de standaarden, de oordelen en de beslisregels door te nemen. Tijdens het 

audittraject bewaakte de secretaris de correcte procesgang, zag erop toe dat het oordeel van 

het auditpanel conform het kader tot stand kwam en ondersteunde het proces van de 

oordeelsvorming. 

 

Op basis van de door opleiding geleverde documentatie heeft het auditpanel zich een beeld 

kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de hbo-bacheloropleiding 

Commerciële Economie. Voorafgaand aan het locatiebezoek vond een voorbereidend intern 

paneloverleg plaats waarin het auditpanel het informatiedossier en de onderliggende 

documenten besprak. Bovendien zijn de bevindingen van het auditpanel over de eindwerken 

tijdens het vooroverleg onderling gedeeld. 

 

De visitatie was gericht op een verificatie van de bevindingen uit de documentenanalyse en het 

verkrijgen van aanvullende informatie over de inhoud van het programma. Dit geschiedde door 

gesprekken met vertegenwoordigers van de opleiding, studenten en het werkveld, die waren te 

kenschetsen als ‘gesprekken tussen vakgenoten’.  
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De verificatie door het auditpanel geschiedde door verscheidene malen hetzelfde onderwerp 

met verschillende geledingen te bespreken en aan de hand van additionele documentatie en -

daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen 

waarneming. 

 

Na overleg met de betreffende opleiding heeft het auditpanel met in achtneming van de 

daartoe strekkende regels van de NVAO en op basis van zijn documentanalyse en de daaruit 

voortvloeiende specifieke aandachtspunten de keuze van de gesprekspartners vastgesteld.  

 

Het auditpanel bood studenten, docenten en andere betrokkenen bij de opleiding die niet waren 

opgenomen in het programma van het locatiebezoek, de gelegenheid om zaken onder de 

aandacht te brengen die zij van belang achten voor de beoordeling. Het auditpanel heeft 

geconstateerd, dat de betreffende opleiding de mogelijkheid daartoe tijdig en op correcte wijze 

bij hen onder de aandacht heeft gebracht en hen heeft geïnformeerd over hoe zij contact 

konden opnemen met de secretaris van het auditpanel. Er is geen gebruik gemaakt van het 

‘digi’-spreekuur.  

 

Afstemming deelpanels binnen het cluster 

De visitatie binnen dit cluster is uitgevoerd door de visitatiebureaus Hobéon, NQA en AeQui, 

waarbij Hobéon één hogeschool, NQA drie en AeQui één hogeschool heeft beoordeeld.  

 

Afstemming tussen alle deelpanels heeft allereerst plaatsgevonden door de instructie die de 

panelleden krijgen met betrekking tot het beoordelingskader. De tussen Hobéon en NQA 

gekalibreerde criteria voor de beoordeling maken onderdeel uit van deze instructie. Daaraan 

voorafgaand is de afstemming geborgd door overlap in de bezetting tussen alle deelpanels. 

Daarnaast is, rekening houdend met het feit dat elke opleidingsbeoordeling een individuele 

beoordeling betreft, vanuit de overlap in de bezetting, waar relevant voortschrijdend 

gereflecteerd op vorige bezoeken binnen deze visitatiegroep. Verder wordt de afstemming 

tussen de auditpanels geborgd door de ondersteuning van zo veel mogelijk dezelfde secretaris 

vanuit zowel Hobéon als NQA en door de inzet van getrainde voorzitters.  

 

Het oordeel van het auditpanel vastgelegd in een conceptrapport werd aan de opleiding  

voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden.  

 

Beslisregels 

Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een standaard ‘voldoet’, ‘voldoet ten dele’ of  

‘voldoet niet’ scoren. Hobéon heeft de beslisregels toegepast, zoals deze zijn opgesomd in het 

‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, September 2018’. 

Wanneer er sprake is van verschillende varianten van een opleiding (bijvoorbeeld: voltijd, 

deeltijd en duaal), dan moet uit de beoordeling blijken dat voor elke variant de kwaliteit is 

gewaarborgd op grond van de standaarden uit het betreffende beoordelingskader om te komen 

tot een positief eindoordeel over de opleiding. Het eindoordeel over de opleiding luidt: ‘positief’, 

‘positief onder voorwaarden’ of ‘negatief’. 

 

Indien een opleiding onder één CROHO-registratie wordt aangeboden op meerdere locaties, kan 

de opleiding alleen voor accreditatie in aanmerking komen als uit de beoordeling blijkt dat elke 

locatie voldoet aan de in het betreffende beoordelingskader genoemde kwaliteitsstandaarden. 

 
Beperkte opleidingsbeoordeling 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval positief indien alle standaarden ’voldoet’ 

scoren. 

 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval positief onder voorwaarden indien  

Standaard 1 voldoet en maximaal twee standaarden een ‘voldoet ten dele’ scoren, waarbij het 

auditpanel het opleggen van voorwaarden adviseert. 
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Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval negatief indien: 

 een of meer standaarden ‘voldoet niet’ scoren 

 standaard 1 ‘voldoet ten dele’ scoort 

 een of twee standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren, waarbij het auditpanel niet adviseert om 

voorwaarden op te leggen; 

 drie of meer standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren.  
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BIJLAGE III   Lijst geraadpleegde documenten 
 

 Zelfevaluatierapport opleiding 

 Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Commerciële Economie 2018-2022 

 Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding Commerciële Economie 

 Opleidingsprofiel incl. toetsprogramma en onderwijsvisie 

 Mission FIBS 2018-2023 

 Educational vision and its justification 2018-2023 

 OER IM 2017-2018 

 OER IM 2018-2019 

 OER IM 2019-2020 

 Concept FIBS-Toetsbeleid English 

 Handleiding toetsbeleid en toetsprogramma 

 2017-2018 Exams and what is expected from lectures 

 Jaarverslag FIBS Examencommissie 2017 

 Jaarverslag FIBS Examencommissie 2018 

 Bevindingen voortkomend uit kalibreersessies 08-01-2018 

 Notulen CE samen sterker overleg – kalibratiesessie 14-03-2019 

 Jaarverslag Opleidingscommissie IM 2018 

 Jaarverslag Opleidingscommissie IM 2019 

 FIBS onderzoeksleerlijn – Een competentiegerichte benadering 

 Semester 1 manual IM 2019-2020 

 Semester 3 manual IM 2019-2020 

 Graduation Project Regulations 2018-2019 

 Graduation Project Regulations 2019-2020 

 Protokoll werkveldcommissie 2019 

 Overzicht van het ingezette personeel  

 Overzichtslijst van alle recente eindwerken  

 Set van toetsopgaven + beoordelingscriteria en normering (antwoordmodellen) en een 

representatieve selectie van gemaakte toetsen (presentaties, stageverslagen, assessments, 

portfolio’s e.d.) en beoordelingen. 

 Representatieve selectie van handboeken en overig studiemateriaal 

 

 

Het panel heeft van vijftien studenten de eindwerken bestudeerd. 

Om redenen van privacy zijn de namen van afgestudeerden en hun studentnummers van wie 

het panel de eindwerken heeft bekeken niet opgenomen in deze rapportage. Namen van de 

afgestudeerde studenten, hun studentnummer evenals de titels van de eindwerken zijn bekend 

bij de secretaris van het auditpanel. 
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BIJLAGE IV  Panelsamenstelling 
 

 

Op 28 oktober 2019 heeft de NVAO goedkeuring gegeven aan de samenstelling van het 

auditpanel t.b.v. de beoordeling van de opleiding Commerciële Economie van Fontys 

Hogescholen (Fontys International Business School), onder de nummers 008721, 008678, 

008662. Deze opleiding behoort tot onderstaande visitatiegroep. 

 

Naam visitatiegroep:  HBO Commerciële Economie groep Rembrandt 

 

De secretaris van het auditpanel beschikt over nadere informatie over de samenstelling en 

expertise van de panelleden die in bovengenoemde visitatiegroep zijn ingezet. 

 

In onderstaande tabel volgen korte functiebeschrijvingen van de panelleden die deelnamen aan 

het auditpanel van de in dit beoordelingsrapport beschreven opleiding. 

 

Naam 
 

Rol Korte functiebeschrijvingen  

Mevrouw drs. B.E. Roemers Voorzitter Eigenaar Edu van nu onderwijsdiensten, bureau voor 
kwaliteitszorgprojecten in het hoger onderwijs. 

Mevrouw drs. G.H. Fokkema Lid Senior docent Marktonderzoek bij de hbo-bacheloropleiding 
Commerciële Economie van Avans Hogeschool (o.a. afstudeer-en 
stagebegeleider, voorzitter examencommissie, 
afstudeercoördinator). 

De heer M. Spaargaren MA Lid Programmamanager INTERREG en plaatsvervangend directeur van 
de euregio rijn-maas-noord. 

Mevrouw A. Berends Studentlid Studente Commerciële Economie aan Hogeschool Utrecht. 

   

Mevrouw I.A.M. van der Hoorn 
MSc 

Secretaris Werkzaam bij Hobéon en NVAO-getraind secretaris. 

 

De door alle panelleden ondertekende onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaringen zijn 

in het bezit van Hobéon. In deze verklaring verklaren de panelleden gedurende ten minste vijf 

jaar voorafgaand aan de audit geen zakelijke noch persoonlijke binding te hebben gehad met 

de betrokken instelling - anders dan die in het kader van de werkzaamheden als lid van het 

auditpanel van het evaluatiebureau -, die een onafhankelijke oordeelvorming ten positieve of 

ten negatieve zou kunnen beïnvloeden. 
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1. BASISGEGEVENS 
 

 
NAAM INSTELLING 
 

Fontys Hogescholen 

status instelling  Bekostigd 

resultaat instellingstoets kwaliteitszorg  
 

Positief, behaald op 30 augustus 2019, geldig tot 4 september 
2025 

NAAM OPLEIDING (zoals in croho) 
 

B Commerciële Economie 

registratienummer croho 
 

34402 

domein/sector croho 
 

Economie 

oriëntatie opleiding 
 

Hbo 

niveau opleiding  
 

Bachelor 

graad en titel Bachelor of Science 
 

aantal studiepunten 
 

240 EC 

Locaties, afstudeerrichtingen, varianten 
en onderwijstaal 
 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg 
Commerciële Economie – SPECO Sportmarketing (voltijd, 
Nederlands) inclusief Johan Cruyff Academy 
Commerciële Economie – International Marketing and 
Management (voltijd, vanaf jaar 2 in het Engels) 
 
Fontys Hogeschool Marketing en Management, 
Eindhoven 
Commerciële Economie (voltijd) 
Commerciële Economie (deeltijd, jaar 3 en 4) 
Commerciële Economie - Leisure Management (voltijd) 
 
Fontys International Business School, Venlo 
Commerciële Economie – International Marketing (voltijd, 
Nederlands) 
Commerciële Economie – International Marketing (voltijd, 
Duits) 
Commerciële Economie – International Marketing (voltijd, 
Engels) 
 
Fontys Academy for Creative Industries, Tilburg 
Commerciële Economie – Digital Business Concepts (voltijd, 
Nederlands) 
Commerciële Economie – Digital Business Concepts (voltijd, 
Engels) 
Commerciële Economie – International Events, Media, 
Entertainment Studies (voltijd, Nederlands) 
 

datum audit / opleidingsbeoordeling 
  

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) 
19 november 2019 
 
Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM) 
21 november 2019 
 
Fontys International Business School (FIBS) 
26 november 2019 

 
Fontys Academy for Creative Industries 
28 november 2019 
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2. SAMENVATTING 
 

 

Fontys Hogescholen biedt de opleiding Commerciële Economie (CE) aan binnen een viertal  

van haar hogescholen, waarvan Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) er één is1.  

Alle CE-opleidingen die Fontys op verschillende locaties verzorgt, worden aangeboden onder 

één CROHO-registratie: 34402. Vanwege de binnen Fontys gekozen besturingsfilosofie kennen 

de opleidingslocaties een relatief grote mate van onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar.  

Dit komt vooral tot uiting in verschillen in profilering en in de programma’s als concrete 

vertaling daarvan. De CE-opleidingen van elk van de vier Fontys hogescholen zijn apart 

gevisiteerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in vier deelrapporten.  

 

FEHT biedt twee afstudeerrichtingen aan van de opleiding Commerciële Economie. De richting 

SPECO Sportmarketing en de richting International Marketing and Management (IMM). De 

richting SPECO Sportmarketing leidt studenten op voor de rol van commercieel econoom 

binnen de sportbranche; marketing voor en/of door sport. Sinds 2009 heeft FEHT de licentie 

voor de Johan Cruyff Academy (JCA), die topsporters een opleiding SPECO Sportmarketing 

biedt. International Marketing and Management stoomt studenten klaar voor de rol van 

commercieel econoom in een internationale context en met oog voor duurzaamheid.  

 

Standaard 1. Beoogde leerresultaten  

De beoogde leerresultaten van de afstudeerrichtingen SPECO Sportmarketing en IMM zijn 

gefundeerd op het landelijk vastgestelde en door het nationale werkveld gevalideerde 

opleidingsprofiel. De beide afstudeerrichtingen geven een duidelijk eigen invulling aan het 

middelste segment van het landelijk opleidingsprofiel: ‘de markt’. Hiermee creëren SPECO 

Sportmarketing en IMM een sterke profilering, die zij hebben opgesteld in samenspraak met 

het eigen werkveld.  

 

Het panel is positief over de wijze waarop de beide afstudeerrichtingen het beoogde 

leerresultaat ‘Inzicht’ uit het landelijk opleidingsprofiel – die staat voor onderzoekend vermogen 

– verdere invulling geven. Met deze uitwerking schetsen SPECO Sportmarketing en IMM een 

heldere en adequate set van onderzoeksvaardigheden die de studenten moeten verwerven.  

 

De door beide afstudeerrichtingen uitgevoerde internationale benchmarks zijn waardevol.  

IMM beschikt over een zeer heldere visie op internationalisering die aansluit bij haar profiel. 

Deze profilering wordt kracht bij gezet doordat de opleiding in de uitwerking van enkele 

leerresultaten een expliciete internationale dimensie heeft toegevoegd. De keuze van IMM om 

het onderwijs pas vanaf jaar 2 in het Engels te verzorgen vindt het panel studentgericht.   

 

Het panel concludeert dat beide afstudeerrichtingen beschikken over een relevante en 

profilerende set beoogde leerresultaten en komt derhalve tot het oordeel ‘voldoet’ voor 

Standaard 1. 

 

Standaard 2. Onderwijsleeromgeving 

Beide afstudeerrichtingen hebben de relatie tussen beoogde leerresultaten/competenties, 

leerdoelen en het programma inzichtelijk gemaakt in een LLOTS/CLOTS-schema2.  

De profileringen van beide richtingen zijn zeer duidelijk herkenbaar in de curricula. 

 

Het programma van SPECO Sportmarketing geeft blijk van samenhang door onder andere de 

integratie van vakken in projecten. Bovendien kent het programma een toenemende 

                                                
1 De andere drie zijn: Fontys Hogeschool Marketing en Management in Eindhoven, Fontys International 

Business School (FIBS) in Venlo en Fontys Academy for Creative Industries (FACI) in Tilburg 
2 LLOTS-schema: schema waarin de koppeling zichtbaar is gemaakt tussen de (beoogde) leerresultaten-

leerdoelen-onderwijseenheden-toetsing-studiepunten. In het ‘oude’ opleidingsprofiel wordt gesproken 
over competenties i.p.v. leerresultaten, vandaar ook de naam CLOTS. 
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complexiteit en zelfstandigheid bij het ontwikkelen van beroepsproducten. De aanwezige 

onderzoeksleerlijn maakt dat studenten zich de benodigde onderzoeksvaardigheden eigen 

kunnen maken. De oriëntatie op de beroepspraktijk wordt gewaarborgd door de vormgeving 

van het onderwijs rondom beroepsrollen en –producten, door de echte opdrachtgevers in de 

beroepspraktijk, en door de stage en het afstuderen in de praktijk. De leerlijn Personal 

Branding draagt eveneens bij aan de ontwikkeling van beroepsvaardigheden, evenals aan 

persoonlijke ontwikkeling.  

 

De samenhang in het programma van IMM wordt gecreëerd via drie leerlijnen die in ieder 

semester zijn geïntegreerd. Hoorcolleges, werkcolleges en workshops dragen bij aan de 

uitvoering van projecten, die over de jaren toenemen in complexiteit. De opleiding zorgt ervoor 

dat studenten zich kunnen oriënteren op de beroepspraktijk. De leerlijn Personal Leadership 

stimuleert de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. Het programma van IMM zit vol met  

internationale en interculturele aspecten, die een adequate voorbereiding vormen op het 

werken in een internationale omgeving. 

 

SPECO Sportmarketing en IMM beschikken ieder over een eigen docententeam. De docenten 

zijn inhoudelijk en didactisch gekwalificeerd. De beide afstudeerrichtingen besteden aandacht 

aan de scholing van hun docenten, zowel op groeps- als individueel niveau.  

 

De ruimtelijke en digitale voorzieningen zijn ruim voldoende, evenals de studiebegeleiding en 

de informatievoorzieningen. De extra begeleiding en de maatwerkmogelijkheden die voor de 

studenten van de Johan Cruyff Academy beschikbaar zijn, zijn toereikend.  

 

Op basis van het bovenstaande, komt het panel voor zowel SPECO Sportmarketing als IMM tot 

het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 2. 

 

Standaard 3. Toetsing  

FEHT beschikt over een sturend toetsbeleidsplan dat de kaders schetst voor de 

toetsprogramma’s van zowel SPECO Sportmarketing als IMM. De toetsen sluiten aan op de 

geformuleerde leerdoelen van de betreffende onderwijsmodule. De toetsmatrijzen en rubrics 

zijn degelijk en zien er verzorgd uit.  

 

De opleiding heeft verschillende mechanismen ingevoerd die ervoor zorgen dat de toetsing op 

een valide, betrouwbare en transparante wijze plaatsvindt. De toetscommissie en de 

examencommissie spelen beide een proactieve en lovenswaardige rol in (resp.) de borging van 

de toetskwaliteit en de borging van het eindniveau en voeren daarmee hun wettelijke taak 

zonder meer naar behoren uit.  

 

De beoordelingsformulieren zijn werkbaar en worden doorgaans zorgvuldig ingevuld, waarmee 

zij ten dienste staan van het leerproces van de studenten. De navolgbaarheid van de ingevulde 

beoordelingsformulieren behorend bij het afstuderen vraagt om verbetering, die inmiddels - na 

ingrijpen van de examencommissie – is ingezet. 

 

Met inachtneming van de noodzaak om de beoordelingsformulieren van het afstuderen 

zorgvuldiger in te vullen, maar met het vertrouwen dat het ingrijpen van de examencommissie 

dit proces zal verbeteren en wetende dat de expertise en ervaring bij docenten aanwezig is 

(blijkend uit de secuur ingevulde beoordelingsformulieren in alle eerdere semesters/periodes), 

komt het panel tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 3. 
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Standaard 4. Gerealiseerde leerresultaten 

De aansluiting tussen de opleiding en het werkveld is voor beide richtingen goed. Studenten 

worden vaak tijdens hun studie al gerekruteerd door bedrijven. De onderzoeksmethode(n) die 

de studenten hanteren paste niet altijd bij de vraag die zij met hun onderzoek wilden 

beantwoorden, maar daarop is in 2018 een passende interventie uitgevoerd. De controle op de 

onderzoeksopzet is daarmee geïntensiveerd. De eindwerken uit 2018-2019 die het panel heeft 

beoordeeld, laten het positieve effect daarvan zien. De eindwerken en eerdere 

beroepsproducten en verslagen maken het panel duidelijk dat studenten de beoogde 

leerresultaten bereiken. Het panel vindt het vertrouwenwekkend dat de opleiding zelf 

verbeteringen heeft doorgevoerd die resultaat sorteren. Dit sterkt het auditpanel in zijn oordeel 

voor Standaard 4, dat uitkomt op een ‘voldoet’. 

 

Algemene conclusie:  

Het panel trof twee CE-afstudeerrichtingen aan met een passend en profilerend 

competentieprofiel en een gedegen onderwijsprogramma. De kwaliteit van de docententeams is 

zeker op orde en de voorzieningen zijn toereikend. Het toetsprogramma sluit aan op de 

beoogde leerresultaten en de eindwerken getuigen van bachelorniveau. Het panel merkt daarbij 

op dat er recent (2018) een verbeterslag is uitgevoerd, waarmee het niveau van de eindwerken 

van het laatste cohort hoger is dan dat van het voorgaande cohort. De afgestudeerden tonen 

aan de beoogde leerresultaten te realiseren en zij vinden prima hun weg op de arbeidsmarkt.    

 

Gegeven het feit dat het panel voor zowel CE SPECO Sportmarketing als CE International 

Marketing and Management alle standaarden als ‘voldoet’ beoordeelt – en met inachtneming 

van de eveneens positief beoordeelde CE-opleidingen van Fontys Hogeschool Marketing en 

Management, Fontys International Business School en Fontys Academy for Creative Industries 

(zie de desbetreffende adviesrapporten) – komt het op basis van de beslisregels van de 

Beperkte Opleidingsbeoordeling van de NVAO voor de beide afstudeerrichtingen van de hbo-

bacheloropleiding Commerciële Economie van Fontys Economische Hogeschool Tilburg als 

geheel tot het oordeel ‘positief’.  

 

Het panel adviseert de NVAO om de accreditatie van de opleiding Commerciële Economie van 

Fontys Hogescholen te continueren. 

 

Na instemming van de panelleden is dit rapport vastgesteld door de voorzitter te Den Haag / 

Leiden op 31 maart 2020. 
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3. INLEIDING 
 

 

Fontys Hogescholen biedt de opleiding Commerciële Economie (CE) aan binnen een viertal van 

haar hogescholen. Het gaat om Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT), Fontys 

Hogeschool Marketing en Management (FHMM) in Eindhoven, Fontys International Business 

School (FIBS) in Venlo en Fontys Academy for Creative Industries (FACI) in Tilburg. Alle CE-

opleidingen die Fontys op de diverse locaties verzorgt, opereren onder één CROHO-registratie. 

Vanwege de binnen Fontys gekozen besturingsfilosofie kennen de opleidingslocaties een relatief 

grote mate van onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar. Dit komt vooral tot uiting in 

verschillen in profilering en in de programma’s als concrete vertaling van het betreffende 

competentieprofiel van de Commerciële Economie-opleiding. Dit leidt binnen dezelfde licentie 

tot verschillende specialisaties van het CE-programma, die alle uiteindelijk resulteren in de 

graad Bachelor of Science.  

 

Op de diverse locaties is niet alleen sprake van verschillende profileringen, maar ook van 

afzonderlijke docententeams en opleidingsspecifieke voorzieningen. Om die reden is gekozen 

voor aparte visitaties en rapportages per opleidingslocatie. Het auditteam heeft de opleidingen 

van FEHT, FHMM, FIBS en FACI op respectievelijk 19, 21, 26 en 28 november 2019 gevisiteerd, 

telkens in een iets gewijzigde – op de specialisaties toegesneden – panelsamenstelling.  

 

Fontys Hogeschool heeft ervoor gekozen om de Commerciële Economie-licentie in te zetten op 

specifieke en soms sterk in ontwikkeling zijnde marktsegmenten, waar behoefte bestaat aan op 

de sector gerichte commercieel economische kennis. Dit resulteert in CE-opleidingen met eigen 

specialisaties die op de volgende wijze zijn te typeren: 

 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT), Tilburg 

1. SPECO Sportmarketing, inclusief de Johan Cruyff Academie, deze specialisatie leidt 

studenten op voor de rol van commercieel econoom binnen de sportwereld; marketing voor 

en/of door sport.   

2. International Marketing and Management (IMM), deze specialisatie leidt studenten op voor 

de rol van commercieel econoom in een internationale context en middels onderwijs met 

oog voor duurzaamheid.  

 

Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM), Eindhoven 

3. Commerciële Economie (CE) in voltijd en in afbouw zijnde deeltijd, dit programma leidt 

studenten breed op. 

4. Commerciële Economie Leisure Management (CE LM), deze specialisatie leidt studenten op 

voor de rol van commercieel econoom binnen de vrijetijdssector. 

 

Fontys International Business School (FIBS), Venlo 

5. International Marketing (IM), deze specialisatie leidt studenten op voor de rol van 

commercieel econoom in een internationale context, specifiek gericht op de Euregio Rijn-

Waal waarin Duitse en Nederlandse bedrijven één markt vormen. Dit programma wordt 

aangeboden in het Duits, Nederlands en Engels. 

 

Fontys Academy for Creative Industries (FACI), Tilburg 

6. International Event, Music & Entertainment Studies (CE IEMES), deze specialisatie leidt 

studenten op voor de rol van commercieel econoom gericht op de creatieve industrie. 

7. Digital Business Concepts (CE DBC), deze specialisatie leidt studenten op voor een 

commerciële baan in digital business.  
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Het onderhavige rapport bevat de neerslag van de uitkomsten van het auditproces bij de 

Commerciële Economie-specialisaties (1 en 2) die door de Fontys Economische Hogeschool 

Tilburg wordt aangeboden. De uitkomsten van het auditproces bij de andere drie Fontys 

hogescholen zijn in separate rapporten opgenomen.  

 

De Commerciële Economie-opleidingen van Fontys Hogescholen maken onderdeel uit van een 

visitatiegroep met Avans Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

en HZ University of Applied Sciences.  

 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) 

FEHT biedt twee CE-afstudeerrichtingen aan: SPECO Sportmarketing en International Marketing 

and Management. Sinds 2009 heeft FEHT de licentie voor de Johan Cruyff Academy (JCA)3, die 

topsporters een opleiding SPECO Sportmarketing biedt. En in september 2018 is FEHT gestart 

met een brede opleiding Commerciële Economie4. Daarnaast kunnen studenten bij FEHT terecht 

voor de opleidingen International Business, Communicatie en SPECO Sportcommunicatie.  

 

Onderwijsvernieuwing 

Op 14 november 2017 is het nieuwe Landelijk Opleidingsprofiel5 voor de bacheloropleiding 

Commerciële Economie gepresenteerd. De beoogde leeropbrengsten uit het nieuwe Landelijk 

Opleidingsprofiel zijn ruimer geformuleerd dan de beoogde eindkwalificaties uit het voorgaande 

Landelijke Opleidingsprofiel6 (zie Standaard 1). Dit heeft ertoe geleid dat de afstudeerrichtingen 

SPECO Sportmarketing en IMM ook hun eigen opleidingsprofielen hebben aangepast, wat 

doorwerkt naar de programma’s. Beide afstudeerrichtingen hebben in 2018-2019 het 

programma van het eerste studiejaar aangepast op het nieuwe opleidingsprofiel. SPECO 

Sportmarketing heeft vervolgens in het leerjaar 2019-2020 het nieuwe curriculum ook in 

leerjaar 2 t/m 4 geïmplementeerd. IMM heeft ervoor gekozen de uitrol per jaar te doen, wat 

betekent dat ten tijde van de visitatie het herziene programma in leerjaar 1 en 2 is 

geïmplementeerd. De vernieuwingen zitten onder andere in een grotere focus op de markt, met 

in het curriculum van SPECO meer aandacht voor beroepsrollen en beroepsproducten.  

 

Vorige accreditatie 

Het panel dat in 2013 de visitatie uitvoerde, beoordeelde de CE-opleiding van FEHT positief en 

benoemde enkele concrete verbeterpunten, waarmee de opleiding aan de slag is gegaan. Het 

vorige panel raadde FEHT onder andere aan om het bestand met stage- en afstudeerbedrijven 

te screenen, omdat dit vervuild was. FEHT heeft het bestand opgeschoond en de procedure 

voor de screening van (nieuwe) stagebedrijven geïntensiveerd via de stage- en 

afstudeercommissie.  

 

Met betrekking tot de toetsing (van het eindniveau) vroeg het panel aandacht voor de 

verankering van de financiële en bedrijfseconomische onderbouwing van keuzes in de 

eindwerken (zie standaard 4). De aanwezigheid van deze elementen is nu nadrukkelijker als 

randvoorwaarde opgenomen in de beoordelingsformulieren. Ditzelfde geldt voor de 

taalvaardigheid van studenten. Tevens heeft FEHT naar aanleiding van de vorige accreditatie 

reflectie steviger in het programma en de toetsing verwerkt.   

                                                
3 Het programma van de JCA maakt onderdeel uit van deze accreditatie.  
4 De brede CE-opleiding maakt geen onderdeel uit van deze visitatie. 
5 Dromen, Denken, Durven, Doen. Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Commerciële Economie 2018-2020, 

Landelijke overleg Commerciële Economie, 14 november 2017 
6 Commerciële Economie: de blik naar buiten. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding 

Commerciële Economie 2012-2016, Landelijke Overleg Commerciële Economie, 14 april 2012 
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4. OORDELEN OP HET NIVEAU VAN DE STANDAARDEN 
 

 

4.1. 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. 

Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten beschrijven aantoonbaar het niveau (associate degree, 

bachelor of master) zoals gedefinieerd in het Nederlands kwalificatieraamwerk en de oriëntatie (hbo of 

wo) van de opleiding. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die vanuit het regionale, het nationale 

en het internationale perspectief door het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud 

van de opleiding. Voor zover van toepassing zijn de beoogde leerresultaten tevens in overeenstemming 

met relevante wet- en regelgeving.  

 
Bevindingen 

 

Beoogde leerresultaten 

De twee afstudeerrichtingen van de hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie van FEHT 

volgen het landelijk opleidingsprofiel CE 2018-2022 getiteld Dromen, Denken, Durven, Doen. 

Dit profiel vormt de basis van het nieuwe curriculum dat vanaf het studiejaar 2018/2019 in jaar 

1 is ingevoerd. Bij IMM draait het nieuwe curriculum momenteel ook in jaar 2 en SPECO 

Sportmarketing heeft het nieuwe curriculum sinds het studiejaar 2019/2020 in alle jaren 

ingevoerd. 

 

Centraal in het model staat de ‘markt’. 

Op basis van kennis van en inzicht in 

marketing en economie in bredere zin, 

ontwikkelen studenten zich als 

marketeer in de domeinen ‘koers 

bepalen’, ‘waarde creëren’, ‘business 

development’ en ‘realiseren’. Daartoe 

zullen zij moeten beschikken over 

belangrijke 21st century skills zoals 

opgenomen in de buitenste cirkel van 

het model. 

 

Het landelijk opleidingsprofiel is 

ontwikkeld door het Landelijk 

Opleidingsoverleg Commerciële 

Economie (LOO CE), waaraan 

vertegenwoordigers van verschillende 

hogescholen deelnemen. Uit het 

opleidingsprofiel zelf, en ook uit de 

gevoerde gesprekken, blijkt dat het 

landelijk opleidingsprofiel tot stand is 

gekomen aan de hand van een gedegen proces. Het is het panel duidelijk dat de diverse 

stakeholders in een vroeg stadium intensief betrokken zijn bij de totstandkoming van het 

profiel.  

 

Het LOO CE zet in het opleidingsprofiel tevens helder uiteen hoe de beoogde leerresultaten zijn 

gerelateerd aan de Dublin Descriptoren, de HEO-standaard en het Nederlands 

Kwalificatieraamwerk NLQF. Het proces dat het LOO CE heeft doorlopen heeft geresulteerd in 

een overzichtelijk en compact profiel met een breed draagvlak.  
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SPECO Sportmarketing heeft het landelijke opleidingsprofiel vertaald naar een eigen 

opleidingsprofiel, waarin de sportbranche als markt centraal staat. Bij de totstandkoming van 

het eigen profiel heeft de opleiding input gevraagd van haar alumni, die verenigd zijn in een 

bloeiende alumnivereniging. SPECO heeft het nieuwe profiel in studiejaar 2018-2019 in het 

eerste jaar geïmplementeerd. Vanaf studiejaar 2019-2020 is het ook in de overige studiejaren 

ingevoerd.  

 

IMM heeft, met inbreng van haar werkveldcommissie, het landelijk opleidingsprofiel vertaald 

naar de eigen opleiding. IMM heeft het profiel eveneens in studiejaar 2018-2019 in het eerste 

jaar geïmplementeerd en zal het vervolgens uitrollen over de volgende studiejaren. In 

studiejaar 2020-2021 zal het volledig geïmplementeerd zijn.  

 

Het oude curriculum, dat nog geldt voor IMM jaar 3 en 4, is gebaseerd op de eindkwalificaties 

uit het voorgaande Landelijke Beroeps- en Competentieprofiel 2012-2016, ‘Commerciële 

Economie: de blik naar buiten’. Dit profiel kent tien competenties: Ondernemerschap, 

Marktonderzoek, Bedrijfs- en omgevingsanalyse, Strategie en beleid, Planning en uitvoering, 

Sales, Communiceren, Leiderschap & management, Interpersoonlijk, en Intrapersoonlijk. 

 

Profilering 

Alle (bekostigde) Nederlandse CE-opleidingen hanteren de leeropbrengsten uit het (nieuwe) 

landelijk opleidingsprofiel. Daarnaast kan iedere hogeschool een eigen inkleuring geven aan 

haar opleiding. In het landelijk opleidingsprofiel 2018-2023 staat de markt centraal. Elke CE-

opleiding heeft de mogelijkheid om deze markt zelf te definiëren en zich hierop te 

onderscheiden.  

 

SPECO Sportmarketing 

De afstudeerrichting SPECO Sportmarketing richt zich op het leggen van duurzame 

commerciële verbindingen tussen organisaties, merken en doelgroepen door zowel de 

marketing van sport als de marketing door sport. In het eerste geval gaat het over marketing 

binnen de sportwereld. Studenten komen dan terecht bij (professionele) sportclubs, sportmedia 

en producenten/verkopers van sportproducten. Het tweede geval betreft de marketing van 

niet-sportmerken, diensten of steden via een associatie met sport of sporters. Het panel stelt 

vast dat de unieke profilering niet direct tot uiting komt in de formulering van de beoogde 

leerresultaten. Wel herkent het panel de profilerende aspecten in de vormgeving en uitvoering 

van het onderwijs (zie Standaard 2).  

 

Voor studenten en bedrijven is de profilering op sportmarketing zeer herkenbaar. Zij komen 

juist vanwege dit profiel naar FEHT, zo ervaart het panel.   

 

International Marketing and Management 

De afstudeerrichting IMM richt zich op het leggen van connecties tussen internationale 

organisaties en doelgroepen door het bieden van grensoverschrijdende product-

marktcombinaties. Sterk vindt het panel het dat IMM de beoogde leerresultaten uit het landelijk 

opleidingsprofiel heeft aangepast naar de eigen profilering. Het panel herkent in de formulering 

van de beoogde leerresultaten de nadruk op de internationale omgeving en interculturele 

vaardigheden. Zo luidt één van de leerresultaten op propedeuseniveau: “De IMM’er kan 

verschillen in cultuur interpreteren in een internationale omgeving”. 

 

Een ander aspect waar IMM zich op profileert is de waarde die zij hecht aan duurzaamheid.  

Ook dit komt in de leerresultaten naar voren. Zo luidt één van de leerresultaten op prope-

deuseniveau: “De IMM’er kan de oorsprong en trends van duurzaamheid en duurzame 

ontwikkeling duiden”.  
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De expliciete keuzes die FEHT (en Fontys in algemene zin) maakt in de profilering van haar  

CE-opleidingen, is van grote meerwaarde, zo meent het panel. Het geeft een eigen gezicht aan 

de opleidingen en trekt daarmee zeer doelgericht studenten en bedrijven aan die een bewuste 

keuze maken voor een CE-opleiding, gericht op een specifieke markt.   

 

Onderzoek 

Aspecten van onderzoek doen en onderzoekend vermogen komen in de beoogde leerresultaten 

uit het Landelijk Opleidingsprofiel tot uitdrukking. Zo staat bijvoorbeeld in de uitwerking van 

het beoogde leerresultaat ‘Waarde creëren’: “De CE’er zet onderzoek en analyses op een 

onderbouwde en transparante manier in om te komen met nieuwe ideeën die kunnen leiden tot 

impact voor de stakeholders. Wanneer dit evident is impliceert dit ook de aanpassing of 

ontwikkeling van een nieuw business model voor de organisatie/unit/product en/of een 

veranderstrategie voor de organisatie/unit”.  

 

Daarnaast is er het beoogde leerresultaat ‘Inzicht’. Deze leeruitkomst wordt in het Landelijk 

Opleidingsprofiel niet geconcretiseerd, maar wel staat hierin dat het begrip ‘inzicht’ de vertaling 

is van de Dublin descriptor ‘onderzoekend vermogen’: “’Inzicht’ is te lezen als de duiding van 

‘de markt’ naar de vier leeropbrengsten en de vertaling van de leeropbrengsten naar ‘de 

markt’. ‘Inzicht’ staat daarnaast ook voor inzicht in jezelf en heeft in die zin een relatie met de 

commerciële skills die in de buitenste schil zijn opgenomen. ‘Inzicht’ is geïntegreerd in de 

beschrijvingen van de vier leeropbrengsten”, waarvan hierboven een voorbeeld is gegeven.  

 

Naast bovenstaande generieke toelichting van het begrip ‘Inzicht’ formuleren zowel SPECO 

Sportmarketing als IMM een eigen opleidingsspecifieke invulling. Zij werken deze, elk in hun 

eigen opleidingsprofiel, concreet als volgt uit op verschillende beheersingsniveaus: 

 

SPECO Sportmarketing (niveau: startbekwaam) 

 De student kan zelfstandig een vraag uit het werkveld vertalen naar een beroepsproduct en 

bijbehorende onderzoeksbehoefte om van daaruit een probleemstelling, deelvragen en 

onderzoeksmethoden te benoemen.  

 De student is in staat om zelfstandig het benodigde onderzoek uit te voeren, te analyseren 

en te beschrijven en hieruit de juiste inzichten te halen die toegepast worden in het 

beroepsproduct.   

 

International Marketing and Management (niveau: hoofdfasebekwaam) 

 De IMM’er kan op basis van voorgeschreven theorieën, modellen en methoden relevante 

data verzamelen en verwerken.  

 De IMM’er kan in samenwerking met anderen, vanuit een gegeven probleem een 

praktijkgericht onderzoeksproject uitvoeren.  

 De IMM’er kan relevante bronnen vinden.  

 

Het panel is positief over de keuze van de beide afstudeerrichtingen om de eisen die zij aan de 

studenten stellen op het gebied van onderzoekend vermogen te expliciteren. Het maakt zowel 

aan studenten als docenten duidelijk wat van hen wordt verwacht.  

 

Visie op internationalisering 

Bij het opstellen van het landelijke profiel zijn de wereldwijde ontwikkelingen op het terrein van 

commerciële economie en competentieontwikkeling meegenomen. De competenties in het 

Landelijke Opleidingsprofiel hebben op zichzelf echter geen expliciete internationale focus. 

Iedere opleiding kan hier op haar eigen manier invulling aan geven.  

 

Allereerst is het panel positief over de door beide afstudeerrichtingen uitgevoerde internationale 

benchmark met vergelijkbare opleidingen in het buitenland (o.a. UK, Noorwegen, Duitsland en 

Oostenrijk).  



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie, Fontys Economische Hogeschool Tilburg,  

Fontys Hogescholen, versie 2.0 12 

Dit geeft een goed beeld van de positie van SPECO Sportmarketing en IMM in een 

internationaal perspectief en bovendien levert het interessante informatie op voor de eigen 

curriculumontwikkeling.  

 

FEHT beschikt over een Beleidsplan Internationalisering 2013-20187, waarvan de kern is dat 

studenten optimaal voorbereid moeten worden op werken in een regionale én internationale 

omgeving.  

  

Het panel constateert dat SPECO Sportmarketing er bewust voor kiest om het aan de student 

te laten om te bepalen of hij zich wil oriënteren op internationaal gebied. Wel hecht de 

opleiding er belang aan dat alle studenten ten minste in het Engels kunnen communiceren. 

 

Voor IMM gaat internationalisering veel verder. Het zit in de vezels van deze opleiding. Zoals uit 

de beoogde leerresultaten blijkt, moeten alle studenten beschikken over internationale en 

interculturele kennis en kunde om af te studeren. Zij leren o.a. een tweede vreemde taal en 

zijn verplicht om óf in het buitenland stage te lopen óf stage te lopen bij een internationaal 

georiënteerd bedrijf in Nederland. Verstandig vindt het panel de keuze van IMM om het 

onderwijs pas vanaf jaar twee volledig in het Engels te verzorgen. Hiermee zorgt de opleiding 

voor een zachte landing voor studenten, die net van de middelbare school komen en niet 

gewend zijn om in het Engels les te krijgen.  

 

Het panel heeft veel waardering voor de visie van IMM ten aanzien van internationalisering. 

Deze sluit goed aan bij het werkveld waarop de opleiding gericht is.   

 

Weging en Oordeel: voldoet 

De beoogde leerresultaten van de afstudeerrichtingen SPECO Sportmarketing en IMM zijn 

gefundeerd op het landelijk vastgestelde en door het nationale werkveld gevalideerde 

opleidingsprofiel. De beide afstudeerrichtingen geven een duidelijk eigen invulling aan het 

middelste segment van het landelijk opleidingsprofiel: ‘de markt’. Hiermee creëren SPECO 

Sportmarketing en IMM een sterke profilering, die zij hebben opgesteld in samenspraak met 

het eigen werkveld.  

 

Het panel is positief over de wijze waarop de beide afstudeerrichtingen het beoogde 

leerresultaat ‘Inzicht’ uit het landelijk opleidingsprofiel – die staat voor onderzoekend vermogen 

– verdere invulling geven. Met deze uitwerking schetsen SPECO Sportmarketing en IMM een 

heldere en adequate set van onderzoeksvaardigheden die de studenten moeten verwerven.  

 

De door beide afstudeerrichtingen uitgevoerde internationale benchmarks zijn waardevol. IMM 

beschikt over een zeer heldere visie op internationalisering die aansluit bij haar profiel. Deze 

profilering wordt kracht bij gezet doordat de opleiding in de uitwerking van enkele 

leerresultaten een expliciete internationale dimensie heeft toegevoegd. De keuze van IMM om 

het onderwijs pas vanaf jaar 2 in het Engels te verzorgen vindt het panel studentgericht.   

 

Het panel concludeert dat beide afstudeerrichtingen beschikken over een relevante en 

profilerende set beoogde leerresultaten en komt derhalve tot het oordeel ‘voldoet’ voor 

standaard 1. 

  

 

 

 
 

  

                                                
7 In 2017 heeft, naar aanleiding van de presentatie van de Fontys Internationaliseringsvisie 2016-2020, 

een update plaatsgevonden van het FEHT internationaliseringsbeleid voor de periode 2018-2020. 
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4.2. Onderwijsleeromgeving 
 

Standaard 2: Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het 

docententeam maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde 

leerresultaten te realiseren. 

Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) 

het programma. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van de toegelaten studenten. De 

docenten zijn zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig om de opleiding te verzorgen en geven 

begeleiding. De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze deelnemen aan de 

vormgeving van het eigen leerproces (student-centred).  

Indien het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands wordt verzorgd, motiveert de opleiding deze 

keuze. Dit geldt ook indien de opleiding een anderstalige opleidingsnaam hanteert. Docenten beschikken 

over voldoende beheersing van de taal waarin zij doceren. Voorzieningen worden niet beoordeeld, tenzij 

deze specifiek voor de betreffende opleiding zijn getroffen. 

 

 

Bevindingen 

 

Programma 

De programma’s van SPECO Sportmarketing en IMM bestaan uit 240 EC en kennen een major-

minor opbouw. De major omvat 210 EC en de minor 30 EC. De vrije minor vindt plaats in het 

derde studiejaar.  

 

Relatie beoogde leerresultaten en programma 

Het panel stelt vast dat voor beide afstudeerrichtingen een zogenoemd LLOTS/CLOTS-schema8 

is ontwikkeld. In dit schema is de samenhang tussen de leerresultaten/competenties, 

leerdoelen, vakken en toetsvormen zichtbaar. Per leerdoel is inzichtelijk gemaakt welke 

competenties en welke vakken eraan zijn gekoppeld en op welke wijze de verschillende vakken 

worden afgetoetst. De schema’s maken duidelijk dat alle leerresultaten/competenties in 

verschillende fasen van de opleiding aan de orde komen, waardoor de student de gelegenheid 

krijgt deze op de verschillende niveaus en stapsgewijs te ontwikkelen. 

 

Het heeft het panel wel wat moeite gekost om de schema’s goed te doorgronden. Met name het 

LLOTS-schema van SPECO Sportmarketing vormde een uitdaging, omdat dit meerdere aan 

elkaar gerelateerde schema’s betrof en waarvan de onderlinge relatie niet in één oogopslag 

zichtbaar was. Het vergroten van de ‘leesbaarheid’ van het LLOTS-schema is raadzaam, zo 

merkt het panel op.  

 

SPECO Sportmarketing: Vormgeving en samenhang 

SPECO Sportmarketing heeft de beoogde leerresultaten uitgewerkt op drie niveaus: 

hoofdfasebekwaam, afstudeerbekwaam en startbekwaam.  

 

Het panel stelt vast dat SPECO Sportmarketing beschikt over een goed doordacht programma. 

De eerste twee jaar van de studie zijn opgebouwd uit periodes van 10 weken waarin een 

beroepsrol en een beroepsproduct centraal staan. Met input van het werkveld zijn de 

beroepsrollen en beroepsproducten geformuleerd. Zo vervult de student in de eerste periode 

van zijn studie de rol van junior marketeer en werkt hij aan de ontwikkeling van een 

marketingplan. In periode 1 van het tweede jaar is hij sportbeleidsmedewerker en stelt hij een 

beleidsadvies op. De vakken die in een periode worden aangeboden, vertonen een duidelijke 

link met het beroepsproduct dat moet worden opgeleverd. Op deze wijze creëert SPECO 

Sportmarketing ook horizontale samenhang in het programma.  

 

                                                
8 LLOTS-schema: schema waarin de koppeling zichtbaar is gemaakt tussen de (beoogde) leerresultaten-

leerdoelen-onderwijseenheden-toetsing-studiepunten. In het ‘oude’ opleidingsprofiel wordt gesproken 
over competenties i.p.v. leerresultaten, vandaar ook de naam CLOTS.  
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In jaar 3 loopt de student stage en volgt hij een minor. Het eerste semester van jaar 4 biedt de 

student de mogelijkheid om zelf een beroepsrol en beroepsproduct te kiezen, waaraan hij wil 

werken. Het tweede semester van jaar 4 omvat het afstuderen.  

 

De vierdejaarsstudenten waarmee het panel sprak, gaven aan dat zij de overgang van jaar 3 

naar jaar 4 vrij groot vonden. Sinds dit studiejaar heeft SPECO Sportmarketing het eerste 

semester van jaar 4 anders ingericht, waardoor studenten intensiever worden voorbereid op 

het afstuderen. Uit de gevoerde gesprekken maakt het panel op dat de nieuwe aanpak door 

zowel studenten als docenten als verbetering wordt ervaren. 

 

SPECO Sportmarketing maakt gebruik van een mooie mix van onderwijsvormen om studenten 

kennis-, houdings- en vaardighedenaspecten bij te brengen. De opleiding biedt de studenten 

ook videocolleges aan. Alhoewel uit de eigen evaluaties van SPECO Sportmarketing blijkt dat de 

studenten hier op dit moment nog niet onverdeeld positief over zijn, vertelden studenten aan 

het panel dat ze de videocolleges wel degelijk benutten. Niet als primaire bron om de stof tot 

zich te nemen, maar als ‘naslagwerk’. Ook voor de studenten van de Johan Cruyff Academy 

vormen de videocolleges een toegevoegde waarde.  

 

Oriëntatie op de beroepspraktijk en ontwikkeling beroepsvaardigheden 

De oriëntatie op de beroepspraktijk is aantoonbaar aanwezig in het programma. Vanaf het 

eerste jaar werken studenten in realistische beroepsrollen aan beroepsproducten voor – waar 

mogelijk – opdrachtgevers uit de sportbranche. De stage in jaar 3 en het afstuderen in jaar 4 

vinden plaats in de beroepspraktijk. 

 

Ook de leerlijn Personal Branding draagt bij aan de oriëntatie op de beroepspraktijk, zo ziet het 

panel. Het biedt studenten de mogelijkheden hun eigen profiel te creëren en zichzelf in de 

markt te zetten door bedrijfsbezoeken af te leggen, deel te nemen aan excursies en workshops 

en interviews te houden bij bedrijven. Het panel vindt het ook mooi dat de bedrijfsbezoeken en 

workshops worden georganiseerd door studenten, voor studenten. Het panel is enthousiast 

over deze leerlijn, die ondanks dat die nog jong is, toch al mooie resultaten laat zien bij 

studenten. Via Personal Branding vergroten studenten niet alleen hun netwerk, ook ontwikkelen 

zij hun soft skills. In jaar 2 bepaalt de student zelf in welke skills hij zich verder wil bekwamen 

en zoekt hij naar mogelijkheden (binnen en/of buiten de hogeschool) om hieraan te werken.  

 

Onderzoekend vermogen 

Het panel stelt vast dat SPECO Sportmarketing op gepaste wijze aandacht heeft voor de 

ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van studenten. Het programma is voorzien van 

een onderzoeksleerlijn, die is gespecifieerd naar de drie niveaus waarlangs de opleiding is 

opgebouwd. Iedere periode moeten de studenten, voor de totstandkoming van een 

beroepsproduct, onderzoek doen. Dit blijkt ook uit de periodehandboeken, die het panel heeft 

bestudeerd. Deze maken inzichtelijk dat gestart wordt met een introductie op onderzoek, 

waarna studenten vanaf periode twee aan de slag gaan met deskresearch, enquêtes, 

onderzoek voor het opstellen van o.a. een customer journey of omgevingsanalyse.  

 

Internationale aspecten in het programma 

Zoals in standaard 1 reeds vermeld, laat SPECO Sportmarketing het aan de studenten zelf om 

te werken aan de ontwikkeling van hun internationale kennis en interculturele vaardigheden. 

Studenten krijgen in het eerste en tweede jaar van hun opleiding wel allemaal het vak Engels.   

 

De studenten die de ambitie hebben om ervaring op te doen in het buitenland en/of hun 

interculturele vaardigheden willen ontplooien, kunnen hiertoe deelnemen aan diverse 

facultatieve onderdelen in het programma. Allereerst is het mogelijk om in het buitenland stage 

te lopen, een minor te volgen of af te studeren. De International Desk kan studenten hierbij 

ondersteunen.  
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FEHT biedt zelf twee internationale minoren aan, waar eveneens internationale studenten aan 

deelnemen. Daarnaast hebben SPECO Sportmarketing-studenten de mogelijkheid om deel te 

nemen aan studiereizen naar het buitenland.  

 

Johan Cruyff Academy (JCA) 

De studenten die de opleiding SPECO Sportmarketing via de Johan Cruyff Academy volgen, 

doorlopen hetzelfde programma als hierboven beschreven. Vanwege de vele trainingsuren die 

deze studenten maken en de (internationale) wedstrijden waar zij aan deelnemen, volgen zij 

een aangepast programma. Dit programma wordt opgesteld in samenspraak met een coach. 

Van de JCA studenten wordt meer zelfstudie verwacht. Voor het werken in projectgroepen 

werken ze geregeld met Skype. De JCA-studenten waarmee het panel sprak, zijn tevreden over 

de flexibiliteit en de studeerbaarheid van hun programma.   

 

Vormgeving en samenhang International Marketing and Management 

Ook IMM heeft de beoogde leerresultaten uitgewerkt op drie niveaus: hoofdfasebekwaam, 

afstudeerbekwaam en startbekwaam. Het panel heeft de niveaubeschrijvingen bestudeerd en 

stelt vast dat deze een logische opbouw kennen; van eenvoudige naar complexe situaties en 

van begeleid werken met voorgeschreven methoden naar volledig zelfstandig werken. Hiermee 

creëert de opleiding consistentie in het programma.  

 

De leerlijnen van IMM zijn Language & Culture, Marketing & Sales en Management & 

Organization. In elk semester (m.u.v. de minor en het afstuderen) zijn deze drie domeinen 

vertegenwoordigd, waarmee samenhang in het programma wordt gecreëerd. 

 

Voor de leerlijn die in het hart van IMM zit, Marketing & Sales, wordt de SEAL-didactiek9 

gehanteerd. Dit betekent dat studenten in groepjes werken aan beroepsauthentieke opdrachten 

onder begeleiding van een coach. De hoorcolleges, werkcolleges en workshops dragen bij aan 

de uitvoering van de projecten, zo stelt het panel vast.     

 

Oriëntatie op de beroepspraktijk en ontwikkeling beroepsvaardigheden 

IMM heeft intensief contact met haar werkveld. Via regelmatige input van de 

werkveldcommissie en via enquêtes onder studenten en alumni, houdt de opleiding haar 

curriculum up-to-date. IMM weet welke ontwikkelingen er zijn en speelt hierop in. Zo heeft zij 

in de afgelopen jaren de aandacht voor 21st century skills vergroot (o.a. middels SEAL en de 

leerlijn Personal Leadership). Uit het gesprek met de studenten en met de 

werkveldvertegenwoordigers blijkt dat zij graag zouden zien dat er meer aandacht komt voor 

online marketing. De opleiding werkt hieraan en zet momenteel gastsprekers in op dit 

onderwerp.  

 

De oriëntatie op de beroepspraktijk krijgt verder vorm via projecten voor opdrachtgevers uit 

het werkveld, stages, gastcolleges en werkbezoeken. Veel docenten zijn werkzaam in de 

praktijk. Dat draagt tevens bij aan de beroepsgerichtheid van IMM.  

 

Ook de leerlijn Personal Leadership draagt bij aan de ontwikkeling van beroepsvaardigheden, 

zo ziet het panel. Studenten zijn zeer enthousiast over Personal Leadership. Het panel sluit zich 

hierbij aan. De leerlijn kent een mooie inhoudelijke opbouw en draagt bij aan de persoonlijke 

(talent)ontwikkeling van studenten. Bovendien vergroot deze het eigenaarschap van studenten 

in relatie tot hun studie en hetgeen zij willen leren/ontwikkelen.   

 
  

                                                
9 SEAL: Social Engaged Action Learning 
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Onderzoekend vermogen 

Het panel stelt vast dat IMM op gepaste wijze aandacht heeft voor de ontwikkeling van het 

onderzoekend vermogen van studenten. Het programma is voorzien van een 

onderzoeksleerlijn, die is opgebouwd op basis van de drie niveaubeschrijvingen die IMM heeft 

opgesteld voor het leerresultaat ‘Inzicht’. De onderzoeksleerlijn is sterk gericht op de 

toepassing van onderzoek in de dagelijkse praktijk van een marketeer. Te denken valt aan 

onderzoek voor de ontwikkeling van een customer journey of het uitvoeren van een in- en 

externe omgevingsanalyse.  

 

In ieder semester doen studenten onderzoek ten behoeve van het project waar ze aan werken. 

De onderzoeksleerlijn kent een adequate opbouw. De semesterboeken maken inzichtelijk dat 

gestart wordt met een introductie op onderzoek, waarna studenten vervolgens aan de slag 

gaan met kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse, klantenonderzoek, stakeholder-analyses 

het opstellen van customer journeys, interne en externe omgevingsanalyses, etc.  

 

Internationale aspecten in het programma 

Passend bij het profiel van de opleiding, is het programma van IMM vol met internationale en 

interculturele aspecten. Vanaf het tweede jaar is de opleiding in het Engels, omdat studenten 

worden opgeleid om te gaan werken in een internationale werkomgeving. Het panel vindt dit 

een weloverwogen en navolgbare keuze en onderschrijft ook de keuze voor een Engelstalige 

opleidingsnaam.  

 

Tijdens hun studie IMM leren de studenten een tweede vreemde taal en cultuur (Duits of 

Frans). Ook in de economische vakken is aandacht voor internationalisering. Studenten krijgen 

vakken als International Business, International Law, Intercultural Attitude en Global 

Advertising. Ook moeten zij opdrachten uitvoeren voor verschillende buitenlandse bedrijven 

en/of (Nederlandse) bedrijven die opereren in een internationale context. Soms gaan de 

studenten hier daadwerkelijk voor naar het buitenland om onderzoek te doen. Studenten leren 

verder over zaken doen in het buitenland en over intercultureel handelen, ze gaan op studiereis 

(o.a. Parijs, Keulen, Luik, Berlijn) en worden gestimuleerd hun minor, stage en/of afstuderen in 

het buitenland te doen. IMM zelf heeft ongeveer 10% internationale instroom in de minoren, 

waardoor een international classroom ontstaat.  

 

Docenten 

SPECO Sportmarketing en IMM beschikken ieder over een eigen docententeam.  

 

Het docententeam van SPECO Sportmarketing, dat bestaat uit 32 personen, kent een hoog 

opleidingsniveau. Het panel heeft de cv’s van de docenten bekeken en stelt vast dat zij 

allemaal tenminste een masterdiploma hebben. Drie docenten zijn gepromoveerd, waarvan één 

op een wel heel toepasselijk onderwerp namelijk ‘the effectiveness of sports sponsorship’. 

Naast marketeers bestaat het team o.a. uit docenten die Bedrijfseconomie, Brand 

Management, Engels, Onderwijswetenschappen, Leisure Studies, Economic Psychology en 

Communicatiewetenschappen hebben gestudeerd. Ongeveer 40% van de docenten is 

werkzaam geweest in het werkveld. Zo zag het panel bijvoorbeeld dat één van de docenten 

heeft gewerkt bij de uitgeverij van o.a. Voetbal International.  

 

Gezien de lagere studenteninstroom bij IMM, is ook het docententeam van deze opleiding 

kleiner. Het bestaat uit zestien docenten, waarvan er dertien een masteropleiding hebben 

afgerond. Passend bij het profiel van IMM hebben zij o.a. Marketing, Engels, Frans, Duits, 

Spaans, Internationale Economische Betrekkingen, Bedrijfseconomie en Management, Cultuur 

en Verandering gestudeerd. De helft van de docenten heeft zelf in de beroepspraktijk gewerkt 

en één docent is nog steeds werkzaam in het bedrijfsleven als adviseur op het gebied van 

strategische marketing en management.  
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Het panel sprak met docenten van beide afstudeerrichtingen. Uit dit gesprek en uit de cv’s 

blijkt dat FEHT haar docenten de gelegenheid biedt om zichzelf verder te scholen. Zo is een 

aantal docenten op uitwisseling geweest naar het buitenland, hebben vrijwel alle docenten een 

scholingstraject voor onderzoeksvaardigheden gevolgd bij TIAS, en heeft scholing plaats 

gevonden op het gebied van online marketing. De didactische bekwaamheid en de 

Basiskwalificatie Examinering (BKE) zijn verplichte scholingstrajecten. Op dit moment vormt de 

veranderende rol van de docent aanleiding voor beide opleidingen om scholing te organiseren 

op het gebied van coaching.  

 

De studenten zijn tevreden over de vakinhoudelijke kennis en didactische kwaliteiten van hun 

docenten. Ook geven studenten aan dat docenten laagdrempelig benaderbaar zijn. 

Verbetermogelijkheden zien de studenten met name in de onderlinge afstemming tussen 

docenten over de lesinhoud om overlap te minimaliseren.  

 

Voorzieningen 

Beide afstudeerrichtingen zijn gehuisvest in gebouw P4 op de campus in Tilburg. Zij hebben de 

beschikking over voldoende en goed geoutilleerde leslokalen, voorzien van digiboarden of 

beamers. Ook zijn er projectruimtes beschikbaar waar studenten in groepjes kunnen werken. 

Verder beschikt FEHT over een audiovisueel lab, een lokaal met Mac computers, vijf 

scrum/projectlokalen. Indien nodig kunnen de (studenten van) beide opleidingen gebruik 

maken van de faciliteiten in andere gebouwen op de campus. Zo is de mediatheek gevestigd in 

gebouw P1. De studenten geven aan tevreden te zijn over de voorzieningen.  

 

Informatievoorziening 

De studenten zijn over het algemeen tevreden over de informatievoorziening. Informatie over 

vakken en roosters is beschikbaar via de portal, waarop ook nieuwsberichten worden geplaatst. 

Aan de navigatie van de portal wordt, op verzoek van docenten en studenten, momenteel 

gewerkt.  

 

Het panel heeft van beide richtingen enkele semester-/periodehandboeken bekeken. De hand-

boeken zien er verzorgd en overzichtelijk uit. Met name voor de nieuwe handboeken (jaar 1) 

wil het panel de beide afstudeerrichtingen een compliment maken. De handboeken zijn fraai 

vormgegeven, kennen een heldere structuur en bieden de studenten duidelijke informatie over 

wat er van hen wordt verwacht.   

 

De opleidingscommissies van IMM en SPECO Sportmarketing functioneren naar behoren, zo 

stelt het panel vast op basis van de bestudeerde jaarverslagen en de gevoerde gesprekken.  

Ze leveren feedback op de roostering, en zijn betrokken bij de ontwikkeling en implementatie 

van de nieuwe curricula.  

 

Studiebegeleiding  

De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) is het eerste aanspreekpunt bij praktische zaken, 

begeleidt de student bij diens studievoortgang en geeft studieadvies. Ieder jaar voert de 

student minimaal drie individuele gesprekken met zijn SLB’er.  

 

Het panel ziet Personal Branding (SPECO Sportmarketing) en Personal Leadership (IMM) 

overigens ook als een vorm van studiebegeleiding, waarmee de opleiding goed monitort hoe  

de ontwikkeling van de student verloopt.  

 

Johan Cruyff Academy 

De studenten die het programma van SPECO Sportmarketing volgen via de Johan Cruyff 

Academy krijgen een coach toegewezen. De coach kijkt met de student naar het 

trainingsschema. Zo sprak het panel met een JCA-student die, in overleg met de coach, een 

semester in tweeën heeft gesplitst om het te combineren met haar sport.  
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De JCA-studenten wordt meer flexibiliteit geboden, en via Skype wordt contact gehouden als ze 

in het buitenland verblijven. En ook de videocolleges zijn handig voor deze studenten. Zij zijn 

zeer tevreden over de mogelijkheden die JCA/Fontys hen biedt om tijd- en plaatsonafhankelijk 

te studeren.  

 

Weging en Oordeel  

Beide afstudeerrichtingen hebben de relatie tussen beoogde leerresultaten/competenties, 

leerdoelen en het programma inzichtelijk gemaakt in een LLOTS/CLOTS-schema10.  

De profileringen van beide richtingen zijn zeer duidelijk herkenbaar in de curricula. 

 

Het programma van SPECO Sportmarketing geeft blijk van samenhang door onder andere de 

integratie van vakken in projecten. Bovendien kent het programma een toenemende 

complexiteit en zelfstandigheid bij het ontwikkelen van beroepsproducten. De aanwezige 

onderzoeksleerlijn maakt dat studenten zich de benodigde onderzoeksvaardigheden eigen 

kunnen maken. De oriëntatie op de beroepspraktijk wordt gewaarborgd door de vormgeving 

van het onderwijs rondom beroepsrollen en –producten, door de echte opdrachtgevers in de 

beroepspraktijk, en door de stage en het afstuderen in de praktijk. De leerlijn Personal 

Branding draagt eveneens bij aan de ontwikkeling van beroepsvaardigheden, evenals aan 

persoonlijke ontwikkeling.  

 

De samenhang in het programma van IMM wordt gecreëerd via drie leerlijnen die in ieder 

semester zijn geïntegreerd. Hoorcolleges, werkcolleges en workshops dragen bij aan de 

uitvoering van projecten, die over de jaren toenemen in complexiteit. De opleiding zorgt ervoor 

dat studenten zich kunnen oriënteren op de beroepspraktijk. De leerlijn Personal Leadership 

stimuleert de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. Het programma van IMM zit vol met  

internationale en interculturele aspecten, die een adequate voorbereiding vormen op het 

werken in een internationale omgeving. 

 

SPECO Sportmarketing en IMM beschikken ieder over een eigen docententeam. De docenten 

zijn inhoudelijk en didactisch gekwalificeerd. De beide afstudeerrichtingen besteden aandacht 

aan de scholing van hun docenten, zowel op groeps- als individueel niveau.  

 

De ruimtelijke en digitale voorzieningen zijn ruim voldoende, evenals de studiebegeleiding en 

de informatievoorzieningen. De extra begeleiding en de maatwerkmogelijkheden die voor de 

studenten van de Johan Cruyff Academy beschikbaar zijn, zijn toereikend.  

 

Op basis van het bovenstaande, komt het panel voor zowel SPECO Sportmarketing als IMM tot 

het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 2. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
10  LLOTS-schema: schema waarin de koppeling zichtbaar is gemaakt tussen de (beoogde) leerresultaten-

leerdoelen-onderwijseenheden-toetsing-studiepunten. In het ‘oude’ opleidingsprofiel wordt gesproken 
over competenties i.p.v. leerresultaten, vandaar ook de naam CLOTS. 
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4.3. Toetsing 
 

Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

Toelichting NVAO: De beoordeling is valide, betrouwbaar en voldoende onafhankelijk. De eisen zijn helder 

voor de studenten. De kwaliteit van de tentaminering en examinering wordt voldoende gewaarborgd en 

voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidsvereisten. De toetsen ondersteunen het eigen leerproces van de 

student.  

 

Bevindingen 

 

Systeem van toetsen en beoordelen 

Het panel heeft het FEHT Toetsbeleidsplan 2019-2022 bekeken. In dit beleidsplan staat de visie 

op toetsing beschreven en heeft FEHT een aantal duidelijke uitgangspunten en speerpunten 

geformuleerd voor de wijze waarop zij wil toetsen. Zij streeft ernaar dat (i) de toetsing passend 

is bij beroepsrollen, er sprake is van een (ii) evenwichtig en (iii) studeerbaar toetsprogramma, 

(iv) er aandacht is voor formatieve toetsing en feedback, (v) er een compensatieregeling geldt 

in de propedeuse en (vi) er professionalisering van examinatoren plaatsvindt om 

eerdergenoemde speerpunten te faciliteren en realiseren. Het panel vindt dit een adequate 

insteek. 

 

Het panel heeft beide toetsprogramma’s bestudeerd, evenals een aantal toetsen. Het stelt  

vast dat er door beide opleidingen een mooie variëteit aan toetsvormen wordt gehanteerd.  

De toetsvormen passen bovendien bij de inhoud en vormgeving van de onderwijseenheden.  

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van schriftelijke toetsen, vaardigheidsassessments, 

beroepsproducten, mondelinge toetsen, en portfolio assessments. 

 

In het toetsprogramma ziet het panel de speerpunten uit het beleidsplan terug. Deze komen 

het sterkst tot uitdrukking in de toetsing van het nieuwe curriculum. Maar ook in de toetsing 

van de oudere cohorten is reeds sprake van toetsing door middel van beroepsproducten, een 

evenwichtig toetsprogramma, etc.  

 

Kwaliteitsborging 

Het panel stelt vast dat de beide afstudeerrichtingen op diverse wijzen de kwaliteit van de 

toetsing borgen. Met het document ‘Van Toetsbeleid naar Toetshandleiding’ biedt FEHT de 

docenten een handzame en nuttige handleiding voor het opstellen van toetsen.  

 

Voor het opstellen van iedere toets is een toetsmatrijs beschikbaar, die heldere informatie 

bevat over welke leerdoelen er met de toets moet worden getoetst. Bij de totstandkoming van 

een toets zijn tenminste twee docenten betrokken. Vrijwel alle docenten zijn in het bezit van de 

Basiskwalificatie Examinering. Ook de toetscommissie speelt een zeer actieve rol in de borging 

van de toetskwaliteit, zo merkt het panel. De toetscommissie bekijkt periodiek een steekproef 

van toetsen. Iedere toets wordt ten minste eens per twee jaar gecontroleerd. Nieuwe toetsen 

bekijkt de toetscommissie altijd voorafgaand aan de afname.    

 

In de periode- / semesterhandboeken staat duidelijk vermeld welke vormen de toetsing 

aanneemt, welke weging van toepassing is en hoeveel EC zijn verbonden aan een toets.  

Het nakijken van (taal)toetsen gebeurt op basis van rubrics die vooraf zijn vastgesteld.  

En ieder assessment wordt afgenomen door twee assessoren (vierogenprincipe).  

 

Het panel heeft verschillende beoordeelde toetsen en producten uit de diverse leerjaren van 

beide opleidingen bekeken. Het is onder de indruk van de uitgebreide feedback die de 

beoordelaars op de beoordelingsformulieren vermelden. Niet alleen maakt dit de beoordelingen 

zeer goed navolgbaar, ook geeft het studenten bruikbare handvatten om zich verder te 

ontwikkelen. Het valt het panel overigens – net als de examencommissie – op dat de 

beoordelingsformulieren van het afstuderen juist minder uitgebreid zijn ingevuld.    
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In het kader van de kwaliteitsborging worden verder plagiaatchecks uitgevoerd, voeren zowel 

de docent als de toetscommissie na toetsafname (statistische) analyses uit en worden er 

kalibratiesessies georganiseerd om interpretatieverschillen van het beoordelingsformulier te 

minimaliseren. Dit laatste is volgens de studenten nog voor verbetering vatbaar. Zij ervaren 

dat docenten beoordelingscriteria niet altijd op dezelfde manier interpreteren. Dit komt met 

name voor als een andere docent dan de begeleider een project beoordeelt.  

 

Het panel is verder onder de indruk van de proactieve en kordate werkwijze van de 

instituutsbrede examencommissie. De uitgebreide jaarverslagen geven het panel een helder 

beeld van de werkzaamheden van de examencommissie. Er is aandacht voor 

professionalisering; vijf leden zijn in het bezit van een SKE-certificaat en jaarlijks bezoeken de 

verschillende leden diverse congressen en bijeenkomsten voor examencommissies.  

 

De examencommissie weet wat er speelt binnen de toetsings- en beoordelingspraktijk van de 

opleiding, zo concludeert het panel. Het ziet dit terug in de uitgebrachte adviezen en in de 

toekomstige speerpunten die de commissie heeft gedefinieerd. De commissie staat voor haar 

principes en grijpt in waar nodig. Dit blijkt onder meer uit de interventie die de 

examencommissie dit jaar heeft uitgevoerd, op basis van de constatering dat de 

beoordelingsformulieren van het afstuderen te summier worden ingevuld.   

 

Afstudeerprogramma 

Zowel bij SPECO Sportmarketing als IMM bestaat het afstudeertraject van 30 EC uit een 

afstudeerstage, inclusief onderzoek en een daaruit voortvloeiend beroepsproduct (SPECO) of 

advies (IMM) dat tijdens de afstudeerzitting wordt gepresenteerd en verdedigd.  

 

De studenten gaan zelf op zoek naar een afstudeerorganisatie en -opdracht, die past bij hun 

wensen en ambities. Zij dienen hun afstudeervoorstel in bij de afstudeercommissie van de 

eigen opleiding, die de aanvraag op basis van een aantal criteria beoordeelt. Deze criteria staan 

duidelijk vermeld in de afstudeergids, zo zag het panel. Na goedkeuring van het voorstel wordt 

een begeleider aangewezen, die de student coacht tijdens het afstudeertraject.  

 

Sinds studiejaar 2018-2019 is het voorbereidingstraject op het afstuderen geïntensiveerd. Het 

opstellen van het eerste hoofdstuk - waarin de student de aanleiding, probleemstelling, het 

beroepsproduct, de onderzoeksopzet en onderzoeksmethode beschrijft - heeft veel meer 

nadruk gekregen. Zowel de afstudeerbegeleider als de tweede beoordelaar beoordelen dit 

hoofdstuk alvorens de student mag starten met het daadwerkelijke onderzoek. Het panel vindt 

dit een verstandige aanpassing om problemen later in het traject te minimaliseren.  

 

Voor SPECO Sportmarketing geldt dat alle studenten die na september 2018 gestart zijn met 

hun afstuderen een keuze mogen maken uit het soort afstudeerproduct dat zij opleveren. Dit 

kan zijn een strategisch advies (variant A), de ontwikkeling van een plan of concept (variant B) 

of de implementatie en/of uitvoering van een reeds bestaand plan inclusief de evaluatie van de 

implementatie (variant C). Het panel vindt de introductie van de varianten een goede 

ontwikkeling, die het afstuderen dichter bij de beroepspraktijk brengt en tegelijkertijd de 

mogelijkheid biedt alle beoogde leerresultaten af te toetsen.  

 

De beide opleidingen hebben het afstudeerproces en de beoordeling daarvan in een 

stroomschema weergegeven. Het panel heeft deze beide stroomschema’s bekeken en komt tot 

de conclusie dat deze de procedure helder weergeven. De beoordeling van het afstuderen 

wordt uitgevoerd door de afstudeerbegeleider en een tweede beoordelaar. Daarnaast is er een 

extern deskundige bij de beoordeling betrokken die (in beginsel) een adviserende rol heeft.  

De extern deskundige beoordeelt, evenals de twee beoordelaars, de scriptie op basis van de 

criteria in het beoordelingsformulier om te bepalen of de student in aanmerking komt voor de 

afstudeerzitting.  
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In het geval de beoordelaars van mening verschillen, geeft het advies van de extern 

deskundige de doorslag voor de bepaling of de zitting een verdediging of een feedbacksessie 

wordt.  

 

Omdat de extern deskundige feitelijk een bindend advies (‘de doorslag’) geeft en daarmee een 

go/no go voor het afstuderen bepaalt, zou hij aangewezen moeten worden als examinator. Er is 

immers sprake van een (doorslaggevende) beoordeling. Het panel adviseert de opleiding de  

extern deskundige als examinator op te leiden en vervolgens te benoemen. 

 

Het panel heeft de beoordelingsformulieren van beide opleidingen en van diverse cohorten 

bekeken. De kwaliteit van de beoordeling(sformulier)en heeft een duidelijke verbeterslag 

doorgemaakt, zo stelt het panel vast. Met een aantal algemeen gestelde criteria stimuleren de 

beoordelingsformulieren een holistische benadering. Dat is wat het panel betreft een goede 

ontwikkeling. Een holistische benadering vergroot wel het belang van een heldere 

onderbouwing van de totstandkoming van het oordeel. In dit kader benadrukt het panel het 

belang van de reeds door de examencommissie gepleegde interventie op dit gebied.  

 

Weging en Oordeel  

FEHT beschikt over een sturend toetsbeleidsplan dat de kaders schetst voor de 

toetsprogramma’s van zowel SPECO Sportmarketing als IMM. De toetsen sluiten aan op de 

geformuleerde leerdoelen van de betreffende onderwijsmodule. De toetsmatrijzen en rubrics 

zijn degelijk en zien er verzorgd uit.  

 

De opleiding heeft verschillende mechanismen ingevoerd die ervoor zorgen dat de toetsing op 

valide, betrouwbare en transparante wijze plaatsvindt. De toetscommissie en de 

examencommissie spelen beide een proactieve en lovenswaardige rol in (resp.) de borging van 

de toetskwaliteit en de borging van het eindniveau en voeren daarmee hun wettelijke taak 

zonder meer naar behoren uit.  

 

De beoordelingsformulieren zijn werkbaar en worden doorgaans zorgvuldig ingevuld, waarmee 

zij ten dienste staan van het leerproces van de studenten. De navolgbaarheid van de ingevulde 

beoordelingsformulieren behorend bij het afstuderen vraagt om verbetering, die inmiddels - na 

ingrijpen van de examencommissie – is ingezet. 

 

Met inachtneming van de noodzaak om de beoordelingsformulieren van het afstuderen 

zorgvuldiger in te vullen, maar met het vertrouwen dat het ingrijpen van de examencommissie 

dit proces zal verbeteren en wetende dat de expertise en ervaring bij docenten aanwezig is 

(blijkend uit de secuur ingevulde beoordelingsformulieren in alle eerdere semesters/periodes), 

komt het panel tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 3. 
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4.4. Gerealiseerde leerresultaten 
 

Standaard 4: De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn 

gerealiseerd. 

Toelichting NVAO: Het realiseren van de beoogde leerresultaten blijkt uit de uitkomsten van toetsen, de 

eindwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. 

 

Bevindingen 

 

Wijze waarop afgestudeerden in de praktijk functioneren 

 

SPECO Sportmarketing 

Alumni vinden doorgaans gemakkelijk een baan, al is dat slechts in 30% van de gevallen 

daadwerkelijk een baan in de sportbranche. Het aantal afgestudeerden is te groot voor het 

aantal beschikbare posities in de sportbranche. De studenten vertellen het panel dat zij hier, bij 

aanvang van hun studie, reeds over zijn geïnformeerd om onrealistische verwachtingen te 

voorkomen. In de opleiding zijn de opdrachten weliswaar geplaatst in een sportcontext, 

passend bij het unieke profiel van SPECO Sportmarketing, maar studenten voelen zich ook 

goed geëquipeerd om dezelfde werkzaamheden uit te voeren in andere branches, zo geven zij 

aan. 

 

De werkveldvertegenwoordigers – tevens extern gecommitteerden – waarmee het panel sprak, 

zijn positief over de studenten van SPECO Sportmarketing. Werkveldpartners die betrokken zijn 

bij de opleiding, doen dit mede om talent te scouten. 

 

International Marketing and Management 

De IMM-studenten zijn zeer gewild in het werkveld. 98% van de studenten vindt binnen een 

maand een baan. En voor 95% van de studenten geldt dat dit een baan is op hbo-niveau of 

zelfs hoger. Veel studenten krijgen reeds een baan aangeboden voordat zij zijn gediplomeerd. 

Studenten zijn dan ook zeer tevreden over de aansluiting op de arbeidsmarkt.  

 

Minder tevreden zijn de afgestudeerden over de aansluiting op masteronderwijs. Met name op 

onderzoekstechnisch vlak missen zij kennis en vaardigheden voor een soepele doorstroom.  

De pre-master minor die in samenwerking met Tilburg University wordt aangeboden voor een 

directe instroom in de master Marketing Management, biedt hier een goede oplossing voor.  

De studenten die deze minor hebben gevolgd zijn juist wel tevreden over de aansluiting op de 

master Marketing Management van Tilburg University. Het panel raadt IMM aan om tevens een 

minor of onderzoeksmodule te ontwikkelen voor studenten die willen doorstuderen, maar 

daarbij niet kiezen voor de master Marketing Management van Tilburg University. Voor een 

goede aansluiting is met name de uitbreiding van kennis en vaardigheden omtrent statistiek 

van belang.  

 

Eigen oordeel van het panel over de gerealiseerde leerresultaten 

Het panel heeft van vijftien studenten, afgestudeerd in de periode van januari 2018 tot en met 

juli 2019, de scripties (inclusief ingevulde beoordelingsformulieren) bestudeerd. Het betrof 

(naar rato) negen scripties van SPECO Sportmarketing, vier scripties van IMM en twee scripties 

van studenten die het SPECO Sportmarketing programma via de Johan Cruyff Academy 

doorlopen. 

 

Het panel kan zich veelal vinden in de beoordelingen die door de examinatoren zijn gegeven. 

De hoog becijferde eindwerken vond het panel inderdaad beduidend beter dan de eindwerken 

die met een 5,5 of 6,0 zijn beoordeeld door de examinatoren.  
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Het panel is positief over het praktijkgerichte karakter van de eindwerken. Het is duidelijk dat 

de opleidingen bewust sturen op de praktijkrelevantie van het eindwerk. In ieder rapport is een 

financiële paragraaf aanwezig; de onderbouwing daarvan verdient in enkele gevallen nog wat 

meer aandacht. 

 

Het panel herkende in sommige eindwerken het door de examencommissie geconstateerde 

aandachtspunt aangaande de onderzoeksmethoden (zie standaard 3). Het panel heeft tevens 

kunnen vaststellen dat de recentere eindwerken op dit punt beter zijn dan de eindwerken van 

voor de interventie van 2018. Vanaf september 2018 is de begeleiding van het afstuderen 

geïntensiveerd. De controle op een goede onderzoeksvraag en onderzoeksopzet (go/no go) is 

vanaf dat studiejaar verstevigd en het panel ziet dat terug in de eindwerken. 

 

Afstudeerzittingen worden niet op video vastgelegd. Het panel beschikte daardoor niet over de 

mogelijkheid om de afstudeerzittingen zelf te bekijken. De schriftelijke vastlegging van de 

beoordeling van de afstudeerzittingen heeft het panel wel kunnen bekijken (zie standaard 3).  

 

Het panel heeft behalve eindwerken ook beroepsproducten, verslagen en portfolio’s uit 

semester 6 en 7 bekeken. Ook deze laten zien dat de beoogde leerresultaten bereikt worden. 

 

Het panel vindt het bovendien vertrouwenwekkend dat de examencommissie inmiddels heeft 

ingegrepen om de verslaglegging in het afstudeerformulier te verbeteren. In dit kader adviseert 

het panel de opleiding overigens ook om de afstudeerzittingen altijd op te nemen (op video of 

audio). Dat geeft de examencommissie (die uitstekend functioneert) extra tools om het 

eindniveau te borgen. 

 

Weging en Oordeel 

De aansluiting tussen de opleiding en het werkveld is voor beide richtingen goed. Studenten 

worden vaak tijdens hun studie al gerekruteerd door bedrijven. De onderzoeksmethode(n) die 

de studenten hanteren paste niet altijd bij de vraag die zij met hun onderzoek wilden 

beantwoorden, maar daarop is in 2018 een passende interventie uitgevoerd. De controle op de 

onderzoeksopzet is daarmee geïntensiveerd. De eindwerken uit 2018-2019 die het panel heeft 

beoordeeld, laten het positieve effect daarvan zien. De eindwerken en eerdere beroeps-

producten en verslagen maken het panel duidelijk dat studenten de beoogde leerresultaten 

bereiken. Het panel vindt het vertrouwenwekkend dat de opleiding zelf verbeteringen heeft 

doorgevoerd die resultaat sorteren. Dit sterkt het auditteam in zijn oordeel voor standaard 4, 

dat uitkomt op een ‘voldoet’. 
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5. ALGEMEEN EINDOORDEEL 
 

 

Het panel trof twee CE-afstudeerrichtingen aan met een passend en profilerend 

competentieprofiel en een gedegen onderwijsprogramma. De kwaliteit van de docententeams is 

zeker op orde en de voorzieningen zijn toereikend. Het toetsprogramma sluit aan op de 

beoogde leerresultaten en de eindwerken getuigen van bachelorniveau. Het panel merkt daarbij 

op dat er recent (2018) een verbeterslag is uitgevoerd, waarmee het niveau van de eindwerken 

van het laatste cohort hoger is dan dat van het voorgaande cohort. De afgestudeerden tonen 

aan de beoogde leerresultaten te realiseren en zij vinden prima hun weg op de arbeidsmarkt.    

 

Gegeven het feit dat het panel voor zowel CE SPECO Sportmarketing als CE International 

Marketing and Management alle standaarden als ‘voldoet’ beoordeelt – en met inachtneming 

van de eveneens positief beoordeelde CE-opleidingen van Fontys Hogeschool Marketing en 

Management, Fontys International Business School en Fontys Academy for Creative Industries 

(zie aparte rapporten) – komt het op basis van de beslisregels van de Beperkte 

Opleidingsbeoordeling van de NVAO voor de beide afstudeerrichtingen van de hbo-

bacheloropleiding Commerciële Economie van Fontys Economische Hogeschool Tilburg als 

geheel tot het oordeel ‘positief’.  

 

‘Het auditpanel adviseert de NVAO derhalve tot het behoud van de accreditatie van de opleiding 

Commerciële Economie van Fontys Hogescholen. 

 

Na instemming van de panelleden is dit rapport vastgesteld door de voorzitter te Den Haag / 

Leiden op 31 maart 2020. 
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6. AANBEVELINGEN 
 

 

In het rapport zijn diverse ontwikkelpunten benoemd. Deze ontwikkelpunten zijn alle van 

belang, maar het panel wil in dit hoofdstuk de nadruk leggen op de volgende twee 

aanbevelingen: 

 

Afstudeerzittingen vastleggen 

Het panel adviseert om altijd opnames (audio/video) te maken van de afstudeerzittingen.  

Ze vormen een wezenlijk onderdeel van het afstuderen en moeten daarom ook op een ander 

moment herbeoordeeld kunnen worden. Dat geeft de examencommissie (die uitstekend 

functioneert) de mogelijkheid haar wettelijke taak aangaande de borging van het eindniveau 

nog beter uit te voeren. 

 

Daarnaast moedigt het panel de opleiding aan om goed te blijven monitoren of de interventie 

van 2018 blijvend effect heeft.  

 

Beoordelingsformulieren 

Gezien de holistische insteek van het beoordelingsformulier, raadt het panel aan om voor elk 

onderdeel met elkaar duidelijker vast te leggen wanneer een bepaald onderdeel voldoende is en 

wanneer niet.  
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BIJLAGE I  Scoretabel 
 

Scoretabel paneloordelen 
Fontys Hogescholen 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg 
hbo-bachelor Commerciële Economie 

 
 

Standaard Oordeel 
SPECO 

Sportmarketing 

(incl. JCA) 

Oordeel 
International 
Marketing and 

Management 

 

Standaard 1. De beoogde leerresultaten Voldoet Voldoet  

 

Standaard 2. Onderwijsleeromgeving Voldoet Voldoet 

 
 

Standaard 3. Toetsing  Voldoet Voldoet 

 
 

Standaard 4. Gerealiseerde leerresultaten Voldoet Voldoet 

 

 

Algemeen eindoordeel Positief Positief 
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BIJLAGE II  Programma, werkwijze en beslisregels 
 

Auditprogramma Beperkte Opleidingsbeoordeling11 t.b.v. hbo-bacheloropleiding 

Commerciële Economie, Fontys Economische Hogeschool Tilburg – 19 november 2019 

 
Tijd Programma-onderdeel Gespreksparnters 

08.00 Panel aanwezig bij Fontys  

08.20 - 08.30 Briefing panel over ‘treinreis’ met 
daarin aandacht voor de splitsing 
in programma’s SPECO en IMM 

 

08.30 – 09.00 Gesprek met management  Directeur FEHT 
 Onderwijsmanager CE IMM 
 Onderwijsmanager CE SPECO Sportmarketing 
 Opleidingscoördinator SPECO Sportmarketing / 

JCA 
 Opleidingscoördinator IMM 

09.05 – 09.45 
 
Paralelsessie 
SPECO/JCA 
 
panel 
opgesplitst 

Profilering SPECO / JCA 
 
De opleidingscoördinator 
SPECO/JCA geeft een korte 
presentatie over de profilering van 
de differentiaties SPECO/JCA en 
wat dat betekent voor de keuzes 
in het curriculum. Vervolgens kan 
het panel hierover in gesprek 
gaan met werkveldcontacten, 
docenten en studenten uit de 
opleidingscommissie. 

 Opleidingscoördinator SPECO Sportmarketing / 
JCA 

 Voorzitter en docentlid OC SPECO / JCA 
 Coördinator JCA 
 Studentlid OC SPECO / JCA (jaar 3) 
 Studentlid OC SPECO / JCA (jaar 2, JCA) 
 Studentlid OC SPECO / JCA (jaar 4) 
 Alumnus, nu senior marketeer Interpolis 

(voorheen category marketing manager 
Shimano) 

 Alumnus, projectleider bij KNZB 

09.05 – 09.45 
 
Paralelsessie 
IMM 
 
panel 
opgesplitst 

Profilering IMM 
 
De opleidingscoördinator IMM 
geeft een korte presentatie over 
de profilering van de 
differentiaties IMM en wat dat 
betekent voor de keuzes in het 
curriculum. Vervolgens kan het 

panel hierover in gesprek gaan 
met werkveldcontacten, docenten 
en studenten uit de 
opleidingscommissie. 

 Opleidingscoördinator IMM 
 Voorzitter en docentlid OC IMM 
 Studentlid OC IMM (jaar 4) 
 Studentlid OC IMM (jaar 4) 
 Product manager TE Connectivity 
 Operations analyst Brand Loyalty 
 Happiness manager Yonego 
 

09.45 – 10.15 Pauze  

10.15 – 11.15 
 
Paralelsessie 
SPECO/JCA 
 
panel 
opgesplitst 

Curriculummarkt SPECO / JCA 
(standaard 2) 
 
De differentiaties SPECO/JCA 
presenteren zich aan de hand van 
een curriculummarkt. Op deze 
markt worden vier thema’s 
getoond (beroepsproducten jaar 1 
en 2, stage jaar 3, JCA en de 
leerlijn Personal Branding). Het 
panel kan aan gemengde tafels in 
gesprek met studenten, docenten, 
alumni en bedrijfsbegeleiders. 

 Docent online marketing, marktonderzoek 
 Docent sportmarketing, sales, stagecoördinator 

jaar 3 
 Coördinator en docent JCA 
 Docent sportsponsoring, marktonderzoek 
 Docent sportmarketing, sportmanagement, 

sportsponsoring, personal branding 
 Docent events, sales, personal branding 
 Verschillende studenten uit jaar 1, 2, 3 en 4, 

waaronder JCA 
 Alumnus, head of accounts e-sports 
 Alumnus, zelfstandig ondernemer in sport 

business 
 Alumnus, directeur dressage bedrijf 
 

10.15 – 11.45 
 
Paralelsessie 

IMM 
 

De differentiatie IMM presenteert 
zich aan de hand van een 
curriculummarkt. De markt 

bestaat uit drie onderdelen 
 

10.15 – 10.45: Docenten tonen het programma en 
laten twee belangrijke leerlijnen zien. Het panel 
kan met de docenten in gesprek gaan. 

 Docent business English 
 Docent Personal Leadership, strategy 

                                                
11  In verband met de privacywetgeving zijn in het programma uitsluitend de functies/rollen van 

gesprekspartnersopgenomen. De namen van de gesprekspartners zijn bij de secretaris van het 
auditpanel bekend. 
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Tijd Programma-onderdeel Gespreksparnters 

panel 
opgesplitst 
 

 Docent (online) marketing, Personal Leadership, 
professional communication 

 Docent marktonderzoek, marketing 
 Docent Duits 
 Docent Bedrijfseconomie, stagecoördinator jaar 

3 
 
10.45 – 11.15: Studenten uit jaar 1, 2 en 4, 
stagiaires uit jaar 3 met hun bedrijfsbegeleiders 
en alumni voegen zich bij de groep en laten de 
opleiding vanuit hun perspectief zien.  
 
 Verschillende studenten uit jaar 1, 2, 3 en 4 
 Alumnus (2019), junior online marketeer 
 Alumnus (2017), in between jobs, voormalig 

marketeer 
 Alumnus (2016), freelancer branding & content 

marketeer, Master Business Communication & 
Digital Media, Tilburg University (2019) 

 
11.15 – 11.45: Het panel krijgt de gelegenheid om 
met alleen de studenten in gesprek te gaan.  
 

11.15 – 11.45 
 
Paralelsessie 

SPECO/JCA 
 
panel 
opgesplitst 

Personal Branding SPECO/JCA 
(standaard 2) 
 

De leerlijn Personal Branding 
wordt toegelicht door docenten 
die daar verantwoordelijk voor 
zijn. Ter illustratie wordt er een 
kijkje genomen bij een klassikale 
les Personal Branding waarbij een 
fysieke persoonlijkheidstest 
centraal staat. 

 Verschillende docenten Personal Branding 
 Verschillende studenten in klas 

    

11.45 – 12.00 Pauze  

12.00 – 12.30  
 
Paralelsessie 
SPECO/JCA 
 
panel 
opgesplitst 
 

Gesprek met studenten 
SPECO/JCA 

 Verschillende studenten uit jaar 1, 2, 3 en 4, 
waaronder JCA 

 

12.00 – 12.30  
 
Paralelsessie 
IMM 
 
panel 
opgesplitst 

Personal Leadership IMM 
(standaard 2) 
 
De leerlijn Personal Leadership 
wordt toegelicht door docenten. 
Studenten vertellen hun 
ervaringen en wat Personal 
Leadership voor hen heeft 
betekend. 
 

 Twee docenten Personal Leadership 
 Drie studenten uit jaar 3 

12.30 – 13.45 Lunch, inloopuur, 
materiaalinzage, rondleiding 

 

13.45 – 14.30 Gesprek over afstuderen 
(standaard 4) 
 
Het panel gaat in gesprek met 
leden van de  FEHT-brede 
afstudeercommissie, 
afstudeerbegeleiders/beoordelaars 
en extern gecommitteerden over 
het afstudeerproces zoals dat is 
weergegeven in standaard 4 van 
de Zelfevaluatie. 

 Afstudeercoördinator FEHT, lid onderwijsteam 
SPECO/JCA 

 Drie afstudeerbegeleiders SPECO/JCA 
 Afstudeerbegeleider IMM, lid 

afstudeercommissie 
 Twee afstudeerbegeleiders IMM 
 Drie extern gecommitteerden (commercieel 

directeur Rucanor, interim manager directeur 
Europe Keen Europe Outdoor BV, lid RvT RIBW 
Nijmegen & Rivierenland 
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Tijd Programma-onderdeel Gespreksparnters 

14.30 – 14.45 Pauze  

14.45 – 15.30 Gesprek over toetsing en borging 
(standaard 3 en 4) 

 Voorzitter FEHT examencommissie 
 Lid FEHT examencommissie 
 Secretaris FEHT examencommissie 
 Voorzitter FEHT toetscommissie 
 Lid FEHT toetscommissie 

15.30 – 16.30 Intern overleg panel  

16.30 – 17.15 Ontwikkelgesprek  Directeur FEHT 
 Opleidingscoördinator SPECO/JCA 
 Opleidingscoördinator IMM 
 Docent CE 

 Onderwijsmanager IMM 
 Onderwijsmanager SPECO/JCA 
 Gespreksleider 
 Notulist 

17.30 – 18.00 Terugkoppeling  

 

Werkwijze 

Bij de beoordeling van de betreffende opleiding is uitgegaan van het door de NVAO 

vastgestelde ‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland’ van september 

2018. Daarin staan de standaarden vermeld waarop het auditpanel zich bij de beperkte 

opleidingsbeoordeling van een opleiding moet richten en de criteria aan de hand waarvan het 

auditpanel zijn oordeel over de opleiding moet bepalen. 

 

De secretaris lichtte het auditpanel voorafgaand aan de visitatie uitgebreid voor over het 

beoordelingskader en de -procedure en over de van hen verwachte attitude voor, tijdens en na 

de visitatie. Tevens zorgde de secretaris voor een kalibratie van het auditpanel door de 

interpretatie van de standaarden, de oordelen en de beslisregels door te nemen. Tijdens het 

audittraject bewaakte de secretaris de correcte procesgang, zag erop toe dat het oordeel van 

het auditpanel conform het kader tot stand kwam en ondersteunde het proces van de 

oordeelsvorming. 

 

Op basis van de door opleiding geleverde documentatie heeft het auditpanel zich een beeld 

kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de hbo-bacheloropleidingen 

Commerciële Economie. Voorafgaand aan het locatiebezoek vond een voorbereidend intern 

paneloverleg plaats waarin het auditpanel het informatiedossier en de onderliggende 

documenten besprak. Bovendien zijn de bevindingen van het auditpanel over de eindwerken 

tijdens het vooroverleg onderling gedeeld. 

 

De visitatie was gericht op een verificatie van de bevindingen uit de documentenanalyse en het 

verkrijgen van aanvullende informatie over de inhoud van het programma. Dit geschiedde door 

gesprekken met vertegenwoordigers van de opleiding, studenten en het werkveld, die waren te 

kenschetsen als ‘gesprekken tussen vakgenoten’.  

 

De verificatie door het auditpanel geschiedde door verscheidene malen hetzelfde onderwerp 

met verschillende geledingen te bespreken en aan de hand van additionele documentatie en -

daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen 

waarneming. 

 

Na overleg met de betreffende opleiding heeft het auditpanel met in achtneming van de 

daartoe strekkende regels van de NVAO en op basis van zijn documentanalyse en de daaruit 

voortvloeiende specifieke aandachtspunten de keuze van de gesprekspartners vastgesteld.  

 

Het auditpanel bood studenten, docenten en andere betrokkenen bij de opleiding die niet waren 

opgenomen in het programma van het locatiebezoek, de gelegenheid om zaken onder de 

aandacht te brengen die zij van belang achten voor de beoordeling.  
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Het auditpanel heeft geconstateerd, dat de betreffende opleiding de mogelijkheid daartoe tijdig 

en op correcte wijze bij hen onder de aandacht heeft gebracht en hen heeft geïnformeerd over 

hoe zij contact konden opnemen met de secretaris van het auditpanel. Er is geen gebruik 

gemaakt van het open spreekuur.  

 

Afstemming deelpanels binnen het cluster 

De visitatie binnen dit cluster is uitgevoerd door de visitatiebureaus Hobéon, NQA en AeQui, 

waarbij Hobéon één hogeschool, NQA drie en AeQui één hogeschool heeft beoordeeld.  

 

Afstemming tussen alle deelpanels heeft allereerst plaatsgevonden door de instructie die de 

panelleden krijgen met betrekking tot het beoordelingskader. De tussen Hobéon en NQA 

gekalibreerde criteria voor de beoordeling maken onderdeel uit van deze instructie. Daaraan 

voorafgaand is de afstemming geborgd door overlap in de bezetting tussen alle deelpanels. 

Daarnaast is, rekening houdend met het feit dat elke opleidingsbeoordeling een individuele 

beoordeling betreft, vanuit de overlap in de bezetting, waar relevant voortschrijdend 

gereflecteerd op vorige bezoeken binnen deze visitatiegroep. Verder wordt de afstemming 

tussen de auditpanels geborgd door de ondersteuning van zo veel mogelijk dezelfde secretaris 

vanuit zowel Hobéon als NQA en door de inzet van getrainde voorzitters.  

 

Het oordeel van het auditpanel vastgelegd in een conceptrapport werd aan de opleiding  

voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden.  

 

Beslisregels 

Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een standaard ‘voldoet’, ‘voldoet ten dele’ of  

‘voldoet niet’ scoren. Hobéon heeft de beslisregels toegepast, zoals deze zijn opgesomd in het 

‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, September 2018’. 

Wanneer er sprake is van verschillende varianten van een opleiding (bijvoorbeeld: voltijd, 

deeltijd en duaal), dan moet uit de beoordeling blijken dat voor elke variant de kwaliteit is 

gewaarborgd op grond van de standaarden uit het betreffende beoordelingskader om te komen 

tot een positief eindoordeel over de opleiding. Het eindoordeel over de opleiding luidt: ‘positief’, 

‘positief onder voorwaarden’ of ‘negatief’. 

 

Indien een opleiding onder één CROHO-registratie wordt aangeboden op meerdere locaties, kan 

de opleiding alleen voor accreditatie in aanmerking komen als uit de beoordeling blijkt dat elke 

locatie voldoet aan de in het betreffende beoordelingskader genoemde kwaliteitsstandaarden. 

 
Beperkte opleidingsbeoordeling 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval positief indien alle standaarden ’voldoet’ 

scoren. 

 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval positief onder voorwaarden indien  

Standaard 1 voldoet en maximaal twee standaarden een ‘voldoet ten dele’ scoren, waarbij het 

auditpanel het opleggen van voorwaarden adviseert. 

 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval negatief indien: 

 een of meer standaarden ‘voldoet niet’ scoren 

 standaard 1 ‘voldoet ten dele’ scoort 

 een of twee standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren, waarbij het auditpanel niet adviseert om 

voorwaarden op te leggen; 

 drie of meer standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren.  
  



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie, Fontys Economische Hogeschool Tilburg,  

Fontys Hogescholen, versie 2.0 35 

BIJLAGE III   Lijst geraadpleegde documenten 
 

 Zelfevaluatierapport opleiding 

 Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Commerciële Economie 2018-2022 

 Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding Commerciële Economie 

 Onderwijs- en Examenregeling FEHT 2018-2019 

 Jaarverslag examencommissie FEHT 2017 

 Jaarverslag examencommissie FEHT 2018 

 Toetsbeleidsplan 2016-2018 

 Toetsbeleidsplan 2019-2022 

 Toetshandleiding FEHT 2017-2018 

 Internationaliseringsbeleidsplan 2013-2018 (update 2017) 

 Kwaliteitshandboek Internationale Partners 

 Evaluaties van semester/periodes 

 

 Opleidingsprofiel + verantwoording SPECO Sportmarketing 

 LLOTS SPECO Sportmarketing cohort 2018 

 CLOTS SPECO Sportmarketing cohort 2015 

 Internationale benchmark sportmarketing 

 SPECO alumni-onderzoek 2019 

 CV’s docenten SPECO 

 Periodehandboeken en leerarrangementen van alle periodes 

 Stagegids 2018-2019 

 Overzicht derdejaarsstages SPECO 2018-2019 

 Afstudeergids 2018-2019 

 Afstudeerprotocol SPECO/JCA 2019 

 Jaarverslag Opleidingscommissie SPECO Sportmarketing 2017-2018 

 Jaarverslag Opleidingscommissie SPECO Sportmarketing 2018-2019 

 

 Opleidingsprofiel + verantwoording IMM 

 LLOTS IMM 2018-2019 (jaar 1) 

 CLOTS IMM 2018-2019 (jaar 2, 3 en 4) 

 Internationale benchmark IMM 

 Alumni-onderzoek IMM 2019 

 CV’s docenten IMM 

 Semesterhandboeken semester 1, 2, 3, 4 en 6 

 Stagegids 2018-2019 

 Afstudeergids 2018-2019 

 Afstudeerprotocol IMM 2019 

 Boekenlijst 

 Notulen overleg werkveldcommissie IMM 

 

 Representatieve set van gemaakte toetsen, inclusief beoordelingsformulier 

 Lijst met afgestudeerden 2017-2018 en 2018-2019 

 

Het panel heeft van vijftien studenten de eindwerken bestudeerd. 

Om redenen van privacy zijn de namen van afgestudeerden en hun studentnummers van wie 

het panel de eindwerken heeft bekeken niet opgenomen in deze rapportage. Namen van de 

afgestudeerde studenten, hun studentnummer evenals de titels van de eindwerken zijn bekend 

bij de secretaris van het auditpanel. 
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BIJLAGE IV Panelsamenstelling 
 

 

Op 28 oktober 2019 heeft de NVAO goedkeuring gegeven aan de samenstelling van het 

auditpanel t.b.v. de beoordeling van de opleiding Commerciële Economie van Fontys 

Hogescholen (Fontys Economische Hogeschool Tilburg), onder de nummers 008721, 008678, 

008662. Deze opleiding behoort tot onderstaande visitatiegroep. 

 

Naam visitatiegroep:  HBO Commerciële Economie groep Rembrandt 

 

De secretaris van het auditpanel beschikt over nadere informatie over de samenstelling en 

expertise van de panelleden die in bovengenoemde visitatiegroep zijn ingezet. 

 

In onderstaande tabel volgen korte functiebeschrijvingen van de panelleden die deelnamen aan 

het auditpanel van de in dit beoordelingsrapport beschreven opleiding. 

 

Naam 
 

Rol Korte functiebeschrijvingen  

Mevrouw drs. B.E. Roemers Voorzitter Eigenaar Edu van nu onderwijsdiensten, bureau voor 
kwaliteitszorgprojecten in het hoger onderwijs. 

De heer J.G.A. Visser MSc Lid Docent sportmarketing en commerciële economie bij de 
Hogeschool van Amsterdam, afstudeerrichtingen Sportmarketing 
en Johan Cruyff Academy. 

De heer ing. P. van Essen MA 
MBA 

Lid Opleidingsmanager van meerdere opleidingen waaronder 
International Business (major), Logistics and management 
(economics, major) aan de Business School Windesheim in Zwolle. 
Uitgebreide internationale (onderwijs)ervaring.  

Mevrouw M.L. Landman MCc Lid Hoofddocent Sales aan de opleiding Commerciële Economie van de 
HAN en toetsdeskundige. 

De heer R.C. Chiriatti Studentlid Student Commerciële Economie aan de Hanzehogeschool 
Groningen. 

   

Mevrouw I.A.M. van der Hoorn 
MSc 

Secretaris Werkzaam bij Hobéon, NVAO-getraind secretaris. 

 

De door alle panelleden ondertekende onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaringen zijn 

in het bezit van Hobéon. In deze verklaring verklaren de panelleden gedurende ten minste vijf 

jaar voorafgaand aan de audit geen zakelijke noch persoonlijke binding te hebben gehad met 

de betrokken instelling - anders dan die in het kader van de werkzaamheden als lid van het 

auditpanel van het evaluatiebureau -, die een onafhankelijke oordeelvorming ten positieve of 

ten negatieve zou kunnen beïnvloeden. 
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1. BASISGEGEVENS 
 

 

NAAM INSTELLING 

 

Fontys Hogescholen 

status instelling  Bekostigd 

resultaat instellingstoets 

kwaliteitszorg  

 

Positief, behaald op 30 augustus 2019 

NAAM OPLEIDING (zoals in croho) 

 

B Commerciële Economie 

registratienummer croho 

 

34402 

domein/sector croho 

 

Economie 

oriëntatie opleiding 

 

Hbo 

niveau opleiding  

 

Bachelor 

graad en titel Bachelor of Science 

 

aantal studiepunten 

 

240 EC 

Locaties, afstudeerrichtingen, 

variant(en) en onderwijstaal 

 

Fontys Academy for Creative Industries, Tilburg 

Commerciële Economie – Digital Business Concepts 

(voltijd, Nederlands) 

Commerciële Economie – Digital Business Concepts 

(voltijd, Engels) 

Commerciële Economie – International Event, Music & 

Entertainment Studies (voltijd, Nederlands) 

 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg 

Commerciële Economie – SPECO Sportmarketing 

(voltijd, Nederlands) 

Commerciële Economie – International Marketing and 

Management (voltijd, deels Engels) 

 

Fontys Hogeschool Marketing en Management, 

Eindhoven 

Commerciële Economie (voltijd) 

Commerciële Economie (deeltijd, jaar 3 en 4) 

Commerciële Economie - Leisure Management (voltijd) 

 

Fontys International Business School, Venlo 

Commerciële Economie – International Marketing 

(voltijd, Nederlands) 

Commerciële Economie – International Marketing 

(voltijd, Duits) 

Commerciële Economie – International Marketing 

(voltijd, Engels) 

 

datum audit / 

opleidingsbeoordeling 

  

Fontys Academy for Creative Industries 

28 november 2019 
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Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) 

19 november 2019 

 

Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM) 

21 november 2019 

 

Fontys International Business School (FIBS) 

26 november 2019 
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2. SAMENVATTING 
 

 

Fontys Hogescholen biedt de opleiding Commerciële Economie (CE) aan binnen een viertal van 

haar hogescholen, waarvan Fontys Academy for Creative Industries (Fontys ACI) in Tilburg er 

één is1. Alle CE-opleidingen die Fontys op verschillende locaties verzorgt, worden aangeboden 

onder één CROHO-registratie: 34402. Vanwege de binnen Fontys gekozen besturingsfilosofie 

kennen de opleidingslocaties een relatief grote mate van onafhankelijkheid ten opzichte van 

elkaar. Dit komt vooral tot uiting in verschillen in profilering en in de programma’s als concrete 

vertaling daarvan. De CE-opleidingen van elk van de vier Fontys hogescholen zijn apart 

gevisiteerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in vier deelrapporten.  

 

Fontys ACI biedt twee differentiaties aan van de opleiding Commerciële Economie, te weten 

International Event, Music & Entertainment Studies (CE IEMES) en Digital Business Concepts 

(CE DBC). CE IEMES leidt studenten op voor de rol van commercieel econoom in de creatieve 

industrie. CE DBC leidt studenten op voor een commerciële baan in de digital business.  

In september 2017 is de Engelstalige variant van CE DBC van start gegaan. De opbouw van  

het programma en de verdeling van studiepunten is voor beide taalvarianten hetzelfde. 

 

Standaard 1. Beoogde leerresultaten  

De beoogde leerresultaten van de opleidingen CE IEMES en CE DBC zijn gefundeerd op het 

landelijk vastgestelde en door het nationale werkveld gevalideerde opleidingsprofiel. De beide 

opleidingen geven een duidelijk eigen invulling aan de beoogde leerresultaten en aan het 

middelste segment van het landelijk opleidingsprofiel: ‘de markt’. Hiermee creëren zij beide 

een sterke profilering, die zij hebben opgesteld in samenspraak met hun beide Raden van 

Advies.  

 

Het hebben van een onderzoekende houding en het doen van onderzoek krijgen aandacht in de 

uitwerking van verschillende beoogde leerresultaten. De visie op internationalisering is helder; 

studenten moeten kunnen functioneren in een internationale werkomgeving. Het is raadzaam 

de internationale dimensie expliciet te verankeren in de beoogde leerresultaten.  

 

Het auditpanel beoordeelt deze standaard voor CE IEMES en CE DBC op grond van 

bovenstaande als ‘voldoet’. 

  

Standaard 2. Onderwijsleeromgeving 

Beide opleidingen hebben op adequate wijze een koppeling gerealiseerd tussen de beoogde 

leerresultaten, de leerdoelen en het programma. 

 

De recente herziening van het curriculum van CE IEMES is een mooie stap voorwaarts; er is 

sprake van een fraai onderwijsconcept dat goed is uitgewerkt in de zuilen Work, Case, Tools en 

Personality. Kennis, vaardigheden en praktijk komen op goede en samenhangende wijze met 

elkaar samen in de projecten. Er is sprake van een sterke oriëntatie op de beroepspraktijk, de 

ontwikkeling van onderzoekend vermogen is geborgd via de cases, studenten hebben 

ruimschoots profileringsmogelijkheden en worden tijdens de opleiding op passende wijze in de 

gelegenheid gesteld hun interculturele vaardigheden te ontwikkelen. De studiebegeleiding is 

stevig ingebed in de zuil Personality.  

 

CE DBC beschikt eveneens over een samenhangend programma. Dit wordt gecreëerd door de 

leerlijnen en de terugkerende thema’s van de projecten. Ook is er een geleidelijke opbouw in 

complexiteit en zelfstandigheid. Er is een goede onderzoeksleerlijn aanwezig en de oriëntatie op 

de beroepspraktijk is in voldoende mate aanwezig. De profilerende thema’s digital, creativiteit 

                                                
1 De andere drie zijn: Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM) in Eindhoven, Fontys 

International Business School (FIBS) in Venlo en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) 
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en ondernemerschap komen herkenbaar naar voren in het programma van CE DBC. Met name 

ondernemerschap is een sterk punt. Studenten bekwamen zich via het reguliere programma op 

internationale aspecten. De opleiding biedt studenten de keuze om daarnaast extra internatio-

nale activiteiten te ondernemen. De keuzes voor de onderwijstaal in zowel CE DBC (Nederlands 

en Engels programma) als CE IEMES (Nederlands programma) en de onderbouwing daarvan 

zijn navolgbaar.  

 

De docenten uit beide opleidingen zijn inhoudelijk goed onderlegd en zijn ook didactisch 

geschoold. Ook hun Engels is van voldoende niveau en docenten hebben voldoende 

gelegenheid om zich verder te professionaliseren. De studenten zijn zeer lovend over hun 

docenten; zij zijn inspirerend, hebben veel praktijkervaring, zijn gemakkelijk benaderbaar en 

reageren snel. Het panel is onder de indruk van het enthousiasme en de drive van de docenten.  

 

Het panel is onder de indruk van de faciliteiten in het nieuwe gebouw, dat de opleiding twee 

weken na de visitatie betreedt. Er is goed nagedacht over de ruimtes en faciliteiten, die 

aansluiten bij het onderwijsconcept. Ook op technologisch gebied is het gebouw goed voorzien 

met grote digitale schermen en een radio- en televisiestudio.  

 

Op basis van het bovenstaande komt het panel voor CE IEMES en CE DBC op standaard 2 tot 

het oordeel ‘voldoet’.  

 

Standaard 3. Toetsing  

Het panel komt tot de conclusie dat de opleiding op deze standaard de basiskwaliteit overstijgt. 

Het toetsprogramma kenmerkt zich door een duidelijk oplopend niveau van toetsing van de 

beoogde leerresultaten. De beide opleidingen kennen een relevant pakket aan toetsvormen  

met o.a. kennistoetsen, projectopdrachten, cases, stages en (performance)assessments.  

De opleidingen maken gebruik van een aantal adequate kwaliteit borgende mechanismen.  

De toetscommissies spelen bovendien een actieve rol in de controle van toetsen.  

 

Het afstudeerprogramma, bestaande uit een onderzoeksrapport, een advies- en implementatie-

plan en een competentieassessment verschaft inzicht in de realisatie van de beoogde 

leerresultaten. De beoordeling vindt op welgekozen wijze plaats door twee examinatoren, in 

aanwezigheid van een extern deskundige. De feedback op beoordelings-formulieren uit 

verschillende jaren is helder en biedt studenten houvast zich verder te ontwikkelen.  

De deelname van CE DBC aan de pilot plaatsonafhankelijke tentaminering, past bij de 

profilering en toont ambitie. De examencommissie vervult een stevige rol in de uitvoering en 

evaluatie van deze pilot. Het panel is onder de indruk van de gedegen wijze waarop de 

examencommissie haar taken uitvoert en zichzelf inzicht verschaft in het eindniveau van de 

afstudeerders.  

 

Op basis van de hierboven genoemde bevindingen komt het panel voor CE IEMES en CE DBC 

tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 3.  

 

Standaard 4. Gerealiseerde leerresultaten 

Het werkveld is positief over de afstudeerders van Fontys ACI. Het werkveld ziet de 

afgestudeerden van CE DBC als voorlopers op het gebied van digital business. CE IEMES wordt 

vooral geprezen vanwege de professionele houding en vaardigheden van studenten. Het panel 

is positief over het eindniveau van de studenten. De scripties zijn arbeidsmarktrelevant, 

representeren herkenbaar het profiel van de betreffende opleidingsdifferentiatie, en zitten 

onderzoekstechnisch goed in elkaar. De financiële onderbouwing en de aanbevelingen aan het 

bedrijf kunnen steviger worden verankerd in de eindwerken. Het panel heeft er vertrouwen in 

dat Fontys ACI deze ontwikkelpunten meeneemt in het ontwerp van het nieuwe 

afstudeerproject waarin beroepsproducten meer nadruk zullen krijgen. 

 

Het panel komt daarmee tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 4. 
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Algemene conclusie:  

Gelet op het goede niveau van de afgestudeerden concludeert het panel dat de beide 

opleidingen hun ambities waarmaken en wel mede dankzij een goed doordacht en 

samenhangend programma, deskundige docenten en een mooi toetssysteem.  

 

Gegeven het feit dat het panel voor zowel CE IEMES als CE DBC alle standaarden als ‘voldoet’ 

beoordeelt – en met inachtneming van de eveneens positief beoordeelde CE-opleidingen van 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg, Fontys International Business School en Fontys 

Hogeschool Marketing en Management – komt het op basis van de beslisregels van de Beperkte 

Opleidingsbeoordeling van de NVAO voor de beide differentiaties van de hbo-bacheloropleiding 

Commerciële Economie van Fontys Academy for Creative Industries als geheel tot het oordeel 

‘positief’.  

 

Het panel adviseert de NVAO om de accreditatie van de opleiding Commerciële Economie van 

Fontys Hogescholen te continueren. 

 

Na instemming van de panelleden is dit rapport vastgesteld door de voorzitter te 

Den Haag/Leiden op 6 april 2020. 
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3. INLEIDING 
 

Fontys Hogescholen biedt de opleiding Commerciële Economie (CE) aan binnen een viertal van 

haar hogescholen. Het gaat om Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT), Fontys 

Hogeschool Marketing en Management (FHMM) in Eindhoven, Fontys International Business 

School (FIBS) in Venlo en Fontys Academy for Creative Industries (Fontys ACI) in Tilburg. 

Vanwege de binnen Fontys gekozen besturingsfilosofie kennen de opleidingslocaties een relatief 

grote mate van onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar. Dit komt vooral tot uiting in 

verschillen in profilering en in de programma’s als concrete vertaling van het betreffende 

competentieprofiel van de Commerciële Economie-opleiding. Dit leidt binnen dezelfde licentie 

tot verschillende specialisaties van het CE-programma, die alle uiteindelijk resulteren in de 

graad Bachelor of Science.  

 

Op de diverse locaties is niet alleen sprake van verschillende profileringen, maar ook van 

afzonderlijke docententeams en opleidingsspecifieke voorzieningen. Om die reden is gekozen 

voor aparte visitaties en rapportages per opleidingslocatie. Het panel heeft de opleidingen van 

FEHT, FHMM, FIBS en FACI op respectievelijk 19, 21, 26 en 28 november 2019 gevisiteerd, 

telkens in een iets gewijzigde – op de specialisaties toegesneden – panelsamenstelling.  

 

Fontys Hogescholen heeft ervoor gekozen om de Commerciële Economie-licentie in te zetten op 

specifieke en soms sterk in ontwikkeling zijnde marktsegmenten, waar behoefte bestaat aan op 

de sector gerichte commercieel economische kennis. Dit resulteert in CE-opleidingen met eigen 

specialisaties die op de volgende wijze zijn te typeren: 

 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT), Tilburg 

1. SPECO Sportmarketing, deze specialisatie leidt studenten op voor de rol van commercieel 

econoom binnen de sportwereld, marketing voor en/of door sport.   

2. International Marketing en Management (IMM), deze specialisatie leidt studenten op voor de 

rol van commercieel econoom in een internationale context met oog voor duurzaamheid.  

 

Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM), Eindhoven 

3. Commerciële Economie (CE) dit programma leidt studenten breed op. 

4. Commerciële Economie Leisure Management (CE-LM), deze specialisatie leidt studenten op 

voor de rol van commercieel econoom binnen de vrijetijdssector. 

 

Fontys International Business School (FIBS), Venlo 

5. International Marketing (IM), deze specialisatie leidt studenten op voor de rol van 

commercieel econoom in een internationale context, specifiek gericht op de Euregio Rijn-

Waal waarin Duitse en Nederlandse bedrijven één markt vormen. Dit programma wordt 

aangeboden in het Duits, Nederlands en Engels. 

 

Fontys Academy for Creative Industries (FACI), Tilburg 

6. International Event, Music & Entertainment Studies (IEMES), deze specialisatie leidt 

studenten op voor de rol van commercieel econoom gericht op de creatieve industrie. 

7. Digital Business Concepts, deze specialisatie leidt studenten op voor een commerciële baan 

in digital business.  

 

Het onderhavige rapport bevat de neerslag van de uitkomsten van het auditproces bij de 

Commerciële Economie-specialisaties (6 en 7) die door de Fontys Academy for Creative 

Industries in Tilburg worden aangeboden. De uitkomsten van het auditproces bij de andere drie 

Fontys hogescholen zijn in separate rapporten opgenomen.  

 

De Commerciële Economie-opleidingen van Fontys Hogescholen maken onderdeel uit van een 

visitatiegroep met Avans Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

en HZ University of Applied Sciences.  
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Fontys Academy for Creative Industries 

Naast de opleiding Commerciële Economie (DBC en IEMES) biedt Fontys ACI ook de twee hbo-

bacheloropleidingen International Lifestyle Studies (Nederlands- en Engelstalige stroom) en 

Communicatie IEMES aan.  

 

Fontys Academy for Creative Industries heeft een turbulente periode achter de rug. In het 

management hebben enkele wisselingen plaatsgevonden, om het instituut en zijn opleidingen 

toekomstbestendig te maken. Studentenaantallen daalden een aantal jaren op rij. Daardoor 

konden flexibele contracten, ook bij CE, niet worden verlengd. Het management werkte en 

werkt hard aan het managen van werkdruk en –plezier enerzijds en het bestendigen van 

processen anderzijds.   

 

Verder onderzoekt Fontys ACI momenteel de mogelijkheid en macrodoelmatigheid van een 

transitie naar de recentelijk gestarte CROHO’s Business Innovation en Creative Business voor 

respectievelijk CE DBC en CE IEMES.  

 

Voorgaande accreditatie 

Het panel dat in 2013 de visitatie uitvoerde, beoordeelde de CE-opleiding van FACI positief en 

benoemde enkele concrete verbeterpunten, waarmee de opleiding aan de slag is gegaan.  

Het vorige panel raadde FACI aan om de profilering en naam van de differentiatie Digital 

Publishing Studies (DPS) te detailleren en concretiseren. De naam van de opleiding is 

inmiddels, in samenspraak met de Raad van Advies aangepast naar Digital Business Concepts, 

dat beter aansluit bij de behoeften van het werkveld.  

 

Daarnaast was het panel van oordeel dat de internationale dimensie in de competentieset 

versterkt kan worden. De opleiding heeft hiertoe in de afgelopen jaren de internationale 

activiteiten abroad en at home uitgebreid.  
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4. OORDELEN OP HET NIVEAU VAN DE STANDAARDEN 
 

 

4.1. 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. 

Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten beschrijven aantoonbaar het niveau (associate degree, 

bachelor of master) zoals gedefinieerd in het Nederlands kwalificatieraamwerk en de oriëntatie (hbo of 

wo) van de opleiding. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die vanuit het regionale, het nationale 

en het internationale perspectief door het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud 

van de opleiding. Voor zover van toepassing zijn de beoogde leerresultaten tevens in overeenstemming 

met relevante wet- en regelgeving.  

 

Bevindingen 

 

Beoogde leerresultaten 

De bacheloropleiding Commerciële Economie van de Fontys Academy for Creative Industries in 

Tilburg volgt voor zowel DBC als IEMES het landelijk opleidingsprofiel CE 2018-2022 getiteld 

Dromen, Denken, Durven, Doen.  

 

Centraal in het model staat de ‘markt’. 

Op basis van kennis van en inzicht in 

marketing en economie in bredere zin, 

ontwikkelen studenten zich als 

marketeer in de domeinen ‘koers 

bepalen’, ‘waarde creëren’, ‘business 

development’ en ‘realiseren’. Daartoe 

beschikken zij over belangrijke 21st 

century skills zoals opgenomen in de 

buitenste cirkel van het model. 

 

Het landelijk opleidingsprofiel is 

ontwikkeld door het Landelijk 

Opleidingsoverleg Commerciële 

Economie (LOO CE), waaraan 

vertegenwoordigers van verschillende 

hogescholen deelnemen. Uit het 

Opleidingsprofiel zelf en ook uit de 

gevoerde gesprekken, blijkt dat het 

landelijk opleidingsprofiel tot stand is 

gekomen aan de hand van een 

gedegen proces. Het is het panel duidelijk dat stakeholders in een vroeg stadium intensief 

betrokken zijn bij de totstandkoming van het profiel.  

 

Het LOO CE zet in het opleidingsprofiel tevens helder uiteen hoe de beoogde leerresultaten zijn 

gerelateerd aan de Dublin Descriptoren, de HEO-standaard en het NLQF. Het proces dat het 

LOO CE heeft doorlopen heeft geresulteerd in een overzichtelijk en compact profiel met een 

breed draagvlak.  

 

Het programma van de cohorten tot en met 2016-2017 is gebaseerd op de eindkwalificaties uit 

het voorgaande Landelijke Beroeps- en Competentieprofiel 2012-2016, ‘Commerciële 

Economie: de blik naar buiten’. Dit profiel kent tien competenties: Ondernemerschap, 
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Marktonderzoek, Bedrijfs- en omgevingsanalyse, Strategie en beleid, Planning en uitvoering, 

Sales, Communiceren, Leiderschap & management, Interpersoonlijk, en Intrapersoonlijk.  

 

Profilering 

Alle (bekostigde) Nederlandse CE-opleidingen hanteren als basis de competenties uit het 

landelijk opleidingsprofiel. Daarbinnen kan elke hogeschool een eigen inkleuring geven aan 

haar opleiding. Onder meer doordat in het landelijk opleidingsprofiel de markt centraal staat, 

heeft iedere CE-opleiding de mogelijkheid om deze markt zelf te definiëren en zich hierop te 

onderscheiden. CE DBC en CE IEMES hanteren dezelfde set aan beoogde leerresultaten, die in 

grote mate overeenkomt met het landelijk opleidingsprofiel en op onderdelen is toegespitst op 

de specifieke markt waarop de opleidingen zich richten, te weten de creatieve industrie.  

 

Fontys Academy for Creative Industries heeft ervoor gekozen om in te zetten op twee 

differentiaties, met elk een eigen profiel.   

 

Digital Business Concept (CE DBC) 

De opleiding CE DBC heeft een sterke focus op digital en conceptontwikkeling in relatie tot 

ondernemerschap. In het document CE DBC Opleidingsprofiel 2018-2019 staat het volgende 

over de profilering van de opleiding: 

 

“De opleiding CE DBC legt de nadruk op zes pijlers die het vakgebied van een eigentijdse 

DBC’er weergeven: Ondernemerschap, Commercie, Media & Technologie, Data, Internationaal 

en Creativiteit. De 21st Century Skills, zoals gedefinieerd in het Landelijk Opleidingsprofiel, zijn 

hierbij een leidende skillset die overlap vertoont met de zes pijlers van de opleiding. Met deze 

skillset is een DBC’er in staat ondernemer te zijn, of ondernemend te denken en daarbij 

creativiteit, commercie, media & technologie en data bij elkaar te brengen in een steeds 

internationaler georiënteerde omgeving.” 

 

De markt waar commercieel economen van CE DBC zich op richten, is de digitale industrie.  

Dit is een snel groeiende branche. DBC profileert zich als een opleiding die studenten leert om 

digitale concepten te ontwerpen én te vermarkten. Er wordt daarmee nadrukkelijk ingespeeld 

op de digitalisering van de samenleving.   

 

International Event, Music & Entertainment Studies (CE IEMES) 

De opleiding CE IEMES leert studenten de beoogde leerresultaten van een commercieel 

econoom aan in een specifiek deel van het werkveld van de creatieve industrie; de wereld van 

evenementen, muziek, media, entertainment, theater en pretparken. In haar opleidingsprofiel 

schrijft IEMES:  

 

“Een CE IEMES-afgestudeerde is in staat creatieve producten en diensten op de markt te 

zetten, te organiseren en te managen. […] De CE’er is in staat in een dynamische en complexe 

omgeving zowel strategische, tactische als operationele keuzes te maken. De CE IEMES-

afgestudeerde is daarnaast in staat de media- en entertainmentkennis in te zetten voor 

marketingstrategieën bij andere sectoren dan de creatieve industrie.”  

 

Studenten leren om een eigen evenement op te zetten en te promoten, ze gaan aan de slag als 

artist manager of werken mee aan het ontwikkelen en vermarkten van een televisieconcept.  

 

Het panel is van oordeel dat beide opleidingen een herkenbaar en actueel profiel hebben.  

Beide opleidingen hebben ook een eigen Raad van Advies, die dit bevestigt. Het panel sprak 

met enkele leden van de Raden van Advies. Zij zijn betrokken en goed aangesloten op de 

ontwikkelingen bij Fontys ACI. Het panel is enthousiast over hun inbreng. Ze bespreken o.a. 

met het management en met docenten het curriculum en hebben het over ontwikkelingen in 

het werkveld waar de opleiding op moet anticiperen. Een aantal leden van de RvA is wellicht te 

dicht bij de opleiding betrokken (bv. voormalig medewerker) om de opleiding behalve op 
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uitvoeringsniveau ook op meer strategisch niveau te adviseren. Het panel geeft de opleiding 

mee hier eens naar te kijken en erop toe te zien dat de Raden van Advies een zo breed 

mogelijk spectrum van het beroepenveld vertegenwoordigen (o.a. met het oog op 

ondernemerschap en internationalisering).  

 

Uit de gesprekken met studenten van DBC kwam naar voren dat zij heel bewust kiezen voor 

deze opleiding. Zij zijn geïnteresseerd in data en zij willen deze interesse tot waarde maken in 

een commerciële context. Ook studenten van IEMES komen af op de specifieke profilering.  

Zij komen onder andere uit Zeeland en Rotterdam naar Tilburg, omdat het profiel van deze  

CE-opleiding hen het meest aansprak.  

 

Visie op internationalisering 

Beide opleidingen hechten waarde aan internationalisering; studenten worden opgeleid tot 

global citizens. Zij moeten kunnen functioneren in een internationale werkomgeving. Sinds 

2011 is internationalisering één van de speerpunten van Fontys ACI; zij sluit zich aan bij de 

visie op internationalisering van Fontys Hogescholen (Fontys Vision of Internationalisation 

2016-2020). De nadruk op internationalisering komt onder meer tot uitdrukking in de 

opleidingstitels van de opleidingen van Fontys ACI; meerdere opleidingen hebben ‘international’ 

in hun naam en de opleidingsnamen zijn alle Engelstalig. Twee van de opleidingen van Fontys 

ACI worden bovendien ook in een Engelstalige variant aangeboden. CE DBC is er daar één van.  

 

Fontys ACI, en daarmee ook de CE-opleidingen, beschikt over een groot internationaal netwerk, 

waarmee uitwisseling van docenten en studenten plaatsvindt. Dit wordt mede gevoed door het 

Fontys ACI Hotspots beleid 2017-2020. Mede door de samenwerking met buitenlandse 

hogescholen en universiteiten weten beide opleidingen waar zij in internationaal perspectief 

staan, zo merkt het panel. Het panel bekeek hiertoe eveneens de uitgebreide benchmarks die 

beide opleidingen hebben gemaakt met vergelijkbare opleidingen in o.a. Denemarken en 

Canada.  

 

Gezien de waarde die CE DBC en CE IEMES hechten aan het kunnen werken in een 

internationale omgeving, is het het overwegen waard dit expliciet te verankeren in de beoogde 

leerresultaten, zo stelt het panel.  

 

Onderzoek 

Aspecten van onderzoek doen en onderzoekend vermogen komen in de beoogde leerresultaten 

uit het Landelijk Opleidingsprofiel tot uitdrukking. Zo staat bijvoorbeeld in de uitwerking van 

het beoogde leerresultaat ‘Waarde creëren’: “De CE’er zet onderzoek en analyses op een 

onderbouwde en transparante manier in om te komen met nieuwe ideeën die kunnen leiden tot 

impact voor de stakeholders. Wanneer dit evident is impliceert dit ook de aanpassing of 

ontwikkeling van een nieuw business model voor de organisatie/unit/product en/of een 

veranderstrategie voor de organisatie/unit”.  

 

Daarnaast is er de beoogde leeruitkomst ‘Inzicht’. Deze leeruitkomst wordt in het Landelijk 

Opleidingsprofiel niet geconcretiseerd, maar wel staat hierin dat het begrip ‘inzicht’ de vertaling 

is van de Dublin descriptor ‘onderzoekend vermogen’: “’Inzicht’ is te lezen als de duiding van 

‘de markt’ naar de vier leeropbrengsten en de vertaling van de leeropbrengsten naar ‘de 

markt’. ‘Inzicht’ staat ook voor inzicht in jezelf en heeft in die zin een relatie met de 

commerciële skills die in de buitenste schil zijn opgenomen. ‘Inzicht’ is geïntegreerd in de 

beschrijvingen van de vier leeropbrengsten.” 

 

Weging en Oordeel  

De beoogde leerresultaten van de opleidingen CE IEMES en CE DBC zijn gefundeerd op het 

landelijk vastgestelde en door het nationale werkveld gevalideerde opleidingsprofiel. De beide 

opleidingen geven een duidelijk eigen invulling aan de beoogde leerresultaten en aan het 

middelste segment van het landelijk opleidingsprofiel: ‘de markt’. Hiermee creëren beide 
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opleidingen een sterke profilering, die zij hebben opgesteld in samenspraak met hun beide 

Raden van Advies.  

 

Het hebben van een onderzoekende houding en het doen van onderzoek krijgen aandacht in de 

uitwerking van verschillende beoogde leerresultaten. De visie op internationalisering is helder; 

studenten moeten kunnen functioneren in een internationale werkomgeving. Het is raadzaam 

de internationale dimensie expliciet te verankeren in de beoogde leerresultaten.  

 

Het auditpanel beoordeelt deze standaard voor CE IEMES en CE DBC op grond van 

bovenstaande als ‘voldoet’. 
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4.2. Onderwijsleeromgeving 
 

Standaard 2: Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het 

docententeam maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde 

leerresultaten te realiseren. 

Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) 

het programma. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van de toegelaten studenten. De 

docenten zijn zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig om de opleiding te verzorgen en geven 

begeleiding. De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze deelnemen aan de 

vormgeving van het eigen leerproces (student-centred).  

Indien het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands wordt verzorgd, motiveert de opleiding deze 

keuze. Dit geldt ook indien de opleiding een anderstalige opleidingsnaam hanteert. Docenten beschikken 

over voldoende beheersing van de taal waarin zij doceren. Voorzieningen worden niet beoordeeld, tenzij 

deze specifiek voor de betreffende opleiding zijn getroffen. 

 

Bevindingen 

 

Instroom 

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) heeft de opleiding de toelatingseisen vastgelegd. 

Deze komen overeen met de overeengekomen wettelijke opleidingseisen. Voor studenten die 

willen instromen in het Engelstalige programma van DBC, geldt een aanvullende taaleis.  

De studiekeuzecheck (SKC) zet de opleiding onder andere in om mogelijke deficiënties op te 

sporen. Onderdeel van de SKC zijn onder andere een toets voor Engels, een toets voor 

economie en een persoonlijkheidstest.  

 

Het panel verneemt zowel van studenten als van het management dat de voorlichting van CE 

IEMES aan potentiële studenten is gewijzigd. Studenten hadden een onvoldoende realistisch 

beeld bij de opleiding. “Nu wordt tijdens open dagen verteld dat je ook gewoon in een 

kantoorbaan terecht kunt komen, en dat Amsterdam Dance Event (ADE) en Tomorrowland niet 

voor iedereen zijn weggelegd”, zo vertelt één van de studenten die voorlichting geeft tijdens 

open dagen. Door meer inzicht te geven in de beroepsrollen waar de opleiding tot opleidt, 

wordt nu een realistisch beeld geschetst. Hiermee tracht de opleiding uitval te voorkomen.  

 

Programma 

 

Verbinding leerresultaten – programma 

De beide opleidingen hebben de beoogde leerresultaten uitgewerkt in leerdoelen. In een 

zogenoemd CLOTS-schema2 maken de opleidingen inzichtelijk op welke wijze de leerdoelen zich 

verhouden tot de modules in het programma. Het panel stelt vast dat zowel het programma 

van CE DBC als het programma van CE IEMES de studenten in staat stelt de beoogde 

leerresultaten te bereiken.  

 

Opzet en inhoud van het programma 

In haar visie op onderwijs hanteert Fontys ACI een viertal uitgangspunten: (i) een uitdagende 

leer- en werkomgeving met een sterke verwevenheid met het werkveld, (ii) werk- en 

leervormen die aansluiten op de creatieve industrie, (iii) vraaggestuurd onderwijs met urgente 

en relevante uitdagingen vanuit het werkveld, en (iv) onderwijs op maat met regie bij de 

student in een digitale samenleving.  

 

Programma CE IEMES 

Het panel stelt vast dat de vier onderwijskundige uitgangspunten nadrukkelijk aanwezig zijn in 

het programma van CE IEMES. In de eerste twee jaar van de opleiding is het programma 

                                                
2 Het CLOTS-schema wordt gebruikt om de koppeling tussen de Competenties – Leerdoelen – 

Onderwijseenheden – Toetsing – Studiepunten inzichtelijk te maken. 
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opgebouwd aan de hand van vier zuilen: Work, Personality, Tools en Case. Iedere lesdag van 

de week staat in het teken van één van deze zuilen. Alle lesweken zijn op dezelfde wijze 

ingedeeld.  

 

Vanaf het begin van de opleiding werken studenten één dag per week in de praktijk. Dit doen 

ze op de Work-dag. Afhankelijk van hun interessegebied kiezen de studenten zelf bedrijven of 

evenementen uit waar ze willen werken. De zuil Work is bedoeld om de studenten een eigen 

netwerk te laten opbouwen en hen te laten ervaren wat voor soort bedrijven en 

werkzaamheden zij leuk vinden. 

 

Twee dagen in de week staan in het teken van de zuil Case. Op die dagen werken studenten in 

groepjes aan een vraag van een opdrachtgever uit de creatieve industrie. De lessetting is 

uniek; met zestig studenten in een lokaal in aanwezigheid van meerdere docenten met 

verschillende expertises. Vanuit het principe van vraaggestuurd onderwijs kunnen studenten 

indien nodig advies inwinnen bij een expertdocent. De docenten vertellen het panel dat zij 

kennis proberen aan te bieden op het moment dat het nodig is voor de case. Ook vinden er 

tijdens de Case-dagen gastcolleges plaats. 

 

Ter ondersteuning van de cases krijgen studenten op de Tools-dag vaardigheden aangeleerd. 

Te denken valt aan academisch schrijven, media design en Engels. Een aantal tools zijn 

verplicht, andere kunnen de studenten zelf kiezen. Mooi vindt het panel de wijze waarop de tool 

Engels is opgebouwd; afhankelijk van het beginniveau. Blijkt uit de test in jaar 1 dat de student 

niet goed is in Engels, dan moet hij deze tool meerdere jaren volgen. Is hij juist wel goed in 

Engels dan volgt hij deze tool alleen in jaar 1 en krijgt hij daarna de mogelijkheid om andere 

tools te kiezen, bijvoorbeeld Chinees of een verdieping in media design.  

 

In de tweede helft van jaar 2 volgen de studenten een minor. In jaar 3 lopen de studenten een 

meewerkstage in een bedrijf naar keuze. In de eerste helft van jaar 4 volgen de studenten vier 

verplichte Advanced Courses3 (AC’s) en mogen zij daarnaast zelf enkele vrije Advanced Courses 

kiezen.  

 

De zuil Personality is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de student en het werken aan 

soft skills. Iedere student heeft een eigen coach waarmee hij wekelijks contact heeft en zijn 

persoonlijke leerplan bespreekt. De lessen tijdens de Personality-dag gaan onder andere over 

communicatie, het geven van feedback of over het in beeld brengen van kernkwaliteiten en  

kernkwadranten. Het doel van Personality is stevige persoonlijkheden te ontwikkelen, die hun 

weg kunnen vinden in de entertainment industrie.   

 

Het panel is onder de indruk van de wijze waarop CE IEMES haar programma heeft 

vormgegeven en haar onderwijs heeft ingericht. Er is sprake van een sterke oriëntatie op de 

beroepspraktijk, met projecten voor echte opdrachtgevers, de Work-dagen, gastcolleges, de 

meeloopstage en de afstudeeropdracht. Daarnaast zet de opleiding de student centraal in het 

onderwijs. Het Personality onderwijs helpt de student eigen interesses en sterktes te 

ontdekken. De zuilen Tools en Work bieden studenten de gelegenheid hun eigen profiel te 

ontwikkelen. Ditzelfde geldt voor de diverse Advanced Courses.  

 

Het panel komt verder tot de conclusie dat sprake is van een samenhangend programma.  

De opbouw met de zuilen zorgt voor horizontale samenhang. Anderzijds kent de opleiding de 

leerlijnen Research, Marketing en Finance, die verweven zijn door de acht semesters en 

daarmee zorgen voor de verticale samenhang. Daarnaast is er over de jaren heen sprake van 

een opbouw in complexiteit (van praktisch/operationeel, naar planmatig en uiteindelijk naar 

strategisch).  

                                                
3 De vier verplichte Advanced Courses zijn Applied Research, Business Model Innovation, International 

Finance, Service Marketing 



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie,  

Digital Business Concepts (DBC) en International Event, Music & Entertainment Studies (IEMES),  

Fontys Academy for Creative Industries, Fontys Hogescholen, versie 3.0 15 

 

De leerlijn Research is verwerkt in de cases. Voor de cases moeten studenten bijvoorbeeld een 

brancheanalyse uitvoeren, interviews houden en coderen of een marktanalyse uitvoeren. Het 

panel stelt vast dat sprake is van een goed doordachte onderzoekslijn die aandacht besteedt 

aan zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, en altijd gericht is op de praktische 

toepassing. 

 

Programma CE DBC 

De eerste twee studiejaren van CE DBC zijn vormgegeven rondom de modules Project, 

Personality, Digital en Commerciële Economie. In het project vindt de integratie plaats. 

Studenten werken in groepen aan de ontwikkeling van een digital concept voor een 

opdrachtgever uit het werkveld. De overige modules zijn ondersteunend aan het project. 

Hiermee creëert de opleiding horizontale samenhang in het programma. Verticale samenhang 

wordt gerealiseerd doordat de opleiding voor de projecten in jaar 1 en 2 dezelfde thema’s 

hanteert. Zo komen ieder jaar de thema’s Market Research, Creativity, Marketing en 

Entrepreneurship aan bod. Daarnaast kent het programma een geleidelijke opbouw van 

propedeusefase naar afstudeerfase, waarbij de moeilijkheidsgraad opbouwt door een 

toenemende mate van zelfstandigheid van de student en de complexiteit van de opdrachten. 

 

Na de stage en de minor in het derde studiejaar, heeft de student de mogelijkheid om zich in 

jaar 4 te verbreden of te verdiepen in een mix van verplichte en optionele Advanced Courses 

(AC’s), alvorens hij aan het afstuderen begint.   

 

Het panel stelt vast dat de profilerende kenmerken – digital, creativiteit, en ondernemerschap – 

herkenbaar in het programma naar voren komen. Ten eerste komt in de eerste twee jaar in 

iedere periode de module Digital aan bod. Hierin leren studenten (digital) data te analyseren en 

krijgen zij les in big data marketing, neuromarketing en (data)technologie. Creativiteit komt 

o.a. tot uitdrukking in lessen over conceptontwikkeling, storytelling en visuele communicatie. 

Ook ondernemerschap krijgt veel aandacht binnen de opleiding. Zo zetten studenten in jaar 2 

hun eigen start up op en pitchen zij hun ideeën aan een groep potentiële investeerders uit het 

werkveld. Passend bij de opleiding wordt de theorie voor dit project verzorgd via Edumundo; 

een e-book dat de docenten samenstellen en actueel houden.  

 

De ingekeken modulebeschrijvingen, en de gesprekken met studenten en docenten, maken het 

panel duidelijk dat de opleiding voldoende aandacht besteedt aan de ontwikkeling van het 

onderzoekend vermogen van de student. Onderzoek is verweven in het programma. Voor de 

projecten moeten studenten onderzoek verrichten en het komt in de eerste twee jaar 

nadrukkelijk aan de orde in het thema Market Research. Bovendien vraagt de opzet van een 

eigen onderneming ook het nodige van de onderzoeksvaardigheden van de studenten, zowel 

qua marktonderzoek als in het kader van conceptontwikkeling. De stage in jaar 3 kent 

eveneens een onderzoekscomponent, net als het afstuderen in het laatste jaar. Bovendien is 

Applied Research een verplichte Advanced Course in jaar 4.  

 

Ook in het programma van CE DBC herkent het panel de onderwijsvisie van Fontys ACI.  

Het onderwijsconcept van CE DBC is (nog) iets traditioneler dan dat van CE IEMES, stelt het 

panel vast. CE DBC werkt momenteel aan de transitie naar case-based learning. Overigens stelt 

de opleiding zich de vraag of het nieuwe onderwijsconcept volledig past bij het type student dat 

zij aantrekt. Het panel vindt dit een legitieme vraag en raadt de opleiding aan de introductie 

van het nieuwe onderwijsconcept op dezelfde manier te benaderen als het start up-project: 

met kleine stapjes en regelmatig reflecteren.  

 

De studenten waarmee het panel sprak, zijn positief over hun opleiding. Zij vinden het 

motiverend dat ze werken voor echte opdrachtgevers. Ook zijn de studenten blij met hun 

docenten, die veel werkveldervaring hebben. Daarnaast constateren de studenten dat de 

opleiding actueel is en op sommige gebieden zelfs voorloopt op de ontwikkelingen in het 
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werkveld. Dit merken zij bijvoorbeeld tijdens stages. Het panel vindt dit een 

bewonderenswaardige prestatie. De actualiteit van digital en data komt onder andere tot uiting 

in de lesstof over online marketing. Op dit gebied kan CE DBC een voortrekkersrol spelen ten 

opzichte van de andere Fontys CE-opleidingen, bijvoorbeeld via het Samen Sterker overleg.  

 

Internationalisering 

Beide opleidingen bieden studenten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot global citizen. 

De mate waarin zij hun interculturele vaardigheden ontwikkelen, is mede afhankelijk van de 

keuzes die studenten tijdens hun studie maken. Een deel van het internationaal georiënteerde 

onderwijs is facultatief. Studenten kunnen ervoor kiezen om hun stage, minor en/of afstuderen 

in het buitenland te doen of een vak te volgen bij één van de 42 buitenlandse 

partnerinstellingen van Fontys ACI. Het International Office biedt studenten ondersteuning bij 

de realisatie van hun internationale ambities. Fontys ACI heeft Seoul en Kaapstad aangewezen 

als zogenoemde hotspots. Studenten kunnen hier in living labs onderzoeksopdrachten 

uitvoeren. Momenteel doet ongeveer 25% van de CE IEMES en CE DBC studenten 

buitenlandervaring op tijdens zijn studie. Verder kunnen studenten deelnemen aan (de 

organisatie van) internationale conferenties en evenementen zoals Web Summit, The Next Web 

en Amsterdam Dance Event.  

 

Ook in het reguliere programma wordt gewerkt aan de ontwikkeling van interculturele 

vaardigheden en internationale ontwikkelingen, zo constateert het panel. Zo kent CE IEMES in 

jaar 2 de tool Intercultural Skills. En CE DBC heeft bijvoorbeeld de vakken International 

Business Culture en Internationale Economie in haar curriculum. Ook voeren alle studenten 

cases/projecten uit voor internationale opdrachtgevers. In het vierde jaar wordt tijdens de 

Advanced Courses een international classroom gecreëerd. Tijdens de AC’s volgen alle 

(Nederlandse en internationale) studenten van Fontys ACI, samen met zo’n 80 exchange 

studenten, onderwijs in het Engels en werken zij gezamenlijk aan projecten.  

 

Gezien het belang dat CE IEMES hecht aan interculturele vaardigheden ten behoeve van 

employability, ondersteunt het panel van harte de ambitie van de opleiding om de komende tijd 

in te zetten op de verankering van meer niet-facultatieve internationale activiteiten in het 

curriculum. Dit sluit aan bij de overweging die het panel de opleiding in Standaard 1 meegaf 

over interculturele leerresultaten.  

 

In de Engelstalige stroom van CE DBC is nadrukkelijk sprake van een international classroom, 

zo ervaart het panel. Het ondersteunt de ambitie van Fontys ACI om meer kruisbestuivingen te 

faciliteren tussen de internationale studenten en de studenten in de Nederlandstalige 

programma’s van het instituut.  

 

Onderwijstaal 

Uit onderzoek van CE DBC onder studenten bleek dat bij steeds meer (stage)bedrijven Engels 

de voertaal is. Dit was voor Fontys ACI de aanleiding om naast het Nederlandstalige 

programma een Engelstalig programma te starten; in eerste instantie met alleen Nederlandse 

studenten, maar inmiddels worden ook internationale studenten geworven en ontstaan 

gemêleerde klassen.  

 

De creatieve industrie is een internationaal georiënteerde sector. Het is daarom dat IEMES veel 

waarde hecht aan het kunnen werken in een internationale werkomgeving. De keuze om CE 

IEMES alleen in het Nederlands te blijven aanbieden, is echter weloverwogen, zo constateert 

het panel. Dit heeft mede te maken met ‘buurman’ Breda University of Applied Sciences, die 

een Engelstalige Creative Business opleiding aanbiedt.  
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Docenten 

Op basis van de documentatie over de teamsamenstelling van beide opleidingen, stelt het panel 

vast dat de docenten zowel qua niveau als qua inhoudelijke thematiek goed onderlegd zijn.  

De docenten van CE IEMES zijn onder andere geschoold in Marketing, Vrijetijdswetenschappen, 

International Economics and Finance, Film- en Televisiewetenschappen en Bedrijfskunde. De CE 

DBC docenten zijn onder andere opgeleid in Bedrijfscommunicatie & Digitale Media, ICT, 

Strategic Entrepreneurship en Bedrijfseconomie. Een aantal docenten is tevens werkzaam in de 

praktijk. Zo hebben de docenten die het start up-project van CE DBC begeleiden zelf een eigen 

onderneming.  

 

Voor beide opleidingen geldt dat rond de 83% van de docenten een masterdiploma heeft. 

Verder beschikken vrijwel alle docenten over een didactische bevoegdheid4 of doorlopen zij 

momenteel een training om deze te behalen.  

 

Docenten hebben ruimschoots voldoende ruimte voor professionalisering, volg(d)en de 

Basiskwalificatie Examineren, gaan naar grote events, bezoeken internationale conferenties en 

enkele docenten oriënteren zich op promotieonderzoek. De docenten van CE DBC zijn verder 

enthousiast over de komst van het lectoraat ‘Designing the Future’, dat hen zal helpen 

innovatief en toekomstgericht te zijn en te blijven.  

 

Zowel uit de evaluaties onder studenten als uit de gesprekken tijdens de audit, blijkt dat de 

studenten zeer te spreken zijn over hun docenten. De docenten zijn inspirerend, hebben veel 

praktijkervaring en reageren snel op vragen. De studenten uit de Engelstalige CE DBC variant 

zijn positief over de Engelse taalvaardigheid van hun docenten. De docenten stimuleren het 

gebruik van Engels in de klas, ook onder Nederlandse studenten. Het panel begreep van het 

management dat de Engelstalige opleiding alleen Nederlandse docenten kent. De opleiding 

heeft wel enkele buitenlandse docenten gehad, maar vanwege de tegenvallende instroom bij 

Fontys ACI konden deze docent niet aanblijven. Een meer cultureel divers docententeam blijft 

echter wel een wens van CE DBC en het panel moedigt de opleiding aan daar bij werving en 

selectie bewust op te blijven sturen.  

 

Het panel wil tot slot zijn waardering uitspreken voor het enthousiasme en de drive van de 

twee docententeams. Vanwege tegenvallende instroomcijfers zijn de docententeams kleiner 

geworden. Bovendien hebben in de afgelopen jaren diverse managementwisselingen 

plaatsgevonden. Geen ideale omstandigheden, maar dit heeft de beide docententeams er niet 

van weerhouden om grote curriculumvernieuwingen te ontwikkelen en te implementeren. De 

studenten hebben niets gemerkt van de roerige tijd, zo vertellen zij het panel. De docenten en 

ook het management verdienen daarvoor een groot compliment.  

 

Voorzieningen 

Fontys ACI staat op het punt een gloednieuw gebouw te betreden. Het huidige gebouw wordt te 

klein voor de studentenpopulatie, met name het aantal werkplekken om in groepen te werken 

is momenteel beperkt. Studenten gaan daarvoor nu geregeld naar de LocHal, een gebouw vlak 

bij het station van Tilburg waar mensen kunnen leren, studeren, ondernemen, vergaderen en 

ontmoeten. Studenten begeven zich hier tussen de professionals. Het panel kreeg een 

rondleiding door het nieuwe gebouw en is onder de indruk van de faciliteiten. De inrichting van 

het gebouw sluit goed aan bij het didactische concept van de opleiding. Er zijn minder 

traditionele klaslokalen en juist meer ruimtes voor projectonderwijs, groepswerk, coaching 

sessies en weblectures. Ook technologisch gezien is het gebouw goed voorzien, met 

whiteboards over de lengte van een heel muur ten behoeve van brainstormsessies, met grote 

digitale schermen en met een nieuwe radio en tv studio. Verder beschikt Fontys ACI over een 

XXL-ruimte voor coaching, evenementen en toetsing.  

                                                
4 Deze docenten zijn in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of zij beschikken over een 

eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid.  
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De informatievoorziening aan studenten en de bibliothecaire voorzieningen zijn op orde. Mooi 

vindt het panel het dat de docenten van CE DBC in een eigen ‘bibliotheek’ boeken neerzetten 

die studenten mogen lenen. De uitleen wordt niet bijgehouden, maar toch komen de boeken 

altijd terug. Dit (waargemaakte) vertrouwen tussen docenten en studenten, vindt het panel 

typerend voor de opleiding.  

 

Informatievoorziening en studiebegeleiding 

De studenten zijn over het algemeen tevreden over de informatievoorziening. Een deel van de 

informatievoorziening verloopt via het Bedrijfsbureau, dat de docenten ondersteunt bij de 

roostering, de studentenadministratie en de organisatie van toetsing. De studenten van CE DBC 

zouden graag zien dat de communicatie omtrent deadlines verbetert.  

 

Cijfers worden gepubliceerd via Progress. Op de digitale portal staat alle informatie die een 

student nodig heeft, zoals de studiegids en de Onderwijs- en Examenregeling. Het panel heeft 

de studiegidsen van beide opleidingen bekeken. De gidsen zien er verzorgd uit en bevatten 

uitgebreide informatie over het opleidingsprofiel, het programma, de regels omtrent toetsing, 

persoonlijke begeleiding, enz.  

 

De studenten typeren de studieloopbaanbegeleiders als erg betrokken. CE IEMES heeft de 

studieloopbaanbegeleiding geïntegreerd in de Personality-lijn. Hierdoor is er regelmatig contact 

tussen de begeleider en zijn studenten. De studenten van CE DBC zouden graag zien dat de 

begeleiding wat intensiever is. Zij hebben het idee dat ze soms in het diepe worden gegooid, 

ondanks dat ze nog niet heel goed kunnen zwemmen.  

 

Opleidingscommissie 

Beide opleidingen beschikken over een eigen Opleidingscommissie (OC). Het panel heeft de 

jaarverslagen van beide commissie bekeken en met commissieleden gesproken. De 

Opleidingscommissies functioneren goed. Ze praten mee over aanpassingen in de OER, zijn 

betrokken bij onderwijsevaluaties, en geven sinds enige tijd ook advies over de toetsroosters. 

De OC-leden laten zien dat ze slagvaardig zijn en dat er naar hen wordt geluisterd.  

 

Weging en Oordeel  

Beide opleidingen hebben op adequate wijze een koppeling gerealiseerd tussen de beoogde 

leerresultaten, de leerdoelen en het programma. 

 

De recente herziening van het curriculum van CE IEMES is een mooie stap voorwaarts; er is 

sprake van een fraai onderwijsconcept dat goed is uitgewerkt in de zuilen Work, Case, Tools en 

Personality. Kennis, vaardigheden en praktijk komen op goede en samenhangende wijze met 

elkaar samen in de projecten. Er is sprake van een sterke oriëntatie op de beroepspraktijk, de 

ontwikkeling van onderzoekend vermogen is geborgd via de cases, studenten hebben 

ruimschoots profileringsmogelijkheden en worden tijdens de opleiding op passende wijze in de 

gelegenheid gesteld hun interculturele vaardigheden te ontwikkelen. De studiebegeleiding is 

stevig ingebed in de zuil Personality.  

 

CE DBC beschikt eveneens over een samenhangend programma. Dit wordt gecreëerd door de 

leerlijnen en de terugkerende thema’s van de projecten. Ook is er een geleidelijke opbouw in 

complexiteit en zelfstandigheid. Er is een goede onderzoeksleerlijn aanwezig en de oriëntatie op 

de beroepspraktijk is in voldoende mate aanwezig. De profilerende thema’s digital, creativiteit 

en ondernemerschap komen herkenbaar naar voren in het programma van CE DBC. Met name 

ondernemerschap is een sterk punt. Studenten bekwamen zich via het reguliere programma op 

internationale aspecten. De opleiding biedt studenten de keuze om daarnaast extra 

internationale activiteiten te ondernemen. De keuzes voor de onderwijstaal in zowel CE DBC 

(Nederlands en Engels programma) als CE IEMES (Nederlands programma) en de 

onderbouwing daarvan zijn navolgbaar. 
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De docenten uit beide opleidingen zijn inhoudelijk goed onderlegd en zijn ook didactisch 

geschoold. Ook hun Engels is van voldoende niveau en docenten hebben voldoende 

gelegenheid om zich verder te professionaliseren. De studenten zijn zeer lovend over hun 

docenten; zij zijn inspirerend, hebben veel praktijkervaring, zijn gemakkelijk benaderbaar en 

reageren snel. Het panel is onder de indruk van het enthousiasme en de drive van de docenten.  

 

Het panel is onder de indruk van de faciliteiten in het nieuwe gebouw, dat de opleiding twee 

weken na de visitatie betreedt. Er is goed nagedacht over de ruimtes en faciliteiten, die 

aansluiten bij het onderwijsconcept. Ook op technologisch gebied is het gebouw goed voorzien 

met grote digitale schermen en een radio- en televisiestudio.  

 

Op basis van het bovenstaande komt het panel voor CE IEMES en CE DBC op standaard 2 tot 

het oordeel ‘voldoet’. 
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4.3. Toetsing 
 

Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

Toelichting NVAO: De beoordeling is valide, betrouwbaar en voldoende onafhankelijk. De eisen zijn helder 

voor de studenten. De kwaliteit van de tentaminering en examinering wordt voldoende gewaarborgd en 

voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidsvereisten. De toetsen ondersteunen het eigen leerproces van de 

student.  

 

 

Bevindingen 

 

Systeem van toetsen en beoordelen 

In het Toetsbeleidsplan van Fontys ACI staat als uitgangspunt dat toetsing is gericht op de 

beoordeling van de beheersing van de opleidingscompetenties op de verschillende 

beheersingsniveaus. Daarnaast moet de toetsing de student feedback geven over zijn 

ontwikkeling.  

 

De borging van de beoordeling van de beoogde leerresultaten is vastgelegd in de CLOTS-

schema’s. Hierin wordt de verbinding gemaakt tussen de beoogde leerresultaten, het 

onderwijsprogramma en de toetsing. De opleiding maakt gebruikt van toetsmatrijzen voor het 

ontwerpen van tentamens. Het panel stelt vast dat de toetsmatrijzen zijn gerelateerd aan de 

modulebeschrijvingen. Hierdoor worden de studenten getoetst op de kennis en vaardigheden 

die in het onderwijsprogramma aan bod komen.  

 

Tentamens worden opgesteld door twee docenten. De toetscommissie van CE DBC controleert 

alle toetsen, voordat deze worden afgenomen. De toetscommissie van CE IEMES heeft ook een 

tijd lang alle toetsen vooraf gecontroleerd. Inmiddels is zij overgegaan op steekproefsgewijze 

controles. Hierbij zorgt zij ervoor dat er ieder jaar tenminste één toets van iedere docent wordt 

gecontroleerd. Daarnaast biedt CE IEMES docenten de mogelijkheid om een ‘toets-APK’ te laten 

uitvoeren door de toetscommissie.  

 

Het panel heeft de verbinding tussen de programma’s en de toetsing bestudeerd. Het heeft 

tevens van beide opleidingen enkele toetsmatrijzen en bijbehorende (ingevulde en 

beoordeelde) toetsen bekeken. Het panel stelt vast dat er een duidelijk oplopende lijn te 

herkennen is in het niveau van de toetsen over de leerjaren. De beide opleidingen kennen een 

relevant pakket van toetsvormen met o.a. kennistoetsen, projectopdrachten, cases, stages en 

(performance)assessments. De feedback op de beoordelingsformulieren is helder en biedt 

studenten houvast zich verder te ontwikkelen. Het geheel ziet er verzorgd, compleet en 

degelijk uit.  

 

Met de wijzigingen in het curriculum van CE IEMES heeft ook de toetsing aanpassingen 

ondergaan. De toetsing sluit aan bij het nieuwe onderwijsconcept, waarbij het testen van de 

kennis door toepassing centraal staat. De toetsing staat nu dichter op de realiteit in de praktijk, 

met realistische vraagstukken voor echte opdrachtgevers en meer aandacht voor vaardigheden. 

Het werkveld speelt bovendien regelmatig een rol bij de beoordeling van opdrachten. Zo zijn zij 

bijvoorbeeld aanwezig bij presentaties door studenten. Bij CE DBC speelt het werkveld een 

belangrijke rol als jury bij de Dragons’ Den aan het eind van het start up-project.  

 

De studenten waarmee het panel sprak zijn over het algemeen positief over de toetsing. Dit 

blijkt ook uit de resultaten van de studentevaluaties. Studenten van CE DBC zouden wel graag 

zien dat de toetsing van projecten een grotere individuele component bevat, waardoor zij meer 

gelegenheid krijgen om te excelleren.   
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Digitale toetsing op afstand 

Het panel is lovend over de stappen die met name de opleiding CE DBC zet op het vlak van 

plaatsonafhankelijke toetsing. Passend bij haar profilering op digital, neemt CE DBC deel aan 

een Fontysbrede pilot voor plaatsonafhankelijke tentaminering. Dit betekent dat de opleiding 

studenten die in het buitenland verblijven in staat stelt om, middels online proctoring 

(surveillance op afstand), een tentamen te maken. CE DBC is hierin een koploper. Het panel 

vindt de plaatsonafhankelijke tentaminering een mooie, ambitieuze ontwikkeling en stelt verder 

vast dat de examencommissie een stevige rol speelt in de (betrouwbare) uitvoering en 

evaluatie van deze pilot.  

 

Afstudeerprogramma 

Het afstudeerprogramma van zowel CE IEMES als CE DBC bestaat uit een onderzoeksstage en 

een daaruit voortvloeiende onderzoeksrapport en advies- en (financieel) implementatieplan 

enerzijds, en een competentieassessment anderzijds. Hiermee verschaft de opleiding zich een 

beeld over de realisatie van de beoogde leerresultaten. De totale omvang van het afstuderen 

bedraagt 30 EC. De student verwerft zijn opdracht tijdens het voorafgaande semester 

(semester 7), waarin hij tijdens de verplichte Advanced Course in Applied Research werkt aan 

de onderzoeksopzet die ten grondslag ligt aan het afstudeertraject. Bij aanvang van het 

afstudeertraject (semester 8) stelt de student een Plan van Aanpak op, waar door de opleiding 

een Go of No-go op gegeven wordt. Gedurende de onderzoeksstage neemt de student deel aan 

thesis cirkels: een intervisie omgeving van studenten met een vergelijkbaar thema, onder regie 

van de afstudeerbegeleider.  

 

De beoordeling van het onderzoeksrapport wordt uitgevoerd door twee examinatoren: de 

afstudeerbegeleider en een tweede examinator. Het panel heeft de beoordelingsformulieren van 

beide CE-opleidingen bestudeerd en concludeert dat deze goed in elkaar zitten en werkbaar 

zijn. Het afstudeerassessment wordt uitgevoerd door twee (andere) examinatoren. CE IEMES 

nodigt ook een extern deskundige uit bij het assessment. Hij adviseert de examinatoren over 

de beroepsbekwaamheid van de afstudeerder.  

 

Mede op advies van de Raad van Advies ontwikkel(d)en de beide opleidingen een nieuw 

afstudeerprogramma. CE IEMES implementeert het Workportfolio als nieuw afstudeerproduct. 

Hiermee trekt de opleiding de hernieuwde onderwijsvisie rondom case-based learning door tot 

aan het afstuderen. Het panel vindt dit een goede keuze en consistente aanpak. CE DBC heeft 

reeds drie nieuwe ‘afstudeervormen’ geïntroduceerd, die sterker de focus leggen op 

ondernemerschap. Studenten kunnen nu ook onderzoek doen naar de levensvatbaarheid van 

hun eigen start-up, onderzoek doen naar de levensvatbaarheid van een business unit in een 

bestaande organisatie of zij kunnen kiezen voor een pilottraject over growth hacking.  

 

Kwaliteitsborging 

Het panel stelt vast dat beide opleidingen de kwaliteitsborging goed op orde hebben. Zo voeren 

de opleidingen een vier-ogenbeleid bij het opstellen van tentamens. En na afname van een 

tentamen analyseert de toetscommissie de resultaten en doet verslag van haar bevindingen 

aan de examencommissie en het MT. Verder werkt CE DBC sinds vorig jaar met Gradework. Dit 

betekent dat studenten alle opdrachttoetsen digitaal inleveren en er standaard een plagiaatscan 

wordt uitgevoerd. Ook bij CE IEMES is de plagiaatscan inmiddels voor alle opdrachttoetsen 

ingevoerd.  

 

Op basis van het gesprek met de examencommissie en het uitgebreide jaarverslag dat zij heeft 

opgesteld, concludeert het panel dat de commissie haar wettelijke taken op gedegen wijze 

uitvoert. De leden van de examencommissie worden voldoende gefaciliteerd door het 

management. Er vindt professionalisering plaats; niet alleen van de commissieleden, maar ook 

van de examinatoren. Dit gebeurt door BKE- en SKE-trainingen en tevens door 

kalibratiesessies, zowel binnen de eigen opleiding, als met examinatoren van andere Fontys 

CE-opleidingen. Het panel wil de examencommissie een compliment maken voor de zorgvuldige 
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wijze waarop zij zichzelf inzicht verschaft over het eindniveau van de afstudeerders. Niet alleen 

beoordelen de commissieleden jaarlijks een steekproef van zo’n zestien scripties, ook wonen zij 

jaarlijks diverse afstudeerassessments bij of bestuderen de opnames die hiervan zijn gemaakt. 

Het panel hecht er waarde aan om op te merken dat van alle CE-opleidingen die in november 

2019 gevisiteerd zijn (zie hoofdstuk 3 Inleiding), de examencommissie van Fontys ACI een best 

practice is en een voorbeeldfunctie zou mogen krijgen binnen het CE-cluster van Fontys. 

 

Weging en Oordeel  

Het panel komt tot de conclusie dat de opleiding op deze standaard de basiskwaliteit overstijgt. 

Het toetsprogramma kenmerkt zich door een duidelijk oplopend niveau van toetsing van de 

beoogde leerresultaten. De beide opleidingen kennen een relevant pakket aan toetsvormen  

met o.a. kennistoetsen, projectopdrachten, cases, stages en (performance)assessments.  

De opleidingen maken gebruik van een aantal adequate kwaliteit borgende mechanismen.  

De toetscommissies spelen bovendien een actieve rol in de controle van toetsen.  

 

Het afstudeerprogramma, bestaande uit een onderzoeksrapport, een advies- en implementatie-

plan en een competentieassessment verschaft inzicht in de realisatie van de beoogde 

leerresultaten. De beoordeling vindt op welgekozen wijze plaats door twee examinatoren, in 

aanwezigheid van een extern deskundige. De feedback op beoordelingsformulieren uit 

verschillende jaren is helder en biedt studenten houvast zich verder te ontwikkelen.  

 

De deelname van CE DBC aan de pilot plaats-onafhankelijke tentaminering, past bij de 

profilering en toont ambitie. De examencommissie vervult een stevige rol in de uitvoering en 

evaluatie van deze pilot. Het panel is onder de indruk van de gedegen wijze waarop de 

examencommissie haar taken uitvoert en zichzelf inzicht verschaft in het eindniveau van de 

afstudeerders.  

 

Op basis van de hierboven genoemde bevindingen komt het panel voor CE IEMES en CE DBC 

tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 3.  
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4.4. Gerealiseerde leerresultaten 
 

Standaard 4: De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn 

gerealiseerd. 

Toelichting NVAO: Het realiseren van de beoogde leerresultaten blijkt uit de uitkomsten van toetsen, de 

eindwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. 

 

Bevindingen 

 

Wijze waarop afgestudeerden in de praktijk functioneren 

Het panel sprak met enkele representanten uit het werkveld van CE DBC en CE IEMES, 

waaronder leden van de beide Raden van Advies. De werkveldvertegenwoordigers laten zich 

positief uit over de beide opleidingen. De studenten beschikken over de juiste vaardigheden  

om aan de slag te gaan in het werkveld. De studenten van CE DBC nemen daarnaast dusdanig 

actuele kennis over digital business mee, dat zij hiermee bedrijven kunnen verrijken. “Op 

sommige aspecten creëert CE DBC voorlopers”, zo stelt één van de mensen uit het werkveld. 

Daarnaast starten verschillende studenten van CE DBC (al tijdens de opleiding) hun eigen 

onderneming, waarvan sommige inmiddels zeer succesvol zijn. En één van de leden van de 

Raad van Advies van CE IEMES komt speciaal van Amsterdam naar Tilburg, omdat hij merkt 

dat deze studenten – veel meer dan de studenten die hun opleiding genieten in de 

Amsterdamse regio – hebben waar de huidige markt om vraagt. Dit zijn mooie complimenten 

voor Fontys ACI. De alumni waarmee het panel sprak, zijn ook blij met de wijze waarop zij zich 

tijdens hun studie hebben ontwikkeld. Zij zien overigens ook dat de opleiding werk maakt van 

verbeterpunten, die het programma in hun optiek nog sterker maken. 

 

Eigen oordeel van het panel over de gerealiseerde leerresultaten 

Het panel heeft van vijftien studenten, afgestudeerd in de periode van maart 2018 tot en met 

augustus 2019, de scripties (inclusief ingevulde beoordelingsformulieren) bestudeerd. Het 

betrof (naar rato) negen scripties van CE IEMES en zes scripties van CE DBC. Omdat de 

Engelstalige variant van CE DBC in 2017 van start is gegaan, kent deze stroom nog geen 

afgestudeerden. In de selectie van CE DBC zaten vier scripties uit het reguliere afstudeertraject 

en twee uit het start up-traject (zie Standaard 3, Afstudeerprogramma).  

 

De selectie van de scripties is bepaald aan de hand van een gestratificeerde selectie met een 

spreiding in de beoordelingen gegeven door de examinatoren. De selectie is gemaakt door het 

panel op basis van een overzicht van de opleiding, waarin alle scripties van de studiejaren 

2017-2018 en 2018-2019 zijn opgenomen.  

 

Het panel is van oordeel dat de studenten met de scripties aantonen dat zij de beoogde 

leerresultaten realiseren. Met uitzondering van één eindwerk – dat het panel als onvoldoende 

beoordeelde – kan het panel zich verder vinden in de cijfers die door de examinatoren aan de 

eindwerken zijn toegekend. De op de beoordelingsformulieren genoteerde feedback is goed 

navolgbaar, uitgebreid en daarmee ook werkelijk van toegevoegde waarde voor (het leerproces 

van) de student.  

 

De werkveldvertegenwoordigers in het panel typeren de vraagstukken die in de scripties 

worden geadresseerd als arbeidsmarktrelevant. De profileringen van CE IEMES en CE DBC zijn 

duidelijk te herkennen in de diverse afstudeerwerken. Het panel constateert verder dat in 

sommige scripties de financiële onderbouwing evenals de aanbevelingen aan het bedrijf, wat 

steviger aangezet zouden kunnen worden. De onderzoekstechnische kant van de scripties is 

daarentegen juist sterk. Het panel vernam van de opleidingen dat zij bezig zijn met de 

ontwikkeling van een nieuwe afstudeerconcept, waarin het beroepsproduct een grotere rol gaat 

spelen. Het panel is daar enthousiast over en moedigt de opleiding aan voortvarend verder te 

gaan met deze ontwikkeling. 
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Weging en Oordeel 

Het werkveld is positief over de afstudeerders van Fontys ACI. Het werkveld ziet de 

afgestudeerden van CE DBC als voorlopers op het gebied van digital business. CE IEMES wordt 

vooral geprezen vanwege de professionele houding en vaardigheden van studenten. Het panel 

is positief over het eindniveau van de studenten. De scripties zijn arbeidsmarktrelevant, 

representeren herkenbaar het profiel van de betreffende differentiatie, en zitten 

onderzoekstechnisch goed in elkaar. De financiële onderbouwing en de aanbevelingen aan het 

bedrijf kunnen steviger worden verankerd in de eindwerken. Het panel heeft er vertrouwen in 

dat Fontys ACI deze ontwikkelpunten meeneemt in het ontwerp van het nieuwe 

afstudeerproject waarin beroepsproducten een prominentere positie zullen krijgen. 

 

Het panel komt daarmee tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 4. 
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5. ALGEMEEN EINDOORDEEL 
 

 

Gelet op het goede niveau van de afgestudeerden concludeert het panel dat de beide 

opleidingen hun ambities waarmaken en wel mede dankzij een goed doordacht en 

samenhangend programma, deskundige docenten en een mooi toetssysteem.  

 

Gegeven het feit dat het panel voor zowel CE IEMES als CE DBC alle standaarden als ‘voldoet’ 

beoordeelt – en met inachtneming van de eveneens positief beoordeelde CE-opleidingen van 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg, Fontys International Business School en Fontys 

Hogeschool Marketing en Management – komt het op basis van de beslisregels van de Beperkte 

Opleidingsbeoordeling van de NVAO voor de beide differentiaties van de hbo-bacheloropleiding 

Commerciële Economie van Fontys Academy for Creative Industries als geheel tot het oordeel 

‘positief’.  

 

Het panel adviseert de NVAO om de accreditatie van de opleiding Commerciële Economie van 

Fontys Hogescholen te continueren. 

 

Na instemming van de panelleden is dit rapport vastgesteld door de voorzitter te Den 

Haag/Leiden op 6 april 2020. 
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6. AANBEVELINGEN 
 

 

In het rapport zijn diverse ontwikkelpunten benoemd. Deze ontwikkelpunten zijn alle van 

belang, maar het panel wil in dit hoofdstuk de nadruk leggen op de volgende aanbeveling: 

 

Internationalisering 

Het panel begreep dat beide opleidingen de internationale dimensie in het onderwijs verder 

willen versterken door het minder facultatief te maken. Het panel ondersteunt deze ambitie en 

raadt de opleiding aan om in de beoogde leerresultaten (elementen van) internationalisering 

expliciet te verwerken. Hiermee ‘belooft’ de opleiding dat alle studenten bij afronding van de 

opleiding tenminste voldoen aan een minimaal aantal internationale/interculturele 

competenties. Dit betekent dat internationale/interculturele kennis en vaardigheden in ruime 

mate aan de orde moeten komen in het niet-facultatieve deel van de opleiding.  

 

De opleiding zou te rade kunnen gaan bij Commerciële Economie van Fontys International 

Business School voor de formulering van internationale/interculturele beoogde leerresultaten.  

 

 

CROHO DBC 

Zonder er de term ‘aanbeveling’ aan te koppelen, wil het panel de opleiding graag de volgende 

observatie meegeven. Het panel vernam dat Fontys ACI momenteel de mogelijkheid en 

macrodoelmatigheid onderzoekt van een transitie naar het recentelijk gestarte CROHO Business 

Innovation voor CE DBC. Op basis van het gesprek met het management begrijpt het panel dat 

FACI deze switch overweegt. Aan de andere kant merkt het panel op - en in het bijzonder het 

studentlid – dat CE DBC erin slaagt een onderscheidend profiel neer te zetten tussen alle 

andere CE-opleidingen. Studenten en bedrijven kiezen heel bewust voor deze commerciële 

economie opleiding met een digitaal en ondernemend profiel. Voor het CE-veld zou het een 

gemis zijn als de opleiding onder een ander CROHO zou worden ondergebracht.  
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BIJLAGE I  Scoretabel 
 

Scoretabel paneloordelen 

Fontys Hogescholen 

Fontys Academy for Creative Industries 

hbo-bachelor Commerciële Economie  

 

CE - International Event, Music & Entertainment Studies 

CE – Digital Business Concepts NL 

CE – Digital Business Concepts ENG 

 

 

Standaard Oordeel 

CE IEMES 

Oordeel 

CE DBC NL 

Oordeel CE 

DBC ENG 

 

Standaard 1. De beoogde leerresultaten Voldoet Voldoet Voldoet 

 

Standaard 2. Onderwijsleeromgeving Voldoet Voldoet Voldoet 

 

 

Standaard 3. Toetsing  Voldoet Voldoet Voldoet 

 

 

Standaard 4. Gerealiseerde leerresultaten Voldoet Voldoet Voldoet 

 

 

Algemeen eindoordeel Positief Positief Positief 
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BIJLAGE II  Programma, werkwijze en beslisregels 
 

Auditprogramma Beperkte Opleidingsbeoordeling5 t.b.v. hbo-bacheloropleiding 

Commerciële Economie DBC en IEMES, Fontys Academy for Creative Industries –  

28 november 2019 

 

 

Tijd Programma-onderdeel Gesprekspartners 

07.45 Panel aanwezig bij Fontys  

08.00 – 08.30 Vooroverleg auditpanel  

08.30 – 09.15 ACI Ambitions, rondetafel 

gesprek met het MT 

 Directeur Fontys ACI 

 MT-lid Fontys ACI 

 Opleidingsmanager CE DBC/CE IEMES 

 

09.15 – 09.30 Overleg panel  

09.30 – 10.00 

Parallelsessie 

CE IEMES 

Live talkshow over Personality 

 

 

 

 

CE DBC 

Workshop Entrepreneurship 

 

 Drie docenten CE IEMES/Personality coaches  

 Een docent Media 

 Student jaar 2 

 Student jaar 4 

 

 

 Twee docenten CE DBC/Ondernemerschap 

 

 

 

10.00 – 10.15 Overleg panel  

10.15 – 11.00 

Parallelsessie 

CE IEMES 

Docentgesprek 

 

CE DBC 

Docentgesprek  

Zeven docenten CE IEMES: 

 Docent | Werkveld - Case – Thesis 

 Docent | Thesis – Onderzoek 

 Docent | Curriculum Commissie - 

Instituutsmedezeggenschapsraad – Case 

 Docent | Nieuw onderwijs CE – Work 

 Docent | Werkveld Media - Thesis – AC 

 Docent | Curriculum Commissie - Nieuw 

onderwijs – Tools 

 Docent | OC - Personality 

 

Acht docenten CE DBC: 

 Docent | Curriculum Commissie | Coördinator 

Propedeuse 

 Docent | Curriculum Coördinator 

Internationalisering 

 Docent | Curriculum Commissie | 

Afstudeercommissie | Examencommissie 

 Docent | Toetscommissie 

 Docent | Onderwijsinnovatie | Coördinator 

Afstudeerfase 

 Docent | Curriculum Commissie | Coördinator 

Hoofdfase | Toetscommissie 

 Docent | Curriculum Commissie | Coördinator 

English Taught Program | Examencommissie 

                                                
5  In verband met de privacywetgeving zijn in het programma uitsluitend de functies/rollen van 

gesprekspartnersopgenomen. De namen van de gesprekspartners zijn bij de secretaris van het 
auditpanel bekend. 
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 Docent | Coördinator Premastertraject | 

Toetscommissie 

 

11.00 – 11.15 Overleg panel  

11.15 – 12.00 Materiaalinzage 

Tour door nieuwe gebouw (incl. 

didactisch concept) 

 Docent CE IEMES | Curriculum Commissie - 

Nieuw onderwijs – Tools 

 Docent DBC | Curriculum Coördinator 

Internationalisering  

 

12.00 – 12.45 Materiaalinzage 

Lunch 

 

12.45 – 13.30 

Parallelsessie 

CE IEMES 

Studentgesprek 

 

CE DBC 

Studentgesprek 

10 Studenten CE IEMES: 

 Student | Jaar 1 

 Student | Jaar 1 

 Student | Jaar 2 

 Student | Jaar 2 

 Student | Jaar 2 

 Student | Jaar 2 

 Student | Jaar 3 

 Student | Jaar 3 

 Student | Jaar 3 (OC) 

 Student | Jaar 4 

 

10 studenten CE DBC: 

 Student | Jaar 1 (NTP) 

 Student  | Jaar 1 (ETP/OC) 

 Student | Jaar 1 (NTP) 

 Student | Jaar 2 (NTP) 

 Student | Jaar 2 (NTP) 

 Student | Jaar 2 (ETP) 

 Student | Jaar 3 (NTP) 

 Student | Jaar 4 (NTP) 

 Student | Jaar 4 (NTP) 

 Student | Jaar 4 (NTP) 

 

13.30 – 13.45 Overleg panel  

13.45 – 14.30 Examencommissie en 

toetscommissies 

 Vijf leden examencommissie 

 Een lid toetscommissie CE IEMES 

 Een lid toetscommissie CE DBC 

 

14.30 – 15.00 Materiaalinzage 

Open spreekuur (vooraf 

aangekondigd) 

 

15.00 – 15.45 EXPO met studenten, alumni, 

Raad van advies en werkveld 

CE IEMES: 

 Twee leden Raad van Advies 

 Een alumnus 

 Drie studenten jaar 4 (nieuwe afstuderen) 

 Twee docenten afstudeerfase 

 

CE DBC: 

 Vier leden Raad van Advies 

 Een alumnus 

 Drie studenten jaar 4 

 Vijf studenten (1 jaar 1 en 4 jaar 3) 

international Skype calls 



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie,  

Digital Business Concepts (DBC) en International Event, Music & Entertainment Studies (IEMES),  

Fontys Academy for Creative Industries, Fontys Hogescholen, versie 3.0 33 

 Drie docenten (propedeuse, hoofdfase en 

internationalisering) 

 

 ACI International 

 Een docent Internationalisering 

 Twee medewerkers international office 

 

15.45 – 16.00 Overleg panel  

16.00 – 16.30 Pending issues  

16.30 – 17.15 Vaststellen beoordeling panel  

17.15 – 17.45 Terugkoppeling  

17.45 – 18.15 Ontwikkelgesprek  Directeur Fontys ACI 

 MT-lid Fontys ACI 

 Onderwijsmanager CE IEMES/CE DBC (vz) 

 Docent CE DBC | Curriculum Commissie | 

Coördinator Hoofdfase | Toetscommissie 

 Docent CE DBC | Curriculum Commissie | 

Afstudeercommissie | Examencommissie 

 Docent CE IEMES | IMR – Case 

 Docent CE IEMES | Werkveld - Case – Thesis 

 Projectleider accreditatie (notulist) 

 

 

 

Werkwijze 

Bij de beoordeling van de betreffende opleiding is uitgegaan van het door de NVAO 

vastgestelde ‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland’ van september 

2018. Daarin staan de standaarden vermeld waarop het auditpanel zich bij de beperkte 

opleidingsbeoordeling van een opleiding moet richten en de criteria aan de hand waarvan het 

auditpanel zijn oordeel over de opleiding moet bepalen. 

 

De secretaris lichtte het auditpanel voorafgaand aan de visitatie uitgebreid voor over het 

beoordelingskader en de -procedure en over de van hen verwachte attitude voor, tijdens en na 

de visitatie. Tevens zorgde de secretaris voor een kalibratie van het auditpanel door de 

interpretatie van de standaarden, de oordelen en de beslisregels door te nemen. Tijdens het 

audittraject bewaakte de secretaris de correcte procesgang, zag erop toe dat het oordeel van 

het auditpanel conform het kader tot stand kwam en ondersteunde het proces van de 

oordeelsvorming. 

 

Op basis van de door opleiding geleverde documentatie heeft het auditpanel zich een beeld 

kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de hbo-bacheloropleiding 

Commerciële Economie. Voorafgaand aan het locatiebezoek vond een voorbereidend intern 

paneloverleg plaats waarin het auditpanel het informatiedossier en de onderliggende 

documenten besprak. Bovendien zijn de bevindingen van het auditpanel over de eindwerken 

tijdens het vooroverleg onderling gedeeld. 

 

De visitatie was gericht op een verificatie van de bevindingen uit de documentenanalyse en het 

verkrijgen van aanvullende informatie over de inhoud van het programma. Dit geschiedde door 

gesprekken met vertegenwoordigers van de opleiding, studenten en het werkveld, die waren te 

kenschetsen als ‘gesprekken tussen vakgenoten’.  

 

De verificatie door het auditpanel geschiedde door verscheidene malen hetzelfde onderwerp 

met verschillende geledingen te bespreken en aan de hand van additionele documentatie en -

daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen 

waarneming. 
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Na overleg met de betreffende opleiding heeft het auditpanel met in achtneming van de 

daartoe strekkende regels van de NVAO en op basis van zijn documentanalyse en de daaruit 

voortvloeiende specifieke aandachtspunten de keuze van de gesprekspartners vastgesteld.  

 

Het auditpanel bood studenten, docenten en andere betrokkenen bij de opleiding die niet waren 

opgenomen in het programma van het locatiebezoek, de gelegenheid om zaken onder de 

aandacht te brengen die zij van belang achten voor de beoordeling. Het auditpanel heeft 

geconstateerd, dat de betreffende opleiding de mogelijkheid daartoe tijdig en op correcte wijze 

bij hen onder de aandacht heeft gebracht en hen heeft geïnformeerd over hoe zij contact 

konden opnemen met de secretaris van het auditpanel. Er is geen gebruik gemaakt van het 

open spreekuur.  

 

Afstemming deelpanels binnen het cluster 

De visitatie binnen dit cluster is uitgevoerd door de visitatiebureaus Hobéon, NQA en AeQui, 

waarbij Hobéon één hogeschool, NQA drie en AeQui één hogeschool heeft beoordeeld.  

 

Afstemming tussen alle deelpanels heeft allereerst plaatsgevonden door de instructie die de 

panelleden krijgen met betrekking tot het beoordelingskader. De tussen Hobéon en NQA 

gekalibreerde criteria voor de beoordeling maken onderdeel uit van deze instructie. Daaraan 

voorafgaand is de afstemming geborgd door overlap in de bezetting tussen alle deelpanels. 

Daarnaast is, rekening houdend met het feit dat elke opleidingsbeoordeling een individuele 

beoordeling betreft, vanuit de overlap in de bezetting, waar relevant voortschrijdend 

gereflecteerd op vorige bezoeken binnen deze visitatiegroep. Verder wordt de afstemming 

tussen de auditpanels geborgd door de ondersteuning van zo veel mogelijk dezelfde secretaris 

vanuit zowel Hobéon als NQA en door de inzet van getrainde voorzitters.  

 

Het oordeel van het auditpanel vastgelegd in een conceptrapport werd aan de opleiding  

voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden.  

 

Beslisregels 

Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een standaard ‘voldoet’, ‘voldoet ten dele’ of  

‘voldoet niet’ scoren. Hobéon heeft de beslisregels toegepast, zoals deze zijn opgesomd in het 

‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, September 2018’. 

Wanneer er sprake is van verschillende varianten van een opleiding (bijvoorbeeld: voltijd, 

deeltijd en duaal), dan moet uit de beoordeling blijken dat voor elke variant de kwaliteit is 

gewaarborgd op grond van de standaarden uit het betreffende beoordelingskader om te komen 

tot een positief eindoordeel over de opleiding. Het eindoordeel over de opleiding luidt: ‘positief’, 

‘positief onder voorwaarden’ of ‘negatief’. 

 

Indien een opleiding onder één CROHO-registratie wordt aangeboden op meerdere locaties, kan 

de opleiding alleen voor accreditatie in aanmerking komen als uit de beoordeling blijkt dat elke 

locatie voldoet aan de in het betreffende beoordelingskader genoemde kwaliteitsstandaarden. 

 

Beperkte opleidingsbeoordeling 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval positief indien alle standaarden ’voldoet’ 

scoren. 

 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval positief onder voorwaarden indien  

Standaard 1 voldoet en maximaal twee standaarden een ‘voldoet ten dele’ scoren, waarbij het 

auditpanel het opleggen van voorwaarden adviseert. 
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Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval negatief indien: 

 een of meer standaarden ‘voldoet niet’ scoren 

 standaard 1 ‘voldoet ten dele’ scoort 

 een of twee standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren, waarbij het auditpanel niet adviseert om 

voorwaarden op te leggen; 

 drie of meer standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren.  
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BIJLAGE III   Lijst geraadpleegde documenten 
 

 Zelfevaluatierapport Fontys Academy for Creative Industries, CE DBC en CE IEMES 

 Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Commerciële Economie 2018-2022 

 Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding Commerciële Economie 

 Fontys ACI Vision of Internationalisation 2016-2020 

 Fontys ACI Hotspots Policy 2017-2020 

 Fontys ACI Personeelsplan 

 Fontys ACI Jaarverslag Examencommissie 2018 / 2016 

 Fontys ACI Toetsbeleid 2017 

 

 CE DBC Opleidingsprofiel 2018-2019 

 CE DBC OER 2018-2019  

 CE DBC Studiegids 2018-2019 

 CE DBC CLOTS 

 CE DBC Benchmark Internationalisering 

 CE DBC Raad van Advies verslag 2019 

 CE DBC Studentevaluaties 

 CE DBC Samenstelling docententeam 

 CE DBC Jaarverslag Opleidingscommissie 2018-2019 

 CE DBC Stagegids 2018-2019 (Regulier onderzoekstraject / Entrepreneurship traject / 

Intrapreneurship traject / Growth hacking traject) 

 CE DBC Afstudeerassessment en beoordeling 2018-2019 

 CE DBC Lijst afstudeerders 2018 en 2019 

 CE DBC Representatieve set van gemaakte toetsen, inclusief beoordelingsformulieren, uit 

zowel de Nederlandse als de Engelse stroom 

 

 CE IEMES Opleidingsprofiel 2018-2019 

 CE IEMES OER 2018-2019 

 CE IEMES Studiegids 2018-2019 

 CE IEMES CLOTS 

 CE IEMES Benchmark Internationalisering 

 CE IEMES Raad van Advies verslag 2018 

 CE IEMES Studentevaluaties 

 CE IEMES Samenstelling docententeam 

 CE IEMES Kalibratie scripties verslag (januari en april 2019) 

 CE IEMES Jaarverslag Opleidingscommissie 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 

 CE IEMES Onderzoeksstagegids 20018-2019 

 CE IEMES Beoordelingsformulier afstudeerassessment 

 CE IEMES Lijst afstudeerders 2018 en 2019 

 CE IEMES Representatieve set van gemaakte toetsen, inclusief beoordelingsformulieren 

 

 

Het panel heeft van vijftien studenten de eindwerken bestudeerd. 

Om redenen van privacy zijn de namen van afgestudeerden en hun studentnummers van wie 

het panel de eindwerken heeft bekeken niet opgenomen in deze rapportage. Namen van de 

afgestudeerde studenten, hun studentnummer evenals de titels van de eindwerken zijn bekend 

bij de secretaris van het auditpanel. 

  



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie,  

Digital Business Concepts (DBC) en International Event, Music & Entertainment Studies (IEMES),  

Fontys Academy for Creative Industries, Fontys Hogescholen, versie 3.0 38 

  



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie,  

Digital Business Concepts (DBC) en International Event, Music & Entertainment Studies (IEMES),  

Fontys Academy for Creative Industries, Fontys Hogescholen, versie 3.0 39 

BIJLAGE IV  Panelsamenstelling 
 

 

Op 28 oktober 2019 heeft de NVAO goedkeuring gegeven aan de samenstelling van het 

auditpanel t.b.v. de beoordeling van de opleiding Commerciële Economie van Fontys 

Hogescholen (Fontys Academy for Creative Industries), onder de nummers 008721, 008678, 

008662. Deze opleiding behoort tot onderstaande visitatiegroep. 

 

Naam visitatiegroep:  HBO Commerciële Economie groep Rembrandt 

 

De secretaris van het auditpanel beschikt over nadere informatie over de samenstelling en 

expertise van de panelleden die in bovengenoemde visitatiegroep zijn ingezet. 

 

In onderstaande tabel volgen korte functiebeschrijvingen van de panelleden die deelnamen aan 

het auditpanel van de in dit beoordelingsrapport beschreven opleiding. 

 

Naam 

(voorletters/achternaam 

inclusief titulatuur) 

Rol Korte functiebeschrijvingen  

Mevrouw drs. B.E. Roemers Voorzitter Eigenaar Edu van Nu, bureau voor kwaliteitszorgprojecten in het 

hoger onderwijs 

Mevrouw S. van Elsacker MSc Lid Kerndocent cluster Commerciële Economie en Communicatie aan 

HZ University of Applied Sciences 

De heer drs. M. de Vries Lid CEO van Parkmobile Group 

De heer ing. M. Albers Lid CEO van M.A.R.S. Worldwide Label Group 

De heer R.C. Chiriatti Studentlid Student Commerciële Economie aan de Hanzehogeschool 

Groningen 

   

Mevrouw I.A.M. van der Hoorn 

MSc 

Secretaris Werkzaam bij Hobéon 

 

De door alle panelleden ondertekende onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaringen zijn 

in het bezit van Hobéon. In deze verklaring verklaren de panelleden gedurende ten minste vijf 

jaar voorafgaand aan de audit geen zakelijke noch persoonlijke binding te hebben gehad met 

de betrokken instelling - anders dan die in het kader van de werkzaamheden als lid van het 

auditpanel van het evaluatiebureau -, die een onafhankelijke oordeelvorming ten positieve of 

ten negatieve zou kunnen beïnvloeden. 
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1. BASISGEGEVENS 
 

 
NAAM INSTELLING 
 

Fontys Hogescholen 

status instelling  
 

Bekostigd 

resultaat instellingstoets kwaliteitszorg  
 

Positief, behaald op 30 augustus 2019, geldig tot 4 september 
2025 

NAAM OPLEIDING (zoals in croho) 
 

B Commerciële Economie 

registratienummer croho 
 

34402 

domein/sector croho 
 

Economie 

oriëntatie opleiding 
 

Hbo 

niveau opleiding  
 

Bachelor 

graad en titel Bachelor of Science 
 

aantal studiepunten 
 

240 EC 

Locaties, afstudeerrichtingen, 
variant(en) en onderwijstaal 
 

Fontys Hogeschool Marketing en Management, 
Eindhoven 
Commerciële Economie (voltijd) 
Commerciële Economie (deeltijd, jaar 3 en 4) 
Commerciële Economie - Leisure Management (voltijd) 
 
Fontys International Business School, Venlo 
Commerciële Economie – International Marketing (voltijd, 
Nederlands) 
Commerciële Economie – International Marketing (voltijd, 
Duits) 
Commerciële Economie – International Marketing (voltijd, 
Engels) 
 
Fontys Economische Hogeschool Tilburg 
Commerciële Economie – SPECO Sportmarketing (voltijd, 
Nederlands) 
Commerciële Economie – International Marketing and 
Management (voltijd, deels Engels) 
 
Fontys Academy for Creative Industries, Tilburg 
Commerciële Economie – Digital Business Concepts (voltijd, 
Nederlands) 
Commerciële Economie – Digital Business Concepts (voltijd, 
Engels) 
Commerciële Economie – International Event, Music, 
Entertainment Studies (voltijd, Nederlands) 
 

datum audit / opleidingsbeoordeling 
  

Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM) 
21 november 2019 
 
Fontys International Business School (FIBS) 
26 november 2019 
 
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) 
19 november 2019 

 
Fontys Academy for Creative Industries 
28 november 2019 
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2. SAMENVATTING 
 

 

Fontys Hogescholen biedt de opleiding Commerciële Economie (CE) aan binnen een viertal van 

haar hogescholen, waarvan Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM) in Eindhoven 

er één is1. Alle CE-opleidingen die Fontys op verschillende locatie verzorgt, worden aangeboden 

onder één CROHO-registratie: 34402. Vanwege de binnen Fontys gekozen besturingsfilosofie 

kennen de opleidingslocaties een relatief grote mate van onafhankelijkheid ten opzichte van 

elkaar. Dit komt vooral tot uiting in verschillen in profilering en in de programma’s als concrete 

vertaling daarvan. De CE-opleidingen van elk van de vier Fontys hogescholen zijn apart 

gevisiteerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in vier deelrapporten.  

 

De opleiding Commerciële Economie van FHMM wordt aangeboden in een voltijdvariant en in 

een in afbouw zijnde deeltijdvariant. Het is een brede CE-opleiding die zich richt op de 

arbeidsmarkt binnen de Eindhovense Brainportregio. Studenten kunnen tevens kiezen voor de 

differentiatie Leisure Management (CE LM), die studenten opleidt voor de rol van commercieel 

econoom in de vrijetijdssector.  

 

Standaard 1. Beoogde leerresultaten  

De beoogde leerresultaten van de opleiding Commerciële Economie (inclusief de differentiatie 

Leisure Management) van FHMM zijn gelijk aan het landelijk vastgestelde en door het nationale 

werkveld gevalideerde opleidingsprofiel. Passend bij haar ligging in de Brainport, profileert de 

opleiding zich op digital & data en op de TEC-skills2. Hiermee sluit zij aan op ontwikkelingen in 

de regio. Onderzoekend vermogen is op gepaste wijze in de beoogde leerresultaten 

opgenomen. De visie op internationalisering en de betekenis daarvan voor de beoogde 

leerresultaten zou de opleiding nog iets verder kunnen uitwerken.  

 

Het panel concludeert dat sprake is van een relevante set beoogde leerresultaten en komt 

derhalve tot het oordeel ‘voldoet’ voor Standaard 1.    

 

Standaard 2. Onderwijsleeromgeving 

De inhoud van het programma sluit aan op de beoogde leerresultaten en het programma 

vertoont samenhang. Elementen van het didactisch concept van High Impact Learning that 

Lasts (HILL) zijn reeds zichtbaar in het onderwijsprogramma. Dit wordt de komende jaren 

verder uitgebouwd. Het programma brengt studenten op diverse manieren in aanraking met de 

beroepspraktijk. De opleiding brengt de beroepspraktijk in de opleiding én zij brengt tevens de 

studenten in de beroepspraktijk. De Partners in Education3 leveren een goede bijdrage aan de 

actualiteit en praktijkgerichtheid van het programma. In de deeltijdopleiding is het programma 

via de opdrachten in het eigen bedrijf ook stevig gekoppeld aan de praktijk.  

 

De ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden is verankerd in de onderzoeksleerlijn. Het 

lectoraat Smart Marketing & Strategy vervult een waardevolle rol en het sluit aan bij de 

profilering op digital & data. Het programma weerspiegelt op passende wijze de internationale 

dimensie, zoals de opleiding die ambieert.  

 
  

                                                
1 De andere drie zijn: Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT), Fontys International Business School 

(FIBS) in Venlo en Fontys Academy for Creative Industries (FACI) in Tilburg 
2 TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity 
3 Partners in Education zijn bedrijven die een intensieve samenwerking met de opleiding aangaan. Deze 

bedrijven dragen actief bij aan het onderwijs door opdrachten en stageplaatsen te leveren, gastcolleges 
te verzorgen en activiteiten te sponsoren. 
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De docenten zijn gekwalificeerd en houden hun kennis en vaardigheden up-to-date via 

professionaliseringsactiviteiten. Lovenswaardig vindt het panel het dat de docenten, ondanks 

de relatief grote studentenpopulatie, een sfeer weten te creëren waarin iedere student zich 

persoonlijk gekend voelt.   

 

Een rondleiding maakt het panel duidelijk dat de voorzieningen op orde zijn. Ditzelfde geldt 

voor de studiebegeleiding, waarvoor de studiekeuzecheck voor aanvang van de opleiding 

nadrukkelijk wordt gebruikt als startpunt. 

 

Op basis van bovenstaande komt het panel tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 2.  

 

Standaard 3. Toetsing  

Op basis van het toetsprogramma en de bestudeerde toetsen en verslagen, concludeert het 

panel dat de opleiding een toepasselijke mix aan toetsvormen hanteert die aansluit op het 

onderwijs en hbo-bachelorniveau representeert. Het toetssysteem bewerkstelligt dat alle 

leerresultaten in toenemende complexiteit/zelfstandigheid worden beoordeeld. Sterk vindt het 

panel de individuele component in alle toetsen en de mogelijkheid om proeftoetsen te maken. 

De toetscommissie functioneert naar behoren.  

 

Het huidige afstudeerproces borgt dat alle leerresultaten op eindniveau worden afgetoetst. De 

opleiding werkt intussen, in samenwerking met het lectoraat, aan verder verbetering c.q. 

modernisering van het afstuderen.  

 

De examencommissie houdt scherp toezicht op de naleving van procedures en is in control. 

Inhoudelijk kan de examencommissie nog groeien in haar rol met betrekking tot het vormen 

van een eigenstandig oordeel over het gerealiseerde afstudeerniveau. Het maken van opnames 

van de afstudeerzittingen is mede in dit kader raadzaam. 

 

Ondanks enkele mogelijkheden tot verbetering, stelt het panel vast dat de toetsing op 

voldoende betrouwbare, valide en transparante wijze plaats vindt. Het panel komt op standaard 

3 dan ook tot het oordeel ‘voldoet’. 

 

Standaard 4. Gerealiseerde leerresultaten 

Het panel beoordeelde het afstudeerresultaat van één student als onvoldoende. De overige 

studenten van Commerciële Economie (voltijd en deeltijd), evenals van de differentiatie Leisure 

Management, laten met de showcase, de scriptie en de afstudeerzitting zien dat zij op 

bachelorniveau functioneren en er klaar voor zijn om aan de slag te gaan in het werkveld. Daar 

komt bij dat de afgestudeerden goed terecht komen in het werkveld en ook goed voorbereid 

zijn op vervolgonderwijs. Het werkveld is eveneens positief over de kennis en vaardigheden die 

afgestudeerden met zich meebrengen. Aan stagiairs wordt regelmatig een baan aangeboden.  

 

Het panel komt op basis van het bovenstaande tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 4.  

 

Algemene conclusie:  

Mede gelet op het samenhangende programma, de verbondenheid met het regionale werkveld, 

het hechte, gekwalificeerde docententeam, het solide toetshuis en de tevredenheid van zowel 

het werkveld als het panel over het niveau van de afgestudeerden, concludeert het panel dat 

FHMM een gedegen opleiding aanbiedt. Ontwikkelmogelijkheden ziet het panel met name in het 

vastleggen van een eigenstandig oordeel van de examencommissie over het gerealiseerde 

eindniveau in het jaarverslag en het - op video of audio -vastleggen van afstudeerzittingen.  

 
  



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie, Fontys Hogeschool Marketing en Management,  

Fontys Hogescholen, versie 2.05 

Gegeven het feit dat het panel voor zowel de voltijd als deeltijd opleiding, en de differentiatie 

Leisure Management, alle standaarden als ‘voldoet’ beoordeelt – en met inachtneming van de 

eveneens positief beoordeelde CE-opleidingen van Fontys Economische Hogeschool Tilburg, 

Fontys International Business School en Fontys Academy for Creative Industries – komt het op 

basis van de beslisregels van de Beperkte Opleidingsbeoordeling van de NVAO voor de beide 

opleidingsvarianten (inclusief de deeltijdopleiding die in afbouw is) tot het oordeel ‘positief’.  

 

Het panel adviseert de NVAO om de accreditatie van de opleiding Commerciële Economie van 

Fontys Hogescholen te continueren. 

 

Na instemming van de panelleden is dit rapport vastgesteld door de voorzitter te Den 

Haag/Leiden op 22 april 2020. 
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3. INLEIDING 
 

 

Fontys Hogescholen biedt de opleiding Commerciële Economie (CE) aan binnen een viertal van 

haar hogescholen. Het gaat om Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT), Fontys 

Hogeschool Marketing en Management (FHMM) in Eindhoven, Fontys International Business 

School (FIBS) in Venlo en Fontys Academy for Creative Industries (FACI) in Tilburg. Alle CE-

opleidingen die Fontys op de diverse locaties verzorgt, opereren onder één CROHO-registratie. 

Vanwege de binnen Fontys gekozen besturingsfilosofie kennen de opleidingslocaties een relatief 

grote mate van onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar. Dit komt vooral tot uiting in 

verschillen in profilering en in de programma’s als concrete vertaling van het betreffende 

competentieprofiel van de Commerciële Economie-opleiding. Dit leidt binnen dezelfde licentie 

tot verschillende differentiaties van het CE-programma, die alle uiteindelijk resulteren in de 

graad Bachelor of Science.  

 

Op de diverse locaties is niet alleen sprake van verschillende profileringen, maar ook van 

afzonderlijke docententeams en opleidingsspecifieke voorzieningen. Om die reden is gekozen 

voor aparte visitaties en rapportages per opleidingslocatie. Het auditteam heeft de opleidingen 

van FEHT, FHMM, FIBS en FACI op respectievelijk 19, 21, 26 en 28 november 2019 gevisiteerd, 

telkens in een iets gewijzigde – op de differentiaties toegesneden – panelsamenstelling.  

 

Fontys Hogeschool heeft ervoor gekozen om de Commerciële Economie-licentie in te zetten op 

specifieke en soms sterk in ontwikkeling zijnde marktsegmenten, waar behoefte bestaat aan op 

de sector gerichte commercieel economische kennis. Dit resulteert in CE-opleidingen met eigen 

differentiaties die op de volgende wijze zijn te typeren: 

 

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT), Tilburg 

1. SPECO Sportmarketing, deze specialisatie leidt studenten op voor de rol van commercieel 

econoom binnen de sportwereld; marketing voor en/of door sport.   

2. International Marketing (IM), deze specialisatie leidt studenten op voor de rol van 

commercieel econoom in een internationale context met oog voor duurzaamheid.  

 

Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM), Eindhoven 

3. Commerciële Economie (CE) in voltijd en in afbouw zijnde deeltijd, dit programma leidt 

studenten breed op. 

4. Commerciële Economie Leisure Management (CE LM), deze differentiatie leidt studenten op 

voor de rol van commercieel econoom binnen de vrijetijdssector. 

 

Fontys International Business School (FIBS), Venlo 

5. International Marketing (IM), deze specialisatie leidt studenten op voor de rol van 

commercieel econoom in een internationale context, specifiek gericht op de Euregio Rijn-

Waal waarin Duitse en Nederlandse bedrijven één markt vormen. Dit programma wordt 

aangeboden in het Duits, Nederlands en Engels. 

 

Fontys Academy for Creative Industries (FACI), Tilburg 

6. International Event, Music & Entertainment Studies (CE IEMES), deze specialisatie leidt 

studenten op voor de rol van commercieel econoom gericht op de creatieve industrie. 

7. Digital Business Concepts (CE DBC), deze specialisatie leidt studenten op voor een 

commerciële baan in digital business.  

 

Het onderhavige rapport bevat de neerslag van de uitkomsten van het auditproces bij de 

Commerciële Economie-differentiaties (3 en 4) die door de Fontys Hogeschool Marketing en 

Management in Eindhoven wordt aangeboden. De uitkomsten van het auditproces bij de andere 

drie Fontys hogescholen zijn in separate rapporten opgenomen.  
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De Commerciële Economie-opleidingen van Fontys Hogescholen maken onderdeel uit van een 

visitatiegroep met Avans Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

en HZ University of Applied Sciences.  

 

Fontys Hogeschool Marketing en Management (FHMM) 

Naast de opleiding Commerciële Economie biedt FHMM ook de economische 

bacheloropleidingen International Business (IB) en Ondernemerschap- en Retailmanagement 

(ORM) aan, evenals de duale Associate degree-opleiding ORM.  

 

Op het moment van de visitatie bevindt FHMM zich in een transitiefase. Fontys kent negen 

economische instituten op drie verschillende locaties (Eindhoven, Tilburg en Venlo). Deze 

instituten kennen een grote autonomie. Hierdoor is het aantal economische opleidingen flink 

gegroeid, wat heeft geleid tot een onoverzichtelijk opleidingsportfolio. Hiertoe is het project 

‘Herpositionering Economische Domein’ (HED) gestart. Het doel is te komen tot een helder 

opleidingsoverzicht. Bovendien moet het voor studenten makkelijker worden om te switchen 

tussen economische opleidingen. Verder beschikt FHMM reeds over een gezamenlijke 

propedeuse voor ORM en CE, die studenten de mogelijkheid biedt om pas na het eerste jaar 

een definitieve keuze te maken voor één van deze opleidingen.  

 

Een andere grote verandering voor FHMM is, dat het sinds kort is samengegaan met de drie 

andere economische instituten in Eindhoven. De instituten Fontys Hogeschool Marketing en 

Management, Fontys Hogeschool Financieel Management, Fontys Hogeschool Communicatie en 

Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht zijn samengebracht in de Fontys 

Hogeschool Economie en Communicatie (FHEC)4. 

 

Onderwijsvernieuwing 

Op 14 november 2017 is het nieuwe Landelijk Opleidingsprofiel 2018-20225 voor de 

bacheloropleiding Commerciële Economie gepresenteerd. De beoogde eindkwalificaties uit het 

nieuwe Landelijk Opleidingsprofiel zijn ruimer geformuleerd dan de beoogde eindkwalificaties 

uit het voorgaande Landelijke Opleidingsprofiel 2012-20166 (zie Standaard 1). Dit leidt tot een 

aanpassing van het programma. De opleiding heeft de curriculumvernieuwingen in jaar 1 en 2 

reeds geïmplementeerd. Jaar 3 en 4 worden op dit moment doorontwikkeld, wat overigens niet 

betekent dat het ‘oude’ curriculum niet meer wordt verbeterd. De vernieuwingen zitten onder 

andere in de introductie van meer projectonderwijs, meer nadruk op de ontwikkeling van 

vaardigheden en een verander(en)de rol van de docent die zich steeds meer tot coach 

ontwikkelt.  

 

Uitfasering CE deeltijd 

Het programma van de CE deeltijd blijft wel het ‘oude’ opleidingsprofiel en daarmee ook het 

‘oude’ programma volgen. Dit komt doordat deze deeltijdopleiding wordt uitgefaseerd en is 

ondergebracht in de nieuwe deeltijdopleiding Fontys Pro Economie (FPE). FHMM verzorgt alleen 

nog jaar 3 en 4.   

 

Vorige accreditatie 

Het panel dat in 2013 de audit uitvoerde, beoordeelde de CE-opleiding van FHMM positief en 

benoemde enkele concrete verbeterpunten, waarmee de opleiding aan de slag is gegaan. Het 

vorige panel raadde de opleiding onder andere aan om de verbinding met de Brainport te 

versterken. Dit heeft zij gedaan door o.a. Partners in Education aan zich te binden (zie 

Standaard 2).   

                                                
4 Deze ‘fusie’ is met ingang van het studiejaar 2019-2020 gerealiseerd. Omdat de audit is voorbereid voor 

die tijd wordt in de zelfevaluatie en ook in deze rapportage, nog gesproken over Fontys Hogeschool 
Marketing en Management. 

5 Dromen, Denken, Durven, Doen. Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Commerciële Economie 2018-2022, 
Landelijke overleg Commerciële Economie, 14 november 2017 

6 Commerciële Economie: de blik naar buiten. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding 
Commerciële Economie 2012-2016, Landelijke Overleg Commerciële Economie, 14 april 2012 
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Verder vroeg het panel meer aandacht te hebben voor het sturen op de verantwoording van de 

keuze voor modellen door studenten in eindwerken. De opleiding heeft tijdens de afstudeerfase 

leerkringen geïntroduceerd, waarin hier expliciet aandacht aan wordt geschonken.  
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4. OORDELEN OP HET NIVEAU VAN DE STANDAARDEN 
 

 

4.1. 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. 

Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten beschrijven aantoonbaar het niveau (associate degree, 

bachelor of master) zoals gedefinieerd in het Nederlands kwalificatieraamwerk en de oriëntatie (hbo of 

wo) van de opleiding. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die vanuit het regionale, het nationale 

en het internationale perspectief door het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud 

van de opleiding. Voor zover van toepassing zijn de beoogde leerresultaten tevens in overeenstemming 

met relevante wet- en regelgeving.  

 
Bevindingen 

 

Beoogde leerresultaten 

De bacheloropleiding Commerciële Economie van FHMM in Eindhoven volgt voor de 

voltijdopleiding het landelijk opleidingsprofiel CE 2018-2022 getiteld Dromen, Denken, Durven, 

Doen. Dit profiel vormt de basis van het nieuwe curriculum dat vanaf het studiejaar 2018/2019 

in jaar 1 is ingevoerd en momenteel ook in jaar 2 draait. 

 

Centraal in het model staat de ‘markt’. 

Op basis van kennis van en inzicht in 

marketing en economie in bredere zin, 

ontwikkelen studenten zich als 

marketeer in de domeinen ‘koers 

bepalen’, ‘waarde creëren’, ‘business 

development’ en ‘realiseren’. Daartoe 

zullen zij moeten beschikken over 

belangrijke 21st century skills zoals 

opgenomen in de buitenste cirkel van 

het model. 

 

Het landelijk opleidingsprofiel is 

ontwikkeld door het Landelijk 

Opleidingsoverleg Commerciële 

Economie (LOO CE), waaraan 

vertegenwoordigers van verschillende 

hogescholen deelnemen. Uit het 

Opleidingsprofiel zelf, en ook uit de 

gevoerde gesprekken, blijkt dat het 

landelijk opleidingsprofiel tot stand is 

gekomen aan de hand van een gedegen proces. Het is het panel duidelijk dat de diverse 

stakeholders in een vroeg stadium intensief betrokken zijn bij de totstandkoming van het 

profiel.  

 

Het LOO CE zet in het opleidingsprofiel tevens helder uiteen hoe de beoogde leerresultaten zijn 

gerelateerd aan de Dublin Descriptoren, de HEO-standaard en het Nederlands 

Kwalificatieraamwerk NLQF. Het proces dat het LOO CE heeft doorlopen heeft geresulteerd in 

een overzichtelijk en compact profiel met een breed draagvlak.  
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Het oude curriculum, dat nog geldt voor jaar 3 en 4 van zowel de voltijd- als de 

deeltijdopleiding, is gebaseerd op de eindkwalificaties uit het voorgaande Landelijke Beroeps- 

en Competentieprofiel 2012-2016, ‘Commerciële Economie: de blik naar buiten’. Dit profiel kent 

tien competenties: Ondernemerschap, Marktonderzoek, Bedrijfs- en omgevingsanalyse, 

Strategie en beleid, Planning en uitvoering, Sales, Communiceren, Leiderschap & management, 

Interpersoonlijk, en Intrapersoonlijk. 

 

Profilering 

Alle (bekostigde) Nederlandse CE-opleidingen hanteren de competenties uit het (nieuwe) 

landelijk opleidingsprofiel. Niettemin kan iedere hogeschool een eigen inkleuring geven aan 

haar opleiding. Onder meer doordat in het landelijk opleidingsprofiel 2018-2023 de markt 

centraal staat, heeft elke CE-opleiding de mogelijkheid om deze markt zelf te definiëren en zich 

hierop te onderscheiden.  

 

Als hogeschool profileert Fontys zich met de zogenoemde TEC-skills. TEC staat voor 

Technology, Entrepreneurship en Creativity. Fontys ziet dit als essentiële vaardigheden om een 

proactieve bijdrage te leveren aan een duurzame en inclusieve samenleving.  

 

FHMM is gevestigd in Eindhoven, dat ook wel bekend staat als de Brainportregio. In deze regio 

zijn veel (internationale) technologiebedrijven gevestigd. De visie van FHMM sluit hierop aan en 

luidt: “We facilitate our students in becoming employable and enterprising professionals with a 

digital and international perspective”. Deze visie geeft FHMM vorm aan de hand van een vijftal 

pijlers: (1) Ondernemen in de Brainport, (2) Digital & Data, (3) Business is Global, (4) We zien 

het talent van elke student, en (5) In verbinding.  

 

Gezien de profilering in de regionale context, legt de opleiding Commerciële Economie van 

FHMM, het accent op digital & data aangevuld met de TEC-skills. Deze keuze is gemaakt met 

input van het regionale werkveld. De opleiding sluit hiermee goed aan op de trends in zowel de 

maatschappij als in het werkveldgebied van de commercieel econoom. De profilerende 

kenmerken zouden, wat het panel betreft, nog sterker aangezet mogen worden door een aantal 

aspecten ervan te verankeren in de beoogde leerresultaten.  

 

Commerciële Economie – Leisure Management 

Naast een algemene opleiding Commerciële Economie biedt FHMM de variant CE Leisure 

Management aan, die zich richt op de vrijetijdssector. Het valt het panel op dat relatief dichtbij, 

- in Breda en Eindhoven - de opleidingen Leisure & Events Management7 en Hotel- & 

Eventmanagement8 worden aangeboden. Het panel begrijpt van de coördinator CE LM dat deze 

beide opleidingen geen concurrentie vormen, omdat FHMM geen leisure managers opleidt, 

maar commercieel economen in het leisure werkveld. De studenten waarmee het panel sprak, 

onderstrepen deze verschillen. Zij hebben bewust gekozen voor de opleiding Commerciële 

Economie van Fontys, gericht op de vrijetijdsbranche.  

 

De opleiding CE LM hanteert dezelfde beoogde leerresultaten als CE.  

 

Onderzoek 

Aspecten van onderzoek doen en onderzoekend vermogen komen in de beoogde leerresultaten 

uit het Landelijk Opleidingsprofiel tot uitdrukking. Zo staat bijvoorbeeld in de uitwerking van 

het beoogde leerresultaat ‘Waarde creëren’: “De CE’er zet onderzoek en analyses op een 

onderbouwde en transparante manier in om te komen met nieuwe ideeën die kunnen leiden tot 

impact voor de stakeholders”.  

 

 

                                                
7 De hbo-bacheloropleiding Leisure & Events Management wordt aangeboden door Breda University of 

Applied Sciences.  
8 De hbo-bacheloropleiding Hotel- & Eventmanagement wordt aangeboden door Hogeschool Tio. 
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Daarnaast is er de beoogde leeruitkomst ‘Inzicht’. Deze leeruitkomst wordt in het Landelijk 

Opleidingsprofiel niet geconcretiseerd, maar wel staat hierin dat het begrip ‘inzicht’ de vertaling 

is van de Dublin descriptor ‘onderzoekend vermogen’: “’Inzicht’ is te lezen als de duiding van 

‘de markt’ naar de vier leeropbrengsten en de vertaling van de leeropbrengsten naar ‘de 

markt’. ‘Inzicht’ staat ook voor inzicht in jezelf en heeft in die zin een relatie met de 

commerciële skills die in de buitenste schil zijn opgenomen.  

 

Visie op internationalisering 

Bij het opstellen van het landelijke profiel zijn de wereldwijde ontwikkelingen op het terrein van 

commerciële economie en competentieontwikkeling meegenomen. De competenties in het 

Landelijke Opleidingsprofiel hebben op zichzelf echter geen expliciete internationale focus. 

Iedere opleiding kan hier op haar eigen manier invulling aan geven.  

 

Binnen de Brainportregio is het aantal economisch actieve mensen van internationale komaf 

sinds 2007 verdubbeld tot bijna 70.000. Dit heeft consequenties voor de benodigde kennis en 

vaardigheden om te kunnen functioneren in deze internationale en interculturele regio. De 

opleidingen zouden dit nog wat beter kunnen expliciteren. 

 

Weging en Oordeel: voldoet 

De beoogde leerresultaten van de opleiding Commerciële Economie (inclusief de differentiatie 

Leisure Management) van FHMM zijn gelijk aan het landelijk vastgestelde en door het nationale 

werkveld gevalideerde opleidingsprofiel. Passend bij haar ligging in de Brainport, profileert de 

opleiding zich op digital & data en op de TEC-skills. Hiermee sluit zij aan op ontwikkelingen in 

de regio. Onderzoekend vermogen is op gepaste wijze in de beoogde leerresultaten 

opgenomen. De visie op internationalisering en de betekenis daarvan voor de beoogde 

leerresultaten zou de opleiding nog iets verder kunnen uitwerken.  

 

Het panel concludeert dat sprake is van een toepasselijke set beoogde leerresultaten en komt 

derhalve tot het oordeel ‘voldoet’ voor Standaard 1.   
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4.2. Onderwijsleeromgeving 
 

Standaard 2: Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het 

docententeam maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde 

leerresultaten te realiseren. 

Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) 

het programma. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van de toegelaten studenten. De 

docenten zijn zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig om de opleiding te verzorgen en geven 

begeleiding. De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze deelnemen aan de 

vormgeving van het eigen leerproces (student-centred).  

Indien het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands wordt verzorgd, motiveert de opleiding deze 

keuze. Dit geldt ook indien de opleiding een anderstalige opleidingsnaam hanteert. Docenten beschikken 

over voldoende beheersing van de taal waarin zij doceren. Voorzieningen worden niet beoordeeld, tenzij 

deze specifiek voor de betreffende opleiding zijn getroffen. 

 

 

Bevindingen 

 

Instroom 

Het panel stelt vast dat de CE-opleiding van FHMM veel aandacht besteedt aan een goede 

aansluiting van de inkomende student op de opleiding. Dit gebeurt middels een uitgebreide 

Studiekeuzecheck (SKC), bestaand uit een vragenlijst, een pitch, een reken- en taaltoets, een  

groepsopdracht, de mogelijkheid om met ouderejaars studenten in gesprek te gaan en een 

persoonlijk gesprek. De koppeling met de start van de opleiding, vindt het panel sterk; het 

eerste gesprek dat de student met zijn studieloopbegeleider voert, heeft betrekking op de 

resultaten van de SKC.  

 

Programma 

De programma’s van de opleidingen voltijd en deeltijd CE en CE LM bestaan uit 240 EC en 

kennen een major-minor opbouw. De major van 210 EC bestaat uit een propedeusefase (60 

EC), hoofdfase (90 EC) en afstudeerfase (30 EC). De vrij te kiezen minor (30 EC) vindt plaats in 

de eerste of tweede helft van het derde jaar.  

 

Relatie beoogde leerresultaten en programma 

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) geeft de opleiding schematisch het verband weer 

tussen de beoogde leerresultaten en de onderwijseenheden. Er is een koppelingsoverzicht 

beschikbaar per niveau. De opleiding is opgebouwd uit drie fases. In elke fases werkt de 

student aan de beoogde leerresultaten, steeds op een hoger niveau. In de 

semesterhandleidingen staat vervolgens vermeld welke leerdoelen aan een onderwijseenheid 

zijn gekoppeld.   

 

Vormgeving en samenhang 

De opleiding creëert op een aantal manieren samenhang in het programma. Zo is ieder 

semester gekoppeld aan een beroepsrol. De vakken in een semester zijn ondersteunend aan de 

betreffende rol. Samenhang wordt eveneens gecreëerd door de aanwezigheid van een aantal 

leerlijnen, zoals de Leerlijn Onderzoek en de leerlijn Management & Professionaliteit.  

 

De ontwikkeling van propedeuse naar afstudeerfase verloopt geleidelijk en de integratie vindt 

voornamelijk plaats in de projecten/beroepsproducten. De complexiteit van de beroepstaken 

neemt tijdens het opleidingsprogramma steeds toe; de student wordt steeds zelfstandiger en 

krijgt steeds meer regie. De student kan deelnemen aan Fontys Best Business en workshops in 

het eerste jaar, kiest een eigen opdrachtgever in het tweede jaar, kiest een stage en minor in 

het derde jaar, kiest een eigen opdrachtgever in het vierde jaar en kiest zijn eigen 

afstudeertraject.   
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In het huidige onderwijsprogramma (en in de toetsing) herkent het panel diverse bouwstenen 

van het didactisch model van High Impact Learning that Lasts (HILL), waarin de student 

centraal staat. Uit de gesprekken begreep het panel dat de opleiding momenteel – in 

samenwerking met de ‘Fontys Educational Designers’ - bezig is om het didactisch concept aan 

te scherpen. Het aangepaste programma wordt vanaf volgend  studiejaar uitgerold over de 

opleiding, startend in jaar 2. De onderwijsvormen zijn een combinatie van hoor- en 

werkcolleges, van kennisoverdracht en eigen kennisvergaring, en projecten waarin alle vakken 

samenkomen. In het nieuwe onderwijs werken studenten veel in groepsverband aan 

realistische vraagstukken, worden vakken integraal aangeboden, en vervullen de docenten een 

meer coachende rol waarbij het initiatief bij de student ligt. Het panel ziet reeds in het huidige 

programma elementen van deze werkwijze duidelijk tot uitdrukking komen, zoals in de 

projectcoachsessie die het panel bezocht. .  

 

 

Oriëntatie op de beroepspraktijk en ontwikkeling beroepsvaardigheden 

De oriëntatie op de beroepspraktijk is goed verankerd in het programma. Zo krijgen studenten 

in jaar 1 de mogelijkheid om hun businessplan te pitchen voor een jury bestaande uit o.a. 

ondernemers, bankiers en accountants tijdens Fontys Best Business. In jaar 2 werken 

studenten aan vraagstukken voor opdrachtgevers. In jaar 3 en 4 volgen de meewerkstage van 

20 weken en de afstudeerstage. Hiernaast werken studenten gedurende hun studie aan 

realistische vraagstukken uit de beroepspraktijk en worden er gastcolleges verzorgd door 

professionals uit het werkveld.  

 

De studenten waarmee het panel sprak, zouden graag zien dat zij in het eerste jaar reeds meer 

praktijkervaring kunnen opdoen, bijvoorbeeld door een (snuffel)stage van twee weken. Het 

doel hiervan is om al aan het begin van de studie een beter beeld te krijgen van het werk van 

een commercieel econoom. Het panel raadt de opleiding aan hier met de Opleidingscommissie 

over in gesprek te gaan.  

 

Het panel is enthousiast over het concept Partners in Education (PiE). PiE’s zijn bedrijven die 

een intensieve samenwerking met de opleiding aangaan. Deze bedrijven dragen actief bij aan 

het onderwijs door opdrachten en stageplaatsen te leveren, gastcolleges te verzorgen en 

activiteiten te sponsoren, zoals alumnibijeenkomsten en Fontys Best Business. Volgend uit het 

actieve alumnibeleid, bestaat een deel van de PiE’s uit voormalig studenten van FHMM.  

 

Verder komen veel docenten uit het werkveld, wat hen in staat stelt voorbeelden uit het 

bedrijfsleven in de lessen te verwerken. Voor de deeltijdopleiding geldt bovendien dat 

studenten de opdrachten uitvoeren in het bedrijf waar ze werken, waardoor de beroepsgerichte 

oriëntatie in grote mate en continu aanwezig is.  

 

Ten slotte, de leerlijn Management & Professionaliteit is erop gericht studenten een aantal 

essentiële vaardigheden bij te brengen, zoals kritisch denken, nieuwsgierigheid, creativiteit en 

samenwerken. Het panel heeft de leerlijn bestudeerd en stelt vast dat deze een heldere 

opbouw kent en bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van studenten.  

 

Onderzoekend vermogen 

Het panel stelt vast dat de opleiding op passende wijze aandacht heeft voor de ontwikkeling 

van het onderzoekend vermogen van studenten. Het programma is voorzien van een 

onderzoeksleerlijn, die is gespecifieerd naar de drie niveaus waarlangs de opleiding is 

opgebouwd. Niveau 1 staat voor het opdoen van basiskennis over desk research, kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek, methodes van analyse en rapportage. Op niveau 2 ligt de nadruk op de 

toepassing van onderzoeksmethodes ten behoeve van de ontwikkeling van beroepsproducten, 

zoals een marketingcommunicatieplan en een innovatieplan. Op niveau 3 wordt van studenten 

verwacht dat zij een international marketingplan opleveren, alvorens zij hun 

afstudeeronderzoek uitvoeren.  
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Het panel is lovend over de rol die het lectoraat Smart Marketing & Strategy - en in het 

bijzonder de associate lector - speelt in de opleiding. Passend bij het profilerende thema ‘digital 

& data’, besteedt het lectoraat veel aandacht aan neuromarketing; een relatief nieuwe stroming 

in de marketing. Kennis en vaardigheden van neuromarketing komen ook aan bod in de CE-

opleiding. Zo staat het Basisboek Neuromarketing op de literatuurlijst en leren alle CE-

studenten in het Neurolab om te werken met een eyetracker. De eyetracker biedt de 

mogelijkheid om de menselijke reactie op afbeeldingen en webpagina’s te onderzoeken en te 

analyseren. De studenten die willen afstuderen met eyetracking, kunnen hiervoor extra 

masterclasses volgen. 

 

Een docentonderzoeker, verbonden aan het lectoraat, is betrokken bij de ontwikkeling en 

uitvoering van de onderzoekslijn. En de associate lector is momenteel in gesprek met de 

afstudeercoördinator met als doel te komen tot een andere, meer ontwerpgerichte, manier van 

afstuderen. Het panel is enthousiast over deze ontwikkeling.  

 

Internationale aspecten in het programma 

De invulling die de opleiding geeft aan internationalisering draagt, wat het panel betreft, bij aan 

het opleiden van studenten die hun weg weten te vinden in de wereldeconomie van de 

Brainport. Vanaf het begin van de opleiding krijgen studenten Business English, gericht op o.a. 

vergaderen, presenteren en rapporteren. In jaar 2 volgen de studenten een Engelstalige 

elective in een internationale classroom, samen met internationale studenten en 

gebruikmakend van internationale literatuur. Studenten krijgen les in interculturele 

vaardigheden en zij leren te werken in een internationale setting. Jaar 3 biedt studenten de 

gelegenheid om een buitenlandse minor en/of stage doen. FHMM biedt zelf een aantal minoren 

aan, waaronder de minor Cultural Intelligence.  

 

In semester 7 maken studenten kennis met de beroepsrol van een Global Business 

Development Manager. Zij gaan zelf op zoek naar een bedrijf, waarvoor zij een exportplan 

ontwikkelen op basis van onderzoek. In principe gaan studenten zelf naar het exportland om 

ter plekke marktonderzoek te verrichten. Gedurende dit semester krijgen studenten tevens les 

in exportmanagement, international economics en international law.  

 

Bij het aantrekken van PiE’s wordt eveneens gelet op de internationale werkzaamheden en 

ambities van een bedrijf, zo ziet het panel. Steeds meer werkt de opleiding samen met 

bedrijven die werken voor internationale klanten, zoals Happy Horizon, Opvallers en 

Markteffect. Dit resulteert in meer opdrachten met een internationale context en gastsprekers 

die afkomstig zijn van internationaal opererende bedrijven.  

 

Momenteel kiest minder dan 10% van de studenten voor een stage of afstudeeronderzoek in 

het buitenland. De opleiding streeft ernaar om dit percentage te verhogen en heeft daartoe een 

International Office ingericht om studenten te ondersteunen bij het werven van een 

afstudeerplek in het buitenland. Het panel vindt dit een goed initiatief en moedigt de opleiding 

aan het effect ervan te monitoren. 

 

Opleidingsnaam 

De opleidingsvariant Commerciële Economie – Leisure Management heeft een gedeeltelijk 

Engelstalige naam. Er is gekozen voor ‘leisure management’, omdat dat dit zakelijker en 

moderner klinkt dan vrijetijdsmanagement. Daarnaast is het Engelse ‘leisure’ ook in Nederland 

een algemeen bekend en gehanteerd begrip, dat eveneens door veel andere hogescholen wordt 

gebruikt. Het panel vindt de keuze van de Engelse terminologie goed verdedigbaar. 

 

Wel merkt het panel op dat de naam Leisure Management inhoudelijk vragen oproept. Uit de 

gesprekken begreep het panel dat CE LM geen leisure managers opleidt, maar CE’ers in het 

leisure werkveld.  
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In het zelfevaluatierapport staat bovendien dat “een soortgelijke opleiding aangeboden wordt 

bij Stenden in Leeuwarden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland in Diemen, Breda 

University en Hogeschool Tio in Eindhoven”, te weten de opleiding Leisure & Events 

Management. (Deze opleidingen zijn overigens niet geregistreerd onder de CROHO-code van 

CE.) Het panel adviseert de opleiding om in het kader van transparantie de naam van de 

opleiding te heroverwegen. CE Leisure (zonder Management) is mogelijk passender. 

 

CE-deeltijd 

De CE-deeltijd is een uitfaserende opleiding. Jaar 3 en 4 worden momenteel nog aangeboden 

door FHMM. De opleiding wordt, in een nieuw jasje (als onderdeel van het Experiment 

Leeruitkomsten, ofwel flexibel onderwijs), aangeboden door Fontys Pro Economie. Het 

programma van de uitfaserende deeltijdopleiding komt inhoudelijk in grote mate overeen met 

het voltijd programma, zo stelt het panel vast op basis van een vergelijking van beide curricula. 

Het programma wordt bovendien verzorgd door hetzelfde docententeam. Een belangrijk 

verschil is dat de werkomgeving van de student de context is waarin veel van de opdrachten 

uitgevoerd worden. De CE-deeltijd kent geen stageperiode als zodanig. De studenten 

ontwikkelen hun kennis en vaardigheden op de werkplek tijdens hun dagelijkse 

beroepsuitoefening. De werkervaring van studenten zorgt tevens voor een andere dynamiek in 

de klassikale bijeenkomsten. Studenten brengen eigen ervaringen en casussen in.  

 

Het panel sprak met enkele derde- en vierdejaarsstudenten uit de deeltijdopleiding. Zij zijn 

positief over de opleiding, over de docenten en over de wijze waarop de uitfasering plaatsvindt. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om het programma goed af te ronden, 

worden extra toetsmomenten aangeboden. De deeltijdcoördinator denkt hierin mee met de 

studenten. Dit geldt overigens ook in meer algemene zin. Wanneer studenten vanwege de 

privésituatie in de knel komen met hun opleiding, wordt samen gekeken naar een 

maatwerktraject. Het panel meent dat de persoonlijke benadering van de opleiding hiermee 

goed tot uitdrukking komt en dat de opleiding zich aantoonbaar inspant ook in de laatste fase 

van het bestaan van deze opleiding een studeerbaar programma aan te bieden.  

 

Docenten 

Het panel vindt het bewonderenswaardig dat het docententeam, ondanks het grote 

studentenaantal9, een sfeer weet te creëren die door studenten als heel persoonlijk wordt 

ervaren. Dit komt zowel naar voren uit de gesprekken die het panel met studenten voerde, als 

uit de periodieke onderwijsevaluaties. Sommige studenten hebben bewust voor CE bij FHMM 

gekozen, omdat die persoonlijke sfeer al tijdens open dagen tot uitdrukking komt.  

 

Het valt het panel tevens op dat de docenten met elkaar een hecht team vormen, waarin een 

open sfeer heerst. Twee jaar terug heeft het voltallige team deelgenomen aan een 

talentprogramma, waardoor iedereen nu op zijn interesses en talenten wordt ingezet. Dat 

maakt dat er minder werkdruk wordt ervaren en het team meer naar elkaar is toegegroeid. 

Docenten voeren onderling ook lesbezoeken uit om van elkaar te leren en besteden veel 

aandacht aan het geven van feedback aan elkaar. Dit duidt volgens het panel op een veilig 

leer- en werkklimaat.  

 

Het docententeam, dat bestaat uit 36 mensen, kent een passend opleidingsniveau; 87% van de 

docenten beschikt over een universitair masterdiploma. Naast marketeers bestaat het team 

o.a. uit docenten die Communicatie, Vrijetijdsmanagement, Amerikanistiek, Psychologie en 

Business Administration hebben gestudeerd. CE maakt daarnaast gebruik van de expertise van 

collega’s van andere opleidingen, zo begreep het panel. Kennis over digital en data wordt 

bijvoorbeeld gehaald bij collega’s van ICT.  

 

                                                
9 In het studiejaar 2018-2019 kende de opleiding voor alle drie de varianten (CE, CE LM en CE deeltijd) in 

totaal 697 studenten.  
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Het panel heeft de CV’s van verschillende docenten bekeken en stelt vast dat een deel van hen 

tevens in de praktijk werkzaam is (geweest). Ook is een aantal van hen actief als onderzoeker 

bij het lectoraat Smart Marketing & Strategy. De docenten met wie het panel sprak zijn 

tevreden over de aandacht en ruimte die FHMM geeft aan professionalisering. Alle docenten zijn 

inmiddels BKO- en BKE-geschoold of volgen deze training(en) op dit moment. Verder sprak het 

panel met een docent die binnenkort op uitwisseling gaat naar een Finse universiteit. Twee 

docenten behaalden afgelopen jaar hun master. En eind 2019 is een groep docenten bovendien 

gestart met een training coachingsvaardigheden.  

 

De docenten blijven verder up-to-date door kennis met elkaar te delen, tijdens Learn & Lunch 

bijeenkomsten en studiedagen. Het lectoraat speelt eveneens een mooie rol in de 

professionalisering van docenten. Zo deelt het interessante artikelen en is het de 

initiatiefnemer van een studiegerichte leesclub. Deelname aan dit soort activiteiten maakt 

geregeld onderdeel uit van het ontwikkelplan van docenten.  

 

Voorzieningen 

Zowel de voltijd- als de deeltijdstudenten vertellen het panel zeer content te zijn met de 

voorzieningen die zij tot hun beschikking hebben. Het panel zag dat er een mooi 

studielandschap aanwezig is en er zijn voldoende stilteruimtes en projectruimtes, waar 

studenten comfortabel kunnen werken. Met name de deeltijdstudenten vinden het heel fijn om, 

één dag in de week, rustig te kunnen studeren in het gebouw van FHMM. Ook docenten werken 

geregeld in het studielandschap, dat bijdraagt aan hun zichtbaarheid en bereikbaarheid. 

 

De aanwezigheid van het neurolab is een unieke voorziening, die zeker toegevoegde waarde 

heeft voor de opleiding. Positief is het panel eveneens over de mediatheek, die studenten 

toegang geeft tot allerhande digitale voorzieningen, waaronder relevante databases.  

 

Informatievoorziening 

De studenten zijn over het algemeen tevreden over de informatievoorziening. Informatie over 

vakken en roosters is beschikbaar via de portal, waarop ook nieuwsberichten worden geplaatst. 

Voor een aantal vakken wordt gewerkt met Edubooks. Volgens studenten is er ruimte voor 

verbetering in de roostering: het aantal tussenuren zou verder moeten worden teruggedrongen 

en de tentamens zouden beter gespreid moeten worden. De studenten in de 

opleidingscommissie hebben sinds kort inspraak in het toetsrooster. Het panel vindt dit een 

mooie ontwikkeling en ziet ook dat de opleidingscommissie op andere punten haar wettelijke 

taak serieus neemt en naar behoren uitvoert. Dat blijkt uit de jaarverslagen en komt ook naar 

voren in de gesprekken over de rol die de OC speelt bij het project Herinrichting Economisch 

Domein en in het proces van het samenstellen van de OER. 

 

Studiebegeleiding  

Eén van de pijlers van de opleiding luidt ‘We zien het talent van elke student’. Dit komt met 

name tot uiting in de studiebegeleiding. Het resultaat van de Studiekeuzecheck biedt de 

opleiding een eerste inzicht in de motivatie en capaciteiten van de student.  

Het panel ziet dat er een passende ‘afbouw’ zit in de begeleiding. De student krijgt in jaar 1 een 

studieloopbaanbegeleider (SLB’er). In jaar twee krijgt de student vervolgens een nieuwe SLB’er 

die de hele verdere studie met hem meeloopt. In het eerste jaar is sprake van intensieve 

begeleiding. De daarop volgende jaren is SLB gericht op zelfdeterminatie. De SLB’er helpt de 

student bij het ontdekken van zijn interesses en ambities teneinde passende keuzes te maken 

voor de minor, stageplaats en eventuele additionele activiteiten. Naast de persoonlijke 

begeleiding bestaat de SLB-lijn ook uit lessen over effectief studeren, plannen en omgaan met 

feedback.  

 

De studenten waarmee het panel sprak, tonen zich tevreden over de studiebegeleiding. De 

SLB’er is goed bereikbaar en helpt werkelijk bij het kiezen van de juiste richting binnen de 

opleiding. 
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Weging en Oordeel  

De inhoud van het programma sluit aan op de beoogde leerresultaten en het programma 

vertoont samenhang. Elementen van het didactisch concept van High Impact Learning that 

Lasts (HILL) zijn reeds zichtbaar in het onderwijsprogramma. Dit wordt de komende jaren 

verder uitgebouwd. Het programma brengt studenten op diverse manieren in aanraking met de 

beroepspraktijk. De opleiding brengt de beroepspraktijk in de opleiding én zij brengt tevens de 

studenten in de beroepspraktijk. De Partners in Education10 leveren een goede bijdrage aan de 

actualiteit en praktijkgerichtheid van het programma. In de deeltijdopleiding is het programma 

via de opdrachten in het eigen bedrijf ook stevig gekoppeld aan de praktijk.  

 

De ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden is verankerd in de onderzoeksleerlijn. Het 

lectoraat Smart Marketing & Strategy vervult een waardevolle rol en het sluit aan bij de 

profilering op digital & data. Het programma weerspiegelt op passende wijze de internationale 

dimensie, zoals de opleiding die ambieert.  

 

De docenten zijn gekwalificeerd en houden hun kennis en vaardigheden up-to-date via 

professionaliseringsactiviteiten. Lovenswaardig vindt het panel het dat de docenten, ondanks 

de relatief grote studentenpopulatie, een sfeer weten te creëren waarin iedere student zich 

persoonlijk gekend voelt.   

 

Een rondleiding maakt het panel duidelijk dat de voorzieningen op orde zijn. Ditzelfde geldt 

voor de studiebegeleiding, waarvoor de studiekeuzecheck voor aanvang van de opleiding 

nadrukkelijk wordt gebruikt als startpunt. 

 

Op basis van bovenstaande komt het panel tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 2.  

  

 

 

  

                                                
10  Partners in Education zijn bedrijven die een intensieve samenwerking met de opleiding aangaan. Deze 

bedrijven dragen actief bij aan het onderwijs door opdrachten en stageplaatsen te leveren, gastcolleges 
te verzorgen en activiteiten te sponsoren. 
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4.3. Toetsing 
 

Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

Toelichting NVAO: De beoordeling is valide, betrouwbaar en voldoende onafhankelijk. De eisen zijn helder 

voor de studenten. De kwaliteit van de tentaminering en examinering wordt voldoende gewaarborgd en 

voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidsvereisten. De toetsen ondersteunen het eigen leerproces van de 

student.  

 

 

Bevindingen 

 

Systeem van toetsen en beoordelen 

De toetsing in de opleiding Commerciële Economie is gebaseerd op het Toetsbeleidsplan van 

FHMM. Uitgangspunten van dit beleid zijn o.a. dat de toetsing aansluit op de vormgeving van 

het onderwijs; van docentsturing naar studentsturing en van analytische ordening (losse 

vakken), naar integratieve ordening (toepassing van kennis en vaardigheden). Er wordt gebruik 

gemaakt van verschillende toetsvormen en van de Taxonomie van Bloom.  

 

Het panel heeft het toetsprogramma van de opleiding bekeken en herkent daarin het 

toetsbeleid. Toetsvormen die gebruikt worden, zijn meerkeuzetoetsen, open vragen, cases, 

projectverslagen, assessments, rapporten, portfolio, presentaties en verdedigingen.  

 

Drie van acht toetsen in het oude 4e jaar zijn kennistoetsen. Dit vindt het panel relatief veel 

voor deze fase van de opleiding en het raadt aan om hier opnieuw naar te kijken bij de verdere 

uitrol van het nieuwe curriculum in jaar 3 en 4.  

 

Het panel is positief over de vernieuwing van het toetshuis, die onder andere gelegen is in het 

toetsen van grotere toetseenheden. Sterk vindt het panel het bovendien dat alle toetsen, ook 

de groepsopdrachten, een individuele component bevatten. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot 

meeliften gereduceerd. Het panel maakt de opleiding eveneens een compliment voor het feit 

dat zij studenten ruimschoots de gelegenheid geeft om proeftoetsen te maken, waarop 

bovendien goede feedback wordt gegeven. 

Kwaliteitsborging 

Het panel heeft een aantal toetsmatrijzen en bijbehorende toetsen bekeken en stelt vast dat 

deze van voldoende kwaliteit en niveau zijn. De opleiding borgt de kwaliteit van de toetsen op 

diverse manieren. Allereerst zijn in het FHMM-toetsbeleid de taken van alle betrokkenen in het 

toetsproces duidelijk omschreven. Alle examinatoren zijn bovendien in het bezit van een BKE-

certificaat en werken volgens een vastgesteld handboek voor het ontwerpen, administreren en 

beoordelen van toetsen. Bij het ontwerpen van een toets zijn altijd tenminste twee 

examinatoren betrokken. 

 

Assessments en mondelinge toetsen worden in principe altijd afgenomen door twee 

examinatoren om de betrouwbaarheid van de beoordeling te borgen. Verder vernam het panel 

uit diverse gesprekken dat er regelmatig kalibratiesessies worden georganiseerd, zowel binnen 

de eigen opleiding, met andere Fontys CE-opleidingen als met andere hogescholen.  

 

Het panel concludeert dat de toetsing op betrouwbare, valide en transparante wijze plaatsvindt. 

Transparantie wordt onder andere geborgd door helderheid over de toetsing in de 

semesterboeken, door de proeftoetsen, en door de feedbacksessies na een tentamen.  

 

Tenslotte zijn er de examencommissie en de toetscommissie. Laatstgenoemde is 

verantwoordelijk voor de borging van de toetskwaliteit. Op operationeel gebied functioneert de 

toetscommissie naar behoren. Zij voert voorafgaand aan de toetsing steekproefsgewijs 

controles uit. Afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan de kennistoetsen. Per periode zijn 

drie kennistoetsen gelicht en, indien nodig, van advies voorzien.  
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De examencommissie is verantwoordelijk voor de borging van het eindniveau van de opleiding. 

De scholing en facilitering van de examencommissie is op orde. Zij vergadert wekelijks en heeft 

maandelijks overleg met het opleidingsmanagement.  

 

Het panel heeft het jaarverslag (2018) bekeken en met enkele leden van de examencommissie 

gesproken over de werkzaamheden. De werkwijze van de examencommissie is sterk 

procedureel georiënteerd. Zo controleert de examencommissie of het vierogenprincipe wordt 

toegepast en of de (nieuwe) rubric wordt gebruikt. De commissie vervult dit deel van haar taak 

naar behoren en is in control. Inhoudelijk kan de examencommissie nog groeien in haar rol met 

betrekking tot het vormen van een eigenstandig oordeel over het gerealiseerde 

afstudeerniveau. Het panel adviseert allereerst om structureel representatieve steekproeven 

van meerdere eindwerken te nemen. Overwegingen met betrekking tot de geselecteerde 

eindwerken worden wel tijdens kalibratiesessies uitgewisseld, maar zouden volgens het panel 

idealiter ook hun beslag moeten vinden in het jaarverslag, teneinde het management er 

formeel over te informeren. Het panel raadt in het verlengde hiervan aan om het format dat de 

examencommissie hanteert voor het opstellen van jaarverslagen te evalueren en te vergelijken 

met de lijst van onderwerpen die benoemd zijn in de handreiking voor examencommissies van 

de Vereniging Hogescholen. Tot slot raadt het panel aan om audio- dan wel video-opnames te 

maken van de afstudeerzittingen, of notulen. De afstudeersessie is van invloed op het eindcijfer 

en moet daarmee ook achteraf zo goed mogelijk controleerbaar zijn voor de examencommissie. 

 

Afstudeerprogramma 

In de afstudeerwijzer staat alle informatie die een student nodig heeft voor de 

afstudeerperiode. Deze periode is opgedeeld in drie fasen: de voorbereiding (semester 7), de 

uitvoering en de afronding (beide semester 8). Het afstuderen bestaat uit een scriptie, een 

verdediging en een showcase. 

 

In semester 7 gaat de student zelf op zoek naar een bedrijf waar hij kan afstuderen. Hij neemt 

deel aan een afstudeerkring waarin hij werkt aan zijn afstudeerplan. Dit plan moet door de 

leerkringdocent worden goedgekeurd om daadwerkelijk met het afstudeeronderzoek te mogen 

starten. In semester 8 gaat de student op basis van het goedgekeurde afstudeerplan aan de 

slag binnen het afstudeerbedrijf. Het onderzoek dat de student uitvoert resulteert uiteindelijk in 

een scriptie.  

 

Tijdens de showcase (presentatie bij het stagebedrijf in aanwezigheid van de bedrijfsbegeleider 

en stagebegeleider) reflecteert de student op zijn afstudeerperiode en toont hij zijn 

ontwikkeling op professioneel en persoonlijk vlak aan. Hiertoe levert de student bewijsstukken 

aan, die met name gericht zijn op professionaliteit en persoonlijk leiderschap. De bewijsstukken 

mogen ook komen uit de minor en het Global Business Development semester, die eveneens 

niveau 3 representeren. Het behalen van de showcase is voorwaardelijk om op afstudeerzitting 

te mogen komen. 
 

De scriptie wordt beoordeeld door twee onafhankelijke examinatoren. Komen zij tot een 

voldoende (en was de showcase ook voldoende), dan mag de student naar de afstudeerzitting. 

Bij de afstudeerzitting zijn de twee examinatoren aanwezig, evenals een extern deskundige uit 

het werkveld. Vinden de examinatoren de scriptie van onvoldoende niveau dan krijgt de 

student feedback en dient hij zijn scriptie te verbeteren. Na inlevering van de tweede kans 

vindt er altijd een afstudeerzitting plaats, ook wanneer de examinatoren van mening zijn dat de 

scriptie na reparatie nog steeds onvoldoende is. Bij de afstudeerzitting geldt het vooraf 

bepaalde cijfer voor de afstudeerscriptie als uitgangspunt. Op basis van de afstudeerzitting, kan 

dit cijfer met maximaal 1,0 punt naar boven of naar beneden worden bijgesteld. De opleiding 

hanteert deze bijstellingsregeling om studenten die schriftelijk minder goed uit de verf komen 

dan mondeling, niet te benadelen (c.q. studenten die schriftelijk sterker zijn te bevoordelen).  
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Ook wil de opleiding voorkomen dat studenten die al een goed cijfer voor hun scriptie hebben 

gehaald de indruk krijgen dat de afstudeerzitting slechts een formaliteit is die geen inspanning 

meer vereist. Dat studenten mondeling sterker zijn dan schriftelijk, komt vaker voor dan 

andersom. Het afstudeercijfer valt dus vaker hoger dan lager uit, dan het scriptiecijfer. 

 

Weging en Oordeel  

Op basis van het toetsprogramma en de bestudeerde toetsen en verslagen, concludeert het 

panel dat de opleiding een toepasselijke mix aan toetsvormen hanteert die aansluit op het 

onderwijs en hbo-bachelorniveau representeert. Het toetssysteem bewerkstelligt dat alle 

leerresultaten in toenemende complexiteit/zelfstandigheid worden beoordeeld. Sterk vindt het 

panel de individuele component in alle toetsen en de mogelijkheid om proeftoetsen te maken. 

De toetscommissie functioneert naar behoren.  

 

Het panel weegt in oordeel tevens mee dat de huidige afstudeerproces borgt dat alle 

leerresultaten op eindniveau worden afgetoetst. De opleiding werkt intussen, in samenwerking 

met het lectoraat, aan verder verbetering c.q. modernisering van het afstuderen. 

 

De examencommissie houdt scherp toezicht op de naleving van procedures en is in control. 

Inhoudelijk kan de examencommissie nog groeien in haar rol met betrekking tot het vormen 

van een eigenstandig oordeel over het gerealiseerde afstudeerniveau. Het maken van opnames 

van de afstudeerzittingen is mede in dit kader raadzaam. 

 

Ondanks enkele mogelijkheden tot verbetering, stelt het panel vast dat de toetsing op 

voldoende betrouwbare, valide en transparante wijze plaats vindt. Het panel komt op standaard 

3 dan ook tot het oordeel ‘voldoet’.   
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4.4. Gerealiseerde leerresultaten 
 

Standaard 4: De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn 

gerealiseerd. 

Toelichting NVAO: Het realiseren van de beoogde leerresultaten blijkt uit de uitkomsten van toetsen, de 

eindwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. 

 

Bevindingen 

 

Oordeel van het panel over de gerealiseerde leerresultaten 

Het panel heeft van vijftien studenten, afgestudeerd in de periode van september 2017 tot en 

met augustus 2019, de scripties (inclusief ingevulde beoordelingsformulieren) bestudeerd. In 

de steekproef zaten scripties van CE voltijd, deeltijd en LM. Ook bekeek het panel de 

showcases van deze studenten.  

 

De selectie van de scripties is bepaald aan de hand van een gestratificeerde selectie met een 

spreiding in de beoordelingen gegeven door de examinatoren. De selectie is gemaakt door het 

panel op basis van een overzicht van de opleiding, waarin alle scripties van de studiejaren 

2017-2018 en 2018-2019 zijn opgenomen.  

 

Het panel stelt vast dat de eindwerken over het algemeen een heldere opbouw en 

onderzoeksaanpak kennen, evenals duidelijk geformuleerde onderzoeksvragen en –

doelstellingen. Door het format waar de opleiding mee werkt, gaat er in de eindwerken veel 

aandacht uit naar het de onderzoeksopzet en het onderzoek. Dit vindt het panel een sterk punt. 

Door de gekozen opzet komt de praktische toepassing van de onderzoeksresultaten (onderzoek 

als onderbouwing van een advies/plan/ontwerp) in een aantal gevallen iets minder aan bod, zo 

merkt het panel op. Het panel begreep dat er in dit kader reeds samen met de associate lector 

wordt gezocht naar een andere, meer ontwerpgerichte, manier van afstuderen. Het panel 

moedigt deze ontwikkeling van harte aan.   

 

Eén van de eindwerken die het panel bijvoorbeeld in positieve zin opviel was dat van een 

student die een concreet beroepsproduct had opgeleverd: een (marketing)dashboard. Het 

panel was onder de indruk van het ontwikkelde dashboard, en van het onderzoeks- en 

ontwerpproces dat daarin vooraf is gegaan. De totstandkoming van het dashboard paste echter 

niet helemaal in het afstudeerformat van de opleiding. Dit resulteert in een eindcijfer dat wat 

het panel betreft hoger had mogen zijn. Het huidige beoordelingsformulier biedt in dat opzicht 

nog niet optimaal de gelegenheid om het afstuderen met een beroepsproduct op waarde te 

beoordelen. Het panel raadt de opleiding aan om bij de stappen die het gaat zetten richting een 

meer ontwerpgerichte wijze van afstuderen – logischerwijs – ook oog te hebben voor het 

beoordelingsprotocol.  

 

Van de vijftien bestudeerde eindwerken beoordeelde het panel er twee als onvoldoende. 

Tijdens de auditdag heeft het panel over deze twee scripties uitvoerig gesproken met de 

betrokken examinatoren. De wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen, is uitgebreid 

doorgenomen. Het panel begreep dat het door de bijstellingsregeling (zie standaard 3) mogelijk 

is dat studenten die een onvoldoende krijgen voor hun scriptie, uiteindelijk een voldoende 

krijgen voor hun totale afstuderen op basis van een goede mondelinge afstudeerzitting waarin 

zij bewijzen te voldoen aan de gestelde eisen (waar dat op papier niet uit de verf kwam). 

Doordat het panel niet aanwezig was bij de afstudeerzittingen en er ook geen opnames 

beschikbaar zijn, heeft het panel een beperkter beeld van de capaciteiten van de afstudeerders 

kunnen krijgen dan de examinatoren.  

 

De examinatoren hebben tijdens het gesprek met het panel hun overwegingen voor bijstelling 

van de eindcijfers op basis van de afstudeerzitting helder verwoord. Zij konden goed aangeven 

welke inhoudelijke afwegingen gemaakt zijn bij de beoordeling.  
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Op basis van de informatie van de examinatoren is het panel ervan overtuigd dat één van de 

twee studenten inderdaad middels de zitting heeft aangetoond te voldoen aan de gestelde 

beoordelingscriteria. Van de andere casus was het panel niet overtuigd, omdat het deze scriptie 

dusdanig laag becijferde dat bijstelling niet zou kunnen leiden tot een uiteindelijke voldoende.  

 

Al met al concludeert het panel dat de studenten van CE (voltijd en deeltijd) en CE LM met de 

scriptie, de showcase en de afstudeerzitting aantonen dat zij de beoogde leerresultaten 

realiseren en op bachelorniveau functioneren, één uitzondering daargelaten.  

 

Het panel heeft waardering voor de openheid en het reflectief vermogen dat de opleiding, en in 

het bijzonder de examinatoren, tijdens het gesprek over de eindwerken hebben getoond. Dit is 

voor het panel een vertrouwenwekkende constatering. Wel wil het panel hier nogmaals 

nadrukkelijke verwijzen naar de aanbeveling in standaard 3, waarin het pleit voor het maken 

van opnames van de afstudeerzittingen om de herleidbaarheid van cijfers te waarborgen.   

 

In ditzelfde kader ziet het panel ontwikkelmogelijkheden met betrekking tot het huidige 

beoordelingsprotocol. Het beoordelingsprotocol van het afstuderen kent een aantal aspecten 

waar de examinator op moet letten, maar uiteindelijk is sprake van een holistische beoordeling. 

Dit betekent dat de beschrijving van de bevindingen en de onderbouwing van het cijfer door de 

examinatoren extra belangrijk is. Het is vooral van belang om duidelijk te rapporteren waarom 

de examinatoren overtuigd zijn van de realisatie van de beoogde leerresultaten door de 

student. Op dit punt, zo stelt het panel vast, is nog winst te behalen.  

 

Wijze waarop afgestudeerden in de praktijk functioneren 

Tijdens de audit sprak het panel met diverse alumni en werkveldvertegenwoordigers. Een 

aantal alumni is nog steeds aan de opleiding verbonden en verzorgt gastcolleges of is als 

extern deskundige betrokken bij afstudeerzittingen. Meerdere alumni vertelden het panel dat 

hun stagebedrijf hen een baan aan heeft geboden (o.a. in New York). Diverse alumni (ruim 

10%) hebben er (toch) voor gekozen om (naast hun baan) door te studeren en een master te 

halen. Dat gaat hen goed af, zo geven zij aan.  

 

De Partners in Education laten het panel weten dat de studenten van Fontys het juiste 

denkniveau meekrijgen, en dat de studenten beschikken over een onderzoekende houding. Zelf 

geven de alumni aan dat zij zich bekwaam voelen om in elk bedrijf wegwijs te geraken door de 

vaardigheden die zij tijdens de opleiding hebben aangeleerd. Uit een enquête onder 

stagebedrijven komt ook een positief beeld naar voren over de kwaliteiten van de 

afstudeerders.  

 

De opleiding heeft geen cijfers beschikbaar over hoeveel procent van de studenten enige tijd na 

het afstuderen een baan vindt op hbo-niveau. Wel weet zij uit onderzoek dat de meeste 

afgestudeerden aan de slag gaan als marketeer of salesfunctionaris.  

 

Conclusie 

Het panel beoordeelde het afstudeerresultaat van één student als onvoldoende. De overige 

studenten van Commerciële Economie (voltijd en deeltijd), evenals van de differentiatie  

Leisure Management, laten met de showcase, de scriptie en de afstudeerzitting zien dat zij op 

bachelorniveau functioneren en er klaar voor zijn om aan de slag te gaan in het werkveld. Daar 

komt bij dat de afgestudeerden goed terecht komen in het werkveld en ook goed voorbereid 

zijn op vervolgonderwijs. Het werkveld is eveneens positief over de kennis en vaardigheden die 

afgestudeerden met zich meebrengen. Aan stagiairs wordt regelmatig een baan aangeboden.  

 

Het panel komt op basis van het bovenstaande tot het oordeel ‘voldoet’ voor standaard 4.  

 

   



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie, Fontys Hogeschool Marketing en Management,  

Fontys Hogescholen, versie 2.025 

5. ALGEMEEN EINDOORDEEL 
 

 

Mede gelet op het samenhangende programma, de verbondenheid met het regionale werkveld, 

het hechte, gekwalificeerde docententeam, het solide toetshuis en de tevredenheid van zowel 

het werkveld als het panel over het niveau van de afgestudeerden, concludeert het panel dat 

FHMM een gedegen opleiding aanbiedt. Ontwikkelmogelijkheden ziet het panel met name in het 

vastleggen van een eigenstandig oordeel van de examencommissie over het gerealiseerde 

eindniveau in het jaarverslag en het - op video of audio -vastleggen van afstudeerzittingen.  

 

Gegeven het feit dat het panel voor zowel de voltijd als deeltijd opleiding, en de differentiatie 

Leisure Management, alle standaarden als ‘voldoet’ beoordeelt – en met inachtneming van de 

eveneens positief beoordeelde CE-opleidingen van Fontys Economische Hogeschool Tilburg, 

Fontys International Business School en Fontys Academy for Creative Industries – komt het op 

basis van de beslisregels van de Beperkte Opleidingsbeoordeling van de NVAO voor beide 

differentiaties en varianten van de hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie van Fontys 

Hogeschool Marketing en Management als geheel tot het oordeel ‘positief’.  

 

Het panel adviseert de NVAO om de accreditatie van de opleiding Commerciële Economie van 

Fontys Hogescholen te continueren. 

 

Na instemming van de panelleden is dit rapport vastgesteld door de voorzitter te Den 

Haag/Leiden op 22 april 2020. 
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6. AANBEVELINGEN 
 

 

In het rapport zijn diverse ontwikkelpunten benoemd. Deze ontwikkelpunten zijn alle van 

belang, maar het panel wil in dit hoofdstuk de nadruk leggen op de onderstaande 

aanbevelingen: 

 

Eigenstandig oordeel gerealiseerd afstudeerniveau in jaarverslag 

Het panel meent dat de examencommissie zicht inhoudelijk verder kan ontwikkelen en kan 

groeien in haar rol door het vormen van een eigenstandig oordeel over het gerealiseerde 

afstudeerniveau. Het panel raadt aan om structureel representatieve steekproeven van 

meerdere eindwerken te nemen. Overwegingen met betrekking tot de geselecteerde 

eindwerken worden wel tijdens kalibratiesessies uitgewisseld, maar zouden idealiter ook hun 

beslag moeten vinden in het jaarverslag, teneinde het management er formeel over te 

informeren. Het panel raadt in het verlengde hiervan aan om het format dat de 

examencommissie hanteert voor het opstellen van jaarverslagen te evalueren en te vergelijken 

met de lijst van onderwerpen die benoemd zijn in de handreiking voor examencommissies van 

de Vereniging Hogescholen. 

 

Afstudeerzittingen opnemen 

Tevens raadt het panel aan om audio- dan wel video-opnames te maken van de 

afstudeerzittingen (of eventueel uitgebreide notulen). De afstudeersessie is van invloed op het 

eindcijfer en moet daarmee ook achteraf zo goed mogelijk controleerbaar zijn voor de 

examencommissie. 

 

Good practices delen en overnemen 

Het panel heeft de examencommissies van de vier Fontys Hogescholen die een CE-opleidingen 

aanbieden gesproken en zich een beeld gevormd over het functioneren van deze commissies. 

De verschillende locaties hebben elk zo hun eigen werkwijze en ‘good practices’. Het panel 

denkt dat het FHMM kan helpen om deze ‘good practices’ - in het Samen Sterker overleg of in 

een gezamenlijk overleg met de vier examencommissies – met elkaar te delen en waar 

mogelijk van elkaar over te nemen.  
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BIJLAGE I  Scoretabel 
 

Scoretabel paneloordelen 
Fontys Hogescholen 

Fontys Hogeschool Marketing & Management 
hbo-bachelor Commerciële Economie  

 
 

Standaard Oordeel 
CE 

Oordeel 
CE LM 

 

Standaard 1. De beoogde leerresultaten Voldoet Voldoet 

 

Standaard 2. Onderwijsleeromgeving Voldoet Voldoet 

 

 

Standaard 3. Toetsing  Voldoet Voldoet 

 
 

Standaard 4. Gerealiseerde leerresultaten Voldoet Voldoet 

 
 

Algemeen eindoordeel Positief Positief 
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BIJLAGE II  Programma, werkwijze en beslisregels 
 

Auditprogramma Beperkte Opleidingsbeoordeling11 t.b.v. hbo-bacheloropleiding 

Commerciële Economie, Fontys Hogeschool Marketing & Management – 21 november 

2019 

 

Tijd Programma-onderdeel Gesprekspartners 

08.00 Panel aanwezig bij Fontys  

08.30 – 09.00 Gesprek met directie en 
management 

 Directeur FHMM 
 Opleidingsmanager CE 

09.00 – 09.10 Studiekeuze check  Docent die SKC-gesprekken voert houdt kort een 
presentatie, waarna ze vragen kan beantwoorden 

09.15-09.45 College Marketing  Een kijkje bij een klassikale les marketing. Na 10 
minuten les is er de mogelijkheid om de studenten en 
de docent te bevragen 

09.45-10.00 Filmpje ‘Leisure student in 
actie’ en filmpje ‘Fontys Best 
Business’ 

 Coördinator CE LM 
 Student CE LM – jaar 4 

10.00 – 10.10 Pauze  

10.10 – 10.30 Onderzoek & onderzoek  Associate lector Smart Marketing & Strategy, tevens 
docent Consumentengedrag en Neuromarketing 

10.30 – 10.50 Project coaching  Een kijkje bij een projectcoachsessie met vijf 
tweedejaarsstudenten CE, die wekelijks met hun 
coach in gesprek gaan over de status van hun 
project. Er is ook een studentcoach aanwezig die 
hierbij helpt. Het panel kan observeren en kan 
vragen stellen.  

10.50 – 11.10 Persoonlijke vaardigheden  In een korte pitch laten we zien hoe wij het onderdeel 
persoonlijke vaardigheden in het curriculum hebben 
verweven. Mogelijkheid tot vragen stellen. De pitch 
wordt verzorgd door een docent marketing 
marktonderzoek en management & professionaliteit 
en SLB’er 

11.10 – 11.20 Filmpje van een stagiaire  Filmpje waarin een student laat zien wat hij zoal doet 
op zijn stage. De student en stagecoördinator zijn 
hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden. 

11.20 – 11.25 Pauze  

11.25 – 11.40 Deeltijd jaar 3 en 4  Coördinator deeltijd 
 Docent new business models, tevens assessor 
 Twee studenten in de afstudeerfase 

11.40 – 11.55 Semester 7 / Global 
Marketing Manager 

 Coördinator semester 7, tevens docent sales 
 Opdrachtgever uit het werkveld 

11.55 – 12.15 Afstudeersemester  Twee afstudeercoördinatoren  
 Twee alumni 

12.15 – 12.30 Het  leven na Fontys  Docent sales, tevens coördinator van Partners in 
Education en voorzitter van FAME (Alumnistichting) 

 Drie alumni, waaronder één die inmiddels met zijn 
organisatie Partner of Education en tevens lid is van 
de Deelraad van Advies. 

12.30 – 13.00 Lunch en intern overleg  

13.00 – 13.30 Open spreekuur / materiaal 
inzage 

 

13.30 – 14.15 Gesprek met 
examencommissie en 
toetscommissie 

 Voorzitter examencommissie 
 Lid examencommissie  
 Lid toetscommissie 

14.15 – 14.30 Pauze  

                                                
11  In verband met de privacywetgeving zijn in het programma uitsluitend de functies/rollen van 

gesprekspartnersopgenomen. De namen van de gesprekspartners zijn bij de secretaris van het 
auditpanel bekend. 
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Tijd Programma-onderdeel Gesprekspartners 

14.30 – 15.00 Gesprek met docenten  Coördinator Leisure Management 
 Coördinator Propedeuse CE 
 Docentlid OC 
 Lid curriculumcommissie en docent digital & data 
 Lid curriculumcommissie 
 Docent Marktonderzoek en Marketing 

15.00 – 15.30 Gesprek met studenten  Student leerjaar 3 CE 
 Student leerjaar 4 CE 
 Student leerjaar 2 CE LM 
 Student leerjaar 4 CE 
 Student leerjaar 4 CE + studentondernemer 
 Student leerjaar 3 CE + studentlid OC 

15.30 – 16.00 Pending issues  Examinatoren betrokken bij het afstuderen 

16.00 – 17.00 Overleg panel  

17.00 Terugkoppeling  

 

 

Werkwijze 

Bij de beoordeling van de betreffende opleiding is uitgegaan van het door de NVAO 

vastgestelde ‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland’ van september 

2018. Daarin staan de standaarden vermeld waarop het auditpanel zich bij de beperkte 

opleidingsbeoordeling van een opleiding moet richten en de criteria aan de hand waarvan het 

auditpanel zijn oordeel over de opleiding moet bepalen. 

 

De secretaris lichtte het auditpanel voorafgaand aan de visitatie uitgebreid voor over het 

beoordelingskader en de -procedure en over de van hen verwachte attitude voor, tijdens en na 

de visitatie. Tevens zorgde de secretaris voor een kalibratie van het auditpanel door de 

interpretatie van de standaarden, de oordelen en de beslisregels door te nemen. Tijdens het 

audittraject bewaakte de secretaris de correcte procesgang, zag erop toe dat het oordeel van 

het auditpanel conform het kader tot stand kwam en ondersteunde het proces van de 

oordeelsvorming. 

 

Op basis van de door opleiding geleverde documentatie heeft het auditpanel zich een beeld 

kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de hbo-bacheloropleiding 

Commerciële Economie. Voorafgaand aan het locatiebezoek vond een voorbereidend intern 

paneloverleg plaats waarin het auditpanel het informatiedossier en de onderliggende 

documenten besprak. Bovendien zijn de bevindingen van het auditpanel over de eindwerken 

tijdens het vooroverleg onderling gedeeld. 

 

De visitatie was gericht op een verificatie van de bevindingen uit de documentenanalyse en het 

verkrijgen van aanvullende informatie over de inhoud van het programma. Dit geschiedde door 

gesprekken met vertegenwoordigers van de opleiding, studenten en het werkveld, die waren te 

kenschetsen als ‘gesprekken tussen vakgenoten’.  

 

De verificatie door het auditpanel geschiedde door verscheidene malen hetzelfde onderwerp 

met verschillende geledingen te bespreken en aan de hand van additionele documentatie en -

daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen 

waarneming. 

 

Na overleg met de betreffende opleiding heeft het auditpanel met in achtneming van de 

daartoe strekkende regels van de NVAO en op basis van zijn documentanalyse en de daaruit 

voortvloeiende specifieke aandachtspunten de keuze van de gesprekspartners vastgesteld.  

 

Het auditpanel bood studenten, docenten en andere betrokkenen bij de opleiding die niet waren 

opgenomen in het programma van het locatiebezoek, de gelegenheid om zaken onder de 

aandacht te brengen die zij van belang achten voor de beoordeling.  
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Het auditpanel heeft geconstateerd, dat de betreffende opleiding de mogelijkheid daartoe tijdig 

en op correcte wijze bij hen onder de aandacht heeft gebracht en hen heeft geïnformeerd over 

hoe zij contact konden opnemen met de secretaris van het auditpanel. Er is geen gebruik 

gemaakt van het open spreekuur.  

 

Afstemming deelpanels binnen het cluster 

De visitatie binnen dit cluster is uitgevoerd door de visitatiebureaus Hobéon, NQA en AeQui, 

waarbij Hobéon één hogeschool, NQA drie en AeQui één hogeschool heeft beoordeeld.  

 

Afstemming tussen alle deelpanels heeft allereerst plaatsgevonden door de instructie die de 

panelleden krijgen met betrekking tot het beoordelingskader. De tussen Hobéon en NQA 

gekalibreerde criteria voor de beoordeling maken onderdeel uit van deze instructie. Daaraan 

voorafgaand is de afstemming geborgd door overlap in de bezetting tussen alle deelpanels. 

Daarnaast is, rekening houdend met het feit dat elke opleidingsbeoordeling een individuele 

beoordeling betreft, vanuit de overlap in de bezetting, waar relevant voortschrijdend 

gereflecteerd op vorige bezoeken binnen deze visitatiegroep. Verder wordt de afstemming 

tussen de auditpanels geborgd door de ondersteuning van zo veel mogelijk dezelfde secretaris 

vanuit zowel Hobéon als NQA en door de inzet van getrainde voorzitters.  

 

Het oordeel van het auditpanel vastgelegd in een conceptrapport werd aan de opleiding  

voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden.  

 

Beslisregels 

 

Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een standaard ‘voldoet’, ‘voldoet ten dele’ of  

‘voldoet niet’ scoren. Hobéon heeft de beslisregels toegepast, zoals deze zijn opgesomd in het 

‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, September 2018’. 

Wanneer er sprake is van verschillende varianten van een opleiding (bijvoorbeeld: voltijd, 

deeltijd en duaal), dan moet uit de beoordeling blijken dat voor elke variant de kwaliteit is 

gewaarborgd op grond van de standaarden uit het betreffende beoordelingskader om te komen 

tot een positief eindoordeel over de opleiding. Het eindoordeel over de opleiding luidt: ‘positief’, 

‘positief onder voorwaarden’ of ‘negatief’. 

 

Indien een opleiding onder één CROHO-registratie wordt aangeboden op meerdere locaties, kan 

de opleiding alleen voor accreditatie in aanmerking komen als uit de beoordeling blijkt dat elke 

locatie voldoet aan de in het betreffende beoordelingskader genoemde kwaliteitsstandaarden. 

 
Beperkte opleidingsbeoordeling 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval positief indien alle standaarden ’voldoet’ 

scoren. 

 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval positief onder voorwaarden indien  

Standaard 1 voldoet en maximaal twee standaarden een ‘voldoet ten dele’ scoren, waarbij het 

auditpanel het opleggen van voorwaarden adviseert. 

 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval negatief indien: 

 een of meer standaarden ‘voldoet niet’ scoren 

 standaard 1 ‘voldoet ten dele’ scoort 

 een of twee standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren, waarbij het auditpanel niet adviseert om 

voorwaarden op te leggen; 

 drie of meer standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren.  
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BIJLAGE III   Lijst geraadpleegde documenten 
 

 Zelfevaluatierapport opleiding 

 Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Commerciële Economie 2018-2022 

 Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding Commerciële Economie 

 Onderwijs- en Examenregeling 2018-2019 

 Profilering FHMM 

 Opleidingsprofiel CE en CE LM 

 Toetsbeleid FHMM 2016-2020 

 Handleiding toetsen en beoordelen FHMM 

 Toetsprogramma FHMM 

 Studiewijzer semester 1, De ondernemende manager 

 Studiewijzer semester 2, De junior consultant 

 Studiewijzer semester 3, De marketing manager 

 Studiegids minor Sales 

 Studiewijzer semester 5/6, Stagehandleiding 

 Studiewijzer semester 7, Global Marketing Manager 

 Afstudeerwijzer 

 Jaarverslag Examencommissie 2017 en 2018 

 Adviezen Toetscommissie aan management 

 Verslagen kalibratiesessies 

 Aanbevelingen en resultaten vorige accreditatie 

 Jaarverslag Opleidingscommissie 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 

 Representatieve set van gemaakte toetsen, inclusief beoordelingsformulier 

 Lijst met afgestudeerden 2017-2018 en 2018-2019 

 CV’s docenten 

 

 

Het panel heeft van vijftien studenten de eindwerken bestudeerd. 

Om redenen van privacy zijn de namen van afgestudeerden en hun studentnummers van wie 

het panel de eindwerken heeft bekeken niet opgenomen in deze rapportage. Namen van de 

afgestudeerde studenten, hun studentnummer evenals de titels van de eindwerken zijn bekend 

bij de secretaris van het auditpanel. 
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BIJLAGE IV  Panelsamenstelling 
 

 

Op 28 oktober 2019 heeft de NVAO goedkeuring gegeven aan de samenstelling van het 

auditpanel t.b.v. de beoordeling van de opleiding Commerciële Economie van Fontys 

Hogescholen (Fontys International Business School), onder de nummers 008721, 008678, 

008662. Deze opleiding behoort tot onderstaande visitatiegroep. 

 

Naam visitatiegroep:  HBO Commerciële Economie groep Rembrandt 

 

De secretaris van het auditpanel beschikt over nadere informatie over de samenstelling en 

expertise van de panelleden die in bovengenoemde visitatiegroep zijn ingezet. 

 

In onderstaande tabel volgen korte functiebeschrijvingen van de panelleden die deelnamen aan 

het auditpanel van de in dit beoordelingsrapport beschreven opleiding. 

 

Naam 
 

Rol Korte functiebeschrijvingen  

Mevrouw drs. B.E. Roemers Voorzitter Eigenaar Edu van nu onderwijsdiensten, bureau voor 
kwaliteitszorgprojecten in het hoger onderwijs 

Mevrouw S. van Elsacker MSc Lid Kerndocent cluster Commerciële Economie en Communicatie aan 
HZ University of Applied Sciences 

De heer T. Spanjaard MSc Lid Hoofddocent innovatie en marketing aan de HAN, managing 
partner Voor-Sprong traineeships, innovatieconsultent en auteur 
van het Handboek creatieve marketingwerkvormen (2020) 

De heer R.C. Chiriatti Studentlid Student Commerciële Economie aan de Hanzehogeschool 
Groningen 

   

Mevrouw I.A.M. van der Hoorn 
MSc 

Secretaris Werkzaam bij Hobéon 

 

De door alle panelleden ondertekende onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaringen zijn 

in het bezit van Hobéon. In deze verklaring verklaren de panelleden gedurende ten minste vijf 

jaar voorafgaand aan de audit geen zakelijke noch persoonlijke binding te hebben gehad met 

de betrokken instelling - anders dan die in het kader van de werkzaamheden als lid van het 

auditpanel van het evaluatiebureau -, die een onafhankelijke oordeelvorming ten positieve of 

ten negatieve zou kunnen beïnvloeden. 
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