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Algemene gegevens 
Naam van de instelling: InterCollege Business School 
Naam van de opleiding: Bachelor of Business Administration 
Varianten van de opleiding: Voltijd 
Locatie van de opleidingen: Vestiging Utrecht (Maliebaan 79), Vestiging Den Haag 

(Zeestraat 62), Vestiging Rotterdam (Noordsingel 117), 
Vestiging Amsterdam (Banstraat 29) 

 
Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. 
Datum visitatie: 28 en 29 oktober 2010  
Datum adviesrapport: 24 december 2010  
 
Beoordelingskader 
Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het ‘Accreditatiekader bestaande 
opleidingen hoger onderwijs Nederland’ (14 februari 2003). 
 
Samenstelling auditteam 
Het auditteam bestond uit de volgende personen: 
 
R.J.M. (Rob) van der Hoorn MBA, voorzitter, is een van de directeuren van de Hobéon 
Groep en heeft binnen het hoger onderwijs ruime ervaring op het gebied van kwaliteitszorg. 
Daarnaast houdt hij zich onder andere bezig met financieel economische vraagstukken voor 
hoger onderwijsinstellingen. 
prof. dr. D.J. (Jan) Eppink, vak- en werkvelddeskundige, studeerde Economie aan de 
Faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, behaalde daar 
in 1967 zijn doctoraal examen met als specialisatie Bedrijfseconomie en promoveerde, 
eveneens aan de VU, in 1978. In 1989 werd hij aan de VU benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Strategie en Omgeving en in 1995 tot (parttime) hoogleraar Management en Organisatie. Vanaf 
1982 heeft Eppink als senior-adviseur een groot aantal functies bekleed bij (middel)grote 
adviesorganisaties en vervulde gedurende zijn loopbaan een groot aantal bestuurlijke functies. 
Zijn ervaring met docentschappen zijn talrijk, evenals zijn lidmaatschappen van raden van 
toezicht en adviesorganen.  
dr. P. (Paul) Breman, werkveld- en vakdeskundige, behaalde zijn doctoraal in 
(organisatie)sociologie in 1982 aan de Rijksuniversiteit Leiden en zijn doctoraat in de 
bedrijfskunde (1998) aan Henley Management College/Brunel University in de UK. Breman is 
lector Organiseren van Innovatie aan de Hogeschool Utrecht en tevens senior-
organisatieadviseur bij Twynstra Gudde. Daarnaast is Breman als afstudeerbegeleider MSc 
verbonden aan de Open Universiteit, als docent Master of Public Administration aan het Instiute 
of Social Studies te Paramaribo en als second supervisor Doctoral Studies aan Henley Business 
School of Reading University, UK. Ook heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan, 
ondermeer op het gebied van sociale innovatie, organisatiecultuur en –ontwikkeling, en 
competentiemanagement. 
drs K. (Klaas) Toes, werkvelddeskundige, is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
opgeleid tot Bedrijfseconoom en sinds 1985 werkzaam op het snijvlak van menselijke motivatie 
en bedrijfsresultaten. Variërend van de implementatie van het retailconcept van de Shellshops, 
tot aan de implementatie van de Permanente Sales Ontwikkeling van de Private Bankers van 
ABN AMRO. In 2002 heeft dhr. Toes als directeur en mede-eigenaar van het bedrijf Gooiconsult 
het concept Navigator opgezet, om het  rendement van leren inzichtelijk te maken. Navigator 
heeft daarvoor een uitgebreide productlijn, waaronder Evaluator© ontwikkeld.  
A. (Anne-Fleur) Blom, studentlid, is vierdejaars studente Management, Economie & Recht 
aan Hogeschool Utrecht. 
Aan het auditteam was als secretaris toegevoegd mevrouw I.M. (Inge) Gies Broesterhuizen. 
 
Zie voor e onafhankelijkheidsverklaringen van de leden van het auditteam: Bijlage III.
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DEEL 1 
 
 
1. MANAGEMENT SAMENVATTING 
 
 
1.1. Integraal advies 

Hobéon Certificering adviseert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de hbo 
bachelor opleiding Bachelor of Business Administration, verzorgd door InterCollege Business 
School, Croho nummer 39226 in de voltijd variant en al haar locaties te accrediteren. 
 
Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd.  
 
 
1.2. Samenvattende beoordeling 
 
Hobéon Certificering baseert het advies tot accreditatie van de opleiding Bachelor of Business 
Administration (afgekort BBA) van InterCollege Business School (afgekort ICBS) op de 
volgende overwegingen: 
 
Algemeen beeld 
De afgelopen jaren heeft driemaal een wisseling in het management van ICBS plaatsgevonden. 
Met name in het afgelopen half jaar zijn daardoor ingrijpende veranderingen en verbeteringen 
doorgevoerd in de organisatie structuur, het curriculum en de samenhang van het 
lesprogramma. Het auditteam heeft een in ontwikkeling zijnde particuliere hogeschool gezien 
met een opleiding die door de inzet van coaches een goede structuur biedt aan studenten 
waardoor zij door het volgen van een stevig programma het maximale rendement uit hun 
persoonlijke competenties kunnen halen. De opleiding kenmerkt zich daarnaast door een 
kleinschalige leer- en ontwikkelomgeving waar studenten hun talenten ten volle kunnen 
ontplooien onder begeleiding van professionals uit de praktijk en persoonlijke coaches, waarbij 
de student wordt gefaciliteerd in het ondernemen. 
 
Onderwerp Doelstellingen opleiding: voldoende 
Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende 
overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.  
 
ICBS baseert de eindkwalificaties van de hbo-bacheloropleiding BBA op het beroepsprofiel dat 
begin 2010 in samenwerking met het eigen relevante werkveld heeft opgesteld en daarnaast 
een opleidingsprofiel toepast dat wordt vergeleken met de landelijke Body of Knowledge en 
Skills zoals vastgesteld door de HBO-raad, waarmee een vergelijking met het brede 
Nederlandse opleidingsveld door de opleiding is gerealiseerd. ICBS leidt studenten op tot een 
ondernemende bachelor, die zowel in het MKB als in startfuncties bij grotere organisaties op 
korte termijn na de start in hun functie een daadwerkelijke bijdrage kunnen leveren.  
Het management van ICBS heeft geen overleg met vakgenoten over de eindkwalificaties, maar 
maakt wel een vergelijking met de opleidingsprofielen van andere particuliere instellingen. Zij 
raadpleegt met name het eigen beroepenveld bij de totstandkoming en validatie van de 
eindkwalificaties. Daarnaast heeft ICBS sinds het studiejaar 2009-2010 regelmatig overleg over 
de eindtermen met externe/onafhankelijke leden van de Examencommissie. 
ICBS maakt bewust de keuze om geen onderzoek te doen in de vorm van een lectoraat, wel is 
ICBS bezig om verschillende bestaande en nog niet-bestaande samenwerkingsverbanden met 
instituten en branches uit te breiden zowel in het binnen- als het buitenland waaronder 
Nyenrode Business Universiteit. Door het uitvoeren van deze plannen kan ICBS haar beroeps- 
en opleidingprofiel vervolgens ook internationaal gaan refereren.  
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Door de freelance docenten, coaches en de Beroepenveldcommissie heeft de opleiding contact 
met het werkveld, waardoor het onderhoud van het beroeps- en competentieprofiel wordt 
geborgd. 
Bij de ontwikkeling van de opleidingscompetenties heeft de opleiding de Dublin Descriptoren en 
de kernkwalificaties van de hbo-bachelor op een duidelijke zichtbare wijze als uitgangspunt 
genomen. 
 
Tijdens de audit heeft het auditteam kunnen vaststellen dat een afgestudeerde hbo-bachelor 
van de opleiding BBA van ICBS opleidingscompetenties op het landelijk vastgestelde beroeps- 
en opleidingsprofiel beheerst. Daarnaast borgt ICBS samen met freelance docenten, coaches en 
de Beroepenveldcommissie de totstandkoming, validatie en het onderhoud van de 
eindkwalificaties waardoor de doelstellingen en de inhoudelijke profilering van de eindfase van 
de opleiding actueel blijven. Het auditteam sluit zich wel bij het plan van ICBS aan om 
verschillende samenwerkingsverbanden met instituten en branches uit te breiden waardoor 
meer aandacht uitgaat naar onderzoek en de internationale referentie van het beroeps- en 
opleidingsprofiel. Daarom komt het auditteam tot het oordeel voldoende. 
 
Onderwerp Programma: voldoende 
Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende 
overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.  
 
ICBS biedt door de goede interactie met de beroepspraktijk een actueel programma en zorgt, 
door het centraal stellen van de beroepspraktijk, er goed voor dat studenten kennis en 
vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben in de beroepspraktijk. Voor de 
kennisontwikkeling gebruikt de opleiding met name Nederlandstalige vakliteratuur die actueel 
en relevant is en materiaal dat direct afkomstig is uit de beroepspraktijk. Tijdens de lessen 
maakt de opleiding gebruik van een mix aan werkvormen waarmee de student generieke en 
specifieke beroepsvaardigheden kan oefenen. 
In het programma heeft de opleiding per onderwijseenheid impliciet vermeld aan welke 
competentie wordt gewerkt en welk gedrag de student op welk niveau moet tonen met behulp 
van gedragsindicatoren en de daarbij benodigde kennis, inzicht en vaardigheden. Dit toetst en 
beoordeelt de opleiding vervolgens met behulp van verschillende toetsvormen. ICBS borgt de 
kwaliteit van toetsen onder andere via een Toetscommissie. 
De horizontale en verticale samenhang wordt geborgd door de opbouw van het programma en 
het ontwikkelen van Persoonsgebonden competenties op basis van gedragsindicatoren en 
Rolgebonden competenties aan de hand van het didactische concept Taxonomie van De Block & 
Heene, welke beide op een steeds hoger niveau en vanuit een andere dimensie (van klein 
bedrijf in lokale markt tot een ketenproces in een internationale context) terugkomen. 
Daarnaast is de toenemende complexiteit van opdrachten door de studiejaren heen en de 
steeds meer integrale benadering van deze beroepsproducten aan het einde van een 
blokperiode ook van positieve invloed op de samenhang van het programma. 
De opleiding zorgt voor een optimaal verloop van de studievoortgang en een stevige studielast, 
die volgens studenten goed te doen is. Dat doet ICBS door duidelijke cursusbeschrijvingen en 
een zeer goed gestructureerde studiebegeleiding. 
De opleiding biedt instromende studenten de mogelijkheid om zowel een vier- als driejarig hbo-
bachelorprogramma te volgen. Voor excellente studenten bestaat een Program of Excellence. 
ICBS kent een streng vrijstellingenbeleid.  
 
Het auditteam is van mening dat het programma van de opleiding voldoet aan de hbo-eisen en 
dat de opleiding de eindkwalificaties in het programma impliciet heeft geconcretiseerd. Ook 
vertoont het programma een goede samenhang, biedt het programma regelmaat en structuur, 
is het voor alle soorten studenten studeerbaar en sluit het qua vorm en inhoud goed aan bij de 
kwalificaties van de instromende studenten. Voor het volgen van het driejarig programma of 
Program of Excellence stelt ICBS duidelijke selectiecriteria. Het didactische model is in lijn met 
de doelstellingen en verdient nog verdere verdieping en implementatie. Wel vindt het 
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auditteam het belangrijk dat toegepast onderzoek een sterkere plaats verdient in het 
programma en steunt daarom het initiatief van ICBS om het literatuuronderzoek, 
onderzoeksmethoden en –technieken in diverse modules uit te breiden. Het auditteam is van 
mening dat ICBS de kwaliteit van toetsing en beoordelen sterker zou kunnen borgen door de 
ingezette plannen van formalisering van het toetsbeleid en de nieuwe taken van de 
Examencommissie verder uit te werken. Als laatste ziet het auditteam graag dat ICBS de 
internationale component in het programma versterkt en acht het daarnaast zinvol om het 
concretiseren van de eindkwalificaties voor studenten meer expliciet te maken. Daarom komt 
het auditteam tot het oordeel voldoende. 
 
Onderwerp Inzet van personeel: voldoende 
Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende 
overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.  
 
ICBS zet goed gekwalificeerd en deskundig personeel in, dat goed op elkaar is ingespeeld. 
Doordat 55 van de 66 docenten nog steeds werkzaam zijn in de beroepspraktijk kunnen 
docenten een zeer goede verbinding leggen tussen de opleiding en de beroepspraktijk. 
Daarnaast opereren de docenten actief binnen een uitgebreid professioneel relatienetwerk, 
waardoor zij op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het werkveld. Ze maken hier 
vervolgens aantoonbaar gebruik van in het onderwijsprogramma en zijn op deze manier ook 
actief betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum.  
ICBS is een kleine organisatie met korte communicatielijnen en studenten zijn tevreden over de 
bereikbaarheid van docenten. De docent:student ratio is 1:12,9. 
De opleiding besteedt aandacht aan het functioneren van de docenten via evaluatie- en 
functioneringsgesprekken en stelt waar nodig uren voor deskundigheidsbevordering ter 
beschikking voor gezamenlijke en individuele scholing.  
 
Het auditteam heeft geconstateerd dat het personeel voldoet aan de hbo-eisen waarbij 
docenten een goede verbinding leggen tussen de opleiding en de praktijk. De opleiding beschikt 
over voldoende personeel om de opleiding van de gewenste kwaliteit te voorzien. Daarbij is het 
auditteam van mening dat door het aanstellen van de opleidingsmanagers en verversing van 
het docentenkorps de onderwijskwaliteit door ICBS beter geborgd wordt. Ook het versterken 
van de samenwerking met Nyenrode Business Universiteit zou hieraan bij kunnen dragen. Wel 
kan het auditteam zich voorstellen dat ICBS meer aandacht schenkt aan scholing gericht op de 
ontwikkeling van didactische kwaliteiten van docenten. Het opzetten van een 
medewerkertevredenheidsonderzoek vindt het auditteam een goed initiatief. Daarom komt het 
auditteam tot het oordeel voldoende. 
 
Onderwerp Voorzieningen: voldoende 
Het oordeel van het auditteam over beide facetten van dit onderwerp is positief. De volgende 
overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.  
 
De ruimtelijke en de algemene en opleidingsspecifieke voorzieningen van alle vier de locaties 
zijn voldoende geoutilleerd. Door het uitgangspunt van ICBS om gezamenlijk gestalte te geven 
aan een opleidingsbedrijf, maken zowel docenten als coaches naast studenten gebruik van 
dezelfde ruimtes. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en korte lijnen zijn kenmerkend voor 
de opleiding. ICBS beschikt over een intranet met daarop de voor studieplanning en 
studievoortgang noodzakelijke informatie. Studenten worden op een adequate wijze 
geïnformeerd over het opleidingsprogramma, de begeleiding en de studievoortgang via o.a. de 
studiegids en modulebeschrijvingen. 
Studieloopbaanbegeleiding is een doorlopend onderdeel van het onderwijsprogramma en heeft 
een formeel karakter.  
 
Het auditteam heeft geconstateerd dat de voorzieningen van de vier gebouwen toereikend zijn 
om het programma te realiseren. Studenten zijn met name tevreden over de coaches, die een 
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vertrouwde buffer voor studenten vormen en hen structuur bieden door een hoge 
contactintensiteit. Het auditteam is daarom van mening dat de systematiek van coachen 
buitengewoon goed bijdraagt aan de ontwikkeling en ondersteuning van de student. Op het 
gebied van informatievoorziening kan ICBS volgens het auditteam nog verbeteringen 
aanbrengen. Daarom komt het auditteam tot het oordeel voldoende. 
 
Onderwerp Interne Kwaliteitszorg: voldoende 
Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende 
overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.  
 
De opleiding evalueert regelmatig en vooral op informele wijze de kwaliteit van het programma, 
het functioneren van de docenten en de organisatie van het onderwijs. Dit doet ze zowel via 
gesprekken met studenten, docenten en vertegenwoordigers van het werkveld. Begin 2010 is 
gestart met de eerste schriftelijke enquêtes. Daar waar nodig of gewenst treft ICBS 
aantoonbaar verbetermaatregelen. ICBS is ISO 9002 gecertificeerd. 
De opleiding informeert de docenten en studenten over de uitkomsten van de evaluaties en de 
geplande en genomen verbetermaatregelen. De studenten en docenten worden voldoende bij 
de kwaliteit van de opleiding betrokken. Dit gebeurt zowel via formele als informele 
overlegmomenten met o.a. de studentenraad, het docentoverleg, de Beroepenveldcommissie 
en de coachingsbijeenkomsten. De komende jaren wil ICBS ouders, het beroepenveld en 
alumni meer systematisch bij de verbeterpraktijk gaan betrekken.  
 
Het auditteam is van mening dat ICBS haar kwaliteitsbeleid duidelijk heeft omschreven. Op 
informele wijze waarborgt ICBS daarnaast de PDCA-cyclus. De opleiding voert een 
verbeterbeleid en neemt aantoonbaar actie waar dat nodig is. Met ingang van het huidige 
collegejaar gaat ICBS kritische prestatie-indicatoren gebruiken om de uitvoering en kwaliteit te 
toetsen en daarop bij te sturen. Het auditteam vindt dit een goed initiatief. Wel heeft het 
auditteam geconstateerd dat vanuit ICBS minder aandacht uit is gegaan naar het 
kwaliteitsbeleid door de wisselingen in het management. Het auditteam vindt het belangrijk dat 
ICBS haar kwaliteitssystematiek op een hoger aggregatieniveau tilt en onderschrijft daarom de 
ingeslagen weg van ICBS om naast kort- ook lang-cyclisch te evalueren en het systematischer 
inzetten van studenttevredenheids- en medewerkertevredenheidsonderzoeken. Ook de 
communicatie over de genomen verbetermaatregelen naar studenten kan verbeterd worden. 
ICBS heeft hierin dit jaar aantoonbaar een eerste stap gemaakt. De ingezette verbeterplannen 
geven het auditteam vertrouwen dat het kwaliteitsbeleid in de toekomst sterk zal verbeteren. 
Daarom komt het auditteam tot het oordeel voldoende. 
 
Onderwerp Resultaten: voldoende 
Het oordeel van het auditteam over beide facetten van dit onderwerp is positief. De volgende 
overwegingen hebben tot dat oordeel geleid.  
 
ICBS borgt met diverse instrumenten, dat de studenten die afstuderen het gewenste hbo-
niveau behalen. Aan de hand van het proces en het eindrapport van de afstudeerperiode en de 
presentatie en verdediging van de resultaten wordt getoetst of de student alle competenties op 
het vereiste niveau heeft gerealiseerd. In het eindgesprek vindt de afsluitende beoordeling 
plaats. De eindbeoordeling is objectief doordat een drietal beoordelaars betrokken worden bij 
het afstudeerproces: één externe en één interne beoordelaar en een onafhankelijke voorzitter 
vanuit de Examencommissie. Daarnaast wordt de kwaliteit van de afstudeerprojecten bewaakt 
door de Examencommissie en worden de rapporten geëvalueerd door de externe 
Examencommissieleden.  
Het propedeuserendement na een jaar bedraagt gemiddeld 87% met daarbij een ondergrens 
van 71% en een bovengrens van 100% verdeeld over verschillende jaren en vestigingen. Uitval 
vindt door het selecterende karakter van de propedeuse bij ICBS voornamelijk in het eerste 
jaar plaats. Het gemiddelde afstudeerrendement na vier jaar bedraagt 85%, hetgeen hoog is te 
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noemen in vergelijking met het afstudeerrendement van bedrijfskundige en economische hbo 
opleidingen in het bekostigde onderwijs. 
 
 
Het auditteam is van mening dat het gerealiseerde niveau van hbo-niveau is. Daarnaast heeft 
het auditteam geconstateerd dat de Examencommissie de kwaliteit van deze 
afstudeerprojecten bewaakt. Wel is het auditteam van mening dat ICBS haar 
afstudeerbegeleiders beter kan betrekken bij het evaluatieproces. Het organiseren van een 
bijeenkomst voorafgaand aan de afstudeerperiode vindt het auditteam daarom een goed 
initiatief. Ook acht het auditteam de ingezette verbetermaatregelen ten aanzien van toegepast 
onderzoek zinvol (zie het onderwerp programma). Het auditteam is samen met ICBS van 
mening dat het eindniveau van haar studenten met de in huis aanwezige kennis en expertise 
van docenten op een hoger niveau zou kunnen tillen. Zeker, omdat de opleiding zeer 
gemotiveerde studenten heeft.  
In vergelijking met het rendement van regulier economisch hbo onderwijs is het rendement bij 
ICBS aanzienlijk hoger. Het auditteam vindt dit naast het selecterende karakter van de 
propedeuse buitengewoon positief. Daarom komt het auditteam tot het oordeel voldoende. 
 
Een facet van onderwerp 6 (‘Resultaten’) worden als goed beoordeeld voor deze opleiding, wat 
een kwalificatie ‘goed’ voor dit onderwerp rechtvaardigt. Dit wordt als ‘extra aantekening’ bij 
het oordeel gevoegd. 
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2. INLEIDING 
 
Functie van het rapport 
Het onderhavige rapport bevat het advies aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO) dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld 
ten behoeve van de accreditatie van de hbo-opleiding Bachelor of Business Administration, 
verzorgd door InterCollege Business School, Croho nummer 39226. De opleiding wordt 
aangeboden in de variant Voltijd.  
 
De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management 
Review en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek 
gehanteerde beoordelingskader is geweest Hobéon Beoordelingskader Bachelor 2009. 
 
De audit 
De audit heeft plaatsgevonden op 28 en 29 oktober 2010. Het programma van de audit is 
opgenomen in Bijlage I.  
Het auditteam werd gevormd door R.J.M. van der Hoorn MBA, prof. dr. D.J. Eppink,  
dr. P. Breman, drs. K. Toes, A. Blom en I.M. Gies Broesterhuizen. De in dit team aanwezige 
expertise is in onderstaand schema zichtbaar.  
 

werkveld vak / 
discipline  

onderwijs kwaliteits-
zorg /audit 

student- 
perspectief 

voorzitter  
R.J.M. van der Hoorn MBA 

X X X X  

werkveld- en vakdeskundige  
prof. dr. D.J. Eppink 

X X X   

werkveld- en vakdeskundige  
dr. P. Breman 

X X X   

werkvelddeskundige 
drs. K. Toes 

X     

Student-lid 
A. Blom 

    X 

secretaris  
I.M. Gies Broesterhuizen 

   X  

Tabel 1 Het auditteam 
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3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING  
 
 
Achtergrond hogeschool 
InterCollege Business School (afgekort ICBS) verzorgt particulier onderwijs en voorziet in de 
structurele behoefte van de markt aan kwalitatief hoogwaardig, kleinschalig en praktijkgericht 
hbo-bacheloronderwijs. ICBS biedt de opleiding Bachelor of Business Administration (afgekort 
BBA) aan op vier locaties, te weten Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.  
In onderstaande figuur volgt een overzicht van de doelen, drijfveren en kernwaarden van ICBS. 
Als missie heeft ICBS dat zij studenten een kleinschalige leer- en ontwikkelomgeving biedt 
waar zij hun talenten ten volle kunnen ontplooien onder begeleiding van professionals uit de 
praktijk en persoonlijke coaches. De student wordt gefaciliteerd in het ondernemen. Daarnaast 
doorloopt de student een programma waarbij hij ook andere personen kan leren zichzelf te 
ontwikkelen. De opleiding BBA voorziet in een professionele bedrijfsmatige studieomgeving 
waarin studenten, docenten, medewerkers en coaches op ondernemende wijze het maximale 
rendement halen uit hun persoonlijke competenties.  
 

Onderwijsvisie
•Kleinschaligheid en persoonlijke 
begeleiding
•Zelfstandigheid & persoonlijke 
ontwikkeling
•Praktijkgericht
•Verschillende onderwijsvormen 
•Inspirerende docenten
•Leerlingen worden gestimuleerd
•Competitief element tussen 
studenten
•Er mag veel verwacht worden 
van studenten

Kern
waarden

Doel

InterCollege 
drijfveren

Essentieel 
gedrag

Kern Prestatie indicatoren

Studenten

Maximale 
Kwaliteit en waarde creatie

Kritische Succesfactoren
•Opleiding sluit aan bij wensen uit 
bedrijfsleven
•Afgestudeerden hebben hoog niveau
•Docenten en staf zijn toegewijd & 
tevreden en dragen het beleid
•Curriculum is goed doordacht met 
praktisch modules
•Communicatie is snel, direct en 
eenduidig
•Verwachtingen en regels zijn bekend bij 
iedereen (staf, docenten en studenten)
•Consequenties op niet nakomen van 
afspraken zijn duidelijk en worden 
uitgevoerd

•Student inschrijvingen
•Ouder tevredenheid
•Docent evaluaties
•Tevredenheid en 
aansluiting bij bedrijfsleven
•Kosten & winstgevendheid
•Tijdige aanwezigheid van 
informatie
•Stabiliteit van het rooster
•Student motivatie 
(Aanwezigheid, slagings % 
examens, tevredenheid)

Ouders WerkveldDocenten

Verantwoording 
nemen & 
afleggen

Verantwoording 
nemen & 
afleggen

VeranderenVeranderen
Groei 

van de 
organisatie

Groei 
van de 

organisatie
Persoonlijke 

Groei
Persoonlijke 

Groei
Effectieve

communicatie
Effectieve

communicatie TransparantieTransparantie Kennis 
delen

Kennis 
delen

Anderen helpen 
te slagen

Persoonlijke 
betrokkenheid

Flexibiliteit van 
handelen

Resultaat gericht 
& pro-actief

Effectief 
beslissingen nemen

‘Eigenaarschap’ Gebruik van nieuwe 
technologieën

Leren van elkaars 
beproefde methodes

Begrip van elkaars 
situatie

Open voor feedback en 
persoonlijke ontwikkeling

Onderwijsvisie
•Kleinschaligheid en persoonlijke 
begeleiding
•Zelfstandigheid & persoonlijke 
ontwikkeling
•Praktijkgericht
•Verschillende onderwijsvormen 
•Inspirerende docenten
•Leerlingen worden gestimuleerd
•Competitief element tussen 
studenten
•Er mag veel verwacht worden 
van studenten

Kern
waarden

Doel

InterCollege 
drijfveren

Essentieel 
gedrag

Kern Prestatie indicatoren

Studenten

Maximale 
Kwaliteit en waarde creatie

Kritische Succesfactoren
•Opleiding sluit aan bij wensen uit 
bedrijfsleven
•Afgestudeerden hebben hoog niveau
•Docenten en staf zijn toegewijd & 
tevreden en dragen het beleid
•Curriculum is goed doordacht met 
praktisch modules
•Communicatie is snel, direct en 
eenduidig
•Verwachtingen en regels zijn bekend bij 
iedereen (staf, docenten en studenten)
•Consequenties op niet nakomen van 
afspraken zijn duidelijk en worden 
uitgevoerd

•Student inschrijvingen
•Ouder tevredenheid
•Docent evaluaties
•Tevredenheid en 
aansluiting bij bedrijfsleven
•Kosten & winstgevendheid
•Tijdige aanwezigheid van 
informatie
•Stabiliteit van het rooster
•Student motivatie 
(Aanwezigheid, slagings % 
examens, tevredenheid)

Ouders WerkveldDocenten

Verantwoording 
nemen & 
afleggen

Verantwoording 
nemen & 
afleggen

VeranderenVeranderen
Groei 

van de 
organisatie

Groei 
van de 

organisatie
Persoonlijke 

Groei
Persoonlijke 

Groei
Effectieve

communicatie
Effectieve

communicatie TransparantieTransparantie Kennis 
delen

Kennis 
delen

Anderen helpen 
te slagen

Persoonlijke 
betrokkenheid

Flexibiliteit van 
handelen

Resultaat gericht 
& pro-actief

Effectief 
beslissingen nemen

‘Eigenaarschap’ Gebruik van nieuwe 
technologieën

Leren van elkaars 
beproefde methodes

Begrip van elkaars 
situatie

Open voor feedback en 
persoonlijke ontwikkeling

 
Figuur 1 Doelen, drijfveren en kernwaarden 
 
De afgelopen jaren heeft driemaal een wisseling in het management van ICBS plaatsgevonden. 
Met name in het afgelopen half jaar zijn daardoor ingrijpende (maar ook noodzakelijke) 
veranderingen en verbeteringen doorgevoerd in de organisatie structuur, het curriculum en de 
samenhang van het lesprogramma. Hieronder volgt een korte opsomming van de (grootste) 
veranderingen: 

 De borging van de onderwijskwaliteit vindt sinds september plaats door drie 
opleidingsmanagers die hier voltijds aan toegewijd zijn. 

 Daarnaast heeft er sinds september een verversing plaats gevonden van het 
docentencorps (rond de 15% van de docenten is afgevloeid) waarbij vergroting van 
praktijkervaring en role-modeling voor studenten een belangrijk criterium is geweest.  

 De Examencommissie is versterkt met externe leden en haar invulling van taken heeft 
een structurele borging gekregen.  
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 Er is meer betrokkenheid van studenten gecreëerd door instelling van inspraak 
commissies om het draagvlak van veranderingen te vergroten. 

 Een start is gemaakt met het aanhalen van de relaties met oud studenten door het 
organiseren van een eerste alumni bijeenkomst en het uit doen gaan van een alumni 
enquête.  

 Er is een nieuw beroeps- (en daarmee uitstroom-)profiel in overleg met het 
beroepenveld afgestemd. In het afstudeerjaar kiest de student een gerichte oriëntatie 
op een branche of markt met als doel de aansluiting op een startfunctie in de 
beroepspraktijk te vergroten. 

 Vernieuwing in het curriculum op de volgende punten: 
o Nieuwe lesmodules zijn geïntroduceerd (o.a. introductie les module dialoog ter 

versteviging van aandacht voor persoonlijke- en teamontwikkeling met het 
opleidingsonderdeel dialoog) 

o Versterking van de samenhang tussen de vakken in het curriculum door 
invoering van integrale opdrachten over lesmodules 

o Verandering in de roostering van een blokstructuur naar modules die parallel 
aan elkaar lopen teneinde de kennis beter te laten beklijven en de context 
inzichtelijk te krijgen. 

Deze veranderingen en verbeteringen komen terug in onderhavig adviesrapport. Het auditteam 
vindt dat het aan ICBS nu de taak is om deze en de genoemde verbeterslagen in de rapportage 
te borgen in de organisatie.  
 
Opleidingsprofiel  
De opleiding BBA van ICBS leidt studenten op tot all-round bedrijfskundigen, die zich in de 
markt profileren als ondernemende generalisten. ICBS vergelijkt haar invulling van de BBA met 
de Body of Knowledge and Skills documenten van commerce en business administration, zoals 
vastgesteld door de HBO raad. Studenten kunnen doorstromen naar de reguliere universiteiten 
(o.a. UVA, VU, Universiteit Utrecht) alsmede particuliere opleidingen (zoals Nyenrode en TIAS 
Nimbas). Met haar curriculum zoekt ICBS aansluiting op vervolgopleidingen zoals Nyenrode en 
TIAS Nimbas. De opleiding BBA maakt gebruik van een persoons- en rolgebonden-
competentieprofiel. 
 
Blauwdruk van het programma 
De opleiding BBA wordt aangeboden als voltijdopleiding, heeft een vierjarig met daarnaast een 
verkort driejarig programma en kent sinds 2002 een major-minor structuur. De focus van ICBS 
ligt op ondernemerschap. Het onderwijs wordt georganiseerd in 7 clusters te weten: Strategy, 
Finance, Commerce, Organisation, Management Skills, Business Projects en Languages. Door 
“leren door doen” moeten studenten in concrete prestaties en beroepsproducten de verworven 
competenties aantonen. 
 
Jaar BBA 
1 De eerste fase richt zich op het verwerven van de competenties in samenhang 

benodigd voor het ‘drijven’ van een kleine onderneming in de lokale markt. 
2 Het tweede jaar is gericht op het exploiteren van een klein bedrijf binnen zowel een 

lokale als een regionale markt. 
3 In het derde studiejaar 

ligt de focus op het 
verkennen, ontwikkelen 
en sturen van product-
marktcombinaties en 
organisatie(ontwikkeling) 
in een grotere 
organisatie met een 
nationale focus.  
 

Het derde en vierde jaar staan in het teken van de 
minor en het opdoen van ervaring in het werkveld door 
middel van een stage en afstudeeropdracht. In 2002 is 
gekozen voor de volgende  afstudeervarianten:  

 Management & Finance 
 Marketing 
 Sales & Communicatie en Human Resources 
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4 Het vierde jaar is gericht 
op het verwerven van 
competenties voor 
commerciële activiteiten 
in een internationale 
setting met 
ketenpartners.  

Vervolgens heeft een verandering in het curriculum 
plaatsgevonden. Vanaf dat moment heeft ICBS twee 
afstudeerrichtingen aangeboden: 

 Financieel Management 
 Commercieel Management 

 
Uitkomst van een uitgevoerde oriëntatie begin 2010 op 
de ontwikkelingen in de omgeving is de keus gemaakt 
om met ingang van cohort 2010-2011 voor één in plaats 
van drie afstudeervarianten te kiezen, waarbij 
internationalisering, duurzaam en ethisch ondernemen, 
ketensturing en nieuwe media nadrukkelijker een plaats 
krijgen. Studenten gaan hiertoe in het  begin van het 3e 
jaar een keuze maken waarbij ze zich gericht gaan 
oriënteren op een branche of markt met als doel de 
aansluiting op een startfunctie in de beroepspraktijk te 
vergroten. 

Tabel 2 Blauwdruk van het programma 
 
Onderzoeksomgeving 
Gericht onderzoek in de vorm van een lectoraat en een daaraan verbonden kenniskring maakt 
geen deel uit van het instituutsprofiel. Wel gaat ICBS de bestaande en nog niet-bestaande 
samenwerkingsverbanden met instituten en branches uitbreiden om kennis toepasbaar te 
maken voor het midden en kleinbedrijf. 
 
Studentenpopulatie 
De voltijdopleiding BBA wordt aangeboden op 4 locaties. In onderstaande tabel volgt de huidige 
studentenpopulatie per vestiging. ICBS heeft de ambitie om te groeien naar 500 studenten 
verdeeld over de vier huidige vestigingen. 
 
Locatie Aantal studenten 
Vestiging Utrecht (Maliebaan 79) 83 
Vestiging Den Haag (Zeestraat 62) 48 
Vestiging Rotterdam (Noordsingel 117) 23 
Vestiging Amsterdam (Banstraat 29)1 29 
Totaal aantal studenten in 2009-2010 183 
Tabel 3 Studentenpopulatie 
 
 
 

 

                                               
1 De vestiging te Amsterdam is in collegejaar 2009-2010 van start gegaan met een eerstejaarsgroep van 17 studenten en 
een tweedejaarsgroep van 12 studenten. Deze tweedejaarsgroep bestond uit 1 nieuwe instromer in jaar twee, 7 studenten 
uit cohort 2008-2009 van de vestiging te Utrecht en 4 studenten uit cohort 2008-2009 van de vestiging te Den Haag. 
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VORIGE ACCREDITATIE 
 
 
Conclusies uit het vorige accreditatietraject 
 
De visitatie van de opleiding Bachelor of Business Administration aangeboden door InterCollege 
Business School vond in 2004 plaats door Certiked. Alle onderwerpen in het NVAO-besluit 
kregen het oordeel voldoende. De NVAO had op basis van het adviesrapport van Certiked wel 
bedenkingen bij het domeinspecifieke referentiekader. Uit de rapportage bleek dat het panel 
van Certiked zag dat ICBS niet over een expliciet referentiekader voor een BBA-opleiding 
beschikte. Om een aantal redenen was de NVAO van oordeel dat de argumentatie van het 
panel bij het facet Domeinspecifieke eisen toch voldoende basis bood voor het gegeven 
oordeel. Zo was in de bijlage het BBA-opleidingsmodel toegevoegd, waren de eindkwalificaties 
(beschreven in de vorm van rol- en persoonsgebondencompetenties) uitgewerkt naar de 
verschillende afstudeervarianten en getoetst aan het bedrijfsleven (IT sector). Voorts heeft de 
instelling de examens van NIMA-B als referentiepunt gebruikt.  
 
Ten tijde van de vorige accreditatie was het (Nederlandse) referentiekader voor Bachelor’s of 
Business Administration beperkt. ICBS vergelijkt nu haar invulling van de Bachelor of Business 
Administration met rol- en persoonsgebodencompetenties met de Body of Knowledge and Skills 
documenten (afgekort BOKS) commerce en business administration, zoals vastgesteld door de 
HBO-raad. Ook is begin 2010 een nieuw beroeps-/uitstroomprofiel in overleg met het 
beroepenveld afgestemd op de huidige beroepspraktijk en de ontwikkelingen in (naar 
verwachting) de komende vijf jaar. Het auditteam heeft geconstateerd dat ICBS haar 
domeinspecifieke referentiekader van de BBA opleiding hiermee heeft aangescherpt. 
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DEEL 2 
 
 
4. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 
 
 
1. Doelstellingen opleiding  
 
Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 
 De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door 

(buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een 
opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) 

 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Beroeps- en Opleidingsprofiel 
Het auditteam heeft vastgesteld dat InterCollege Business School (afgekort ICBS) de 
eindkwalificaties van de hbo-bacheloropleiding Bachelor of Business Administration (afgekort 
BBA) baseert op het beroepsprofiel dat begin 2010 in samenwerking met het eigen relevante 
werkveld heeft opgesteld en daarnaast een opleidingsprofiel toepast dat wordt vergeleken met 
de landelijke Body of Knowledge en Skills zoals vastgesteld door de HBO-raad, waarmee een 
vergelijking met het brede Nederlandse opleidingsveld door de opleiding is gerealiseerd. 
 
ICBS richt zich op het ontwikkelen van beroepskwalificaties voor het op ondernemende wijze 
vervullen van management(ondersteunende) en commerciële functies. De eindkwalificaties 
worden geduid met behulp van de volgende competenties: 
 7 clusters van 26 rolgebonden competenties (afgekort R-competenties): omvatten het 

concrete beroepshandelen vertaald naar de bijbehorende beroepsproducten; 
 8 persoonsgebonden competenties (afgekort P-competenties) uitgesplitst naar 29 

gedragsindicatoren, welke het niveau van de ‘skills’ duiden, gekoppeld aan 
verantwoordelijkheidsomvang en complexiteit. 

 
De rollen die ICBS bachelors in organisaties kunnen vervullen, zijn te duiden in drie 
organisatievarianten: grote organisaties, het midden en klein bedrijf en zelfstandig 
ondernemerschap (ZZP’er). Naarmate de omvang van de organisatie toeneemt, zal de invulling 
van de rol door de ICBS bachelor in het begin van zijn/haar carrière meer specialistisch zijn (zie 
Figuur 2 Rollen van een ICBS bachelor). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 Rollen van een ICBS bachelor 
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De beginnende beroepsbeoefenaar 
ICBS leidt studenten op tot een ondernemende bachelor, die zowel in het MKB als in 
startfuncties bij grotere organisaties op korte termijn na de start in hun functie een 
daadwerkelijke bijdrage kunnen leveren. De typering van de ICBS Bachelor in Business 
Administration is als volgt: 
 ondernemend qua benadering en resultaatgericht; 
 brede actuele marketing & communicatiekennis/ondernemerschap; 
 in staat tot organisatie(in)richting en het aansluiten op het belang van optimaal realiseren 

van samenhang tussen procesorganisatie en doelrealisatie (dus geen processpecialist of -
analist); 

 gevoelig voor wat mensen drijft maar binnen resultaatbewustzijn; 
 toegerust voor planmatig en relatiebekwaam uitvoeren intermediaire (commerciële) rollen; 
 breed georiënteerd (wereldwijs) en in staat tot nuancering; 
 ziet relativiteit in samenhang en kan daarbinnen eigen positie bepalen; 
 organisatiesensitief en ketenbewust; 
 bewust handelend(duurzaam en ethisch), authentiek in relatie en contact; 
 internationaal toegerust; 
 projectmanager meer dan lijnmanager; 
 in staat tot (een adviserende/ondersteunende rol in) generiek ondernemerschap: business 

valuation & mergers and acquisitions, integratie. 
 aangesloten op één of meer markten/industrieën/bedrijfstakken/branches: 
 qua business model; 
 qua cultuur; 
 qua product-marktkennis/-verhoudingen; 
 concurrentie en ontwikkeling. 
 bewust van de maatschappelijke omgeving (duurzaam en ethisch ondernemen) 

 
Bovenstaande typeringen zijn verwerkt in de P- en R-competenties. De P-competenties worden 
uitgewerkt naar 6 verschillende competentieniveaus. De niveaus 3 of 4 zijn, afhankelijk van 
een gedragsindicator, de norm voor een beginnend beroepsoefenaar. De norm voor een 
beginnend beroepsoefenaar ten aanzien van de R-competenties is “het besturen van een 
ketenproces in een internationale context en/of horizontale en verticale integratie binnen een 
markt- of bedrijfskolom”. De Taxonomie van de Block en Heene wordt gebruikt om voor  
R-competenties het niveau aan te duiden. Per R-competentie verschilt het eindniveau.  
De opleiding heeft vastgelegd op welk niveau de student de P- en R-competenties uiteindelijk 
moet beheersen (zie ook facetten 2.2. en 2.7.): 
Studiejaar P-competenties R-competenties 
Na jaar 1 80% van norm jaar 2 Integraal inzicht in de bedrijfsvoering van een klein 

bedrijf binnen een lokale markt. 
Gedrag Leerinhoud Leefeffect 
Niveau 1 - 3 Niveau 1 - 2 Niveau 1 - 2  

Na jaar 2 80% van norm  jaar 3 Gericht op het exploiteren van een klein bedrijf 
binnen een lokale of regionale markt. 
Gedrag Leerinhoud Leefeffect 
Niveau 1 - 3 Niveau 2 - 4 Niveau 1 - 2  

Na jaar 3 80% van norm  jaar 4 Gericht op het bedrijf in een nationale markt en 
bedrijfsprocessen in een grotere organisatie. 
Gedrag Leerinhoud Leereffect 
Niveau 1 - 4 Niveau 2 - 5 Niveau 1 - 3  

Na jaar 4 
 
 
 
 
 

Niveau 3 of 4 Gericht op het besturen van een ketenproces in 
een internationale context en/of horizontale en 
verticale integratie binnen een markt- of 
bedrijfskolom. 
Gedrag Leerinhoud Leereffect 
Niveau 3 - 5 Niveau 3 - 6 Niveau 1 - 3  

Tabel 4 Niveau competenties ICBS 
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Totstandkoming en validatie door het beroepenveld en vakgenoten 
Uit de verslagen van de Beroepenveldcommissie blijkt dat het opleidings- en het nieuwe 
beroepsprofiel met de Beroepenveldcommissie is besproken en vervolgens gevalideerd. 
 
ICBS heeft haar profiel op basis van CROHO-indicatoren vergeleken met vakgenoten.  
Alleen Business School Notenboom kent een vergelijkbare BBA en de opleidingen van de  
New Business School en de MER opleidingen van diverse hogescholen komen deels overeen.  
Deze met name particuliere hogescholen zijn niet betrokken geweest bij de totstandkoming en 
validatie van het beroeps- en opleidingsprofiel van ICBS. 
 
In het document ‘ICBS opleidingsverantwoording-domeinvergelijking’ vergelijkt ICBS haar 
eigen opleidingsprofiel met de BOKS documenten commerce en business administration.  
De opleiding creëert op deze manier een vergelijking met het brede Nederlandse 
opleidingsveld. Zo komen onder andere het ontwikkelen van bedrijfsvoeringscompetenties in 
een ondernemende context, het beleidsdenken en het vervaardigen van plannen, aandacht 
voor commercieel beleid en het ondernemen in een veranderende maatschappelijke context in 
het opleidingsprofiel van ICBS overeen met vakgenoten.  
 
Het auditteam heeft geconstateerd dat ICBS geen overleg voert met vakgenoten over de 
eindkwalificaties, maar wel een vergelijking met de opleidingsprofielen van andere particuliere 
instellingen en de BOKS documenten maakt en daarnaast met name het eigen beroepenveld 
raadpleegt bij de totstandkoming en validatie van de eindkwalificaties. Daarnaast heeft ICBS 
sinds het studiejaar 2009-2010 regelmatig overleg over de eindtermen met 
externe/onafhankelijke leden van de Examencommissie. 
 
Onderzoek 
ICBS maakt bewust de keuze om geen onderzoek te doen in de vorm van een lectoraat en/of 
via een kenniskring. Wel gaat ICBS de bestaande samenwerkingsverbanden met instituten en 
branches uitbreiden en nog niet bestaande ontwikkelen om kennis toepasbaar te maken voor 
het MKB. In haar beleidsplan 2010-2012 heeft ICBS de volgende plannen beschreven: 
 Nyenrode: Samenwerking uitbreiden met kennisuitwisseling op specifieke “ondernemers 

kennisgebieden” van Nyenrode (bijv. leerstoel familiebedrijven) om zo tot praktische 
implementatie en toepasbaarheid van onderzoek te komen voor het MKB. 

 Samenwerking en uitwisseling met een buitenlands kennisinstituut om internationale 
aspecten van zakendoen en verschillen in cultuur daadwerkelijk te beleven en om 
uitwisseling van studenten, onderzoeksstages en praktijkopdrachten in het buitenland te 
bevorderen. 

 Samenwerking met leidende spelers in een bedrijfssector op het gebied van uitwisseling, 
stages en kennisdeling en afstemming van inhoud van lesmodules en curriculum op de 
behoefte in de beroepspraktijk.  

Het auditteam vindt dit een goed initiatief. 
 
Internationale referentie 
ICBS refereert haar beroeps- en opleidingsprofiel op dit moment niet internationaal. Het 
auditteam vindt het zinvol dat ICBS vooruitlopend op het nieuwe accreditatiekader, waarbij de 
beoogde eindkwalificaties aan moeten sluiten bij de actuele eisen die in het internationaal 
perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de 
opleiding, alvast nadenkt op welke manier zij de internationale referentie van haar beroeps- en 
opleidingsprofiel kan borgen. Het plan dat hierboven wordt genoemd, namelijk “samenwerking 
en uitwisseling met buitenlandse kennisinstituut” zou een mogelijkheid zijn.  
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Onderhoud beroeps- en opleidingsprofiel 
Het auditteam heeft geconstateerd dat door de freelance docenten en coaches en de 
Beroepenveldcommissie, contact is tussen de opleiding en het werkveld, waardoor het 
onderhoud van het beroeps- en competentieprofiel geborgd wordt.  
Op basis van feedback van afgestudeerden, die als vervolgopleiding een master deden, heeft 
ICBS aandacht besteed aan de aansluiting van het curriculum op vervolgopleidingen als 
Nyenrode Business Universiteit (afgekort Nyenrode) en TIAS Nimbas. Dit heeft geleid tot een 
inhoudelijke versteviging van het curriculum en het gebruik van de Engelse aanduiding van 
modules. Sinds 2009 heeft ICBS een samenwerkingsafspraak met Nyenrode waarmee o.a. de 
aansluiting van de ICBS bachelor op de MSc in management ook daadwerkelijk beoogd wordt. 
Het auditteam vindt het zinvol dat InterCollege haar plan realiseert om in het najaar de 
geactualiseerde opleidingsopzet en het curriculum ook af te stemmen met Nyenrode.  
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Facet 1.2. Niveau: bachelor 
 De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal 

geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor 
 
Oordeel: Goed 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Toetsing van de eindkwalificaties aan de Dublin Descriptoren  
Het auditteam heeft geconstateerd dat de eindkwalificaties waarop de opleiding zich richt, 
corresponderen met de genoemde landelijke kaders. De bij de R- en P-competenties benodigde 
kennis, vaardigheden en gedrag, onderdelen van het curriculum en de daaruit voortvloeiende 
persoonsgebonden kenmerken en rolgebonden componenten, hebben een directe relatie met 
de Dublin Descriptoren. Het auditteam stelt hiermee vast dat de opleiding BBA voldoet aan het 
internationaal geaccepteerde niveau van de bachelor. Kenmerkende ‘hbo bachelor’ elementen 
zijn expliciet in de doelstellingen van de onderhavige opleidingen opgenomen. 
 
Hieronder volgt de uitwerking van de koppeling met de Dublin Descriptoren met de opleiding 
BBA: 
• Kennis van en inzicht in vakgebied:  
o ICBS heeft in het document opleidingsverantwoording-beroepsprofiel het profiel van de 

ICBS afgestudeerde beschreven. 
o In de matrix R-competenties is de relatie tussen het profiel en R-competenties 

gedocumenteerd, vertaald naar de onderdelen van de opleiding. In modulebeschrijvingen, 
geordend in 7 clusters is beschreven welke (leer)doelen en -recente- literatuur van 
toepassing zijn. 

o Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk brengen actuele kennis in. 
o In de relatie met het beroepenveld, docenten en Nyenrode wordt kennis (en daarmee 

vakliteratuur) geactualiseerd. Bewaking vindt plaats door het opleidingsmanagement. 
o Concrete, progressief geprogrammeerde, op integratie gerichte modules, projecten en 

stages ondersteunen samenhangende ontwikkeling en kennistoepassing. 
o De uit de praktijk afkomstige en op praktijkfunctioneren gerichte P-competentiesystematiek 

voorziet de progressie van vakmatig/professioneel handelen van een helder 
referentiekader. 

• Toepassing kennis en inzicht:  
o De opleiding voorziet, zowel binnen de opleidingsonderdelen als tijdens het functioneren in 

ondernemende- of beroepsactiviteiten, in concrete ‘life’ op te lossen vraagstukken en 
uitdagingen. 

o Relevante theorie en het vermogen tot analyseren, probleemstellen en het formuleren van 
een aanpak en het evalueren van resultaten zijn onderdeel van de opleiding. De 
complexiteit van de vraagstukken neemt toe naarmate de opleiding en de kunde vordert. 

• Oordeelsvorming: 
o Door het werken in concrete projecten, in binnen en buitenland, wordt zowel de creativiteit 

als de flexibiliteit van de student uitgedaagd en ontwikkeld. Projectvaardigheden en 
zelfmanagement vormen een doorlopend onderdeel van de opleiding, in alle uit te voeren 
projecten. 

o Studenten worden geconfronteerd met zowel historische als actueel ethische/ filosofische 
denkkaders en overtuigingensystemen en uitgedaagd die kennis toe te passen. 

o In het opleidingsonderdeel dialoog wordt regelmatig geoefend met het ontwikkelen en 
toepassen van reflectieve vaardigheden, waaronder zelfreflectie. 

• Communicatie: 
o Intercultureel samenwerken krijgt zowel aandacht in de theorie als in het praktisch 

realiseren van (internationale) projecten. 
o ICBS leert studenten te functioneren in verschillende samenwerkingsvormen.  
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o De communicatie en leiderschapscompetenties worden verworven. Blokken worden 
afgesloten met documenten en presentaties maar ook andere presentatievormen krijgen 
aandacht. 

o InterCollege besteedt, naast de samenwerking binnen het opleidingsprogramma en de 
projectactiviteiten, vier weken aan leiderschapsontwikkeling. 

• Leervaardigheden:  
o De opleiding draagt stevig bij aan zelfstandig werken en zelfstandig leren (en hanteert 

daarvoor een gericht competentiemodel). De organisatie biedt mogelijkheden en 
begeleiding. De student oefent doorlopend in projecten, samenwerking t.b.v. 
onderzoeksvragen en opdrachten ten behoeve van klant of eigen onderneming. 

o ICBS rust mensen toe voor zelfstandig functioneren als ondernemer, ZZP’er of desgewenst 
als medewerker. 

o ICBS onderhoudt contacten met diverse vervolgopleidingen. Met Universiteit Nyenrode is 
een samenwerking overeengekomen die een vervolg aldaar faciliteert. 

o In het finale deel van de opleiding wordt aandacht besteed aan de beroepsoriëntatie. Dat 
gebeurt in gerichte branche oriëntaties en door, in coaching en dialoog, aandacht te 
besteden aan de stap na ICBS. 
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Facet 1.3. Oriëntatie hbo 
 De eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in 

samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of 
beroepscompetenties 
o Een hbo-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend 

beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van 
beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is 

 
Oordeel: Voldoende 
 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de overweging, dat de in facet 1.3 benoemde 
aspecten volledig in facet 1.1 aan de orde zijn geweest en het oordeel derhalve identiek is. 
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2. Programma 
 
Facet 2.1. Eisen hbo 
 Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de 

beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk 
en/of (toegepast) onderzoek 

 Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het 
vakgebied / de discipline 

 Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft 
aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk 

 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Kennisontwikkeling 
Het auditteam heeft geconstateerd dat de opleiding BBA er voor zorgt dat kennisontwikkeling 
plaatsvindt via vakliteratuur, materiaal uit de beroepspraktijk en via interactie met de 
(internationale) beroepspraktijk.  
 
Vakliteratuur 
Gedurende de opleiding vindt kennisontwikkeling van studenten plaats via het bestuderen en 
bespreken van actuele en relevante met name Nederlandstalige en een enkele keer 
Engelstalige vakliteratuur in de les. Jaarlijks wordt de vakliteratuur in overleg met docenten, 
uitgevers en de beroepspraktijk door het management opnieuw vastgesteld. ICBS kiest ervoor 
zeer beperkte eigen documentatie te vervaardigen. Wel worden praktijkondersteunende hand-
outs gebruikt voor integratieve onderdelen van de opleiding. 
 
Studenten kunnen via online databanken toegang krijgen tot relevante publicaties en 
periodieken op managementgebied. Daarnaast kan door studenten gebruik worden gemaakt 
van verschillende bibliotheken binnen- op de verschillende vestigingen of buitenshuis (zie 
hierover verder facet 4.1.). 
 
Materiaal uit de beroepspraktijk 
Daarnaast vindt kennisontwikkeling van studenten plaats aan de hand van aan de 
beroepspraktijk gerelateerd studiemateriaal. In diverse projecten wordt tijd besteed aan 
opdrachten uit de beroepspraktijk en worden toepassingen tijdens colleges en skills-trainingen 
geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de beroepservaring van docenten. 
 
Interactie met de beroepspraktijk 
Het overleg met het beroepenveld is zowel op strategisch (beroepenveldcommissie) als 
operationeel niveau (stagebegeleider en leverancier van opdrachten in en uit de 
beroepspraktijk) ingericht. De interactie met de beroepspraktijk ontstaat vooral door het 
freelance docentencorps, waarvan een groot deel afkomstig is uit en/of nog werkzaam is in de 
beroepspraktijk. Ook het inzetten van gastdocenten draagt bij aan de interactie met de 
beroepspraktijk. Het auditteam constateert dat deze personen en commissies zorgdragen voor 
de verwerking van de praktijkcomponent in het programma. 
 
Daarnaast worden bedrijfsbezoeken georganiseerd en doen studenten een tweeweekse back-
to-basic stage, een adviesopdracht Business Modelling (stage),  een duurzaam ondernemen 
project in samenwerking met het bedrijfsleven en een bachelor thesis (eindstage in een bedrijf) 
welke gepaard gaat met een individuele externe onderzoeksopdracht.  
 
Toegepast onderzoek 
Op dit moment vindt toegepast onderzoek plaats door het aanbieden van de module Market 
Research in het 2e jaar.  
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In dit marktonderzoekproces komen verschillende methoden van dataverzameling aan de orde, 
zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Bovendien worden de diverse mogelijkheden voor 
het weergeven en analyseren van de resultaten besproken en is het de bedoeling dat in 
groepsverband een kwantitatief marktonderzoek met behulp van SPSS of Excel wordt 
uitgevoerd, waarover een onderzoeksrapport moet worden opgesteld.  
 
Het auditteam vindt het belangrijk dat toegepast onderzoek een sterkere plaats in het 
programma krijgt en steunt daarom het initiatief van ICBS om naast de module Market 
Research het literatuuronderzoek, onderzoeksmethoden en technieken in diverse modules uit te 
breiden. De volgende plannen worden in het schooljaar 2010-2011 al door ICBS doorgevoerd: 
• 1e jaar: Het betreft een integratieve opdracht (Final Assignment / Research Methods 1) van 

3 weken tegen het einde van het 1e jaar. 
• 2e jaar: Hetzelfde wordt in het 2e jaar gevraagd bij Business Modelling Final Assignment 

(Research Methods 2) gedurende 4 weken tegen het einde van het 2e jaar. 
• 3e jaar: De derdejaars bereiden zich voor op het doen van onderzoek d.m.v. van een drie 

weekse individuele final assignment, waarbij ze een specifieke branche helemaal moeten 
uitlichten en analyseren. 

 
Actualiteit van het programma 
Het auditteam is van mening dat ICBS er voor zorgt, dat het programma actueel is. Enkele 
voorbeelden van actualiteit zijn: 
 De invloed van de (Europese) overheid is een nauwelijks te onderschatten factor. 

Regelgeving bepaalt steeds meer de kaders van de productie en bedrijfsvoering. 
 Duurzaamheid speelt een rol in de zin van aandacht voor het milieuvriendelijk produceren 

voor milieubewust bedrijfsgedrag. Dit komt terug in de modules: Enterpreneurship, 
European perspective en International management (i.s.m. Nyenrode). 

 Ook ethisch ondernemen/het ethisch omgaan met klanten en het inkopen op basis van fair 
business zal een bepalende factor zijn in ‘het zaken doen’ in de komende decennia. Dit 
komt terug in het project ‘Social entrepreneurship’ waar de focus ligt op maatschappelijk en 
verantwoord ondernemen en de module corporate en social responsiblity. 

 De rol van het MKB in de Nederlandse economie is groot. Vooral technologische 
ontwikkelingen en innovaties worden in dit soort bedrijven ontwikkeld. Ook spelen 
familiebedrijven, als stabiele factor in de MKB-sector een belangrijk rol. 
Al deze aspecten komen (ook) terug in de nieuwe afstudeervariant, waarbij 
internationalisering, duurzaam en ethisch ondernemen, ketensturing en nieuwe media 
nadrukkelijker een plaats krijgen. 

 
Het auditteam is daarnaast van mening dat ICBS zorg draagt voor het actueel blijven van het 
programma. Zij doet dit o.a. door: 
 Freelance docenten zorgen voor de input ten aanzien van ontwikkelingen in het vakgebied 

en concrete casuïstiek uit de beroepspraktijk. Jaarlijks wordt het curriculum en de 
modulebeschrijvingen aangevuld met nieuwe vraagstukken en inzichten. De docenten 
houden ontwikkelingen in het vak en beroep bij, doordat 55 van de 66 docenten daarin 
werkzaam zijn en door andere contacten met de praktijk zoals stagebiedende organisaties 
en gastdocenten.  

 ICBS heeft in september drie opleidingsmanagers aangesteld die elk op basis van een 
cluster (strategie/ondernemingsbeleid & business projects, commerce & management skills 
en finance & organisation) de actualiteit en kwaliteit van de vakinhoud en de aansturing 
van docenten verzorgen. Het cluster Languages kent een opleidingscoördinator. 

 Afstemming met de Beroepenveldcommissie (4 leden), welke sinds augustus 2010 eens per 
maand gezamenlijk overleg voert met o.a. de directeur, voorzitter van de 
Examencommissie, een kwaliteitszorgmedewerker, opleidingscoördinatoren en studenten. 
De actualiteit in het programma wordt dus geborgd door docenten, opleidingsmanagers en 
de Beroepenveldcommissie.  
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Daarnaast heeft ICBS het voornemen om kennis uit te wisselen op specifieke “ondernemers 
kennisgebieden” met Nyenrode (zie ook facet 1.1). Het auditteam steunt dit voornemen.  
 
Beroepsvaardigheden 
Het auditteam is van mening dat de opleiding door het competentiegericht onderwijs voorziet in 
werkvormen waarmee de student getraind wordt in de vereiste algemene en 
opleidingsspecifieke beroepsvaardigheden. De ondernemende praktijk speelt een belangrijke rol 
in de opleiding. De back-to-basic stage, de business simulatie en met name het opzetten van 
een eigen onderneming, de adviesopdracht Business Modelling (stage) en bachelor thesis 
(afstudeeropdracht) zijn van groot belang voor de ontwikkeling van noodzakelijke 
beroepsvaardigheden. Daarnaast voeren studenten in een beroepsgerichte samenhang, 
individuele coachingsgesprekken gericht op de voortgang van het ontwikkelproces aan de hand 
van P-competenties. Ook is binnen de opleiding ruimte ingeroosterd voor het voeren van een 
teamdialoog, waar studenten tijdens bijeenkomsten het gespreksmodel dialoog leren toepassen 
ten behoeve van het ontwikkelen van inzicht in zichzelf en de ander, verdieping van kennis en 
het zien van samenhang alsmede het bespreekbaar maken van het teamfunctioneren. Aan het 
einde van de opleiding wordt ook aandacht besteed aan de beroepsoriëntatie. Dat gebeurt in 
gerichte branche oriëntaties, in een specifieke module over carrière en vervolgstappen en door 
tijdens de coachingsuren en de dialoog aandacht te besteden aan de stap na ICBS. 
 
Oordeel studenten 
Uit het STO van juli 2010 blijkt dat studenten min of meer tevreden waren over de 
beroepsgerichtheid van het programma (38% tevreden, 50% neutraal, 22% ontevreden).  
De studenten die ontevreden aangaven, waren met name ontevreden over het contact met de 
beroepspraktijk en de aansluiting op en begeleiding van stages. De opleiding heeft 
geconstateerd dat studenten meer behoefte hadden aan het gestructureerd organiseren van 
bedrijfsbezoeken. Daarom worden vanaf 2010-2011 minimaal twee bedrijfsbezoeken per blok 
georganiseerd. Tijdens de audit hebben studenten aangegeven dat zij het op prijs stellen dat 
de bedrijfsbezoeken meer structureel worden georganiseerd. 
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Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 
 Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties qua 

niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen 
 De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) 

het programma 
 De inhoud van het programma biedt de studenten de mogelijkheid om de 

geformuleerde eindkwalificaties te bereiken 
 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Concretisering eindkwalificaties 
De opleiding heeft de eindkwalificaties als volgt geformuleerd: 
 In de matrix R-competenties is de relatie tussen het opleidingsprofiel en de 26  

R-competenties (eindkwalificaties/kerncompetenties ICBS BBA) gedocumenteerd, vertaald 
naar de verschillende modules/onderwijseenheden van de opleiding. De modules zijn 
geordend in 7 clusters en per module is beschreven welke leerdoelen en literatuur van 
toepassing zijn. 

 In de matrix P-competenties zijn 8 persoonsgebondencompetenties en 29 
gedragsindicatoren uitgewerkt in een competentiekaart naar 6 verschillende niveaus.  

De niveaus worden bepaald door de complexiteit van de beroepskritische situatie waarbinnen 
de competentie moet worden getoond, de omvang van het beroepsproduct of de 
beroepshandelingen die moeten worden gerealiseerd en de mate waarin zelf sturing aan inhoud 
en aanpak moet worden gegeven. 
 
In de genoemde matrices, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), het metadocument en  
de modulebeschrijvingen (per periode) zijn alle R-competenties met componenten en  
P-competenties met indicatoren per niveau en studiejaar opgenomen, uitgesplitst en gekoppeld 
aan de afzonderlijke (toetsen van) onderwijseenheden met studiepunten. De R- en P-
competenties zijn richtinggevend voor de onderwijseenheden en de toetsing daarvan. 
 
Het auditteam is van mening dat ICBS de competenties heeft geconcretiseerd in overzichtelijke 
matrices. Uit de matrices blijkt dat de competenties/eindkwalificaties daarmee volledig worden 
afgedekt.  
 
Vertaling van de eindkwalificaties naar niveaus en leerdoelen 
Binnen een blokperiode komen een drietal modules aan de orde. De modules leiden in 
samenhang tot het verwerven van kennis/inzicht. Van iedere module is een beschrijving 
aanwezig, waarin in elk geval de volgende onderdelen staan opgenomen: 
 Het aantal studiebelastingsuren, onderverdeeld in contact- en zelfstudie-uren; 
 Het aantal te behalen EC; 
 De leerdoelen van de module t.a.v. de rol- en persoonsgebonden competenties; 
 De aansluiting op andere modules in het curriculum; 
 De wijze van toetsen en de te beheersen kennis; 
 De voorwaarden voor het behalen van de EC; 
 Het benodigde onderwijsmateriaal (verplichte vakliteratuur etc.) 

 
Per module beoordeelt een docent één of enkele de P-competenties (reflectie-opdracht).  
ICBS hanteert daarvoor een op de beroepspraktijk gerichte systematiek. Daarmee is het 
mogelijk P-competenties te duiden in relatie tot de benodigde competenties in een functie of rol 
(omdat met dezelfde systematiek het gewenste competentieniveau van een functie of rol kan 
worden aangegeven). De niveaubeschrijving per competentie bevat concrete 
gedragsindicaties/leerdoelen. In een competentieradar is aangegeven welk niveau per 
competentie moet zijn bereikt aan het eind van een studiejaar (zie facet 2.7. Competentie-
radar).  
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Daarnaast wordt per module het niveau van de leerdoelen bij de R-competenties beschreven op 
het gewenste gedrag, inhoud en het leereffect (zie facet 2.7. Didactisch model taxonomie van 
de Block & Heene). Per jaar heeft ICBS een metadocument opgesteld met daarin een 
totaaloverzicht van de R-compenties, de modules en het gewenste niveau. 
Niveau Gedrag Inhoud Leereffect 
1 Weten Feiten beperkt leereffect (individu) 
2 Inzien Begrippen meer leereffect (organisatie) 
3 toepassen Relaties algemeen leereffect (maatschappij) 
4 integreren Structuren - 
5 evalueren Methodes - 
6 creëren Attitudes - 
Tabel 5 Niveau en leerdoelen R-competenties 
 
Het auditteam heeft geconstateerd dat op basis van de R- en P-competenties via 
modulebeschrijvingen en andere documenten impliciet wordt vastgelegd welke leerdoelen en 
gedragsindicatoren moeten worden gerealiseerd op welk niveau, welke beroepsproducten 
moeten worden ingeleverd alsmede op welke wijze toetsing van het verwerven van de 
(deel)competenties zal worden geleverd. Het auditteam is wel van mening dat ICBS de 
koppeling tussen leerdoelen en niveau voor studenten meer expliciet zou kunnen maken door 
in de modulebeschrijvingen het totaal aan R-competenties (en het cluster dat daarbij hoort) en 
de P-competenties (met de gedragsindicatoren die daarbij horen) waar zij aan werken tijdens 
modules, uit te splitsen naar leerdoelen en het niveau waarop de student deze leerdoelen aan 
het einde van elke module moet beheersen.  
 
Mogelijkheid de geformuleerde eindkwalificaties te behalen 
Op basis van de analyse van het onderwijsprogramma is het auditteam van mening, dat 
studenten wanneer zij het hele programma hebben doorlopen, de geformuleerde 
eindkwalificaties kunnen behalen. Alle competenties in de diverse studieonderdelen komen aan 
bod op een steeds hoger niveau. 
 
Internationalisering 
Het auditteam is van mening dat de internationale context op een sterkere wijze in het 
programma verwerkt kan worden. Internationalisering maakt geen direct onderdeel uit van de 
doelstellingen van ICBS. Wel kent ICBS een opbouw in fasen, waarbij het 4e studiejaar gericht 
is op: “Het besturen van een ketenproces in een internationale context en/of horizontale en 
verticale integratie binnen een markt- of bedrijfskolom”. Sinds de samenwerking met Nyenrode 
volgen derdejaars studenten van ICBS een lesmodule International Management bij Nyenrode.  
 
Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens worden op dit moment afgenomen in het 
Nederlands, met uitzondering van de volgende modules: 
• Social Entrepreneurship Project in BBA 1 (eindpresentaties worden in het Engels 

gehouden),  
• Program of Excellence (enkele sessies worden in het Engels verzorgd) 
• English for Business Communication in BBA 1, 2 en 3 (colleges en mondelinge toetsen 

worden in het Engels verzorgd) 
 
ICBS studenten kunnen stagelopen in het buitenland. Ongeveer 20% van de studenten maakt 
hier gebruik van. Met de ontwikkeling van het vernieuwde uitstroomprofiel is het belang 
vastgesteld van een meer structureel internationaal aspect in de opleiding. De mogelijkheden 
voor een internationale zomerschool, internationale uitwisseling en internationale stages als 
structureel onderdeel van de opleiding worden in het vierde kwartaal van 2010 
geïnventariseerd. ICBS onderzoekt de mogelijkheid voor het opdoen van (leer)ervaring in 
andere culturen. Het auditteam vindt dit een goed initiatief en steunt het voornemen van ICBS 
om de opleiding een sterker internationaal karakter mee te geven. 
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Facet 2.3. Samenhang programma 
 Het studieprogramma is inhoudelijk samenhangend 

 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Verticale samenhang 
Het auditteam is van mening dat het programma een goede verticale samenhang vertoont, 
maar kan zich voorstellen dat ICBS voor studenten in de studiegids een totaaloverzicht 
opneemt van het curriculum met alle competenties gekoppeld aan onderwijseenheden en 
daarbij aangeeft op welk niveau de student de competentie uiteindelijk moet beheersen (o.a. 
Taxonomie van de Block & Heene). Dit totaaloverzicht, waarmee de samenhang voor de 
student meer expliciet wordt gemaakt, moet ICBS aansluiten bij de inhoud van de 
modulebeschrijvingen.  
 
Door de indeling van R- en P-competenties in verschillende niveaus verdeeld over de vier 
studiejaren, wordt de verticale samenhang geborgd. Het programma kent een toenemende 
complexiteit van de opdrachten, een steeds meer integrale benadering voor beroepsproducten 
en -vaardigheden en een toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van studenten. 
De student spiegelt zijn niveau van ontwikkeling tijdens de studie aan de hand van leerdoelen 
van ieder van de te verwerven R-competenties. Hieronder wordt een R-competentie uitgewerkt.  
 
Module Periode Beschrijving 

module 
Rolgebonden 
competentie 

Leerdoelen Taxonomie 
Block & 
Heene 

Tentamen 

Gedrag 
Niveau 3 

Leerinhoud 
Niveau 4 

4 1 Business 
accountancy 2 

Het financiële proces 
kunnen inrichten en 
besturen op 
hoofdlijnen 
 

Voorbeelden: 
- een geconsolideerde 
jaarrekening te begrijpen 
- het analyseren en 
interpreteren van 
speculatieve en 
ondernemingsrisico's 
 

Leereffect 
Niveau 2 

100% 

Tabel 6 Uitwerking R-Competentie 
 
Daarnaast spiegelt de student zijn niveau van ontwikkeling aan de hand van gedragsindicatoren 
van ieder van de te verwerven P-competenties. Bij de bovenstaande Module Business 
Accountantcy 2 hoort de volgende P-competentie: 
 
Persoonsgebonden 
competentie 

Niveau Gedragsindicator 

Niveau 1 
Overziet de samenhang van 
de eigen werkzaamheden. 

• Organiseert het eigen werk of efficiënte wijze vanuit het 
zicht op de samenhang van taakelementen 
• Maakt lijstjes/overzichten/logische ordeningen 

Niveau 2 
Ziet de samenhang tussen 
eigen werkzaamheden en 
die van collega’s binnen de 
afdeling/het eigen 
(project)team en/of 
kent de impact van het 
eigen 
handelen op de (natuurlijke) 
omgeving 

• ziet de onderlinge samenhang in 
zaken 
• wordt betrokken bij zaken die niet zijn/ haar persoonlijke 
prioriteit zijn 
• biedt hulp aan anderen (die onder druk staan) 
• deelt informatie 
• wil de prioriteiten en wensen van anderen begrijpen 
• houdt zich aan richtlijnen voor gebruik van de (natuurlijke) 
omgeving 

Samenwerken 
binnen organisaties, 
met klanten & 
partners 
 

 Samenhang 
doorzien 
 

Niveau 3 
(Over)ziet de samenhang 
tussen eigen- 
/teamwerkzaamheden en 
hetgeen bij de klant 
gebeurt/ 

• ziet de onderlinge samenhang in zaken 
• ziet hoe aspecten/vraagstukken onderdeel zijn de 
klantrelatie/ het werk bij de klant 
• biedt hulp aan anderen (die onder druk staan) 
• deelt informatie 
• gebruikt de informatie en ervaring van anderen 
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hetgeen in de (natuurlijke) 
omgeving gebeurt. 

• wil de prioriteiten en wensen van anderen/ de klant 
begrijpen 
• erkent ieders unieke ervaringen, achtergronden en 
perspectieven 
• stelt vragen om ieders verschillende ervaringen te benutten 
• onderkent de reden voor de richtlijnen voor het gebruik van 
de (natuurlijke)omgeving en gedraagt zich daarna 

Tabel 7 Uitwerking P-Competentie 
 
De R- en P-competenties impliceren een toenemende complexiteit waardoor, door middel van 
toetsing, wordt geborgd dat de student zich ontwikkelt tot uiteindelijk een startbekwame 
beroepsbeoefenaar. 
 
Horizontale samenhang 
Op de volgende wijze borgt ICBS de horizontale samenhang: 
 De samenhang tussen de vakken in de vijfweekse blokperiodes, die worden afgesloten met 

een opdracht gericht op het in samenhang toepassen van de opgedane kennis. 
 Per jaar wordt een op de samenhang gericht project alsmede een afsluitende integratieve 

opdracht door studenten uitgevoerd. 
 In de handouts en modulebeschrijvingen wordt gericht aandacht besteed aan de 

samenhang van het curriculum. 
 De praktijkgerichte P- en R-competenties komen in de programmadelen, in trainingen en 

workshops, in het leiderschapsprogramma, in de coachingsgesprekken en in de 
studievoorgangsmeting periodiek aan de orde. 
Het auditteam is van mening dat de horizontale samenhang is geborgd doordat ieder jaar 
meerdere programmaonderdelen bevat waarin de tot op dat moment ontwikkelde 
competenties in samenhang worden toegepast. 

 
Samenhang binnen- en buitenschools programma 
Externe projecten (o.a. stage, afstuderen) worden afgestemd met de ‘binnenschoolse’ 
activiteiten door het toelichten van de handleidingen voor stage en afstuderen, tussentijdse 
evaluaties en feedback na de stage en afstudeeropdracht. 
 
Studenten over ervaren samenhang  
Uit het STO van juli 2010 blijkt dat de studenten van ICBS redelijk tevreden zijn over de inhoud 
van de opleiding (45% is tevreden, 40% is neutraal en 15% is ontevreden). Met name de 
samenhang en de keuzemogelijkheden worden hierbij positief beoordeeld. Het management 
constateerde echter dat bij studenten een grotere behoefte bestond aan het creëren van 
samenhang. De opleiding heeft het programma in het studiejaar 2010-2011 daarom aangepast 
van twee- naar vijfweekse blokperiodes. 
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Facet 2.4. Studielast  
 Het programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat 

programma en die de studievoortgang belemmeren, zoveel mogelijk worden 
weggenomen 

 
Oordeel: Goed 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Studielast 
Uit de documentatie blijkt dat de totale studiebelastingsuren van de voltijdvariant 240 EC 
bedraagt. Deze last is sinds het studiejaar 2010-2011 verdeeld over vier studiejaren van elk 
minimaal 60 EC. De opleiding streeft ernaar de studielast evenwichtig te verdelen over het 
studiejaar, welke dit jaar is verdeeld in vijfweekse blokperiodes. Naast het vierjarige 
programma biedt ICBS studenten de mogelijkheid om een driejarig programma te volgen. 
Enerzijds is dit bedoeld om studenten die dit aankunnen de opleiding sneller te laten doorlopen, 
anderzijds biedt dit de mogelijkheid om studenten die meer capaciteiten hebben en de 
motivatie bezitten een versnelde ontwikkeling aan te bieden.  
 
De extra selectie die ICBS toepast om mee te mogen doen aan dit versnelde traject is ten 
eerste dat er een motivatiebrief moet worden geschreven door de student waarna een 
diepgaand aanname gesprek plaatsvindt. Daarbovenop moet de student een aantal toetsen op 
het gebied van economie, financiën en taal met goed gevolg afleggen. Hierdoor kan ICBS zich 
er van vergewissen dat de student voldoende ‘bagage’ heeft om het driejarig traject te 
doorlopen. Door de grote mate van contacturen, intensieve begeleiding en persoonlijke 
coaching kan InterCollege deze gemotiveerde student de versnelde ontwikkeling bieden, die 
leidt tot het beoogde bachelor niveau in drie jaar. Studenten die het driejarige programma 
volgen hebben o.a. kortere vakantieperiodes, waardoor zij in staat zijn 80 EC per jaar te 
behalen.  
 
Studenten die, gezien hun resultaten en bij betoonde motivatie, nog een extra uitdaging nodig 
hebben kunnen daarnaast ook uitgenodigd worden voor deelname aan het Program of 
Excellence (beschreven in de OER). Een student die in het eerste jaar van de studie een 
gemiddeld eindcijfer van 7.5 of hoger voor de R-competenties en een gemiddeld eindcijfer van 
7.5 of hoger voor de P-competenties heeft behaald, kan de coördinator van het PoE, de 
betreffende vestigingsmanager en de directeur verzoeken deel te mogen nemen aan het 
Program of Excellence in het tweede leerjaar, middels een schriftelijke motivatiebrief.  
Het Program of Excellence bestaat uit acht avondbijeenkomsten, die plaatsvinden op een of 
meerdere vestigingen van ICBS. Deelname aan het Program of Excellence kan 2,30 EC extra 
opleveren. Studenten die het programma gevolgd hebben krijgen een extra aantekening op 
hun diploma. 
 
Studievoortgang 
Het auditteam heeft geconstateerd dat ICBS voldoende maatregelen treft om de 
studievoortgang te bevorderen. Dit gebeurt o.a. door: 
• Een vaste indeling die de student in staat stelt de studie evenwichtig te spreiden over het 

studiejaar.  
• Aanwezigheid is verplicht. Indien de aanwezigheid structureel lager is dan 80%, dan is de 

betrokkenheid van de student te laag en zal hij/zij niet meer kunnen deelnemen aan de 
opleiding BBA. Om als student daarnaast aanspraak te kunnen maken op extra 
ondersteuning en een 2e hertentamen geldt een aanwezigheidsplicht van 100% en bij de 
coachingsuren een participatienorm van 100%. Deze eisen staan vermeld in de OER. 

• In de modulebeschrijvingen staat het aantal studiebelastingsuren per onderwijseenheid 
aangegeven.  

• Studiedrempels zijn een voorwaardelijk studieadvies aan het einde van het eerste jaar (70 
EC, 5,5 voor P-competentiesen gemiste EC te behalen voor 15 december), het einde van 
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het tweede jaar na inschrijving (150 EC, 5,5 voor P-competentiesen gemiste EC te behalen 
voor 15 december), ingangseisen voor de afstudeeropdracht en voorwaarde voor de 
scriptieverdediging.  

• Iedere student kan mits voldoende betoonde inspanning (bijvoorbeeld aanwezigheid) een 
beroep doen op aanvullende ondersteuning door docenten en/of coaches. Coaches 
(studieloopbaanbegeleiders) ondersteunen bij het wegnemen van studiebelemmeringen en 
het ontwikkelen van studievaardigheid.  

• Op basis van maandelijkse studieresultaten en evaluaties door studenten over 
gerealiseerde modules, kan waar nodig aanvullend onderzoek verricht worden naar de 
ervaren of gerealiseerde studielast en, in overleg met de student, gestuurd worden op 
aanvullende persoonlijke acties door de student. 

• Per kwartaal ontvangt iedere student een resultatenoverzicht welke wordt geëvalueerd door 
coaches en de vestigingsmanager. De student maakt met de coach afspraken over de te 
realiseren extra inspanning en de te realiseren extra ondersteuning. 

 
Contacturen  
De studiebelasting per module wordt berekend op basis van 60% contacturen en 40% 
zelfwerkzaamheid. De gemiddelde grootte van een klas betreft 15 studenten, met een 
maximum van 18 studenten. Vijf dagen per week volgen alle studenten van 9:00 tot 16:00 
verplicht les. 
De contacturen worden als volgt door de opleiding gedefinieerd: “De daadwerkelijke 
contact/college-uren onder begeleiding van een docent per leerjaar per klas. In het totaal van 
contacturen per leerjaar per klas is niet opgenomen het aantal coachingsuren (10 uur per 
collegejaar per student) en is niet meegenomen het aantal uur afstudeerbegeleiding ten 
behoeve van de afstudeerstage (27 uur per afstudeerkandidaat).”  
 
Totaal contacturen 2010-2011 
Overzicht vierjarig curriculum 
(alle vestigingen gelijk) 

Studiejaar 1 Studiejaar 2 Studiejaar 3 Studiejaar 4 

Onderwijsactiviteiten waarbij 
docenten fysiek aanwezig is 

978 790 968 269 

Onderwijsactiviteiten waarbij 
docenten niet-fysiek aanwezig zijn 

835 1227 1047 1505 

Tabel 8 Contacturen 
 
Studenten over studielast en studeerbaarheid 
Door de hernieuwde beschouwing van het didactische concept heeft de opleiding in 2010 een 
afweging gemaakt voor het al dan niet aanpassen van de doorlooptijd van de opleiding BBA. 
ICBS kiest ervoor de gedane belofte aan de huidige studenten voor het opleiden in drie jaar na 
te komen en daarom naast het nieuwe vierjarige programma ook het driejarige aan te blijven 
bieden.  
In de praktijk blijkt de opzet van het driejarige programma voor studenten haalbaar en het 
wordt gewaardeerd door een belangrijk deel van de studenten 
(studenttevredenheidsonderzoek). Het programma vraagt veel inzet, motivatie, initiatief en 
ondernemend gedrag van de studenten. Tijdens de audit geven studenten aan dat zij het 
driejarige programma van de opleiding BBA stevig vinden, maar dat het te doen is. De vaste 
structuur die de opleiding BBA biedt door het verplicht volgen van lessen en de wijze van 
coaching, stelt studenten beter in staat de studiepunten te behalen dan in het reguliere hoger 
onderwijs.  
Ook de beroepspraktijk ziet de toegevoegde waarde van de korte studieduur in relatie tot de 
beroepspraktijk, waarin alles steeds sneller gaat. Desondanks geeft ICBS tijdens de audit aan 
dat ouders van studenten soms moeite hebben met het driejarige programma. Sommige 
ouders vinden dat studenten een vierjarige opleiding horen te volgen. Door een vierjarig 
programma aan te bieden sluit ICBS zich daarom ook aan bij de wensen van de ouders.  
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Uit het STO 2010 blijkt dat 52% van de studenten tevreden is over hun studielast. Daarnaast 
heeft 31% een neutraal standpunt en 17% is negatief. De spreiding hiervan, de haalbaarheid 
en ook de correlatie tussen de studielast en de verkregen EC worden door studenten positief 
beoordeeld. 
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Facet 2.5. Instroom 
 Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de 

instromende studenten:  
 hbo-bachelor: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding 

(web) of daarmee vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek 
 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Toelating 
De (wettelijke vastgestelde) toelatingseisen voor de opleiding staan vermeld in de OER. Als 
vooropleidingseis geldt het bezit van een diploma vwo, havo en een mbo-diploma niveau 4. 
Tevens geeft een propedeuse- of examengetuigschrift van een hbo- of wo-opleiding toegang tot 
de opleiding. Bezitters van een buitenlands diploma mogen pas deelnemen aan toetsen met 
studiepunten of aan examens als het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de 
Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van het Staatsexamen niveau Nt2, 
programma II danwel door het verkrijgen van vrijstelling van het afleggen van dit tentamen. 
Studenten die bij de start van de opleiding 21 jaar of ouder zijn en niet voldoen aan de 
vooropleidingeisen, kunnen worden toegelaten op grond van een toelatingsonderzoek. 
Onderdeel van de toelatingsprocedure is een individueel gesprek waarin motivatie en 
kennisniveau wordt bepaald.  
 
Instroom en Aansluiting 
Studenten zijn voornamelijk ingestroomd van de havo, maar ook wel vanuit het vwo, het mbo 
en het reguliere hbo en wo. Dit zijn voornamelijk studenten met ouders die ondernemer zijn of 
studenten die de losse structuur van het reguliere hbo niet prettig vonden. ICBS biedt voor de 
differentiële instroom geen speciaal programma aan. Tijdens de audit geven studenten aan dat 
de verwachtingen die ICBS van tevoren heeft geschept waaronder de kleinschaligheid, het 
stevige programma en het aanbieden van structuur, aansluit bij de werkelijke situatie. 
 
Wanneer van toepassing kan vrijstelling worden gevraagd/verkregen op basis van voorgaande 
opleidingsresultaten. Wanneer een student met een reeds afgerond deel van de 
competentieontwikkeling, vertaald in modules en EC, zich meldt bij de vestigingsmanager, 
wordt met de betrokkenen onderzocht hoe inpassing in het ICBS programma kan plaatsvinden. 
Eventuele vrijstellingen worden getoetst en verstrekt door de Examencommissie.  
• Vrijstelling voor een enkelvoudige module op basis van elders behaalde onderdelen wordt 

uitsluitend verleend indien die onderdelen overeenkomen met de desbetreffende ICBS 
module qua inhoud, omvang en niveau, behaald bij een erkende bachelor- of 
masteropleiding. 

• Indien de enkelvoudige module in samenhang met andere modules wordt gedoceerd en/of 
getoetst kan worden besloten een vrijstelling op onderdelen toe te kennen; echter nooit 
voor de integratieve opdracht zelf. 

• Binnen de Examencommissie wordt de behandeling van vrijstellingsverzoeken voor het 
afleggen van tentamens door de Toetscommissie verzorgd. De Toetscommissie wint bij die 
behandeling zo nodig het advies in van desbetreffende vakdocenten. De Toetscommissie 
rapporteert op de reguliere zittingen van de Examencommissie over haar werkzaamheden 
c.q aanbevelingen. 
Tijdens de audit geven zowel het management als de Examencommissie aan dat slechts 
een enkele keer een vrijstelling wordt toegekend en dat de vrijstelling wordt gegeven op 
basis van een kritische puntentoekenning. 

 
Studenten over aansluiting vooropleiding 
Uit het jaarlijkse onderzoek dat ICBS houdt onder studenten blijkt dat 38% studenten 
ontevreden is (42% neutraal en 20% tevreden) over de aansluiting bij hun vooropleiding. Het 
auditteam vindt het belangrijk dat ICBS uitzoekt wat de reden achter deze ontevredenheid is. 
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Tijdens de audit geven studenten aan dat zij juist tevreden zijn over de aansluiting bij hun 
vooropleiding. Het auditteam heeft waargenomen dat studenten tijdens de audit positiever zijn 
dan blijkt uit het STO van juli 2010. Nu zijn de afgelopen maanden veel verbeteringen 
doorgevoerd. Dit zou de hogere tevredenheid kunnen verklaren. Een oorzaak van de geringe 
tevredenheid zou volgens het auditteam ook nog wel eens kunnen liggen in het moment van 
afname van de enquêtes. Het afnemen van enquêtes na een tentamen kan een ongunstig effect 
hebben op de mening van studenten over een bepaald onderwerp. 
ICBS geeft wel aan dat in de afgelopen jaren verschillende deelnemers vanuit een mbo 
achtergrond zijn ingestroomd. Zij blijken volgens ICBS in staat de opleiding zonder problemen 
te volgen. 
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Facet 2.6. Duur 
 De opleiding voldoet aan de formele eis (240 studiepunten) m.b.t. de omvang van 

het curriculum:  
o hbo-bachelor: 240 studiepunten 

 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
I  Duur 
Uit de beschrijving van alle onderdelen uit het curriculum blijkt, dat de omvang van de 
opleiding correspondeert met minimaal 240 / 60 of 80 EC’s.  
 
II  Conclusie 
De opleiding voldoet aan de formele eis met betrekking tot de omvang van het curriculum van 
een hbo bacheloropleiding. 
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Facet 2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud 
 Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen 
 De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept 

 

Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Didactisch concept 
Het auditteam heeft geconstateerd dat het didactische concept goed aansluit bij de 
doelstellingen en past bij de opleiding BBA. Het didactische concept is door ICBS in 2010 
opnieuw onderzocht en beschreven. Kern is het zo praktijkgericht mogelijk opleiden, hetgeen 
zowel blijkt uit de hoeveelheid EC die worden ‘verdiend’ in en met praktijkmomenten (41,4%) 
als uit de praktijkelementen die worden ingebracht in de overige opleidingsonderdelen 
(bedrijfsbezoeken en gastdocenten).  
 
De opbouw van het curriculum gaat uit 
van verbreding en verdieping van 
competenties gedurende de 
opleidingsroute. ICBS hecht grote 
waarde aan het geïntegreerd 
ontwikkelen van R- en P-competenties 
door het gehele curriculum heen. De 
inzet van de systematiek P-competenties 
maakt de ontwikkeling van de student 
duid- en meetbaar. Voor het duiden van 
de complexiteit en abstractie van de  
R-competenties wordt gebruik gemaakt 
van de taxonomie van de Block &  
Heene (zie figuur 3 didactisch model 
ICBS). Daarmee kan het 
opleidingsmanagement monitoren of in 
het ontwerp van het curriculum de 
gewenste progressie door de opleiding 
heen wordt gerealiseerd.  
 
Figuur 3 Didactisch model ICBS 
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De niveaubeschrijving per P-competentie (zes niveaus) bevat concrete gedragsindicaties 
(gedragsindicatoren). In een competentieradar (zie figuur 4 competentieradar ICBS) is aangegeven 
welk niveau per competentie moet zijn bereikt in aan het eind van een studiejaar. 
 

 
Figuur 4 Competentieradar ICBS 
 
Het auditteam vindt net als ICBS dat de borging van de implementatie van het didactische concept nog 
plaats dient te vinden. Dit is onder andere te zien aan de modulebeschrijvingen. ICBS geeft daarnaast 
zelf aan dat zij het didactische instrumentarium nog verder wil ontwikkelen. Nieuw voor ICBS is 
bijvoorbeeld het vanaf het studiejaar 2010-2011 voorafgaande aan de modules toetsen van kennis 
teneinde de student inzicht te geven in reeds beschikbare en te ontwikkelen kennis. Het auditteam 
vindt dit een goed initiatief. 
 
Werkvormen 
In de opleiding is de beroepspraktijk richting- en maatgevend. De werkvormen zijn zodanig opgezet 
dat studenten competenties kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door hoor- en werkcolleges voor de 
theoretisch te behandelen onderdelen. Per studiejaar wordt in projecten /assignments individueel of in 
teamverband gericht gewerkt aan het geïntegreerd toepassen van de tot op dat moment verworven 
competenties. Ook worden individuele begeleidingsgesprekken tijdens de studieloopbaanbegeleiding 
(coaching) georganiseerd. Het auditteam is van mening dat alle werkvormen die de opleiding hanteert 
er voor zorgen dat de studenten de beoogde eindkwalificaties kunnen ontwikkelen. De werkvormen 
sluiten aan bij het didactische model. 
 
Studenten over de didactische kwaliteit van de opleiding 
Uit het STO van juli 2010 blijkt dat de studenten van ICBS redelijk tevreden zijn over de verschillende 
werkvormen van de opleiding (38% is tevreden, 38% is neutraal en 24% is ontevreden). 
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Facet 2.8. Beoordeling en toetsing 
 Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat getoetst of de 

studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben 
gerealiseerd 

 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Relatie leerdoelen en toetsvorm 
Het auditteam heeft geconstateerd dat de opleiding impliciet een duidelijke relatie legt tussen de 
leerdoelen, competenties en de toetsvormen. In de facetten 2.2 en 2.3 is beschreven dat het 
auditteam zich kan voorstellen dat ICBS de relatie voor studenten meer expliciet maakt. ICBS 
beschrijft in haar modules zowel de leerdoelen als op welke wijze toetsing en vaststelling van 
competenties plaatsvindt. Omdat ICBS een grote mate van praktijkgerichtheid nastreeft zal toetsing 
van verworven competenties plaatsvinden door middel van door studenten individueel of in 
teamverband te vervaardigen beroepsproducten. Zo zullen alle afsluitende opdrachten aan het eind 
van een blok het karakter van een beroepsproduct (onderzoeksrapport, marketingplan, 
communicatieplan, adviesrapport, etc) hebben. Hieronder volgt de relatie tussen de leerdoelen en de 
toetsvormen van de R- en P-competenties. 
• De P-competenties worden aan het einde van het jaar tijdens een coachingsgesprek vastgesteld. 

Die krijgt daarvoor input van: 
 de begeleidende docenten/per module; 
 de trainers/coaches bij de onderdelen van het leiderschapsprogramma; 
 de student zelf (middels een criterium gericht interview en portfoliobewijs), vooral voor wat 

betreft de competenties die buiten ICBS zijn ontwikkeld. 
In de matrix P-competenties heeft de coach een overzicht van de gedragsindicatoren en de 
bijbehorende niveaus.  

• De taxonomie van de Block en Heene wordt, in het kader van de consistentie, vanaf 2010-2011 
gebruikt voor het duiden van de toetsingscomplexiteit van R-competenties. Op basis daarvan 
wordt per jaar geduid hoe de competentieniveaus worden getoetst binnen een tentamen. ICBS 
hanteert hiervoor een zogenaamde toetsmatrijs waarin de niveauverhoging per studiejaar en de 
mate van praktijkgerichtheid van opdrachten worden weergeven. Per jaar heeft ICBS een 
metadocument opgesteld met daarin een totaaloverzicht van de R-compenties, de modules, het 
gewenste niveau en de toetsvorm. 

 
Variëteit aan toetsvormen 
De R-competenties worden getoetst door individuele schriftelijke tentamens en opdrachten, 
schriftelijke groepsopdrachten en/of een presentatie individueel of als groep. De toetsvormen kunnen 
desgewenst opgebroken worden in onderdelen of tussentoetsen. De ontwikkeling van P-competenties 
wordt maandelijks tijdens een coachingsgesprek vastgesteld door de coach, die daarvoor gebruik 
maakt van de eigen waarneming en de feedback van docenten. Docenten beoordelen tijdens een door 
hun verzorgd opleidingsonderdeel ook de P-competenties en geven daarover feedback aan studenten.  
De beoordeling van R- en P-competenties is vastgelegd in de OER. 
 
Inzage en feedback 
Feedback wordt zowel door studenten onderling als in de uitwisseling tussen studenten en docent 
mogelijk gemaakt. Tijdens de auditdag kwam naar voren dat dit meestal op informele wijze gebeurt 
door de korte lijnen tussen de docenten en studenten. In het maken van afspraken geldt een 
gelijkwaardigheidbeginsel: twee partijen maken gelijkwaardig afspraken over de samenwerking en 
hanteren daarvoor argumenten. Er is geen verschil in macht, wel in verantwoordelijkheid.  
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Het werkveld als beoordelaar 
De betrokkenheid van het werkveld als beoordelaar is op de volgende manier vorm gegeven: 
 De begeleiders van stages en projecten worden bij de beoordeling daarvan betrokken.  
 Docenten zijn grotendeels afkomstig en/of werkzaam in de beroepspraktijk. 
 Afstudeerbegeleiders zijn afkomstig uit de beroepspraktijk. 

Alle in- en externe beoordelaars inclusief het opleidingsmanagement en de leden van de 
Examencommissie nemen deel aan een door ICBS gegeven toetsvervaardigingstraining.  
 
Kwaliteitsborging toetsen en beoordelen  
De kwaliteitsborging van toetsen en beoordelen vindt bij ICBS o.a. plaats door: 
 De inrichting van toetsing is beschreven in de OER. ICBS heeft op hoofdlijnen het proces van 

formalisering van het toetsbeleid beschreven. Dit gaat ICBS het studiejaar 2010-2011 verder 
uitwerken. Vervolgens verankert ICBS dit in het OER. 

 Voor het realiseren van valide en betrouwbare toetsen wordt gewerkt aan formalisering van het 
toetsproces, objectivering van beoordelingscriteria, grotere omvang van toetsen en vergroten van 
intersubjectiviteit bij het beoordelen. In een procedurebeschrijving is daartoe de organisatie 
rondom toetsing en beoordeling opgenomen.  

 ICBS maakt bij het opstellen van toetsen gebruik van een toetsmatrijs. 
 Elke docent volgt een toetstraining waarin kwaliteit van toetsing wordt behandeld.  
 In modulebeschrijvingen en in de Handleiding afstuderen heeft de opleiding voor alle betrokkenen 

inzichtelijk gemaakt wat en hoe er getoetst en beoordeeld wordt. 
 Mondelinge (inzagemomenten) en schriftelijke feedback (feedbackformulieren) op toetsen voor 

studenten wordt door de opleiding georganiseerd.  
 De productie van beroepsproducten is zodanig ingericht dat ‘meeliftgedrag’ wordt beperkt en de 

validiteit van de beoordeling van de individuele competentie-ontwikkeling wordt geborgd. Tijdens 
de auditdag bevestigen studenten dat meeliften niet mogelijk is. 

 Sinds juli 2010 is de Examencommissie versterkt met twee externe leden en haar invulling van 
taken heeft een structurele borging gekregen. De (externe) Examencommissieleden gaan zich o.a. 
meer bezig houden met de beoordeling van het resultaat van de eindscripties en de borging van de 
aansluiting op het werkveld. 

 Het afstudeertraject wordt beoordeeld door de commissie, bestaande uit de voorzitter van de 
Examencommissie, de afstudeerbegeleider van ICBS en een extern commissielid. De evaluaties 
van de stagebegeleider worden meegenomen in het eindoordeel.  
Het auditteam is van mening dat ICBS de kwaliteit van toetsing en beoordelen sterker zou kunnen 
borgen door de ingezette plannen van formalisering van het toetsbeleid en de nieuwe taken van de 
Examencommissie verder uit te werken. Dit jaar is een toetscommissie door ICBS ingesteld die 
daarbij gaat helpen. Voorheen werd dit gedaan door vakgroepcoördinatoren. Op dit moment wordt 
op elke vestiging nog een andere toets gegeven. Een tentamen wordt door een docent gemaakt en 
de objectiviteit wordt geborgd doordat het tentamen aan het opleidingsmanagement wordt 
voorgelegd die het tentamen vergelijkt met de toetsmatrijs en de leerdoelen. De 
vestigingsmanager neemt het tentamen af en een andere docent kijkt het tentamen na. ICBS heeft 
onlangs besloten om de uniformiteit in toetsing te vergroten door op elke vestiging dezelfde toets 
per module aan te bieden. Daarom denkt zij nu na over hoe zij dit het beste in de praktijk kan 
brengen. Op korte termijn kan het nog voorkomen dat er variatie per docent c.q. vestiging 
optreedt. Op lange termijn zullen alle toetsen op alle vestigingen een uniformiteit krijgen. 

 
Examencommissie 
De positie en rol van de Examencommissie zijn beschreven in het Reglement Examencommissie 
alsmede in de functiebeschrijvingen van de voorzitter en secretaris van de Examencommissie. Het 
auditteam heeft geconstateerd dat de Examencommissie in haar functioneren onafhankelijk is ten 
opzichte van het management. 
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Studenten over toetskwaliteit 
Uit het STO 2010 blijkt dat studenten over het algemeen tevreden zijn over toetsing en de wijze van 
beoordeling (40% tevreden, 38% neutraal en 22% ontevreden). 
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3. Inzet van personeel 
 
Facet 3.1. Eisen hbo 
 Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een 

verbinding legt tussen de opleiding en de beroepspraktijk 
 
Oordeel: Goed 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Achtergrond docenten in het werkveld 
Op dit moment zijn 55 van de 66 docenten daadwerkelijk werkzaam in de beroepspraktijk. De groep 
‘loondienst docenten’ wordt voor een belangrijk deel gevormd door docenten Talen en Economie. Door 
het starten van vestigingen in Rotterdam en Amsterdam, verandering in het curriculum en evaluatie 
van docenten is de behoefte aan docenten veranderd. In onderstaande figuur is deze behoefte 
weergegeven: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5 Behoefte en huidige achtergrond docenten in het werkveld in het studiejaar 2009-2010 
 
ICBS heeft de ambitie om het komende jaar een aantal docenten met een MKB ondernemersprofiel aan 
te nemen, wat aansluit bij de missie waarin ICBS aangeeft dat zij studenten wil faciliteren in het 
ondernemen. Het auditteam vindt dit een goed initiatief. 
 
Relaties met het werkveld 
Uit de CV’s van de docenten, uit het overzicht van recente en relevante onderzoekservaring en van de 
projecten waarin zij participeren blijkt, dat docenten in het beroepenveld actief zijn en over een 
uitgebreid professioneel relatienetwerk beschikken en daar ook gebruik van maken. Hun netwerk 
bestaat uit andere direct en indirect aan de opleiding verbonden vertegenwoordigers uit het 
beroepenveld (onder andere via de Beroepenveldcommissie en gastdocenten), medewerkers van  
Nyenrode en vertegenwoordigers uit relevante instellingen (beroepsverenigingen). 
 
Het auditteam constateert dat de opleiding zowel op het managementniveau als op het niveau van de 
individuele docent actief opereert binnen een (inter)nationaal netwerk, waar de opleiding vervolgens in 
haar onderwijsprogramma aantoonbaar gebruik van maakt. De docenten worden betrokken bij de 
ontwikkeling van het curriculum. Daarnaast staan 55 van de  66 docenten in nauwe verbinding met de 
praktijk doordat zij daarin werkzaam zijn. Ook zijn gastdocenten actief binnen de opleiding.  
 
Studenten over werkveldkennis docenten 
Uit het STO 2010 blijkt dat studenten over het algemeen tevreden zijn over de mate waarin docenten 
op de hoogte zijn van de beroepspraktijk (48% tevreden, 40% neutraal en 12% ontevreden).  
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Tijdens de audit geven studenten aan dat zij tevreden zijn over de werkveldkennis van docenten. Zij 
waarderen het dat de meeste docenten werkzaam zijn in de praktijk en dat zij regelmatig voorbeelden 
uit de praktijk gebruiken tijdens de les.  
 
 
 



©Hobéon® Certificering⏐ Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding BBA InterCollege Business School, versie 1.1 ⏐ 36 

 

Facet 3.2. Kwantiteit personeel 
 Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit 

te verzorgen 
 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Streefcijfers en feitelijke docent:student ratio 
Aan de opleiding BBA zijn 66 docenten en 5 coaches verbonden met een omvang van 12,6 fte (voltijd). 
De docent-studentratio is 1:12,9. In het kader van de samenwerking met Nyenrode verzorgen enkele 
hoogleraren en docenten van de Nyenrode onderwijs bij ICBS. Deze docenten zijn niet in onderstaand 
overzicht opgenomen. 
 
Overzicht – Kwantiteit docenten Voltijd 

Aantal aan de opleiding verbonden docenten 66 

Aantal aan de opleiding verbonden coaches 5 

Aantal klassen 13 

Contacturen per klas 3005 

Totaal aantal contacturen 13257 

Aantal FTE docenten (1050 uur per FTE) 12,6 

Aantal studenten 2010-2011 163 

Docent – student ratio 1 : 12,9 

Tabel 9 Kwantiteit docenten 
 
ICBS is een kleine organisatie met korte communicatielijnen. Iedere vestiging beschikt op dit moment 
over een vestigingsmanager (1 FTE) en een management-assistent (1 FTE). Ten behoeve van de vier 
vestigingen zijn drie opleidingsmanagers (2,4 FTE), een kwaliteitsmanager (0,6 FTE), een coördinator 
planning/persooneel en secretaris Examencommissie (1 FTE) en een directeur (1 FTE) actief. 
 
Het docentencorps van ICBS bestond tot voor kort grotendeels uit oudere docenten. Docenten met een 
toenemend ervaringsprofiel zijn voor de opleiding noodzakelijk ter ondersteuning van de integrale 
competentieontwikkeling van studenten. De opleiding streeft naar een evenwichtige leeftijdsverdeling 
en heeft in het studiejaar 2010-2011 verjonging doorgevoerd. Op termijn zal moeten blijken of de 
evenwichtige leeftijdsverdeling van positieve invloed zal zijn om de opleiding met de gewenste 
kwaliteit te verzorgen. 
 
Een efficiënte organisatie  
De opleiding heeft systematisch inzicht in de competenties, inzet, compensatie en resultaten van 
medewerkers. Voor het overgrote deel van de lesmodules wordt 30 uur docentcapaciteit ingezet.  
Er zijn een aantal lesmodules die meer contacturen hebben (o.a. talen, bedrijfsrecht, ethiek en 
international management). Gemiddeld over de 4 jaren wordt 30 contacturen per week ingevuld door 
lesmodules. Voorts heeft iedere student 10 coachgesprekken. Op dit moment is ICBS bezig met het 
actualiseren van de functieprofielen en de koppeling met de nieuwe Kritische Prestatie Indicatoren (zie 
facet 5.1). 
 
Werklast en werkdruk 
Tijdens het evaluatie- en functioneringsgesprek heeft de docent ruimte om feedback te geven over 
algemene personele zaken (werkdruk, beloning, waardering), communicatie, ontwikkeling (individueel 
en collectief), informatisering, huisvesting en specifiek over curriculum, aanpak van het onderwijs en 
effectiviteit van het leerproces. Ook bestaat hiervoor ruimte na elke lesmodule in het module-
evaluatiegesprek tussen docent en opleidingsmanager. ICBS is bezig met het opzetten van een 
jaarlijks te houden medewerkerstevredenheidsonderzoek voor zowel staf-medewerkers als docenten.  
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Tijdens de auditdag geven docenten aan dat zij de verbeterslagen die de afgelopen maanden gemaakt 
zijn door het management van ICBS waarderen en dat zij het goed vinden dat zij mee mogen denken 
over de toekomst van ICBS. Het auditteam heeft waargenomen dat de betrokkenheid van docenten 
daardoor versterkt is. 
 
Studenten over capaciteitsinzet 
Uit het STO 2010 blijkt dat studenten over het algemeen tevreden zijn over de bereikbaarheid van 
docenten (40% tevreden, 42% neutraal en 18% ontevreden). Tijdens de audit wordt de tevredenheid 
over de bereikbaarheid bevestigd. 
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Facet 3.3. Kwaliteit personeel 
 Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en 

organisatorische realisatie van het programma 
 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Vak-, onderwijs- en organisatorische kwaliteit 
De opleiding heeft door de freelance docenten en coaches een grote flexibele schil. Uit de CV’s van de 
docenten blijkt dat 57 van de 66 docenten en coaches van de opleiding BBA een wo masteropleiding 
hebben afgerond en dat 2 docenten in het bezit zijn van een Phd (zie onderstaande tabel). Docenten 
van ICBS nemen geen deel aan een kenniskring van een lectoraat. 
 
De docenten houden de ontwikkelingen in het vak en beroep bij, doordat een groot aantal daarin 
werkzaam is, door lidmaatschap van beroepsverenigingen en door contacten met de praktijk zoals 
stagebiedende organisaties.  
 
Overzicht – Kwaliteit docenten Voltijd 

Aantal docenten tevens werkzaam in beroepspraktijk 55 

Aantal docenten met een wo masteropleiding 57 

Aantal docenten met een Phd 2 

Aantal fte in kenniskringen 0 

Tabel 10 Kwaliteit docenten 
 
Aannamebeleid en Scholing 
Een opleidingsmanager verzorgt het inwerktraject van nieuwe docenten. De opleidingsmanager stuurt 
en bespreekt voorafgaand aan de te doceren modules, het lesmateriaal, de modulebeschrijving, wijze 
van doceren en de toepassing werkvormen etc. Eenmaal per jaar worden beoordelings- en 
functioneringsgesprekken gehouden. Ook voert hij met iedere (nieuwe) docent na elke lesmodule 
evaluatiegesprekken naar aanleiding van de gehouden evaluaties van de modules en van de aanwezige 
feedback van het managementteam. Door part-time docenten wordt geen POP (persoonlijk 
ontwikkelingsplan) vervaardigd. Deskundigheidsbevordering vindt meestal binnen de eigen 
organisatorische context plaats. Daarnaast blijven docenten op de hoogte van ontwikkelingen door het 
lezen van vakbladen en doordat zij onderling praktijkkennis uitwisselen. Scholing binnen ICBS is 
mogelijk. Dit gebeurt vooral op initiatief van de docenten zelf. Het auditteam is van mening dat ICBS 
haar docenten hierin meer zou kunnen stimuleren bijvoorbeeld door het bijwonen van congressen, het 
lezen van vakbladen en tijdschriften, het deelnemen aan workshops, etc. 
 
Borging kwaliteit personeel 
De borging van de onderwijskwaliteit (o.a. de selectie, aansturing en evaluatie van docenten) vindt 
sinds september plaats door drie opleidingsmanagers die hier voltijds aan toegewijd zijn.  
In september heeft een verversing plaats gevonden van het docentencorps waarbij vergroting van 
praktijkervaring en role-modeling voor studenten een belangrijk criterium is geweest. Tijdens de audit 
geven docenten ook aan dat het personeelsbeleid merkbaar is aangescherpt en door de lat voor 
docenten hoger te leggen, heeft er de afgelopen tijd een selectie plaatsgevonden. Daarnaast voert 
ICBS de volgende activiteiten uit om de kwaliteit van docenten en coaches te borgen: 
• Jaarlijkse docentenbijeenkomsten met o.a. aandacht voor trainingen op het gebied van toetsing. 
• Voorbereiding modules en begeleidingsactiviteiten door opleidingsmanagers met alle docenten. 
• Module evaluaties worden per module door het opleidingsmanagement met docenten besproken. 
• Jaarlijkse evaluatiegesprekken met docenten en coaches. 
• Jaarlijkse evaluatie van het docentenbestand door het opleidings- en vestigingsmanagement. 
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Om de kwaliteit van het personeel te borgen voert de opleiding een aannamebeleid, wordt 
scholingsbeleid gevoerd, worden gastdocenten ingezet en wordt zorg gedragen voor een participatie 
van docenten in de ontwikkeling van de opleiding. De inhoudelijke kwaliteit van de docenten en 
coaches is volgens het auditteam ruim voldoende. Het auditteam is wel van mening dat door het 
versterken van de samenwerking met Nyenrode, de kwaliteit van het personeel verder geborgd kan 
worden. Het auditteam is ook van mening dat ICBS meer aandacht aan de didactische vaardigheden 
van docenten zou kunnen schenken. Doordat alle docenten (recente) praktijkervaring hebben kan het 
zijn dat didactische vaardigheden in mindere mate aanwezig zijn. ICBS is zich hiervan bewust en gaat 
o.a. in het aannamebeleid meer aandacht schenken aan de didactische kwaliteit van docenten en 
daarnaast door middel van evaluaties en kritische prestatie indicatoren de didactische kwaliteit van de 
huidige docenten en coaches monitoren en verbeteren. 
 
Studenten over kwaliteit personeel 
Uit het STO 2010 blijkt dat rond de 30% van de studenten een negatief oordeel gaf over de didactische 
kwaliteiten van docenten. Studenten zijn wel tevreden over de inhoudelijke kennis van docenten en 
hun betrokkenheid. ICBS heeft op basis van module-evaluaties een scan gemaakt van het 
docentenbestand, waaruit conclusies zijn getrokken over het al dan niet voortzetten van 
samenwerkingsrelaties. ICBS verwacht dat de studenttevredenheid in het schooljaar 2010-2011 ten 
aanzien van docenten hierdoor zal verbeteren. Tijdens de audit gaven studenten aan dat zij 
waarnemen dat de kwaliteit van docenten in de laatste maanden verbeterd is. 
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4. Voorzieningen 
 
Facet 4.1. Materiële voorzieningen 
 Huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te 

realiseren 
 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Gebouw 
ICBS beschikt over 4 panden (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht) met elk een ruimte om 
(gezamenlijk) te lunchen. Het voorzieningenpakket van ICBS biedt de opleiding BBA aan medewerkers 
en studenten een opleidingsomgeving, waarin op iedere vestiging voldoende geoutilleerde ruimtes 
aanwezig zijn. Studenten kunnen gebruik maken van op de groepsgrootte en werkvormen toegespitste 
ruimten. Door het uitgangspunt van ICBS dat gezamenlijk gestalte wordt gegeven aan een 
opleidingsbedrijf, dienen docenten en coaches dezelfde gezamenlijk ruimten te gebruiken. Per groep 
zijn, waar nodig, beamers beschikbaar. Het auditteam heeft geconstateerd dat het 
voorzieningenpakket op elke vestiging voldoende is. 
 
ICT  
ICBS beschikt over een intranet met daarop de voor studieplanning en studievoortgang noodzakelijke 
informatie. Daarnaast is in de gebouwen een draadloos netwerk voor studenten beschikbaar. ICBS 
stelt als voorwaarde dat al haar studenten dienen te beschikken over een laptop.  
 
Mediatheek/ bibliotheek  
Alle ICBS vestigingen kennen een bescheiden bibliotheek. Het auditteam is het met ICBS eens dat zij 
haar bibliotheekaanbod zou kunnen uitbreiden. ICBS zou daarnaast het gebruik van literatuur door 
studenten buiten de les om beter kunnen stimuleren bijvoorbeeld door het gebruik van online 
databanken en een universiteitsbibliotheek. Dit gebeurt op dit moment weinig. 
 
Studenten over voorzieningenniveau 
Uit het STO 2010 blijkt dat 30% van de studenten tevreden is over het voorzieningsniveau. Zo’n 40% 
van de studenten is positief over de collegezalen en 33% over de werkplekken. Van alle studenten is 
tweederde tevreden over de studentenadministratie. De studenten zijn het minst tevreden over de 
ICT-voorzieningen. Er waren nogal eens problemen met het wireless Internet. Uit de analyse van de 
Internetprovider bleek dat dit kwam doordat de studenten (soms onbewust) oneigenlijk gebruik maken 
door de filmpjes etc. te up-loaden. Nadat ICBS duidelijke instructies aan studenten heeft gegeven is dit 
probleem verholpen. 
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Facet 4.2. Studiebegeleiding 
 De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten zijn adequaat 

met het oog op de studievoortgang 
 De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de 

behoefte van studenten 
 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Studiebegeleiding 
Studiebegeleiding vindt plaats door coaches en vestigingsmanagers. Taken en verantwoordelijkheden 
van de coach liggen vast in het Functieprofiel Coach en elke coach dient een gedragscode te 
ondertekenen. Een coach is verantwoordelijk voor het begeleiden van studenten met betrekking tot de 
studievoortgang, competentieontwikkeling en het leveren van een procesmatige bijdrage aan 
projecten. De coach zorgt voor aanvang van elk coachgesprek dat hij of zij zich bij de 
vestigingsmanager laat informeren over de laatste studieontwikkelingen van de betreffende student 
(cijferlijsten, studievoortgang, gedrag in de groep). De coach is daarnaast op de hoogte van het beleid 
en de inhoudelijke richtlijnen inzake coaching. De administratie die voortvloeit uit het voeren van 
coachgesprekken (afsprakenkaart, onderwerpen coachgesprekken, competentiebeoordelingen etc.) 
wordt door de coach opgebouwd en bijgewerkt in de individuele studentdossiers die centraal 
beschikbaar zijn in het archief van de betreffende vestiging. De coachdossiers zijn in te zien voor de 
coach, de student en de vestigingsmanager. 
 
Maandelijks worden de resultaten van de voortgang van zowel P- als R-competenties door de coach 
individueel met de student gesproken. Op jaarbasis vinden 10 gesprekken plaats. Een POP aanwezig in 
het coachdossier is daarbij het geëigende planningsinstrument. Waar nodig wordt aanvullende 
begeleiding ingezet. Ook kan worden doorverwezen naar meer (externe) specialistische ondersteuners. 
 
Studenten over de studiebegeleiding 
Uit het STO 2010 blijkt dat studenten redelijk tevreden zijn over de bereikbaarheid van docenten (38% 
tevreden, 36% neutraal en 26% ontevreden). Tijdens de audit kwam naar voren dat de 
ontevredenheid met name kwam door het wisselen van coach door de jaren heen en de late toedeling 
van een begeleider voor de afstudeerfase. ICBS heeft hiertoe maatregelen genomen. Studenten van 
alle vestigingen geven tijdens de auditdag aan verder zeer tevreden te zijn over de manier van 
studiebegeleiding. Zij zien hun coach als een soort vertrouwenspersoon, waar zij met al hun vragen 
terecht kunnen en die hen structuur biedt. Ook het auditteam heeft dat geconstateerd en is daarnaast 
van mening dat de systematiek van coachen buitengewoon goed bijdraagt aan de ontwikkeling en 
ondersteuning van de student en sluiten daarbij aan bij de behoefte van de student. Als dit facet alleen 
het onderwerp studiebegeleiding zou bevatten, dan zou het auditteam voor dit facet het oordeel goed 
voorstellen. Dit onderwerp bevat echter ook het onderwerp informatievoorziening. Het auditteam vindt 
het onderwerp informatievoorziening echter voldoende en komt daarom tot het eindoordeel voldoende 
voor dit facet. 
 
Informatievoorziening 
De opleiding beschikt over een geautomatiseerde registratie van studieresultaten, studievoorgang en 
de met studenten gemaakte afspraken. Op het intranet zijn o.a. modulebeschrijvingen, de studiegids, 
de OER en het jaarrooster beschikbaar. Het vestigingsmanagement en –assistent zijn dagelijks 
aanwezig en hanteren een “open deur beleid”. Docenten zijn tijdens hun blokken ook buiten de 
contacturen bereikbaar. Alle mobiele nummers van docenten en het management zijn bij studenten 
bekend. 
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Studenten over de informatievoorziening 
Uit het STO 2010 blijkt dat ongeveer de helft van de studenten niet tevreden is over de 
informatievoorziening met betrekking tot de inhoud van de opleiding en de bekendheid met de regels 
en procedures. ICBS is zich ervan bewust dat zij studenten beter kunnen informeren. Tijdens de 
auditdag heeft het auditteam geconstateerd dat het laatste half jaar de interactie tussen het 
management, de docenten/coaches en studenten verbeterd is. Informatievoorziening over les- en 
tentamenroosters wordt volgens studenten wel goed gecommuniceerd. Studenten zijn tevreden over 
de indeling van de blokperiodes en dagdeelmodules. Zij geven aan dat zij voor ICBS gekozen hebben, 
omdat ICBS structuur biedt. ICBS wil met de implementatie van een nieuwe ‘roostertool’ en 
implementatie van een nieuw studievolgsysteem, dat naar verwachting aan het einde van het eerste 
kwartaal van 2011 zal zijn afgerond, de tevredenheid over de informatievoorziening verbeteren. 
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5. Interne kwaliteitszorg 
 
Facet 5.1. Evaluatie resultaten 
 De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare 

streefdoelen 
 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Kwaliteitsbeleid 
Het auditteam is van mening dat ICBS haar kwaliteitsbeleid duidelijk heeft beschreven in het 
Handboek Kwaliteit. In haar kwaliteitsbeleid maakt ICBS gebruik van de PDCA-cyclus en aparte 
procedurebeschrijvingen. ICBS biedt een opleiding van hoge kwaliteit aan verschillende doelgroepen: 
studenten die de BBA opleiding kiezen als hbo opleiding na een mbo, havo en/of vwo of kandidaten 
met een afgebroken hbo of universitaire studie elders. Voor deze doelgroepen zijn de volgende 
kwaliteitscriteria van belang: 
• de opleiding sluit zo optimaal mogelijk aan op talent, eerder verworven competenties en 

ontwikkelbehoefte; 
• de opleiding bereidt voor of heeft betrekking op de dagelijkse praktijk en vindt zo veel mogelijk 

plaats in die praktijk; 
• de opleiding ondersteunt de ontwikkeling van zowel P- als R-competenties; 
• opleiders staan in of komen uit de praktijk; 
• de relevantie van het geleerde geldt nu, maar ook in de komende periode (van vijf jaar); 
• de opleiding wordt bekroond met een in de markt relevant diploma; 
• de opleiding neemt individu en persoonlijke ontwikkelbehoefte als uitgangspunt voor opzet, 

inrichting en uitvoering; 
• de opleidingsorganisatie is kleinschalig en persoonlijk; 
• het volgen van de opleiding is uitdagend; 
• het opleidingsinstituut heeft een reputatie en netwerk dat individuele kansen optimaliseert; 
 
Een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van ICBS is de manier waarop en de wijze waarin 
externe waardering en erkenning tot stand komt, met name de accreditatie van de opleiding BBA en 
de ISO 9001:2008 certificatie. Verlenging van deze vormen van waardering dwingen ICBS tot continue 
focus op kwaliteit. ICBS is ISO 9002 gecertificeerd en wordt jaarlijks geaudit door Certiked. Onlangs is 
de ISO certificatie verlengd.  
 
Tweemaal per jaar schrijft ICBS een management review, waarin het kwaliteitssysteem wordt getoetst 
op diverse resultaatgebieden zoals kwaliteit & borging, personeelsbeleid, financiën en 
opleidingsorganisatie & uitvoering. Met ingang van het huidige collegejaar (2010-2011) zullen kritische 
prestatie-indicatoren worden gebruikt (o.a. studentmotivatie, oudertevredenheid, docentevaluaties, 
aansluiting bij het bedrijfsleven en informatievoorziening) om uitvoering en kwaliteit te toetsen en 
hierop bij te kunnen sturen. Het auditteam vindt dit een goed initiatief. 

 
Evaluaties 
ICBS geeft haar eigen kwaliteitszorg vorm en inhoud door regelmatig te evalueren, enquêteren en 
analyseren van de uitkomsten. Het gaat om de volgende interne feedbackinstrumenten:  
 Module-evaluatie door studenten 

Elke gedoceerde module wordt geëvalueerd door de studenten middels een gestandaardiseerd 
evaluatieformulier. Het moment van evalueren vindt plaats direct na de afsluitende schriftelijke 
toets. De evaluatieresultaten worden door de assistent vestigingsmanager per module in de week 
van ontvangst ingevoerd. Het eindoordeel van de evaluaties per module wordt kenbaar gemaakt 
aan de opleidingsmanagers.  

 Module-evaluatie door docenten 
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Docenten worden in de gelegenheid gesteld de eigen ervaringen met betrekking tot een 
gedoceerde module te delen door het invullen van een docentevaluatieformulier. Elke docent is 
verplicht aan het eind van iedere module een dergelijk formulier in te vullen. De ingeleverde 
evaluatieformulieren worden door de assistent vestigingsmanager verzonden aan de 
Kwaliteitsmanager. Deze registreert en archiveert de evaluatieresultaten in het 
personeelsdossier. Het eindoordeel van de evaluaties per module wordt kenbaar gemaakt aan 
de betreffende opleidingsmanager.  

 Evaluatie docent met opleidingsmanager 
Na afloop van elke module ontvangt de opleidingsmanager een overzicht met de 
evaluatieresultaten van de studenten over de module en het functioneren hierin van de 
betreffende docent. De bevindingen in deze evaluatie worden door de opleidingsmanager met 
de betreffende docent telefonisch gedeeld en besproken binnen twee weken na einddatum van 
de module. 

 Studenttevredenheid 
Het eerste studenttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden in juli 2010. Jaarlijks wordt 
vanaf nu door ICBS een studenttevredenheidsonderzoek gehouden.   

 Medewerkertevredenheid 
Medewerkertevredenheid komt op dit moment alleen aan de orde in de gesprekkencyclus van 
functioneren en beoordelen. In het najaar van 2010 wordt het eerste medewerkers-
tevredenheidsonderzoek gehouden. 

 Interne audits 
ICBS laat de interne audits door tweedejaars studenten uitvoeren aan de hand van de ISO 
kwaliteitsmanagementbenadering in het kader van het vak Kwaliteit. De studenten bereiden de 
audits goed voor en voeren ze zorgvuldig uit. Alle processen, inclusief de management en 
ondersteunende processen worden in de audit opgenomen. 

 
Tijdens de auditdag heeft het auditteam geconstateerd dat vooral via formele en informele 
overlegmomenten periodiek geëvalueerd werd en dat module-evaluaties regelmatig worden ingezet. 
Kwaliteitszorg heeft door de wisselingen in de directie op een laag pitje gestaan. Evaluatie vond 
daarom vooral kort-cyclisch plaats. Het auditteam vindt het belangrijk dat ICBS haar 
evaluatiesystematiek op een hoger aggregatieniveau tilt (lang-cyclisch) door het systematisch inzetten 
van evaluatie-instrumenten zoals het student- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Een eerste 
zet is hierin door ICBS dit jaar gemaakt. Dit geeft het auditteam vertrouwen dat het kwaliteitsbeleid in 
de toekomst sterk zal verbeteren. De uitkomsten van de vestigingen kunnen door het verbeterde 
kwaliteitsbeleid met elkaar vergeleken worden, datzelfde geldt voor het zien van trends in de student- 
en/of medewerkerstevredenheid. Als norm kan ICBS haar kritische prestatie indicatoren (streefcijfers) 
hanteren. Daar waar afgeweken wordt, kan ICBS nu gerichter verbetermaatregelen nemen. 
 
Klachtenregeling 
ICBS kent een klachtenregeling zoals vermeld in het OER en in de ISO kwaliteitszorgbenadering 
(procedure klachten). Bij een klacht dient het klachtenformulier ingevuld te worden, te verkrijgen via 
het intranet. De vestigingsmanager bepaalt aan de hand van de inhoud of de klacht onderwijs en 
examengerelateerd is (Examencommissie) of een overige klacht (kwaliteitsmanager). Vervolgens 
noteert de vestigingsmanager de ontvangst van de klacht in het klachtenregistratiedocument. De 
Examencommissie of de kwaliteitsmanager definieert een oplossingsrichting eventueel in 
samenwerking met een betrokken deskundige. Hij of zij beoordeelt daarna of een oplossing relevant of 
mogelijk is. Indien dit niet het geval is informeert de Examencommissie of de kwaliteitsmanager de 
indiener met in kennisstelling van de vestigingsmanager. Indien een oplossing haalbaar is, bewaakt de 
vestigingsmanager de voortgang van het oplossen van het onderliggende probleem. Tijdens de audit 
geven studenten aan dat zij niet veel gebruik maken van de “officiële” klantenregeling. Door de 
kleinschaligheid en de korte lijnen kunnen docenten en het management een probleem op aangeven 
van een student direct oppakken. Studenten van meerdere vestigingen geven aan dat er wat met hun 
klacht wordt gedaan.  
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Facet 5.2. Maatregelen tot verbetering 
 De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare 

verbetermaatregelen die bijdragen aan de realisatie van de streefdoelen 
 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Na de evaluaties 
Per lesmodule worden de resultaten van de evaluaties teruggekoppeld aan de docent en besproken 
met de betrokken opleidingsmanager. Indien de resultaten tussentijds aanleiding geven tot interventie 
kan van deze procedure worden afgeweken. In een dergelijke situatie vindt altijd op voorhand overleg 
plaats met de directie. Wanneer hiertoe aanleiding is worden de bevindingen teruggekoppeld naar de 
Coördinator planning, inzet en contractadministratie. De ervaringen en bevindingen op basis van de 
evaluatieformulieren geven de opleidingsmanager de mogelijkheid gevoerd beleid bij te stellen. Het 
auditteam heeft waargenomen dat de evaluatie van bevindingen en het nemen en bewaken van hieruit 
volgende maatregelen leiden tot een gedegen overzicht van verbeterpunten. In dat overzicht staat 
aangegeven wie verantwoordelijk is en wanneer het verbeterpunt moet zijn afgerond. In de regel 
wordt over deze maatregelen gecommuniceerd tijdens het cluster- of docentenoverleg, waarbij de 
opleidingsmanager met docenten uit het eigen cluster de gelegenheid heeft gewenste aanpassingen 
met direct betrokkenen af te stemmen. 
 
Het auditteam heeft geconstateerd dat ICBS op de afzonderlijke onderdelen van de kwaliteitszorg een 
verbeterbeleid voert en sinds het afgelopen jaar heeft dit verbeterbeleid een meer formeel en 
structureel karakter gekregen. Wanneer niet aan de gestelde kwaliteitscriteria/kritische prestatie 
indicatoren wordt voldaan of wanneer sterke signalen uit het werkveld komen om iets aan te passen, 
gaat ICBS aantoonbaar actie ondernemen. Voorbeelden van genomen verbetermaatregelen in het 
afgelopen half jaar zijn: 
 Er is meer betrokkenheid van studenten gecreëerd door instelling van inspraak commissies om het 

draagvlak van veranderingen te vergroten. 
 Er is een nieuw beroeps- (en daarmee uitstroom-)profiel in overleg met het beroepenveld 

afgestemd. In het afstudeerjaar kiest de student een gerichte oriëntatie op een branche of markt 
met als doel de aansluiting op een startfunctie in de beroepspraktijk te vergroten. De student en 
het werkveld hadden hier behoefte aan. 

 Tijdens de auditdag geven de studenten aan dat zij eens een klacht hadden dat de tentamenstof 
niet aansloot bij de lesstof. Dit is direct door ICBS opgepakt en opgelost. 

 Studenten wilden graag meer aandacht voor de beroepspraktijk tijdens de lessen. Er worden nu 
door ICBS meer structureel bedrijfsbezoeken georganiseerd. 

 Studenten hadden meer behoefte aan samenhang in het curriculum. Door het aanbieden van vijf-
weekse blokperiodes waarin drie samenhangende modules aan de orde komen, biedt ICBS nu 
meer samenhang. 

 
Beheer van de verbetercyclus 
Verantwoordelijkheden en taken binnen InterCollege Business School liggen vast in de zogenaamde 
RAEW matrix. Stafmedewerkers zijn betrokken bij de kwaliteitsontwikkeling. De inhoudelijke kwaliteit 
en de monitoring van de uitvoeringskwaliteit is belegd bij de opleidingsmanagers. De 
kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het organiseren en het uitvoeren van het kwaliteitsproces. 
 
Studenten over verbeterpraktijk opleiding 
Uit het STO 2010 blijkt dat studenten min of meer tevreden zijn over hun betrokkenheid bij 
verbeteringen (34% tevreden, 32% neutraal en 34% ontevreden). Het auditteam is net als de 
studenten van mening dat ICBS de interne communicatie met betrekking tot doorgevoerde 
verbeteringen en voorgenomen verbeteracties aan alle betrokkenen kan verbeteren. De onlangs 
opgezette studentenraad en het intranet zijn voor ICBS middelen om studenten meer bij de 
verbeterpraktijk te betrekken en hen op de hoogte te houden van de genomen maatregelen. 
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Facet 5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 
 Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het 

afnemend beroepenveld van de opleiding actief betrokken 
 
Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Communicatie 
Het auditteam heeft geconstateerd dat de opleiding medewerkers en studenten systematisch en 
planmatig betrekt bij evaluaties van het onderwijsprogramma en de uitvoering ervan in verschillende 
overlegvormen. De betrokken partijen worden door het management, de kwaliteitscoördinator en de 
teamleiders geïnformeerd over de resultaten van de evaluaties en er worden verbetermaatregelen en –
acties besproken en vastgelegd. De komende jaren wil ICBS ouders, het beroepenveld en alumni meer 
systematisch bij de verbeterpraktijk van de opleiding BBA gaan betrekken. Het auditteam kan zich 
hierin vinden. 
 
Studenten 
Het eigen studenttevredenheidsonderzoek en module-evaluaties zijn mogelijkheden voor studenten om 
bij te dragen en mee te denken over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de 
organisatie. Daarnaast heeft ICBS sinds het schooljaar 2010-2011 de betrokkenheid van studenten 
geïntensiveerd door participatie in diverse overlegmomenten (beroepenveldcommissie (3x per jaar), 
studentenraad (4x per jaar) en klassenvertegenwoordigersoverleg). 
 
Medewerkers 
Module-evaluaties en het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd 
zijn mogelijkheden voor de docent om bij te dragen en mee te denken over het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Tijdens diverse overleggen zoals de docentendag (2x per 
jaar) en het clusteroverleg (per kwartaal) kunnen docenten hun input leveren. Naast informele bestaan 
er ook structurele overlegmomenten waarop de interne stafleden bijeenkomen om zaken te 
bespreken: vestigingsmanagement (maandelijks), opleidingsmanagers (maandelijks), assistenten 
overleg (4 X per jaar), coach overleg (3x per jaar) en overleg van de examencommissie (1 x per 
maand). De inbreng van de medewerkers komt tot uiting in de Management Review die 2 x per jaar 
wordt gehouden. Hierbij krijgen medewerkers de gelegenheid om mee te praten over mogelijke 
verbeterpunten voor het komende half jaar. Daarnaast organiseert ICBS 1 x per jaar een beleidsdag 
waar alle stafleden bij aanwezig zijn. 
 
Ouders 
Ouders worden tijdens jaarlijkse ouderbijeenkomsten en door middel van schriftelijke informatie op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij ICBS en de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Een 
student dient hier vooraf wel toestemming voor te geven. 
 
Werkveld 
Het werkveld heeft inbreng in de kwaliteitszorg via de Beroepenveldcommissie en via de evaluatie van 
de praktijkopdrachten en -onderzoeken. In het gesprek met vertegenwoordigers van de 
Beroepenveldcommissie heeft het auditteam geconstateerd dat sprake is van een grote inhoudelijke 
betrokkenheid van dit orgaan bij het onderwijsaanbod in relatie tot de ontwikkelingen in het 
beroepenveld. De suggestie is aan de orde geweest om de vele relaties die ICBS en haar docenten 
onderhouden met het werkveld te gebruiken om structureel informatie te betrekken uit dat werkveld 
en de stagebiedende organisaties, bijvoorbeeld door middel van regelmatige interviews, het aanbieden 
van workshops en het afnemen van enquêtes. 
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Alumni 
In oktober 2010 is de eerste alumnidag georganiseerd. De opkomst was circa 40 alumni. Uit de 
enquête en de discussie die gevoerd is, blijkt dat alumni behoefte hebben aan meer contact met de 
school en andere alumni en dat zij waarde zien in door school georganiseerde ‘netwerk borrels’. 
Daarnaast geeft een groot aantal oud studenten aan dat ze geïnteresseerd is in het aanbieden van 
gastcolleges of stageplekken.   
Verder versterking en invulling van het alumni beleid zal gericht zijn op het bijeenbrengen van alumni 
tijdens netwerkbijeenkomsten waarbij op een bedrijfskundig onderwerp dieper wordt ingezoomed door 
een deskundige. Hierbij moet gedacht worden aan ca. 4X per jaar een specifiek onderwerp belichten. 
Ook zal InterCollege zorgen dat alumni via een website, internet of ander platform in contact kunnen 
blijven met elkaar en met school. Doel hierbij is elkaars netwerk beter te benutten, gastsprekerschap 
te bevorderen onder alumni en voor een koppeling van stage adressen te zorgen. ICBS wil haar alumni 
actief benaderen voor het vervullen van rollen als docent, afstudeerbegeleider en de 
Beroepenveldcommissie. Het auditteam vindt het nieuw ingezette alumnibeleid een goed initiatief. 
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6. Resultaten 
 
Facet 6.1. Gerealiseerd niveau  
 De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde 

eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen  

 

Oordeel: Voldoende 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Afsluitende toetsing 
Tijdens een 27 weken durende stage leveren studenten een concrete bijdrage aan een werkorganisatie 
door middel van het opzetten van een onderzoek, project en/of plan op BBA-niveau, dat de student 
vastlegt in een scriptie (Bachelor Thesis). De producten van het afstudeertraject zijn: 

1.  Een scriptie met daarin een verslag van de aanpak, vervulling opdracht en gebruikte theorie, 
op te stellen onder begeleiding van een afstudeerbegeleider van ICBS in opdracht van een 
externe stagebegeleider. 

2.  Een reflectieverslag in het kader van persoonlijke ontwikkeling, op te stellen onder begeleiding 
en in samenspraak met de coach (volgens een vast format) 

3.  De presentatie / verdediging. 
 
De scriptie en de resultaten van de stage en onderzoek wordt door studenten gepresenteerd en 
verdedigd voor een commissie. De commissie bestaat uit de voorzitter van de Examencommissie, de 
afstudeerbegeleider van ICBS en een extern commissielid. De commissie bepaalt het cijfer van het 
afstudeertraject. Dit cijfer bestaat uit de volgende componenten: 

1.  De afstudeerscriptie (70%) 
2.  De scriptieverdediging (20%) 
3.  De gevolgde procedure (10%) 

 
Borging eindniveau 
Het auditteam heeft geconstateerd dat de opleiding op voldoende wijze borgt dat elke student het 
gewenste eindniveau bereikt. ICBS zet hiertoe de volgende instrumenten in: 
• Ingangseisen van het afstudeerjaar staan beschreven in de OER en in de gids zoals hieronder 

genoemd. 
• Er worden instructie- en informatiebijeenkomsten (terugkomdagen) georganiseerd voor 

examenkandidaten. 
• Alle informatie, de voorbereiding, richtlijnen, leerdoelen en eisen van het afstudeertraject (stage 

en de afstudeerscriptie) staan in de ICBS Afstudeergids vermeld. 
• In de gehele procedure zijn 2 go-no-go momenten; Een goedkeuringsprocedure door de 

examencommissie aan het begin van het afstudeertraject waaronder een geaccordeerd 
stageformulier en plan van aanpak en daarnaast op een later moment toestemming tot 
verdediging van een scriptie.  

• Externe inhoudelijke begeleiding door een stagebegeleider vanuit de opdrachtgever 
(stageovereenkomst) en interne proces begeleiding door een afstudeerbegeleider 
(begeleidingsovereenkomst) en een coach (reflectieverslag). 

• Toekenning van studiepunten voor zowel de stage als de scriptie op basis van het eindproduct, de 
verdediging en de gevolgde procedure, beoordeeld door de commissie met als doel om na te gaan 
of de student startbekwaam is. Het eindoordeel van de commissie wordt genoteerd op een 
beoordelingsformulier afstudeertraject en een beoordelingsformulier persoonsgebonden 
competenties. 

Sinds juli 2010 is de Examencommissie versterkt met twee externe leden en haar invulling van taken 
heeft een structurele borging gekregen. Deze (externe) Examencommissieleden gaan zich o.a. bezig 
houden met de beoordeling van het resultaat van de eindscripties en de borging van de aansluiting op 
het werkveld. 
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Het gerealiseerd niveau en een vervolgopleiding/een baan 
In de startjaren 2003-2006 zijn 173 studenten met hun opleiding begonnen. Daarvan hebben er 142 
de ICBS opleiding afgerond. Volgens ICBS zijn 38 kandidaten begonnen met een vervolgopleiding, 
waarvan 32 (23%) op master niveau (allen academisch), 18 van hen zijn afgestudeerd, 11 nemen nog 
deel aan de opleiding en 3 kandidaten zijn gestopt met een master zonder af te ronden(14%). Van de 
kandidaten die doorstromen naar een (academische) master rondt dus 86% die met succes af. 
 
In het alumnionderzoek hebben 103 respondenten (73% van populatie afgestudeerden) een antwoord 
gegeven op de vraag hoeveel maanden na afstuderen ze zijn begonnen in een baan/ondernemerschap. 
Daaruit blijkt dat:  
• 60,19 % onmiddellijk aan het werk kan/gaat; 
• 14,56 % binnen 1-3 maanden aan het werk kan/gaat; 
• 10,68 % binnen 4-6 maanden aan het werk kan/gaat 
• 9,71 % na 6 maanden aan het werk kan. 
• 4,85% reist of anderszins nog niet op zoek is naar een baan; 
 
Elke afstudeerbegeleider vanuit het bedrijfsleven evalueert de student op haar resultaten en getoonde 
competenties gedurende de afstudeerstage en scriptie. Van de afgelopen twee jaren was de score van 
de afstudeerbegeleiders gemiddeld een 7 (op een schaal van 10). Dit geeft een indicatie dat het 
werkveld tevreden is met het niveau van de afstuderende student en het afgeleverde bachelor niveau. 
 
Oordeel auditteam over gerealiseerd niveau 
Het auditteam is van mening dat de criteria van het afstudeerproject worden beschreven en toegepast. 
De eindbeoordeling is objectief doordat een drietal beoordelaars (één externe, één interne beoordelaar 
en een onafhankelijke voorzitter vanuit de Examencommissie) wordt betrokken bij het 
afstudeerproces. Het gerealiseerd niveau is hbo-niveau. Daarnaast wordt de kwaliteit van de 
afstudeerprojecten bewaakt door de Examencommissie en worden de rapporten geëvalueerd door de 
externe Examencommissieleden. Op deze manier heeft de opleiding de kwaliteit van het gerealiseerde 
eindniveau geborgd. Het auditteam doet wel de suggestie om afstudeerbegeleiders bij deze evaluaties 
te betrekken, zodat zij daarvan kunnen leren. Het organiseren van een bijeenkomst met 
afstudeerbegeleiders voorafgaand aan de afstudeerfase, vindt het auditteam dus een goed initiatief.  
Ook vindt het auditteam de ingezette verbetermaatregelen ten aanzien van toegepast onderzoek zinvol 
(zie facet 1.1). ICBS leert studenten op deze manier eerder en frequenter in de opleiding hoe zij 
literatuuronderzoek moeten uitvoeren en hoe zij methodes in de afstudeerrapportage kunnen 
gebruiken. Het auditteam is samen met ICBS van mening dat ICBS het eindniveau van haar studenten 
met de in huis aanwezige kennis en de expertise van docenten op een hoger niveau zou kunnen tillen. 
Zeker, omdat de opleiding zeer gemotiveerde studenten heeft, die graag willen leren.  
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Facet 6.2. Onderwijsrendement 
 Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met 

relevante andere opleidingen  
 Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers 

  
Oordeel: Goed 
Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen. 
 
Streefcijfers en Uitkomsten 
Het streefcijfer voor het percentage geslaagden was 80% na 3 jaar in het driejarige programma. Het 
nieuwe curriculum zorgt ervoor ICBS nieuwe streefcijfers moet formuleren. De streefwaarde van het 
afstudeerrendement na 4 jaar in het vierjarige programma wordt 80% na 4 jaar en in het driejarige 
programma 75% na 3 jaar en 80% na 4 jaar. 
 
In onderstaande tabel volgen de vestigingsoverstijgende resultaten. De resultaten per vestiging volgen 
in de bijlage. 

Cohorten 

2003-
2010 

  

Voltijd  

 

Instroom 
in eerste 
leerjaar 
(aantal) 

Propedeuserendement*  
 

Opleidingsrendement Uitval  

    Na 1 

jaar  

Na 1 

jaar  

Na 2 

jaar  

Na 2 

jaar 

Na 3 jaar 

(nominaal) 

Na 3 jaar 

(nominaal) 

Binnen 

4 jaar  

Binnen 

4 jaar 

In 1e 

jaar  

In 2e 

jaar 

In 3e 

jaar 

 Totaal uitval 

    (Aantal) (%) (Aantal 

Cum) 

(% cum) (Aantal) (%) (Aantal 

Cum) 

(% cum) (%) (%) (%) (% cum – 

aantal cum) 

03-04 22 22 100% 22 100% 17 77,3% 22 100% 0,0% 0,0% 0% 0% 

04-05 50 42 84,0% 42 84,0% 31 62,0% 38 76,0% 16,0% 4,0% 0% 20,0% - (10) 

05-06 47 42 89,4% 42 89,4% 40 85,1% 41 87,2% 10,6% 0,0% 0% 10,6% - (5) 

06-07 54 42 77,8% 42 77,8% 37 68,5% 41 75,9% 22,2% 0,0% 0% 22,2% - (12) 

07-08 55 46 86,8% 46 86,8% 30 56,6% Ntb Ntb 9,4% 1,9% 0% 11,3% - (6) 

08-09 74 66 89,2% 66 89,2% Ntb Ntb Ntb Ntb 10,8% 4,1% Ntb Ntb 

09-10 63 50 79,4% Ntb Ntb Ntb Ntb Ntb Ntb 19,1% Ntb Ntb Ntb 

* Tenminste voldaan aan de voorwaarden voor de voorwaardelijke overgang.            
 
Het propedeuserendement na 1 jaar bedraagt gemiddeld 87% en na 2 jaar gemiddeld 88% met 
daarbij een ondergrens van 71% (Utrecht cohort 2009-2010) en een bovengrens van 100% (Utrecht 
cohort 2003-2004 en Den Haag cohort 2003-2004 en cohort 2004-2005). De studenten van de 
vestiging Den Haag lijken hogere propedeuserendementen te halen dan de studenten van de vestiging 
in Utrecht. De vestigingen in Rotterdam en Amsterdam zijn onlangs gestart. Een vergelijking daarmee 
is dus nog niet mogelijk. 
 
Op basis van de gegevens van de afstudeerders wordt een gemiddeld rendement gerealiseerd van 
70% na drie jaar (start opleiding 2003-2007). Dat is 10% lager dan het ICBS streefrendement. Als 
gekeken wordt naar de vestigingoverstijgende tabel dan zien we gemiddeld een daling in de 
opleidingsrendementen na drie jaar van cohort 2005-2006 (85%), naar cohort 2006-2007 (69%) en 
cohort 2007-2008 (57%). Na vier jaar bedraagt het gemiddelde rendement 85%. Dit is hoger dan het 
streefcijfer van 80%. 
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De uitval in het eerste studiejaar is gemiddeld genomen het hoogst. In de propedeuse vindt door ICBS 
een selectie plaats. In het tweede jaar vallen nog enkele studenten af en in het derde jaar heeft de 
opleiding geen studiestakers. Gemiddeld genomen valt 13% tot 14% af.  
 
Analyse en verbetermaatregelen 
In vergelijking met het rendement in het regulier economisch hbo onderwijs (52,4% na vijf jaar)2 is 
het rendement van ICBS met gemiddelde 85% na vier jaar veel hoger. Het auditteam vindt dit 
buitengewoon positief. Ook het selecterende karakter van de propedeuse door ICBS werkt, want de 
meeste studenten vallen in het eerste jaar uit.  
 
De dalende trend van de afstudeerrendementen kan door ICBS verklaard worden, doordat ICBS de 
criteria om te mogen afstuderen afgelopen jaar heeft aangescherpt: 
 Voor start aan de afstudeerstage (aantal behaalde ECTS)  
 Om te mogen opgaan voor verdediging (go-nog go beslissing) 

 
 
 
 

                                               
2 Afstudeergegevens instroom 2004/HBO raad 
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5. OORDEELSCHEMA 
 
 

Bachelor of Business Administration 
Voltijd 

 
Onderwerp   /   Facet Oordeel 

1. Doelstellingen Opleiding  V 
1.1. Domeinspecifieke eisen V  
1.2. Niveau bachelor G  
1.3. Oriëntatie hbo V  

 
2. Programma  V 
2.1. Eisen hbo V  
2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma V  
2.3. Samenhang programma V  
2.4. Studielast G  
2.5. Instroom V  
2.6. Duur V  
2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud V  
2.8. Beoordeling en toetsing V  

 
3. Inzet van Personeel  V 
3.1. Eisen hbo G  
3.2. Kwantiteit personeel V  
3.3. Kwaliteit personeel V  

 
4. Voorzieningen  V 
4.1. Materiële voorzieningen V  
4.2. Studiebegeleiding V  

 
5. Interne Kwaliteitszorg  V 
5.1. Evaluatie resultaten V  
5.2. Maatregelen tot verbetering V  
5.3. Betrekken van medewerkers,studenten,alumni en beroepenveld V  

 
6. Resultaten  V3 
6.1. Gerealiseerd niveau V  
6.2. Onderwijsrendement G  

 
Samenvattend oordeel  V 

 
Derhalve adviseert Hobéon Certificering de NVAO de hbo-bacheloropleiding Bachelor of Business 
Administration, verzorgd door InterCollege Business School Croho nummer 39226 met al haar locaties 
te accrediteren. 

                                               
3 Extra aantekening: goed 
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BIJLAGE I Programma Audit InterCollege Business School 
 
Datum:  28 oktober 2010 
Opleiding:  Bachelor of Business Administration  
Vestigingsadres: Maliebaan 79, 3581 CG, Utrecht (Tel. Nr. 030 – 272 00 64) 
Gespreksruimte: 1e etage nieuwbouw 
 
 

Tijd / 
Lokaal 

Gesprekspartners + Namen Auditoren  Onderwerpen 

Vanaf 
08.15  
 

Lead auditor:  
R.J.M. (Rob) van der Hoorn 
 
Werkveld- en Vakdeskundigen:  
dr. P. (Paul) Breman 
prof. dr. D.J. (Jan) Eppink 
drs. K. (Klaas) Toes 
 
Studentlid: 
A. (Anne-Fleur) Blom 
 
Secretaris: 
I.M. (Inge) Gies Broesterhuizen 
 

Auditteam (6) 
  

Inloop door en ontvangst van het 
auditteam 

08.30 – 
09.00 
 

Voorbespreking Auditteam (6) 
 

Voorbespreking auditteam 
 

09.00 – 
09.45 
 

Directie / Vestigingsmanager Utrecht  
 
Teun van Rappard (directeur) 
Rob Verboog (Vestigingsmanager Utrecht) 
Marcel Zwart (Adviseur Directie inzake 
Onderwijsbeleid) 
 
Margriet van Ast (Projectmanager) 

Auditteam (6) 
 

Kennismaking 
Definitieve vaststelling programma 
Strategisch beleid, visie en missie  
Marktpositie, instroom, toelating, 
vrijstellingen 
Relatie beroepenveld , Alumnibeleid 
Internationalisering,  
Innovatie 
Kwaliteitszorg 
Personeel en scholing 
Resultaten en rendementen 

09.45 – 
10.30  
 

Opleidingsmanagement 
 
Guido Heijman (Opleidingsmanager) 
Paul Heinerman (Opleidingsmanager) 
Hans de Boer (Opleidingsmanager) 
 
Margriet van Ast (Projectmanager) 

Auditteam (6) 
 

Curriculum en aanpassingen daarin 
Toetsen en beoordelen 
Instroom, toelating, vrijstellingen, EVC 
Praktijkcomponent, stage, afstuderen 
Minoren 
Studie(loopbaan)begeleiding 
Studeerbaarheid, studielast 
Kwaliteitszorg 
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Tijd / 
Lokaal 

Gesprekspartners + Namen Auditoren  Onderwerpen 

10.30 – 
10.45 

Pauze 
 
 

Auditteam (6) 
 

Interne terugkoppeling, verificatie 

10.45- 
11.30 
 
 
 
 

Docenten en coaches 
 
Annelies Haase (Docent / Coach) 
Kenneth Macnack (Docent / Coach) 
Lex van Gulik (Docent) 
Pascal van Dooren (Docent) 
Vivace Schreurs (Docent) 
Fred van den Elst (Docent) 
Martin van Zwol (Docent) 
Ranjeet Gajadhar (Docent) 
 

Auditteam (6) 
 

Relatie beroepenveld  
Onderwijsontwikkeling / curriculum 
Instroom / propedeuse 
Samenhang programma 
Studie(loopbaan)begeleiding 
Toetsen en beoordelen 
Eindkwalificaties 
Praktijkcomponent, stages 
Internationalisering  
Deskundigheidsbevordering, pop’s 

11.30- 
12.15 
 
 
 
 

Examencommissie en toetscommissie 
 
Henny Nieuwenhuis (Voorzitter Ex. Cie.) 
Dorijo Haukes (Secretaris Ex. Cie.) 
Guido Heijman (Lid Ex. Cie.) 
Hans de Boer (Lid. Ex. Cie.) 
Jan van der Heijden (Extern lid Ex. Cie.) 
Carolien de Monchy (Extern lid Ex. Cie.) 
 

Auditteam (6) 
 

Toetsen en beoordelen 
Bezwaar en beroep 
Vrijstellingen en EVC 
Onderwijsontwikkeling 
Studeerbaarheid, studielast 
Gerealiseerd niveau 

12.15 – 
13.00 
 

Lunch Auditteam (6) 
 

Lunch, interne terugkoppeling, 
verificatie 

13.00 – 
13.45 

Rondleiding 
 
Rob Verboog (Vestigingsmanager Utrecht) 
Vroni Wiggers (Assistent-Vestigingsmanager) 
 

Auditteam (6) 
 

Rondleiding voorzieningen 

13.45 – 
14.30 
 

Kwaliteitszorg 
 
Hendrien Broens (Kwaliteitsmanager) 
 
Margriet van Ast (Projectmanager) 
 

Auditteam (6) 
 

Kwaliteitszorg 
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Tijd / 
Lokaal 

Gesprekspartners + Namen Auditoren  Onderwerpen 

14.30 – 
15.30 
 

Studenten  
 
Casper Companjen (3e leerjaar) 
Jordi Nijboer (3e leerjaar) 
Rik Heerema (2e leerjaar) 
Erik van de Veerdonk (2e leerjaar) 
Fryse van Dijk (1e leerjaar) 
Albert Coppens (1e leerjaar) 
Ernst-Jan de Vries (1e leerjaar) 
 

Auditteam (6) 
 

Informatievoorziening 
Aansluiting vooropleiding, toelating 
Toetsen en beoordelen 
Studiebegeleiding, incl. stages en 
afstuderen  
Praktijkcomponent in de opleiding 
Studeerbaarheid, studielast 
Materiële voorzieningen  
Bezwaar en beroep 

15.30 – 
15.45 

Pauze Auditteam (6) Interne terugkoppeling, verificatie 

15.45 – 
16.15 
 

Verificatie Documenten Auditteam (6) 
 

Verificatie documenten 

16.15 – 
16.30 

Nader te bepalen gesprekspartners 
(iedereen beschikbaar) 

(Deel) 
Auditteam 

Pending issues 
 

16.30-
17.15 

Intern overleg en voorlopige bevindingen Auditteam (6) 
 

Intern overleg en bepaling voorlopige 
beoordeling 

17.15 - 
17.45 

Voorlopige Terugkoppeling 
 
Alle geïnteresseerde betrokkenen. 

Auditteam (6) 
 

Terugkoppeling voorlopige beoordeling
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Programma Audit InterCollege Business School  
 
Datum:  29 oktober 2010 
Opleiding:  Bachelor of Business Administration 
Vestigingsadres: Banstraat 29, 1071 JW, Amsterdam (Tel. Nr. 020 – 675 8567) 
Gespreksruimte: Aan te geven door Assistent-Vestigingsmanager 
 
 
Tijd / Lokaal Gesprekspartners + Namen Auditoren  Onderwerpen 

08:00 –  
08:15  

Ontvangst en kennismaking 
 
Lead auditor:  
R.J.M. (Rob) van der Hoorn 
 
Secretaris: 
I.M. (Inge) Gies Broesterhuizen 
 

Auditteam (2) 
 

Inloop door en ontvangst van het auditteam 

08:15 – 08:45 Vestigingsmanager 
Amsterdam 
 
Martin van der Sluis 
(Vestigingsmanager Amsterdam) 
 
Hendrien Broens 
(Kwaliteitsmanager) 
 

Auditteam (2) 
 

Kennismaking 
Strategisch beleid, visie en missie  
Marktpositie, instroom, toelating, vrijstellingen 
Relatie beroepenveld 
Regionale inkleuring 
Resultaten en rendementen 

08:45 – 09:30 Studenten  
 
Riekelt Kaptein (3e leerjaar) 
Nathalie Soliman (3e leerjaar) 
Fabienne Bouland (2e leerjaar) 
Nevil Persoon (2e leerjaar) 
Sander Benner (1e leerjaar) 
Davey Blok (1e leerjaar) 
 

Auditteam (2) 
 

Informatievoorziening 
Aansluiting vooropleiding, toelating 
Toetsen en beoordelen 
Studiebegeleiding  
Praktijkcomponent in de opleiding 
Studeerbaarheid, studielast 
Materiële voorzieningen 

09:30 – 10:00 Rondleiding voorzieningen 
 
Martin van der Sluis 
(Vestigingsmanager Amsterdam) 
 
Suzanne Heijnis (Assistent-
Vestigingsmanager) 
 

Auditteam (2) 
 

Rondleiding voorzieningen 
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Programma Audit InterCollege Business School  
 
Datum:  29 oktober 2010 
Opleiding:  Bachelor of Business Administration 
Vestigingsadres: Zeestraat 62, 2518 AC, Den Haag (Tel. Nr. 070 – 345 1110) 
Gespreksruimte: Aan te geven door Assistent-Vestigingsmanager 
 
Tijd / Lokaal Gesprekspartners + Namen Auditoren  Onderwerpen 

11:15 –  
11:30  

Ontvangst en kennismaking 
 
Lead auditor:  
R.J.M. (Rob) van der Hoorn 
 
Secretaris: 
I.M. (Inge) Gies Broesterhuizen 
 

Auditteam 
(2) 
 

Inloop door en ontvangst van het auditteam 

11:30 – 12:00 Vestigingsmanager Den Haag 
 
Hedy Schoenmakers – 
(Vestigingsmanager Den Haag) 
 
Hendrien Broens (Kwaliteitsmanager) 
 

Auditteam 
(2) 
 

Kennismaking 
Strategisch beleid, visie en missie  
Marktpositie, instroom, toelating, vrijstellingen 
Relatie beroepenveld 
Regionale inkleuring 
Resultaten en rendementen 

12:00 – 12:45 Studenten  
 
Andres Adelaar (3e leerjaar) 
Alexander Springer (3e leerjaar) 
Mo Damman (2e leerjaar) 
Bas Visee (2e leerjaar) 
Marjolaine Oudot (2e leerjaar) 
Alex Ramaer (1e leerjaar) 
Marieke de Haan (1e leerjaar) 
 

Auditteam 
(2) 
 

Informatievoorziening 
Aansluiting vooropleiding, toelating 
Toetsen en beoordelen 
Studiebegeleiding  
Praktijkcomponent in de opleiding 
Studeerbaarheid, studielast 
Materiële voorzieningen 

12.45 – 13.30 
 

Beroepenveldcommissie (BVC) 
 
Waldo van Leeuwen (Lid BVC) 
Martin Bergonje (Lid BVC) 
 

Auditteam 
(2) 
 

Relatie beroepenveld  
Onderwijsontwikkeling / curriculum 
Eindkwalificaties 
Gerealiseerd niveau 

13:30 – 14:00 Rondleiding voorzieningen 
 
Hedy Schoenmakers – 
(Vestigingsmanager Den Haag) 
 
Nienke Lancee (Assistent-
Vestigingsmanager) 
 

Auditteam 
(2) 
 

Rondleiding voorzieningen 
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BIJLAGE II Kwantitatieve gegevens van de opleiding 
 
Studenten (per locatie en per variant) 
 

Variant 
Locatie 

Totaal 
Overzicht 

Voltijd 
Locatie  

Den Haag 

Voltijd 
Locatie  
Utrecht 

Voltijd 
Locatie  

Rotterdam 

Voltijd 
Locatie  

Amsterdam 

Totaal aantal studenten in 2009-2010: 183 studenten 
 

Cohort 2009 – 2010 
 

63 16 17 13 17 

Cohort 2008 – 2009 
 

74 14 48 12  
Geen / 0 

Cohort 2007 – 2008 
 

53 23 30  
Geen / 0 

 
Geen / 0 

Cohort 2006 – 2007 
 

54 17 37  
Geen / 0 

 
Geen / 0 

Totaal aantal studenten 
2009-2010 uitgesplitst 
naar de vooropleiding 
van studenten 

mbo-4: 29 
havo: 119  
vwo:32 
overig: 3 

mbo-4: 5 
havo: 34 
vwo: 8 
overig: 1 

mbo-4: 19 
havo: 53 
vwo: 10 
overig: 1 

mbo-4: 1 
havo: 15 
vwo: 7 
overig: - 

mbo-4: 4 
havo: 17 
vwo: 7 
overig: 1 

Aantal aan de opleiding 
verbonden docenten 
(2010-2011)* 

 
66 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

Aantal aan de opleiding 
verbonden coaches 
(2010-2011) 

 
5 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

Aantal fte docenten op 
(10950 contacturen /     
 1050 uur per fte) 
(2010-2011) 

12,6 fte 
 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

Docent – student ratio 
(2010-2011) 

1 : 12,9  
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

Aantal docenten tevens 
werkzaam in 
beroepspraktijk 
(2010-2011) 

 
53 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

Aantal docenten met 
een master opleiding 
(ex. Phd) 
(2010-2011) 

 
57 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

Aantal docenten met 
een Phd 
(2010-2011) 

 
2 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

Aantal fte in 
kenniskringen 
(2010-2011) 

 
nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

 
Nvt 

 

* Hierbij wordt uitgegaan van de stand van zaken per 1 oktober 2010. In de Management Review wordt ten aanzien van het aantal  

aan de opleiding verbonden docenten en coaches uitgegaan van de stand van zaken in augustus 2010. Op de visitatiedagen is 

eveneens een op dat moment actueel geldend overzicht beschikbaar.
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Rendementen (per locatie en per variant) 
 
 

Cohorten 

2003-

2010 

  

Voltijd  

Locatie 

Den Haag 

Instroom 

in eerste 

leerjaar 

(aantal) 

Propedeuserendement  

(tenminste voldaan aan 

voorwaarden voor  

voorwaardelijke overgang)       

Opleidingsrendement Uitval  

    Na 1 

jaar  

Na 1 

jaar  

Na 2 

jaar  

Na 2 

jaar 

Na 3 jaar 

(nominaal) 

Na 3 

jaar 

(nomin

aal) 

Binnen 

4 jaar  

Binnen 

4 jaar 

In 1e 

jaar  

In 2e 

jaar 

In 

3e 

jaar 

  

    (Aantal) (%) (Aantal 

Cum) 

(% 

cum)  

(Aantal) (%) (Aantal 

Cum) 

(% 

cum) 

(%) (%) (%) (% 

cum) 

2003-2004 11 11 100% 11 100% 10 90,91

% 

11 100% 0% 0% 0% 0% 

2004-2005 20 20 100% 20 100% 12 60% 17 85% 0% 10% 

(2) 

0% 10% 

(2) 

2005-2006 16 13 81,25% 13 81,25% 13 81,25

% 

13 81,25% 18,75% 

(3) 

0% 0% 18,75% 

(3) 

2006-2007 17 16 94,11% 16 94,11% 15 88,23

% 

15 88,23% 5,88% 

(1) 

0% 0% 5,88% 

(1) 

2007-2008 23 21 91,3% 21 91,3% 13 56,52

% 

Ntb Ntb 4,35% 

(1) 

0% 0% 4,35% 

(1) 

2008-

2009* 

14 13 92,86% 13 92,86% Ntb Ntb Ntb Ntb 7,14% 

(1) 

0% Ntb Ntb 

2009-2010 16 14 87,5% 14 87,5% Ntb Ntb Ntb Ntb 12,5% 

(2) 

Ntb Ntb Ntb 

 

* De vestiging te Amsterdam is van start gegaan in collegejaar 2009-2010 met 1 eerstejaarsgroep van 17 studenten en 1 

tweedejaarsgroep van 12 studenten. Deze tweedejaarsgroep bestond uit 1 nieuwe instromer in jaar 2, 7 studenten uit cohort 2008-

2009 van de vestiging te Utrecht en 4 studenten uit cohort 2008-2009 van de vestiging te Den Haag. Het opleidingsrendement van 

voornoemde cohorten wordt desalniettemin meegenomen in de totalen van de oorspronkelijke vestiging (respectievelijk Utrecht en 

Den Haag). 
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Cohort

en 

2003-

2010 

  

Voltijd  

Locatie 

Utrecht 

Instroom 

in eerste 

leerjaar 

(aantal) 

Propedeuserendement  

(tenminste voldaan aan 

voorwaarden voor  

voorwaardelijke overgang)       

Opleidingsrendement Uitval  

    Na 1 

jaar  

Na 1 

jaar  

Na 2 

jaar  

Na 2 

jaar 

Na 3 

jaar 

(nomina

al)  

Na 3 

jaar 

(nomin

aal) 

Binnen 

4 jaar  

Binnen  

4 jaar  

In 1e 

jaar  

In 2e 

jaar 

In 

3e 

jaar 

  

    (Aantal) (%) (Aantal 

Cum) 

(% 

cum)  

(Aantal) (%) (Aantal 

Cum) 

(% 

cum) 

(%) (%) (%) (% 

cum) 

2003-

2004 

11 11 100% 11 100% 7 63,64% 11 100% 0% 0% 0% 0% 

2004-

2005 

30 22 73,33% 22 73,33% 19 63,33% 21 70% 26,7% 

(8) 

0% 0% 26,7

% 

(8) 

2005-

2006 

31 29 93,55% 29 93,55% 27 87,1% 28 90,32% 6,45% 

(2) 

0% 0% 6,45

% 

(2) 

2006-

2007 

37 26 70,27% 26 70,27% 22 59,46% 26 70,27% 29,73% 

(11) 

0% 0% 29,73

% 

(11) 

2007-

2008 

30 25 83,33% 25 83,33% 17 56,7% Ntb Ntb 13,33% 

(4) 

3,33% 

(1) 

0% 16,67

% 

(5) 

2008-

2009* 

48 43 89,58% 43 89,58% Ntb Ntb Ntb  Ntb 10,42% 

(5) 

4,17% 

(2) 

Ntb Ntb 

2009-

2010 

17 12 70,59% 12 70,59% Ntb Ntb Ntb Ntb 29,41% 

(5) 

Ntb Ntb Ntb 

 
 

* De vestiging te Amsterdam is van start gegaan in collegejaar 2009-2010 met 1 eerstejaarsgroep van 17 studenten en 1 

tweedejaarsgroep van 12 studenten. Deze tweedejaarsgroep bestond uit 1 nieuwe instromer in jaar 2, 7 studenten uit cohort 

2008-2009 van de vestiging te Utrecht en 4 studenten uit cohort 2008-2009 van de vestiging te Den Haag. Het 

opleidingsrendement van voornoemde cohorten wordt desalniettemin meegenomen in de totalen van de oorspronkelijke 

vestiging (respectievelijk Utrecht en Den Haag). 
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Cohorten 

2003-2010 

  

Voltijd  

Locatie 

Rotterdam 

Instroo

m in 

eerste 

leerjaa

r 

(aantal

) 

Propedeuserendement            

(tenminste voldaan aan 

voorwaarden voor  

voorwaardelijke overgang)        

Opleidingsrendement Uitval  

    Na 1 

jaar  

Na 1 

jaar  

Na 2 

jaar  

Na 2 

jaar 

Na 3 

jaar  

(nomin

aal) 

Na 3 

jaar 

(nomin

aal) 

Binnen 

4 jaar  

Binnen 

4 jaar  

In 1e 

jaar  

In 2e 

jaar 

In 

3e 

jaar 

  

    (Aantal) (%) (Aantal 

Cum) 

(% 

cum)  

(Aantal

) 

 (%) (Aantal 

Cum) 

(% 

cum) 

(%) (%) (%)  (% 

cum) 

2003-2004 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2004-2005 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2005-2006 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2006-2007 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2007-2008 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2008-2009* 12 10 83,33% 10 83,33% Ntb Ntb Ntb Ntb 16,67

% 

(2) 

8,33% 

(1) 

Ntb Ntb 

2009-2010 13 11 84,62% 11 84,62% Ntb Ntb Ntb Ntb 15,38

% 

(2) 

Ntb Ntb Ntb 

* De vestiging te Rotterdam is van start gegaan in collegejaar 2008-2009 met 1 eerstejaarsgroep van 12 studenten. 

 

Cohorten 

2003-2010 

  

Voltijd  

Locatie 

Amsterdam 

Instro

om in 

eerste 

leerja

ar 

(aanta

l) 

Propedeuserendement         

(tenminste voldaan aan 

voorwaarden voor  

voorwaardelijke overgang)       

Opleidingsrendement Uitval  

    Na 1 

jaar  

Na 1 

jaar  

Na 2 

jaar  

Na 2 

jaar 

Na 3 

jaar 

(nomina

al)  

Na 3 

jaar 

(nomin

aal) 

Binnen 

4 jaar  

Binnen 

4 jaar  

In 1e 

jaar  

In 2e 

jaar 

In 3e 

jaar 

  

    (Aantal) (%) (Aantal 

Cum) 

(% 

cum)  

(Aantal)  (%) (Aantal 

Cum) 

(% 

cum) 

(%) (%) (%)  (% 

cum) 

2003-2004 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2004-2005 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2005-2006 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2006-2007 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2007-2008 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2008-2009 Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

2009-2010* 17 13 

 

76,47% Ntb Ntb Ntb Ntb Ntb Ntb 17,65

% 

(3) 

Ntb Ntb Ntb 

* De vestiging te Amsterdam is van start gegaan in collegejaar 2009-2010 met 1 eerstejaarsgroep van 17 studenten en 1  

tweedejaarsgroep van 12 studenten. Deze tweedejaarsgroep bestond uit 1 nieuwe instromer in jaar 2, 7 studenten uit cohort 

2008-2009 van de vestiging te Utrecht en 4 studenten uit cohort 2008-2009 van de vestiging te Den Haag. Het 

opleidingsrendement van voornoemde cohorten wordt desalniettemin meegenomen in de totalen van de oorspronkelijke 

vestiging (respectievelijk Utrecht en Den Haag). 
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Rendementen (vestigingsoverstijgend) 
 
 

Cohorten 

2003-

2010 

  

Voltijd  

 

Instro

om in 

eerste 

leerjaa

r 

(aantal

) 

Propedeuserendement  

(tenminste voldaan aan 

voorwaarden voor  

voorwaardelijke overgang)       

Opleidingsrendement* Uitval  

    Na 1 

jaar  

Na 1 

jaar  

Na 2 

jaar  

Na 2 

jaar 

Na 3 

jaar 

(nomina

al)  

Na 3 

jaar 

(nomin

aal) 

Binnen 

4 jaar  

Binnen 

4 jaar 

In 1e 

jaar  

In 2e 

jaar 

In 

3e 

jaar 

  

    (Aantal) (%) (Aantal 

Cum) 

(% 

cum) 

(Aantal) (%) (Aantal 

Cum) 

(% 

cum) 

(%) (%) (%) (% 

cum) 

2003-

2004 

22 22 100% 22 100% 17 77,27% 22 100% 0% 0% 0% 0% 

2004-

2005 

50 42 84% 42 84% 31 62% 38 76% 16% 

(8) 

4% 

(2) 

0% 20% 

(10) 

2005-

2006 

47 42 89,36% 42 89,36% 40 85,12% 41 87,23

% 

10,64% 

(5) 

0% 0% 10,64% 

(5) 

2006-

2007 

54 42 77,78% 42 77,78% 37 68,52% 41 75,92

% 

22,22% 

(12) 

0% 0% 22,22% 

(12) 

2007-

2008 

53 46 86,79% 46 86,79% 30 56,60% Ntb Ntb 9,43% 

(5) 

1,89% 

(1) 

0% 11,32% 

(6) 

2008-

2009 

74 66 89,19% 66 89,19% Ntb Ntb Ntb Ntb 10,81% 

(8) 

4,05% 

(3) 

Ntb Ntb 

2009-

2010 

63 50 79,37% Ntb Ntb Ntb Ntb Ntb Ntb 19,05% 

(12) 

Ntb Ntb Ntb 

 
* In de bijlagen van de Management Review is ten aanzien van het vestigingsoverstijgend opleidingsrendement een tabel 

opgenomen waarin de aantallen en percentages afstudeerders eveneens per kwartaal (in het vierde jaar) zijn opgenomen. 

 
Contacturen  
 
Definitie:  Daadwerkelijke contact/college-uren onder begeleiding van een docent per leerjaar per klas*. In 
het totaal van contacturen per leerjaar per klas is niet opgenomen het aantal coachingsuren (10 uur per 
collegejaar per student) en is niet meegenomen het aantal uur afstudeerbegeleiding ten behoeve van de 
afstudeerstage in het derde leerjaar (27 uur per afstudeerkandidaat). 
 

Totaal contacturen 2010-2011 
Overzicht vierjarig curriculum 
(alle vestigingen gelijk) 

Studiejaar 1 Studiejaar 2 Studiejaar 3 Studiejaar 4 

Onderwijsactiviteiten waarbij 
docenten fysiek aanwezig is 

978 790 968 269 

Onderwijsactiviteiten waarbij 
docenten niet-fysiek aanwezig zijn 

835 1227 1047 1505 

 

* In collegejaar 2010- 2011 is sprake van 4 klassen in het eerste leerjaar, 4 klassen in het tweede leerjaar en 5 klassen in het 

derde leerjaar. In totaal is in 2010-2011 dan ook sprake van 10950 contacturen over alle leerjaren en klassen.  
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BIJLAGE III Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen  
 
R.J.M. (Rob) van der Hoorn MBA, voorzitter, is een van de directeuren van de Hobéon Groep 
en heeft binnen het hoger onderwijs ruime ervaring op het gebied van kwaliteitszorg. Daarnaast 
houdt hij zich onder andere bezig met financieel economische vraagstukken voor hoger 
onderwijsinstellingen. 
 
prof. dr. D.J. (Jan) Eppink, vak- en werkvelddeskundige, studeerde Economie aan de 
Faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, behaalde daar in 
1967 zijn doctoraal examen met als specialisatie Bedrijfseconomie en promoveerde, eveneens aan 
de VU, in 1978. In 1989 werd hij aan de VU benoemd tot bijzonder hoogleraar Strategie en 
Omgeving en in 1995 tot (parttime) hoogleraar Management en Organisatie. Vanaf 1982 heeft 
Eppink als senior-adviseur een groot aantal functies bekleed bij (middel)grote adviesorganisaties 
en vervulde gedurende zijn loopbaan een groot aantal bestuurlijke functies. Zijn ervaring met 
docentschappen zijn talrijk, evenals zijn lidmaatschappen van raden van toezicht en 
adviesorganen.  
 
dr. P. (Paul) Breman, werkveld- en vakdeskundige, behaalde zijn doctoraal in 
(organisatie)sociologie in 1982 aan de Rijksuniversiteit Leiden en zijn doctoraat in de 
bedrijfskunde (1998) aan Henley Management College/Brunel University in de UK. Breman is 
lector Organiseren van Innovatie aan de Hogeschool Utrecht en tevens senior-organisatieadviseur 
bij Twynstra Gudde. Daarnaast is Breman als afstudeerbegeleider MSc verbonden aan de Open 
Universiteit, als docent Master of Public Administration aan het Instiute of Social Studies te 
Paramaribo en als second supervisor Doctoral Studies aan Henley Business School of Reading 
University, UK. Ook heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan, ondermeer op het gebied van 
sociale innovatie, organisatiecultuur en –ontwikkeling, en competentiemanagement. 
 
drs K. (Klaas) Toes, werkvelddeskundige, is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam opgeleid 
tot Bedrijfseconoom en sinds 1985 werkzaam op het snijvlak van menselijke motivatie en 
bedrijfsresultaten. Variërend van de implementatie van het retailconcept van de Shellshops, tot 
aan de implementatie van de Permanente Sales Ontwikkeling van de Private Bankers van ABN 
AMRO. In 2002 heeft dhr. Toes als directeur en mede-eigenaar van het bedrijf Gooiconsult het 
concept Navigator opgezet, om het  rendement van leren inzichtelijk te maken. Navigator heeft 
daarvoor een uitgebreide productlijn, waaronder Evaluator© ontwikkeld.  
 
A. (Anne-Fleur) Blom, studentlid, is vierdejaars studente Management, Economie & Recht aan 
Hogeschool Utrecht. 
 
I.M. (Inge) Gies Broesterhuizen, heeft een bedrijfs-economische achtergrond, werkte twee 
jaar ter ondersteuning van de directie bij een MKB-bedrijf. Naast werkzaamheden voor Hobéon 
Business Consult is zij actief op het gebied van instroomonderzoeken bij Hobéon Management 
Consult. Als secretaris bij Hobéon Certificering is zij betrokken bij diverse accreditatietrajecten in 
het hoger onderwijs.  
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BIJLAGE IV Werkwijze, beoordelingsprocedure en beslisregels 
 
 
Werkwijze en beoordelingsprocedure  
 
Werkwijze 
Bij de beoordeling van de betreffende (voltijd) opleiding is uitgegaan van het door de NVAO 
vastgestelde “Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs”. Daarin staan de 
onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet 
richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of 
de basiskwaliteit van die  opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. 
 
Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvariant geldt het 
volgende: 
 
Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in 
voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een opleiding Bachelor of Business 
Administration van InterCollege Business School op hbo-niveau. Het auditteam heeft dit kader in 
zijn beoordeling betrokken.  
 
Beoordelingsprocedure 
De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten:  
 
1  Documentenanalyse 
Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door de opleiding Bachelor of Business 
Administration van InterCollege Business School aangeleverde schriftelijke informatie:  
zie Bijlage V. 
 
Op basis van de door opleidingen aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld 
kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de opleidingsvarianten.  
Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, 
innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, 
resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen.  
 
Voorafgaand aan de visitatie werd het management van de betreffende opleiding(en) op de 
hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn 
documentanalyse. 
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2  Audit 
De audit was gericht op een actieve ‘controle’ door middel van een visitatie4, uitgevoerd door een 
auditteam bestaande uit een kernteam met daarin twee externe onafhankelijke deskundigen, een 
student van een verwante opleiding, een voorzitter en een secretaris vanuit Hobéon Certificering. 
Voor de audit bij de verschillende leergebieden is dit kernteam aangevuld met een vakexpert op 
het specifieke leergebied. 
  
Onder ‘controle’ moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus 
(management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de 
in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde 
uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte 
informatie verifieerbaar is.  
 
Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is 
aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en 
anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de 
materiële voorzieningen betreft-  ook door eigen waarneming.  
 
Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te 
stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma en van de 
daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. 
 
Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten 
beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven.  
Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleidingen werd voorgelegd voor 
een toets op eventuele feitelijke onjuistheden.  
 
Beslisregels 
Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts ‘onvoldoende’ of ‘voldoende’ 
scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ of 
‘excellent’ scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. 
 
Onderwerp 
A. Een onderwerp scoort ‘voldoende’, indien alle facetten van dat onderwerp ten minste 

‘voldoende’ hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp ‘onvoldoende’ en de 
overige ten minste ‘voldoende’ hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan 
beschikbaar is voor het facet met de score ‘onvoldoende’. 

 
B. Een onderwerp scoort ‘onvoldoende’, indien één facet van dat onderwerp ‘onvoldoende’ heeft 

gescoord en  voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. 
 
C. Een onderwerp scoort ‘onvoldoende’, indien meer dan één facet van dat onderwerp 

‘onvoldoende’ heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen 
zijn.  

 
Facet 
D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam:  

 uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende 
regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; 

 primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. 
 
Extra aantekening 

                                               
4  Visitatie heeft op 28 en 29 oktober plaatsgevonden. 
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E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan ‘voldoende’ gerechtvaardigd is, wordt dat als 
‘extra aantekening’ vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels:  
 een onderwerp krijgt de extra aantekening ‘goed’, indien alle facetten van dat onderwerp 

‘goed’ hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp ‘voldoende’ en de overige 
facetten ‘goed’ of ‘excellent’ hebben gescoord;5 

 een onderwerp krijgt de extra aantekening ‘excellent’, indien alle facetten van dat 
onderwerp ‘excellent’ hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp ‘goed’ en de 
overige facetten ‘excellent’ hebben gescoord;  

 een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat 
onderwerp ‘onvoldoende’ heeft gescoord. 

 
 

                                               
5  Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 (“Programma”) acht facetten. Eén ervan betreft 

de duur van de opleiding.  
Het daarbij vermelde criterium (240 EC) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste 
waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen 
komen voor een hbo bachelor accreditatie. ‘Duur’ is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- 
‘Kwaliteit Personeel’ of ‘Onderwijsrendement’. Bij de beslissing of het onderwerp “Programma” een extra 
aantekening ‘goed’ dan wel ‘excellent’ verdient, wordt het facet ‘Duur’ dan ook buiten beschouwing gelaten.  
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BIJLAGE V Geraadpleegde documenten 
 
 
 Management Review;   
 Studiegids; 
 Onderwijs- en Examen Regeling – OER; 
 Visitatierapport ‘Bachelor of Business Administration, Certiked september 2004’ 
 Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: 

o strategische keuzen en de positie in de markt,  
o interne organisatie,  
o de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne 

managementrapportages en verbetermaatregelen, 
o ontwikkelingen in het beroepenveld,  
o beroeps- en opleidingsprofielen,  
o (validatie) eindcompetenties,  
o curricula en de interne en externe evaluatie daarvan,  
o werkvormen,  
o toetsing en beoordeling,  
o kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid,  
o internationalisering,  
o instroombeleid,  
o studiebegeleiding,  
o onderwijsrendement.  

 
Inclusief additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie: 
 overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleidingen overleg 

voeren; 
 verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld;  
 overzicht CV’s van (gast)docenten; 
 netwerkoverzicht docenten; 
 verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; 
 verslagen van docentevaluaties; 
 verslagen van coachingsgesprekken met studenten;  
 detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; 
 stageverslagen en -beoordelingen; 
 de ‘beroepsproducten’ die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; 
 de ‘eindproducten’ van studenten. 

 


