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Breukelen
26 juni2012
25 en 26 oktober 201 2

12 maart2013

Beoordelingskader
Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2010, nr

21523).

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat in het visitatierapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op

welke gronden het panel de kwaliteit van de opleiding voldoende heeft bevonden.

Advies van het visitatiepanel
Samenvatting bevindingen en ovenregingen van het panel (hierna ook: de commissie)

Beoogde eindkwalificaties
De masteropleiding Controlling geldt als wetenschappelijke beroepsopleiding die uitgaat van

een combinatie van werken en leren; de opleiding is zodanig ingericht dat deze parallel

loopt aan de carrière van de student. De opleiding beoogt om ondezoekende professionals

op te leiden die de academische vaardigheden bezitten om hun beroepspraktijk op
professionele wijze in te vullen. Het opleidingsdoel is vertaald naar eindkwalificaties die

vakspeciflek zijn en expliciet verbonden zijn met de Dublin-descriptoren. Alle descriptoren

zijn venverkt in de vakken van de masteropleiding.
De beroepsorganisatie van controllers, de Vereniging van Registercontrollers (VRC), heeft

in 2010 haar beroeps- en opleidingsprofiel geactualiseerd. De masteropleiding Controlling is

conform het VRC-profìel vormgegeven.
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Om ondezoekende professionals op te leiden is een programma nodig dat zowel
ondezoeksvaardigheden als vaardigheden voor de beroepspraktijk ontwikkelt. De

commissie constateert dat de opleiding een goede balans heeft gevonden tussen aandacht
voor de wetenschappelijke vaardigheden en de praktische oriëntatie op het beroepenveld.

De commissie heeft veel waardering voor het ontwikkelingstraject 'De Luiken Open',
waarmee de opleiding inspeelt op de eisen die worden gesteld aan de toekomstige
controller. Deze moet niet alleen mee kunnen praten over de steeds verdergaande
ontwikkelingen binnen het vakgebied, maar dient ook een signaleringsfunctie te kunnen
vervullen bij constateringen van ondeugdelijkheid.

Op basis van de bestudering van het curriculum en de panelgesprekken heeft de commissie
vastgesteld dat het reguliere masterprogramma van 60 EC goed doordacht is, en voldoet
aan de wettelijke eisen. De opleiding biedt studenten een premasterprogramma van
maximaal 47 EC, en beziet de premaster- en de masteropleiding als één geheel; studenten
kunnen zonder premaster niet instromen in de masteropleiding Controlling. Hoewel de
commissie heeft waargenomen dat de opleiding de instroomeisen en het selectieproces
(inclusief vrijstellingenbeleid) goed in kaart heeft gebracht, vindt ze het bezwaarlijk dat zelfs
studenten die de bachelor Accountancy aan Nyenrode hebben behaald niet direct kunnen
instromen in de master Controlling.

De consequenties en de risico's van het concept van werken en leren zijn goed in kaart
gebracht en er zijn initiatieven ontwikkeld om de studenten betrokken te houden bij hun

studie. De werkvormen sluiten aan bij de leerdoelen, en studenten worden voldoende in
staat gesteld om de beoogde eindkwalifìcaties te bereiken.

Personeel
De commissie heeft vastgesteld dat het onderuv'rjs in voldoende mate wordt verzorgd door
wetenschappelijk gekwalificeerd personeel. Daarnaast komen studenten Controlling in

voldoende mate in aanraking met professionele rolmodellen door de inbreng van externe
docenten die in relevante praktijk werkzaam zijn. De commissie heeft een positief beeld
gekregen van de inhoudelijke en didactische kwaliteiten van het docentencorps. Ze
beschikken over voldoende ervaring om de doelstelling van de opleiding te realiseren. Ook
scoren zij hoog op toegankelijkheid. Het wetenschappelijk niveau en de actuele
ondezoekservaring zijn aanzienlijk verhoogd in vergelijking met de vorige visitatie. Het
personeelsbeleid voorziet in didactische trainingen, vakinhoudelijke overleggen en
persoonlijke begeleiding van nieuwe docenten. Docenten worden beoordeeld via
vakevaluaties en tentamenevaluaties; bij onvoldoende functioneren worden maatregelen
genomen. De staf-studentratio is 1:39.

Voorzieningen
De ondenvijslocatie Nyenrode in Breukelen biedt - ondanks de matige bereikbaarheid -
meenruaarde aan alle bij de opleiding betrokken partijen. De beschikbare materiële
voorzieningen dragen bij aan een inspirerende leeromgeving. Daarnaast zijn ook
studiebegeleiding en informatievoorziening op een adequate manier vormgegeven;
laagdrempelig en proactief, met oog voor de studievoortgang. Studenten zijn tevreden en
geven te kennen dat de voorzieningen aansluiten bij hun behoeften. De universiteit is alert
op het op peil houden van een hoog niveau van voorzieningen, en voert waar gewenst en

nodig vernieuwingen door.
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De opleiding beschikt over een kwaliteitszorgsysteem waarmee wordt gecontroleerd of de

ondenruijsleeromgeving studenten in staat stelt de eindkwalificaties te halen. De commissie
heeft geconstateerd dat de opleiding een breed palet aan evaluaties heeft ontwikkeld,
gericht op studenten, docenten en alumni. Ook heeft de commissie vastgesteld dat de
resultaten van evaluaties worden besproken in de opleidingscommissie en worden
doorgeleid naar de vakgroepen; doorgaans leiden deze uitkomsten tot aanpassingen en
verbeteringen.

De commissie heeft geconstateerd dat na de visitatie van 2007 door de opleiding een
verbetertraject op een aantal onderdelen in gang is gezet, hetgeen inmiddels onder meer
geleid heeft tot een aanzienlijke verhoging van het niveau van de masterscripties en een

betere doorstroming in het scriptietraject.

Een punt van zotg voor de commissie is de constatering dat de examencommissie haar
wettelijke taken nog niet uitoefent; deze taken zijn nog belegd binnen andere gremia van de
opleiding, zoals de vakgroepen. De examencommissie heeft tijdens de visitatie de
verwachting uitgesproken dat binnen een jaar het nieuwe toetsbeleid zal zijn vastgesteld
door de examencommissie. De commissie benadrukt de noodzaak van een snelle
implementatie van dit beleid door de examencommrssre.

Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties
Om te kunnen vaststellen of studenten de beoogde cursorische leerdoelen daadwerkelijk
behalen, heeft de commissie 15 masterscripties bestudeerd. Op basis van deze steekproef
stelt de commissie vast dat het eindniveau van de scripties overeenkomt met datgene wat
men van een afgestudeerde controller mag ven¡rachten. Ook de toetsen die de commissie
heeft bekeken, voldeden aan de eisen.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van het panel over het versterken van de
werkzaamheden van de examencommissre.

Bestuurlijke afspraak
Gelet op het belang van een goed functionerende examencommissie zoals beschreven in

de Wet Versterking Besturing en in lijn met de opmerkingen hierover in het visitatierapport,
heeft de NVAO met de instelling een bestuurlijke afspraak gemaakt. Uiterlijk 1 april2015 zal
de instelling een jaarverslag van de examencommissie over het academiejaar 2013-2014
toezenden aan de NVAO.
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lngevolge het bepaalde in artikel5a.10, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het college
van bestuur van Nyenrode Business Universiteit te Breukelen in de gelegenheid gesteld zijn
zienswijze op het voornemen tot besluit van 7 oktober 2013 naar voren te brengen. Bij

e-mail van 23 oktober 2013 heeft de instelling gereageerd op het voornemen tot besluit. Dit

heeft geleid tot aanvulling van bijlage 2 in het definitieve besluit.

De NVAO besluit accreditatie te verlenen aan de wo-master Controlling (60 ECTS; variant:
deeltijd; locatie: Breukelen) van de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. De NVAO
beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als voldoende.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en is van kracht tot en met 31 december
2019.

Den Haag, 6 november 2013

De NVAO
Voor deze

Yu

R.P

(bestuurder)

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door
een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen
van bezwaar bedraagt zes weken.
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Beoordel¡ng
door het
panel
deeltijd

StandaardenOnderwerp

1 De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft
inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan
internationale eisen

l. Beoogde
e¡ndkwal¡ficaties

G
2 De oriéntatie van het programma waarborgt de ontw¡kkeling van
vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en/of
de beroepsprakt¡jk

3 De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid
om de beoogde eindkwal¡fìcaties te bereiken.

4 De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en biedt
studenten de mogelijkheid om de beoogde eindkwalificaties te
bereiken

5 Het programma sluit aan bÜ de kwalificaties van de instromende
studenten

6 Het programma is studeerbaar

2. Programma

7 De opleiding voldoet aan wettelijke eisen met betrekking tot de
omvang en de duur van het programma

I De opleiding beschikt over een doeltreffend personeelsbeleid

9 Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke,
onderwijskundige en organìsatorische realisatie van het programma

'10 De omvang van het personeel is toereikend voor de realisatie
van het programma

3. Personeel

G11. De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend
voor de realisatie van het programma

G

4. Voor¿ieningen

12. De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten
bevorderen de studievoortgang en sluiten aan b¡j de behoefte van
studenten

13. De opleiding wordt per¡odiek geëvalueerd, mede aan de hand
van toetsbare streefdoelen

14. De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor
aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan realisat¡e van
de streefdoelen.

5. Kwaliteitszorg

15. Bij de interne kwaliteitszorg ziin de opleidings- en
examencommlssie, medewerkers, studenten, alumnl en het
afnemend beroepenveld van de opleiding actief betrokken

16. De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing
en toont aan dat de beoogde e¡ndkwalificaties worden gerealiseerd

e¡ndkwalificat¡es

6. Toets¡ng en
gerealiseerde

Opleiding als
qeheel

E¡ndoordeel
het

de opleiding als wordt op dezelfde schaal gegeven
krijgen
geheel

voldoende M, goed (G) of over
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Tabel 1: Rendement

Cohort 2009 2010 2011

Rendement 34o/o 10o/o n.v.t

Tabel 2: Docentkwal iteit

Graad MA PhD BKO

Percentage 35o/o 65o/o

*Nyenrode zal in de bestaande deskundigheidbevordering van docenten meer structuur aanbrengen
conform de afspraken rondom de Basiskwalificatie Onderwijs

Ta bel 3 : Stu d ent-d oce ntrati o

Ratio 39

Tabel 4: Contacturen

masterjaar bestaat uit de waarvan de contacturen individueel worden bepaald

Studiejaar 1 2

Contacturen 234
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- Prof. dr. J.J.A. (Hans) Leenaars (voorzitter), lid Raad van Bestuur BNG, hoogleraar
Accounting lnformation Systems aan de Universiteit van Amsterdam;

- Prof. dr. H. (Henri) Olivier, emeritus hoogleraaraan de Universiteit van Luik;

- Prof. dr. E.H.J. (Eddy) Vaassen, hoogleraar Accountancy aan de Universiteit van Tilburg;

- Prof. dr. A. (Arco) van de Ven, hoogleraar Accounting lnformation Systems aan
TiasNimbas (Universiteit van Tilburg) en hoogleraar Controlling aan de Open Universiteit;

- M.S. (Merel) Vlasveld BSc, masterstudent Accountancy, Auditing en Control, en student
postmaster Registeraccountancy aan de VU Amsterdam.

Het panel werd ondersteund doorA.M. (Agnes) Mos, secretaris (gecertificeerd) en F. (Floor)
Meijer, projectleider.


