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bijlage
2 Beoordelingskader

Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO 
(Sterf. 2014, nr 9832).

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat in het adviesrapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke 
gronden het panel de kwaliteit van het Ad-programma voldoende heeft bevonden.

Advies panel
Samenvatting bevindingen en overwegingen van het panel.

In de naam van dit Ad-programma, zijnde Ad-programma Bedrijfskunde is volgens het panel 
de relatie met de hbo-bacheloropleiding Bedrijfskunde voldoende zichtbaar.

Het panel onderschrijft de doelstellingen van het Ad-programma om studenten die een 
vooropleiding op mbo-4-niveau hebben en die reeds werkzaam zijn in dit werkveld, de 
mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen op bedrijfskundig gebied. Daarnaast stelt 
het panel met instemming vast dat de studenten het programma niet alleen kunnen volgen 
als eindopleiding maar ook als opstap naar de bacheloropleiding. De functies die het Ad- 
programma voor de afgestudeerden heeft genoemd, komen het panel als realistisch voor.

Inlichtingen
Monique van den Bos 

+31 (0)70 312 23 17 
m.vandenbos@nvao.net

Parkstraat 28 | 2514 JK | Postbus 85498 | 2508 CD Den Haag 
PO. Box 85498 /  2508 CD The Hague / The Netherlands 
T + 31 (0)70 312 2300 | F + 31 (0)70 312 2301 
info@nvao.net | www.nvao.net
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Pagina 2 van 6 Naar het oordeel van het panel heeft de Hogeschool NHA voor het Ad-programma met zorg 
een eigen beroeps- en opleidingsprofiel opgesteld, met als basis daarvan een behoorlijke 
analyse van de arbeidsmarkt voor de Ad-afgestudeerden. Daaruit blijkt een voldoende 
vraag naar deze afgestudeerden. De eindkwalificaties die deel uitmaken van dat profiel, zijn 
op gepaste wijze verwoord en zijn voldoende onderscheiden van die van de bachelor- 
opleiding. Ook zijn ze afgestemd op het landelijke profiel voor de opleidingen Bedrijfskunde 
en stemmen ze overeen met de dublin-descriptoren Short Cycle en met niveau 5 van het 
Nederlandse kwalificatieraamwerk. Daardoor zijn de eindkwalificaties gelegitimeerd en 
weerspiegelen ze het gewenste niveau voor een Ad-programma. Het programma zal zorgen 
voor regelmatige actualisering van het beroeps- en opleidingsprofiel.

De eindkwalificaties van het Ad-programma zijn volledig en evenwichtig in het curriculum 
verwerkt. Het curriculum weerspiegelt de deelgebieden van de bedrijfskunde. Het panel 
bepleit wel het deelgebied van de marketing uitgebreider te behandelen en de deelgebieden 
inkoop en logistiek en marketing en verkoop nader op de eisen van de beroepspraktijk af te 
stemmen. Ook beveelt het panel aan de inhoud anders te structureren, de samenhang te 
versterken en het curriculum duidelijker te presenteren.

Omdat de laatste twee onderwijseenheden van het curriculum (30 EC) specifiek voor het 
Ad-programma zijn ontwikkeld en omdat sprake is van een eigen afsluitend onderdeel, kan 
volgens het panel gesproken worden van een eigenstandig curriculum voor dit programma. 
Er is een doorstroomprogramma voorzien van 150 EC. Alhoewel dit nog niet uitgewerkt is, 
heeft het panel er vertrouwen in dat het naar behoren zal worden opgezet.

Het panel beschouwt het aandeel van de beroepspraktijk in het curriculum als toereikend. 
Verschillende onderdelen in het curriculum dragen daar duidelijk aan bij. Daarnaast zal de 
beroepenveldcommissie ook in de toekomst op de aansluiting bij de praktijk toezien.

Het panel heeft enkele aanbevelingen over de oriëntatie van het Ad-programma. Zo is het 
aanbieden van meer verschillende literatuur gewenst, opdat de studenten zich breder 
oriënteren. Daarnaast zou het praktijkgerichte onderzoek minder zwaar moeten worden 
aangezet dan nu beoogd wordt. Ook is het zinvol de internationale dimensie van het 
programma te heroverwegen, omdat deze nu wat fragmentarisch is.

De toelatingseisen voor het Ad-programma komen overeen met de wettelijke eisen voor 
toelating tot een hbo-opleiding. De werkplekscan om na te gaan of de werkplek van de 
student toereikend is voor de stage en het afstuderen, voldoet. Het Ad-programma kent een 
open inschrijving en is niet bedoeld voor studenten van één of meer bepaalde organisaties. 
De vrijstellingsregeling van het programma is gepast.

Het didactisch concept van het Ad-programma dat uitgaat van de zelfstandigheid van de 
studenten en van het belang van eigen ervaringen, sluit aan bij dit programma en de 
beoogde groep studenten. Het concept is naar behoren uitgewerkt in leerlijnen en in 
werkvormen als studiemateriaal, de elektronische leeromgeving en contactdagen.

Het Ad-programma heeft volgens het panel voldoende maatregelen genomen om de 
studeerbaarheid te bevorderen, ook voor studenten met een functiebeperking. Het Ad- 
programma voldoet aan de wettelijke eisen voor omvang en duur.



Pagina 3 van 6 Het personeelsbeleid van het Ad-programma is in de ogen van het panel toereikend. De 
vakinhoudelijke en onderwijskundige capaciteiten en de vooropleiding van de 
onderwijsgevenden (ontwikkelaars, docenten, begeleiders en examinatoren) voldoen. De 
vaste medewerkers van het bureau van de hogeschool zijn voldoende bekwaam en 
ervaren. Het aantal onderwijsgevenden kan relatief gemakkelijk uitgebreid worden, mocht 
de groei van het programma dat nodig maken.

Het schriftelijke studiemateriaal en de vernieuwde elektronische leeromgeving zijn passend 
voor het onderwijs. Dat geldt ook voor de externe locaties voor onderwijs en examinering.
De informatievoorziening en de studiebegeleiding van het Ad-programma zijn toereikend.

Het panel acht het systeem van kwaliteitszorg van het Ad-programma solide en effectief. 
Binnen het systeem worden evaluaties gehouden en wordt gezorgd voor verbeteringen, 
waar dat nodig is. Ook zijn de verschillende stakeholders voldoende bij de kwaliteit van het 
programma betrokken.

Het panel is te spreken over het beleid en de uitvoering van de toetsing en beoordeling. Zo 
zijn de deskundigheid, taakopvatting en onafhankelijkheid van de examencommissie naar 
behoren gewaarborgd en ziet deze commissie direct en via de toetscommissie afdoende toe 
op de inhoud en de procedures van de toetsing. Ook doen de toetsvormen recht aan de 
competenties en leerdoelen die getoetst moeten worden. Daarnaast zet het Ad-programma 
voldoende instrumenten in om de validiteit en betrouwbaarheid van toetsing en beoordeling 
te verzekeren. Voorbeelden van dat laatste zijn toetsmatrijzen, rubrics, kalibreersessies en 
het inzetten van twee examinatoren bij de beoordeling van de stage en het afstudeerproject.

De financiële voorzieningen voor het programma zijn volgens het panel toereikend. De door 
de hogeschool afgegeven afstudeergarantie voldoet ook.

Advies van het panel
Het panel adviseert de NVAO om voldoende te besluiten ten aanzien van de kwaliteit van 
het nieuwe Associate-degreeprogramma Bedrijfskunde van de Stichting Hogeschool NHA.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van het panel en in het bijzonder de 
aanbevelingen ten aanzien van het curriculum (blz. 24 paneladvies).
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Ingevolge het bepaalde in artikel 5a.10, derde lid, in verbinding met artikel 5a.11, zesde lid, 
van de WHW heeft de NVAO het college van bestuur van de Stichting Hogeschool NHA te 
Panningen in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen tot besluit d.d. 3 
oktober 2016 naar voren te brengen. Bij e-mail van 18 oktober 2016 heeft het college van 
bestuur ingestemd met het voornemen tot besluit.

De NVAO besluit de aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Bedrijfskunde (120 
EC; variant: deeltijd; locatie: Panningen) van de Stichting Hogeschool NHA te Panningen 
als voldoende te beoordelen.

Graad: Ad

Van kracht tot en met 30 augustus 20211 

Croho-onderdeel: economie 

Den Haag, 31 oktober 2016

'/P. Zevenbergen 
(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.

1 Deze termijn is identiek aan die van de bijbehorende hbo-bacheloropleiding
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Onderwerp Standaarden Oordeel

1 Beoogde 
eindkwalificaties

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

Voldoet

2 Programma 2. De oriëntatie van het programma waarborgt de 
ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek en/of de beroepspraktijk

Voldoet

3. De inhoud van het programma biedt studenten de 
mogelijkheid om de beoogde eindkwalificaties te 
bereiken

Voldoet

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

Voldoet

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

Voldoet

6. Het programma is studeerbaar Voldoet
7. De opleiding voldoet aan wettelijke eisen met 

betrekking tot de omvang en de duur van het 
programma

Voldoet

3 Personeel 8. De opleiding beschikt over een doeltreffend 
personeelsbeleid

Voldoet

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

Voldoet

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

Voldoet

4 Voorzieningen 11. De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn 
toereikend voor de realisatie van het programma

Voldoet

12. De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan 
studenten bevorderen de studievoortgang en sluiten 
aan bij de behoefte van studenten

Voldoet

5 Interne kwaliteitszorg 13. De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan 
de hand van toetsbare streefdoelen

Voldoet

14. Bij de interne kwaliteitszorg zijn de opleidings- en 
examencommissie, medewerkers, studenten, alumni 
en het afnemend beroepenveld van de opleiding 
actief betrokken

Voldoet

6 Toetsing 15. De opleiding beschikt over een adequaat systeem van 
toetsing

Voldoet

7 Afstudeergarantie en 
financiële 
voorzieningen

16. De instelling geeft aan studenten de garantie dat het 
programma volledig kan worden doorlopen en stelt 
toereikende financiële voorzieningen beschikbaar

Voldoet

Algem ene conclusie Voldoet
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-  Prof. dr. A.J. Kil, director Executive PhD programmes, emeritus hoogleraar Didactiek van 
Research voor Professionals, Nyenrode Business Universiteit (voorzitter);

-  Drs. W.E. van den Brandt, managing director Silicon Polder Fund (panellid);
-  T. Fleerackers, opleidingshoofd voor KMO-management, Karei de Grote Hogeschool, 

Antwerpen (panellid);
-  S. Markowski, student hbo-bachelor Bedrijfskunde, HZ University of Applied Sciences, 

Vlissingen (student-lid).

Het panel werd bijgestaan door mr. M.P. van den Bos, beleidsmedewerker NVAO, 
procescoördinator en drs. W. Vercouteren RC, secretaris (gecertificeerd).


