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Samenvatting 
 

In december 2016 is de bestaande hbo-bachelor voltijdopleiding Tuinbouw en Akkerbouw van de 

HAS Hogeschool bezocht door een visitatiepanel van NQA. Het betreft een voltijdopleiding met 

vier afstudeervarianten: Applied plant research, Global trade & business management, Cultivation 

& technology en Topklas ondernemen. De opleiding heeft een Engelstalige variant: Horticulture & 

Business Management. Het panel beoordeelt de opleiding als goed.  

 

Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 

 

De opleiding ontvangt voor standaard 1 het oordeel goed. 

 

De opleiding Tuinbouw en Akkerbouw hanteert de landelijke en gangbare eisen qua het 

beroeps/opleidingsprofiel en qua het beoogde bachelorniveau en heeft deze uitgewerkt naar drie 

beheersingsniveaus. De opleiding definieert daarbij twee aanvullende onderwijsdoelen: 

internationalisering en innovatie. De aandacht voor internationalisering en de plaats van 

onderzoek in het hbo-programma zijn helder en goed doordacht. De opleiding betrekt het 

werkveld goed en actief bij de verificatie van de eindkwalificaties. 

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

 

De opleiding ontvangt voor standaard 2 het oordeel goed. 

 

Het opleidingsprogramma van de opleiding TA (Nederlandstalig en Engelstalig) dekt de 

eindkwalificaties. Studenten, docenten en werkveld zijn enthousiast over de opzet en inhoud van 

het opleidingsprogramma. Het opleidingsprogramma bevat zeker voldoende kennis en 

vaardigheden voor studenten om zich goed voor te bereiden op stages, afstuderen en de 

arbeidsmarkt. Praktijk- en beroepsvaardigheden zitten verweven in het hele programma in 

praktijkopdrachten, -projecten, stages en de afstudeer-beroepsopdracht.  

De opzet van het programma en de module-inhouden zijn helder beschreven. Studenten ervaren 

veel ruimte om het programma af te stemmen naar hun interesses, leerbehoefte en hun 

afstudeerspecialisatie. Studenten kunnen zich goed oriënteren op de vier afstudeerprofielen. Met 

de minor in het derde studiejaar kunnen studenten zich extra verdiepen of juist verbreden ter 

voorbereiding op het afstuderen. Mede door de kleinschaligheid en de goede begeleiding is er 

een goed vangnet om studenten te begeleiden. Het panel concludeert dat de opleiding zeer 

studentgericht is en een uitdagend programma voert.  

Het docententeam heeft in voorgaande jaren het opleidingsprogramma herzien en toont daarbij 

haar kundigheid en haar enthousiasme. De relatie met het werkveld is stevig, mede doordat 

iedere docent connecties heeft met de praktijk, via werk, onderzoeks- of onderwijstaken. De 

variatie aan taken is uitdagend voor docenten en verrijkt het onderwijs door de inbreng van 

praktijkervaring. De opleiding slaagt er in om betaalde praktijkopdrachten uit het werkveld te 

verkrijgen voor het onderwijs. Dit komt ten goede aan het onderwijs en de begeleiding van 

studenten. De opleiding beschikt over uitstekende voorzieningen (tuin, kas en laboratoria) om 

vaardigheden en kennis toe te passen en te oefenen. 
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Standaard 3: Toetsing 

 

De opleiding ontvangt voor standaard 3 het oordeel voldoende. 

 

De opleiding heeft de toetsing en beoordeling versterkt, mede door HAS-breed beleid. De 

toetsprocedures en –criteria zijn aangescherpt en meer eenduidig vastgelegd, zeker in de 

afstudeerfase. Ondanks dat docenten de beoordelingen onderling al beter afstemmen, kan dit 

nog een stap verder ontwikkelen qua onderbouwing van beoordelingen en de afstemming van de 

rollen in de beoordeling. Positief is dat de examencommissie tekortkomingen signaleert en de 

opleiding hier op aanspreekt. Dit, en het feit dat docenten BKE-geschoold zijn, ziet het panel als 

positieve punten voor de verdere ontwikkeling van de toetsing en beoordeling. De 

borgingsmechanismen werken en leveren goede input voor de verdere infasering van de nieuwe 

beoordelingswijzen. 

 
Standaard 4: Gerealiseerde eindkwalificaties 

 

De opleiding ontvangt voor standaard 4 het oordeel goed. 

 

De eindwerkstukken geven een goed eindniveau weer. De werkstukken zijn praktijkgericht en 

zeer relevant voor de beroepspraktijk. De opleiding werkt in de afstudeerfase goed samen met de 

beroepspraktijk. Met de aanscherping in het nieuwe opleidingsprogramma, waarin de 

afstudeeropzet en -procedures zijn aangescherpt, heeft het panel er alle vertrouwen in dat de 

goede kwaliteit van de eindwerken wordt doorgezet. 

Afgestudeerden en studenten functioneren goed in de beroepspraktijk en zijn gewild als 

werknemers. Velen hebben al banen voor het afstuderen of studeren door in 

masterprogramma’s. 
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Inleiding 
 

 

Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bachelor-opleiding Tuinbouw en 

Akkerbouw van HAS Hogeschool. Het visitatiepanel van NQA dat de beoordeling heeft 

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

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

 

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

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

Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO (19 december 2014) en het 

NQA-protocol 2016 voor de beperkte opleidingsbeoordeling.  

 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 9 december 2016.  

 

Het visitatiepanel bestond uit: 

 

De heer ir. M.G. Duijkers (voorzitter, domeindeskundige) 

De heer ing. P.C.F.M. Pals MBA (domeindeskundige) 

De heer ir. E.H. Poot (domeindeskundige) 

De heer J. van den Beukel (studentlid) 

 

Mevrouw ir. M. Dekker-Joziasse, auditor van NQA, trad op als lead-auditor van het panel.   

 

Bij de aanvraag heeft de instelling een kritische reflectie aangeboden. Deze voldeed naar vorm 

en inhoud aan de eisen van het desbetreffende NVAO-beoordelingskader en aan de eisen van 

het NQA-protocol 2016. Het visitatiepanel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek 

aan de opleiding gebracht. Met alle (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie heeft het 

panel tot een weloverwogen oordeel kunnen komen.  

 

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

plaatsgevonden. 

 

 

Utrecht, maart 2017 

 

 

Panelvoorzitter     Lead-auditor  

 

 

  

ir. M.G. Duijkers    ir. M. Dekker-Joziasse  
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Basisgegevens van de opleiding 
 

 

Administratieve gegevens  

 

Administratieve gegevens opleiding(en) 

 

naam opleiding zoals in CROHO Tuinbouw en Akkerbouw/ Horticulture and Arable 
Farming 

oriëntatie en niveau opleiding Bachelor hbo 

voor opleidingen in het hoger 
beroepsonderwijs de te hanteren 
toevoeging aan de graad.  

Bachelor of Science 

aantal studiepunten  240 EC 

afstudeerrichtingen Applied plant research 
Global trade & business management 
Cultivation & technology 
Topklas ondernemen 

locatie(s) Den Bosch 

variant(en) voltijd Voltijd 
Verkort traject voor vwo-ers 

onderwijstaal Nederlands en Engels 

registratienummer in CROHO 34868 

   

Administratieve gegevens instelling 

 

naam instelling HAS Hogeschool 

gegevens contactpersoon instelling Ir. T. Hattink, directeur opleiding Tuinbouw en 
Akkerbouw 

e-mailadres voor kopie aanmelding t.hattink@has.nl 

status instelling (bekostigd of rechtspersoon 
voor hoger onderwijs) 

Bekostigd 

resultaat instellingstoets kwaliteitszorg Positief (verleend 04-07-2014) 
 

 

Schets van de opleiding 

 

De opleiding Tuinbouw en Akkerbouw leidt studenten op voor beroepen en functies in de brede 

landbouwsector (open en gesloten teelten), zowel primair teelttechnisch als voor perifere functies 

in aanleverende en afnemende sectoren. Om daar goed vorm aan te geven onderhoudt de 

opleiding nauwe samenwerking met het werkveld. Het onderwijs staat centraal en in nauwe 

relatie met kennisontwikkeling en kennistransfer. 

 

De opleiding Tuinbouw en Akkerbouw telt vier afstudeerprofielen: Applied plant research, Global 

trade & business management, Cultivation & technology en Topklas ondernemen: 

- Applied plant research wordt uitgevoerd in samenwerking met de HAS opleiding Toegepaste 

 Biologie en richt zich op het opleiden van onderzoekers naar het functioneren van een plant 

 (plantenfysiologie, -veredeling en (bodem)ecosystemen).  

- Global Trade & Business Management is bestemd voor studenten die als ondernemer of 

 werknemer in marketing, sales of advisering willen werken in een internationaal georiënteerde 

 omgeving in de agri-food sector.  
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- Cultivation & Technology richt zich op studenten met innovatieve ambities in of rond het 

 productiebedrijf, de teelt of teelttechniek.  

- De Topklas Ondernemen is een HAS-breed vierdejaars programma, waarmee studenten in 

 een jaar tijd een ondernemersplan schrijven en daadwerkelijk een eigen bedrijf kunnen 

 opstarten.  

 

De opleiding heeft al dertien jaar een Engelstalige variant (Horticulture & Business Management, 

HBM), waarbij meer nadruk ligt bij de beschermde teelten en tuinbouwketens. Om genoeg 

exposure aan het brede beroepsbeeld te garanderen, volgen studenten van het Engelstalige 

programma in het tweede en vierde jaar gezamenlijke vakken met de Nederlandstalige stroming. 

In 2016-2017 is er een klas van 23 HBM studenten gestart. 

 

De opleiding telde per oktober 2016 circa 260 studenten. Circa de helft van de afstudeerders 

kiest voor het profiel Cultivation & Technology, de anderen kiezen verdeeld over de andere drie 

afstudeerprofielen. De opleiding werd in 2016 verzorgd door circa 29 medewerkers, waarvan 21 

docenten (18 fte, waarvan 14,1 fte voor directe onderwijsuitvoering). Dit levert een docent-student 

ratio: 1:18,4 voor direct onderwijsgerelateerde taken.  

 

In 2013 is de opleiding gestart met een vernieuwd leerplan. Ten tijde van de visitatie hadden de 

vierdejaars studenten als eerste lichting studenten het vierde studiejaar volgens het nieuwe 

leerplan doorlopen. De vernieuwing was gericht op versteviging van de kennispijlers voor zowel 

de plant- en teelttechnische onderdelen als voor de economische en marktgerichte onderdelen. 

Het nieuwe leerplan biedt meer keuzemogelijkheden voor studenten met de plaatsing van een 

minor in het derde jaar. Met de vernieuwing is ook gewerkt aan de versterking van de toetsing en 

versteviging van de rol van de examencommissie. 

 

In de kritische reflectie heeft de opleiding in een bijlage een overzicht opgenomen met vermelding 

welke acties zijn ingezet naar aanleiding van de aandachtspunten uit de vorige visitatie (2009). 

Het panel concludeert dat de opleiding gerichte acties heeft ingezet ter verbetering: 

- met de curriculumvernieuwing is de vakinhoudelijkheid versterkt; 

- de kwaliteitszorg is versterkt en meer geformaliseerd in het kwaliteitszorghandboek; 

- er is een checklist beroepsopdrachten ingevoerd om de kwaliteit van praktijkopdrachten te 

keuren. Dit biedt tevens een kader voor studenten die zelf een opdracht willen werven. 

- interculturalisatie en het gebruik van internationale literatuur zijn versterkt in het nieuwe 

curriculum in de tweedejaars module Cultivation Research; 

- de verkorte leerroute voor mbo en de ruime mogelijkheden tot compensatie tussen modulen zijn 

afgeschaft, voor compensatie binnen modulen zijn bodemcijfers afgesproken voor elk onderdeel.; 

- het toetsbeleid is HAS-breed vastgesteld en uitgewerkt naar een opleidingstoetsplan en 

docenten zijn BKE-geschoold. 
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Standaard 1  Beoogde eindkwalificaties 
 

De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie 

geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel op dit gebied 

van de beoogde eindkwalificaties. De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel goed.  

 
Beroepsbeeld 

 
De opleiding Tuinbouw en Akkerbouw leidt studenten op voor het brede veld van de primaire 

landbouw-productiesector (zowel open als beschermde teelten) in Nederland. Studenten worden 

in eerste instantie opgeleid op tot ondernemer, manager of adviseur in deze sector met 

technische en bedrijfskundige kennis en kunde. Daarnaast richt de opleiding zich op de 

toelevering, afzet en periferie, en leidt ook op voor functies in de veredeling, het teeltkundig 

onderzoek, handel, logistiek en verwerkende industrie. 

 

De opleiding zelf is technisch (= plant- en teeltgericht) georiënteerd, en richt het vizier ook continu 

op de markt en verdienmodellen. De samenwerking van het onderwijs met vooraanstaande 

bedrijven staat daarbij centraal. Studenten, docenten en alumni werken regelmatig met en in 

bedrijven die voorop lopen. Dit vergt kennis van technische innovatie, consumentgerichtheid, een 

internationale horizon en een brede oriëntatie op bedrijven binnen en buiten de eigen tuinbouw- 

en akkerbouw-keten.  

 
Eindkwalificaties 

 
De opleiding TA hanteert de landelijke opgestelde eindkwalificaties uit het Landelijke 

Opleidingsprofiel Tuinbouw en Akkerbouw (2013)(zie bijlage 1). De eindkwalificaties zijn 

beschreven uitgaande van de rollen/functies in het werkveld om de aansluiting tussen de 

opleiding en de beroepen en functies in het werkveld te duiden. De eindkwalificaties zijn landelijk 

geijkt aan de niveau-indicatoren vanuit de hbo-standaarden en de Dublin descriptoren. De 

opleiding werkt dit specifiek uit in de leerlijn professioneel handelen (zie standaarden 2 en 3). In 

2017 worden de landelijke kwalificaties in het landelijk opleidingenoverleg herijkt. De 

eindkwalificaties zijn uitgewerkt naar beheersingsindicatoren op drie beheersingsniveaus. Niveau 

2 staat voor het beheersingsniveau op hbo-niveau. Iedere student moet alle eindkwalificaties op 

ten minste niveau 2 behalen.  

 

Aan het einde van het derde leerjaar kiest iedere student een afstudeerrichting/profiel. Voor dit 

afstudeerprofiel moeten studenten de bijbehorende eindkwalificaties op niveau 3 (expert) behalen 

in het vierde studiejaar (zie bijlage 1). Eindkwalificatie 9 Ondernemend handelen en reflecteren 

moeten alle studenten op expertniveau afronden.  

Het landelijke opleidingsprofiel en de eindkwalificaties zijn breed geformuleerd. De opleiding 

maakt hier goed gebruik van door de Engelstalige stroom meer specifiek te richten op 

tuinbouwteelten en –ketens. 

In 2015 zijn de eindkwalificaties bij een tiental bedrijven voorgelegd ter toetsing aan de eisen uit 

het werkveld. De bedrijven noemden de competentieset compleet en benadrukten de balans 
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tussen kennis en (beroeps)vaardigheden. Ook de jaarlijkse screening van typen functies van 

alumni bevestigt dit beeld. 

Qua beoogd niveau en opleidingsprofiel trekt de opleiding gezamenlijk op met de andere 

Tuinbouw en Akkerbouw opleidingen in Nederland. De opleiding TA heeft een vergelijking 

uitgevoerd met vier buitenlandse verwante bacheloropleidingen (Hochschule Osnabrück, Thomas 

More Geel te Gent en Writtle University College. Hieruit blijkt dat TA naast de gangbare 

teelttechnische oriëntatie, zich profileert met de business-oriëntatie. Het niveau is gelijkwaardig. 

 

Profilering 

 
De opleiding geeft eigen inkleuring aan de eindkwalificaties door eigen aanvullingen op het 

gebied van internationalisering (bij eindkwalificatie 4) en innovatie (bij eindkwalificaties 1, 2 en 6). 

Studenten worden opgeleid tot wereldburgers met goede interculturele vaardigheden. Dit krijgt 

vorm via gecombineerde TA/HBM Engelstalige modulen en een verplichte buitenlandse excursie 

in het tweede studiejaar. In het derde jaar is een buitenlandse stage van minimaal tien weken 

verplicht. In het vierde jaar zijn er gezamenlijke Engelstalige modulen voor TA en HBM-

studenten. Innovatie komt aan de orde in de module Future Farming in het tweede jaar, waarin 

studenten toekomstscenario’s moeten bedenken voor toekomstige vraagstukken. In het vierde 

jaar worden studenten betrokken bij innovatiegerichte vraagstukken, opdrachten en onderzoek 

binnen bedrijven en ook binnen lectoraten en Centres of Expertise. 

 

De TA-opleiding van de HAS wordt ook duidelijk gekenmerkt door de nauwe samenwerking met 

het bedrijfsleven. Het onderwijs staat centraal, maar de opleiding is daar dicht om heen ook actief 

op de gebieden kennistransfer en kennisontwikkeling. De HAS wil zelf actief bijdragen aan de 

aanwezige kennis in de sector. Docenten en studenten werken aan opdrachten die direct 

afkomstig zijn van bedrijven of van het lectoraat. Deze werkwijze biedt een relevante 

praktijkgerichte omgeving voor studenten, waar ook bedrijven leren van de student/docent 

onderzoeken en studenten en docenten leren van de beroepspraktijk. Kennisontwikkeling vindt 

deels plaats binnen de context van lectoraten, op de gebieden van precisielandbouw en de inzet 

van LED-licht bij gesloten teelten. Dit geeft docenten en studenten de mogelijkheid om aan 

innovatieve onderzoeksopdrachten te werken. De opleiding bouwt op deze manier continu aan 

een goed netwerk en continuïteit in contacten. Het werkveld is ook betrokken bij het herzien van 

de opleiding en bij de doorvoering van de vernieuwingen. In 2017 worden de contacten nog 

verder geformaliseerd in de te vormen werkveldadviescommissie. 

 

Conclusie 

 
Het panel constateert dat de opleiding TA de landelijke en gangbare eisen hanteert qua 

beroeps/opleidingsprofiel en het beoogde bachelorniveau. Het is positief dat de opleiding daar 

haar eigen invulling aan toevoegt met twee extra onderwijsdoelen en met de vertaling qua 

beheersingsniveaus. De opleiding toont hiermee lef en bewustzijn. De aandacht voor 

internationalisering en de plaats van onderzoek in het hbo-programma zijn helder en goed 

doordacht. De opleiding heeft goed contact met het werkveld en betrekt het werkveld geregeld 

actief bij de verificatie van de eindkwalificaties.  

 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed. 
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Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 
 

Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de 

instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel op het gebied 

van de onderwijsleeromgeving. De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel goed.  

 
Opzet programma 

 
Bijlage 2 bevat de schematische overzichten van het Nederlandstalige TA-programma en het 

Engelstalige HBM-programma. Het Engelstalige programma heeft dezelfde opzet als het 

Nederlandstalig programma. Inhoudelijk is HBM meer gericht op tuinbouwteelten. De ingezette 

vernieuwing loopt bij HBM twee jaar achter op TA.  

Het eerste studiejaar is gericht op plantbiologie-niveau en op de kennismaking met de TA-sector. 

Studenten volgen twee oriëntatiestages van vier weken. Het tweede studiejaar is gericht op teelt- 

en bedrijfsketenniveau. Het tweede studiejaar bevat een gezamenlijk uitgevoerde en gemengde 

module voor TA en HBM (Cultivation Research). Het derde studiejaar wordt gevuld met stages en 

een (keuze)minor. Ook in het vierde jaar werken TA- en HBM-studenten gezamenlijk aan 

beroepsoprachten of de afstudeeropdracht. Het derde studiejaar is gericht op profilering en 

praktijkervaring via stages en minoren.  

Via de stages en de keuzeminor in het derde studiejaar hebben studenten de mogelijkheid tot 

aansluiting op de eigen wensen en gerichte keuzes binnen hun afstudeerprofiel. 

 

Het onderwijs is opgebouwd uit vier blokken van tien weken. De eerste acht weken volgen 

studenten onderwijs. Week negen is bestemd voor toetsing In week tien kunnen studenten 

projecten en opdrachten afronden of zijn er bijzondere onderwijsactiviteiten zoals excursies en 

vaardigheidstrainingen. Binnen een blok is een student meestal tegelijkertijd met twee grotere 

modulen bezig. Minimaal vijftig weken van het derde en vierde studiejaar is de student direct 

actief bezig met opdrachten vanuit het bedrijfsleven tijdens stages en de afsluitende 

beroepsopdracht. 

 

 
Inhoud programma 
 
Kennis 
De opleiding heeft de eindkwalificaties vertaald naar een Body of Knowledge and Skills (BoKS), 

die de basis vormt voor de inhoudelijke leerlijnen in het leerplan. Voor iedere leerlijn is 

beschreven welke leerdoelen op welke niveau in welke module aan de orde komen. Niveau 1 

wordt behaald aan het einde van de propedeuse. Leerjaar 2 is gericht op niveau 2, met een nog 

beperkte uitdaging aan de toepassingsvaardigheid van de student. In leerjaar 3 diept de student 

de toepassingsvaardigheden verder uit in de stages en kan hij zich verbreden via de 

(keuze)minor binnen of buiten de HAS. Leerjaar 4 is gericht op de specialisatie en niveau 3 voor 

het eigen afstudeerprofiel. Deze indeling van niveaus is HAS-specifiek.  
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Uit de modulebeschrijvingen en het studiemateriaal constateert het panel dat de opleiding de 

BoKS en beheersingsniveaus zeer consequent heeft doorvertaald naar de leerdoelen. Per 

module zijn de inhoud, de omvang in EC, de werkvormen, de beoogde eindkwalificaties, de 

voorvereisten, de literatuur en de toetsmatrix helder beschreven. Dit biedt een duidelijk overzicht 

en goed planningsinstrument voor studenten en docenten. Het panel is van mening dat de 

modulen een goede invulling en dekking geven van de beoogde eindkwalificaties. Het stelt 

studenten in staat om de benodigde kennis te verwerven. 

 

Uit het studiemateriaal en de resultaten uit de modules constateert het panel dat studenten zeker 

de kennis verwerven om invulling te geven aan de opdrachten en projecten uit de verschillende 

studiejaren. Het leerplan heeft een logische opbouw en dekt de benodigde vakgebieden. Voor 

specifieke onderwerpen worden gastdocenten ingezet, kennis vanuit lectoraten gebruikt of 

bijvoorbeeld excursies georganiseerd.  

 

Er is een opbouw qua kennis die wordt versterkt doordat er in de modulen een directe koppeling 

aan de praktijkopdrachten plaats vindt. Studenten krijgen daarmee direct gevoel voor de context 

waarin zij hun kennis moeten toepassen. Opvallend is de plaatsing van de minor in het derde 

studiejaar; aangezien deze in veel studieprogramma’s in het vierde studiejaar wordt ingepland. 

Studenten en werkveld oordelen hier positief over; het biedt studenten verdieping voor zijn aan 

het afstudeerjaar en hun specialisatie starten. Vertegenwoordigers uit het werkveld oordelen 

positief over de inhoudelijke kennis van studenten en de balans met kennis en toepassing (score 

3,7, vijfpuntsschaal). Werkgevers van afgestudeerden geven een waardering 3,8 (vijfpuntsschaal) 

en opdrachtgevers van beroepsopdrachten geven een waardering 4,3 (vijfpuntsschaal). Bedrijven 

laten graag opdrachten uitvoeren door studenten van de opleiding. Studenten voelen zich 

uitgedaagd omdat zij de verworven kennis ook moeten inzetten om een beeld te vormen van de 

toekomst over circa vijftien jaar voor de TA-sector (project Future Farming) en hun eigen 

ontwikkeling (professioneel handelen). Studenten krijgen zicht op trends en praten daarover veel 

met ondernemers en opdrachtgevers. Op de specifieke kennisspeerpunten precisielandbouw en 

inzet van LED-licht in gesloten teelten, wil de opleiding zich verder ontwikkelen. Het panel 

constateert dat daarvoor mogelijkheden zijn met de aanwezige kennis er ervaringen en met goed 

gebruik van de werkveldconnecties. 

 
Beroepsvaardigheden 
De aandacht voor beroepsvaardigheden is duidelijk aanwezig in de hele opleiding. In de eerste 

studiejaren werken studenten al aan real-life opdrachten en projecten van bedrijven. Daarnaast 

zijn er excursies, practica en gastsprekers die aandacht geven aan bepaalde skills. Enerzijds is 

er aandacht voor de vakinhoudelijke skills (bijvoorbeeld teelttechnisch of bedrijfskundig) en 

tegelijkertijd leren studenten ook algemene beroepsvaardigheden bijvoorbeeld samenwerken, 

analyseren, projectmatig werken of rapporteren. Deze lijn wordt doorgetrokken in de stages en de 

afstudeeropdracht. In het vierde blok van het eerste jaar lopen studenten twee oriëntatiestages 

van ieder vier weken bij een tuinbouw- en een akkerbouwbedrijf.  

 

In het derde jaar lopen studenten één of twee keer stage (30-45 EC), waarvan minimaal één 

buitenlandse ervaring en een stage in Nederland. De studenten doen hiermee minimaal tien 

weken ervaring op binnen het eigen afstudeerprofiel. Tijdens de stages werkt een student aan 

een opdracht en wordt het persoonlijk functioneren beoordeeld. Studenten zoeken zelf een 

geschikte stageplaats en de opdracht wordt gekeurd door de stageverlener en de stagedocent. 
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Opvallend is het maatwerk dat hier aan studenten wordt geboden. Afhankelijk van hun eigen 

studieprogrammering kunnen studenten kiezen uit de volgende opties:  

- 2x15 weken stage en 10 weken minor 

- 10 en 20 weken stage en 10 minor 

- 10 en 15 weken stage en 15 weken minor 

- 2x10 of 20 weken stage en 20 weken minor. 

Deze flexibiliteit biedt goede mogelijkheden voor studenten om bij buitenlandse stages ook 

rekening te houden met het verloop van teeltseizoenen in andere landen. Het panel vindt het 

knap en gedurfd om met een dergelijke flexibele opzet te werken. De studenten moeten zelf een 

geschikt stageadres vinden en de opzet verantwoorden in studieplan en in het stage plan van 

aanpak. De HAS stagedocenten keuren de geschiktheid van de stageplek en de opdracht en 

houden contact tijdens de stages via een stagebezoek (binnenland) of contact via telefoon of 

Skype (buitenland). Studenten hebben de optie om stage te lopen bij een van de 

partneruniversiteiten van de HAS Hogeschool. 

In het vierde studiejaar wordt de praktijkgerichte leerlijn voortgezet in de afstudeeropdracht 

(Bedrijfsopdracht, 28 EC). Studenten geven hun voorkeur aan voor een bepaald type 

bedrijfsopdracht en worden betrokken bij de uiteindelijke matching. Studenten voeren solo of in 

groepen van twee of drie een real-life opdracht van een bedrijf uit met een docent als 

projectbegeleider, soms in combinatie met een externe expert. De opdrachten worden geworven 

en verdeeld via de HAS-afdeling Kennistransfer en kunnen ook een interdisciplinair karakter 

hebben waardoor studenten moeten samenwerken met studenten van een andere opleiding of 

afstudeerprofiel.  

 

De opleiding geeft in de kritische reflectie aan dat het doel van de stages is om studenten meer 

‘streetwise’ maken en daarnaast een open mindset bij studenten te kweken, interculturele 

vaardigheden te versterken en het projectmatig en resultaatgericht werken aan te leren. Het 

panel heeft de indruk dat de opleiding daar goed in slaagt. Daar waar studenten eerst huiverig 

zijn voor een buitenlandstage, zijn ze na terugkeer duidelijk trots op wat ze zelf geworven en 

gepresteerd hebben. Het maakt studenten bewuster en zelfstandiger. Studenten en alumni geven 

aan dat zij tijdens stages duidelijker beeld krijgen van het reilen en zeilen binnen bedrijven en 

instellingen en tegelijkertijd leren een praktijkprobleem te onderzoeken via de stageopdrachten. 

In gesprekken heeft het panel legio voorbeelden gehoord van buitenlandse bestemmingen 

dichterbij (België, Duitsland en Frankrijk) en verder weg (Australië, Brazilië, Indonesië etc.). 

 

Uit gesprekken constateert het panel dat de praktijkleerlijn een helder opbouw kent voor alle 

betrokkenen. De meerwaarde van de praktijkopdrachten en stages is voor alle stakeholders 

duidelijk. Studenten waarderen in de NSE 2016 de stage-ervaring met een score 4,3 

(vijfpuntsschaal). Studenten leren in de praktijk en verkrijgen meer gevoel voor de dynamiek en 

uitdagingen in de bedrijfspraktijk. Zij krijgen intensieve werkveldervaring vóór het afstuderen. Het 

derde studiejaar wordt daarbij als de ultieme drempel voor de beroepspraktijk gezien. Bedrijven 

zien enthousiaste studenten die zich willen inzetten en ontwikkelen en een potentieel bieden aan 

geschikte werknemers. De realiteit is dat veel alumni een eerste baan krijgen aangeboden bij een 

stage of afstudeerbedrijf. In die zin is er sprake van een win-win-win situatie voor de opleiding, de 

studenten en de bedrijven. 
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Onderzoek(svaardigheden) 

Het onderzoekend vermogen heeft een belangrijke plaats in het leerplan. Studenten verwerven 

onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding vanuit een doorlopende 

onderzoeksleerlijn. In jaar 1 leren ze basis onderzoeksvaardigheden die in de eerste twee 

studiejaren worden verdiept via het project- en probleemgestuurd onderwijs en de tweedejaars 

module Cultivation Research. Studenten trainen hun analytische vermogens verder in het derde 

studiejaar en tijdens de stages. In het vierde studiejaar voeren studenten praktijkgerichte, 

toegepaste onderzoeken uit binnen hun afstudeerprofiel en de beroepsopdracht. Deze 

onderzoeken worden in de beroepspraktijk uitgevoerd voor bedrijven. 

 

De ervaring vanuit drie lectoraten en twee Centres of Expertise is benut bij het opstellen van de 

onderzoeksleerlijn. Het lectoraat Nieuwe teeltsystemen is met de docentonderzoekers betrokken 

bij diverse modulen en onderzoeken variërend van profielwerkstukken voor middelbare 

scholieren, projectopdrachten tot de beroepsopdrachten. In de module Future Farming is er veel 

kennisoverdracht vanuit het lectoraat. Samen met ondernemers wordt betere LED-verlichting 

ontwikkeld en ook wordt een cursus telen zonder daglicht verzorgd voor ondernemers. Door de 

Centres of Expertise is het mogelijk om docenten en studenten te laten participeren in grotere en 

langer lopende opdrachten. 

 

Het panel is van mening dat met de opbouw in opdrachten, projecten en onderzoeksopdrachten 

tijdens de stages, de studenten goed worden voorbereid op het doen van praktijkgericht 

onderzoek en een onderzoekende houding ontwikkelen. Vierdejaars studenten en alumni geven 

aan dat dit een goede voorbereiding biedt voor de beroepsopdracht, aangezien zij een duidelijker 

werkwijze hebben aangeleerd. 

 
Internationalisering 
De opleiding TA bereidt studenten voor op een plek in een internationale context, hetzij werkend 

in Nederland binnen een internationale georiënteerde keten (vrijwel alle agro-food-ketens), hetzij 

daadwerkelijk over de grens werkend. De opleiding wil primair een internationale mindset bij de 

student ontwikkelen. Secundair wil de opleiding de internationale exposure van studenten en 

docenten vergroten. Het panel is van mening dat de opleiding daar duidelijk in slaagt met de 

verplichte buitenlandverblijven en met de aandacht die in de modulen geregeld wordt gegeven 

aan internationaliseringsaspecten.  

 

Vormgeving van het programma 
 

Didactisch concept 
De opleiding hanteert vier didactische ontwerplijnen: 

- toenemend beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van studenten via 

 probleemgestuurd (jaar 1) en projectonderwijs (jaar 2 en 4), projectstages in jaar 3 en 

 studiekeuze buiten de opleiding/HAS; studenten gaan er op uit; 

- een talentbased benadering van de studiekeuzes in leerjaar 3 en 4 (zie Begeleiding); 

- aandacht voor ondernemerschap in de businessgerichte modulen en de Topklas ondernemen; 

- continue wisselwerking met ondernemers door de actuele opdrachten en onderzoeksvragen van 

 (betalende) bedrijven als opdrachtgevers.  

De didactische ontwerplijnen krijgen duidelijk vorm en inhoud in het thematisch opgebouwde 

opleidingsprogramma, met een rijke variatie aan werkvormen en studieactiviteiten. 
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Volgens studenten is het programma haalbaar met goede inzet en krijgen zij veel kansen tot het 

volgen van extra ondersteuningslessen.  

 

Langs deze lijnen slaagt de opleiding er in om een stimulerende leeromgeving neer te zetten die 

studenten uitdaagt. Dit past goed binnen het HAS-brede onderwijsbeleid. Er is ruime aandacht 

voor de individuele student, zijn talenten en de match met de keuzemogelijkheden. In de 

gesprekken met studenten en alumni werd dit beeld duidelijk bevestigd. Studenten en alumni zijn 

enthousiast over het onderwijsprogramma, de werkvormen, de ruime praktijk- en 

keuzemogelijkheden. Doordat zij veel in aanraking komen met de beroepspraktijk krijgen 

studenten een helder beeld van hun mogelijkheden en uitdagingen. Het panel heeft in de 

gesprekken een sfeer geproefd van hardwerken, saamhorigheid, transparantie en vertrouwen. Dit 

zijn goede voorwaarden voor studenten om hun zelfstandigheid te ontwikkelen.  

 

Instroom en leerroutes 
De opleiding hanteert de landelijk vastgestelde toelatingseisen. Voor buitenlandse studenten 

staan de eisen specifiek vermeldt in de Engelstalige OER. Voor alle studenten is er een 

studiekeuzecheck, met mogelijk een adviesgesprek met de studieadviseur. Aangezien de 

instroom vanuit het mbo zeer divers is, wordt met iedere mbo-er een intakegesprek gehouden en 

een toelatingsadvies gegeven. Vwo-ers met biologie in het vakkenpakket en thuis een tuinbouw- 

of akkerbouwbedrijf (of anderszins stevige praktijkkennis) mogen eventueel in het tweede 

studiejaar instromen, na een intakegesprek en toelatingsadvies door de studieadviseur. De 

opleiding kent geen specifieke verkorte leerroutes. De examencommissie neemt het formeel 

besluit over te verlenen vrijstellingen of individuele leerroutes per individuele student.  

De HAS Hogeschool biedt mogelijkheden om eventuele deficiënties weg te werken: het Young 

Professional programma met extra lessen wiskunde, scheikunde en Engels in het laatste mbo-

jaar of deficiëntiecursussen wiskunde en scheikunde. 

 

Studenten geven in de gesprekken aan dat de aansluiting en instroom helder verlopen en dat er 

ook ruime mogelijkheden zijn tot het volgen van extra lessen en ondersteuning om na instroom 

bepaalde onderdelen zelf aan te scherpen. Docenten bieden veel ondersteuning. De opleiding 

heeft de studielast in het eerste jaar geëvalueerd en enigszins aangepast om studenten meer 

gelegenheid te geven om te wennen aan het studentenleven en het studeren.  

 

Begeleiding 
De studiebegeleiding is in handen van de coaches, die elke student vanaf het eerste leerjaar 

krijgt toegewezen voor de volledige studieduur. De coach is aanspreekpunt, vertrouwenspersoon 

en bespreekt de studievoortgang en studiekeuzes. Later in de studie ligt de focus meer op 

persoonlijke ontwikkeling en (studie)loopbaan. Dit krijgt vorm in de modulen Studie & Carrière, 

met in het tweede studiejaar een talentscan voor iedere student. Tijdens de stage en het 

afstuderen worden studenten begeleid door een vakinhoudelijk deskundige docent passend bij 

de stage- of afstudeeropdracht. De studieadviseur adviseert bij de voorbereiding op de stage en 

bij specifieke persoonlijke omstandigheden. Voor studenten met een functiebeperking is HAS-

breed een specifiek Studie+ programma ontwikkeld, waarbinnen getrainde medewerkers 

specifieke voorlichting en ondersteuning bieden. Studie+ scoorde goed in de Gebruikerstoets 

2016. 
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Uit gesprekken constateert het panel dat de opleiding stevige en waardevolle begeleiding biedt 

aan studenten. Indien de klik er niet is met een studiebegeleider is het geen probleem om een 

andere begeleider aan te vragen. Studenten zijn positief over de begeleiding en melden dat 

docenten altijd bereid zijn tot het bieden van extra begeleiding. Men kent elkaar en de lijnen zijn 

kort. Hierdoor voelen studenten zich herkend en erkend. Het panel heeft de indruk dat de 

studiebegeleiding stevig wordt ingezet.  

 
Docenten 

 
De opleiding wordt verzorgd door een team van 29 (25,1 fte)docenten, van wie 21 onderwijzend 

personeel (18,0 fte), drie ondersteunend en vijf personen die verantwoordelijk zijn voor de teelt- 

en onderzoeksfaciliteiten. De opleiding heeft een gunstige docent-student ratio van 1:14,4. 

Gecorrigeerd voor contract- of gesubsidieerde externe activiteiten is deze ratio 1: 18,4. Uit 

gesprekken heeft het panel begrepen dat inkomsten uit opdrachten worden ingezet voor extra 

begeleidingscapaciteit.  

 

Het eigen team heeft brede expertise en verzorgd 95% van het onderwijsprogramma. Veel 

docenten hebben ervaring vanuit onderzoeksgerichte, adviserende of commerciële functies 

buiten de HAS. In de voorgaande vijf jaar is het team met tien nieuwe docenten uitgebreid met 

veel ervaring als ondernemer, onderzoeker of adviseur. Docenten hebben een breed takenpakket 

en zijn vaak ook betrokken bij contractactiviteiten of in (externe) projecten. Veel docenten nemen 

deel aan onderzoeker van het lectoraat of als docent-projectleider en doen zo ook praktijkkennis 

op. Alle docenten zijn BKE-geschoold. Bovenstaand beeld wordt bevestigd in het overzicht met 

personeelsgegevens. 

 

Studenten oordelen positief over de docenten (NSE score 3,7 vijfpuntsschaal). Op betrokkenheid 

en op kennis van de beroepspraktijk liggen de scores nog iets hoger. Studenten bevestigen dit 

beeld in de gesprekken met het panel. Zij vinden docenten erg toegankelijk en bereidwillig om te 

helpen. Studenten zijn tevreden over inhoudelijke kwaliteiten van docenten met een goede 

balans tussen meer theoretisch en meer praktisch. Docenten, met name de oud-adviseurs, 

hebben een groot netwerk en actuele kennis uit de praktijk. Aandachtspunt is het niveau van 

Engels bij docenten. Hierop worden gerichte trainingen ingezet. 

 

Het panel heeft een enthousiast en kundig docententeam ervaren, die in voorgaande jaren hard 

heeft gewerkt aan de vernieuwing van het onderwijsprogramma. Dit heeft verhoging van de 

werkdruk gegeven, maar mede door de afwisseling van taken en rollen heeft het team het 

enthousiasme vastgehouden. Er is veel passie voor het onderwijs en voor het opleiden van 

studenten.  

 
Voorzieningen 

 
Het panel is, met de opleiding, van mening dat de voorzieningen uitstekend zijn. Dit werd 

bevestigd tijdens een uitgebreide rondleiding. De onderwijslokalen zijn modern en toegankelijk. 

De opleiding maakt gebruik van twee hectare aan teelt- en onderzoeksfaciliteiten in de schooltuin 

en proefvelden voor groente- en akkerbouwgewassen en biologische teelt. Er zijn waterbassins 

voor het telen op water, er is een fruithoek en er is een veld voor telen in containers. Voor de 

beschermde teelten is in 2015 een nieuwe kas opgeleverd met 1500 m
2
 met zes afdelingen met 

elk eigen technisch-innovatieve voorzieningen als LED-belichting, water- en voedingsstoffen 
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voorzieningen en studentaccounts voor het online uitlezen van de klimaatbeheersing. Daarnaast 

zijn er acht klimaatkamers waar groeifactoren onafhankelijk van elkaar kunnen worden geregeld. 

In het onderwijsgebouw maakt de opleiding gebruik van een bodem- en scheikundelab, een 

biologielab en een techniekhal. Studenten beoordelen de voorzieningen positief met scores rond 

3,7-3,8. Als studenten verbeterpunten noemen, liggen deze in de lijn van de 

informatievoorziening en tijdigheid bij het bekendmaken van roosters en cijfers. 

 

Het panel vindt de voorziening modern, goed ingericht en vooral goed ingezet in het onderwijs. 

Tijdens de rondleiding was duidelijk dat bij veel studentprojecten de faciliteiten goed worden 

ingezet. Met beheerders van de kassen zijn goede afspraken en planning mogelijk. Voor 

studenten en medewerkers zijn er goede en voldoende ruimtes. 

 

Conclusie 

 

Het opleidingsprogramma van de opleiding TA (Nederlandstalig en Engelstalig) is duidelijk 

afgeleid van de eindkwalificaties en dekt deze. Voor iedere module is helder wat de inhoud is, 

welke bijdrage wordt geleverd en waar naar toe wordt gewerkt. Studenten kunnen zich goed 

oriënteren op de vier afstudeerprofielen. 

Studenten, docenten en werkveld zijn enthousiast over de opzet en inhoud van het 

opleidingsprogramma. Het opleidingsprogramma bevat zeker voldoende kennis en vaardigheden 

voor studenten om zich goed voor te bereiden op stages, afstuderen en de arbeidsmarkt. 

Studenten ervaren veel ruimte om het programma af te stemmen naar hun interesses, 

leerbehoefte en hun afstudeerspecialisatie. Praktijk- en beroepsvaardigheden zitten verweven in 

het hele programma in praktijkopdrachten, -projecten, stages en de afstudeer-beroepsopdracht.  

De opleiding beschikt over uitstekende voorzieningen (tuin, kas en laboratoria) om vaardigheden 

en kennis toe te passen en te oefenen; zeker voor de beschermde teelten. Opvallend is de 

plaatsing van de keuzeminor in het derde studiejaar, die studenten extra verdieping of verbreding 

biedt voor zij starten aan de afstudeerspecialisatie en afsluitende beroepsopdracht. 

Mede door de kleinschaligheid en de goede begeleiding is er een goed vangnet om studenten te 

begeleiden en op te vangen, ook voor studenten met een beperking. Het panel concludeert dat 

de opleiding zeer studentgericht is en een uitdagend programma voert.  

Het panel heeft een kundig en enthousiast docententeam getroffen dat veel werk heeft verzet in 

voorgaande jaren met de herziening van het opleidingsprogramma. De connecties met het 

werkveld zijn goed, mede doordat vrijwel alle docenten ook taken vervullen in relatie met het 

werkveld, bijvoorbeeld als stage-, project- of onderzoeksbegeleider of als docentonderzoeker bij 

praktijkopdrachten of binnen het lectoraat. De variatie aan taken is uitdagend voor docenten en 

verrijkt het onderwijs door de inbreng van praktijkervaring. Positieve spin off van de (betaalde) 

praktijkopdrachten is dat er extra middelen vrijkomen die weer worden ingezet in de begeleiding 

van studenten. 

 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed. 
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Standaard 3 Toetsing  
 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel op het gebied 

van toetsing. De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel voldoende.  

 

Toetsbeleid en toetskaders 

HAS-breed is sinds 2015 het toetsbeleid onder de loep genomen en aangescherpt. Docenten zijn 

alle BKE-geschoold en de examencommissie heeft haar werkwijze duidelijk aangescherpt. 

Conform de wettelijke taken gaat er nu meer aandacht uit naar de regel (autonome vaststelling 

van de kwaliteit van toetsing), waar voorheen meer aandacht uitging naar de uitzonderingen 

(intake, vrijstellingen, fraude, leerroutes). In 2015-2016 is een gericht verbeterplan opgesteld dat 

voortvarend ter hand is uitgewerkt. Voor het cohort 2016-2017 is een Toetsplan opgesteld. 

Docenten zijn (bijna) allemaal BKE-geschoold en twee docenten zelfs SKE-gediplomeerd 

(einddoel is vijf). De examencommissie heeft werkwijzen ontwikkeld om het eindniveau van 

opleidingen te bewaken. 

Het toetsplan bevat een toetsprogramma met beschrijving van toetsvormen met bijbehorende 

kwaliteitscriteria (validiteit, betrouwbaarheid en transparantie) en regels voor becijfering en 

cesuur. Ook bevat het regels en richtlijnen voor benoeming van examinatoren, opzet van het 

afstudeerprogramma, de borging van het toetsproces, de inrichting van het vier-ogen principe en 

de archivering van toetsresultaten. Het panel ziet dat het toetsprogramma duidelijk is 

doorgewerkt tot in de moduleboeken en toetsmatrixen met de beschrijvingen van toets, 

toetsvorm, beoordelaar, toetsafname en toetsinleverdatum, herkansing, weging in eindcijfer, 

individueel of groepscijfer en feedbackmoment. 

 

Het panel vindt het zeer positief dat de ontwikkeling van het toetsbeleid en de toetskaders HAS-

breed en binnen de opleiding voortvarend is opgepakt, inclusief de scholing van docenten en van 

de positionering van de examencommissie. Het toetsbeleid biedt een helder kader voor 

betrokkenen. 

 

Toetsuitvoering  

Modulecoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de toetsing conform de 

toetsmatrix. Het panel heeft een selectie van representatieve toetsen ingezien en met 

betrokkenen gesproken over de uitvoering van de toetsing. De opleiding zet een breed scala aan 

toetsinstrumenten in passend bij de module-inhoud en studiefasen. Studenten zijn in het 

algemeen tevreden over de toetsen (score 3,7 vijfpuntsschaal NSE 2016). De richtlijnen en eisen 

zijn vanuit de moduleboeken helder voor studenten. Zij ondervinden geen grote verrassingen 

vanuit de toetsing. Voor docenten vormt het toetsplan een duidelijk raamwerk. Docenten 

overleggen gezamenlijk over de toetsing (validiteit, transparantie en betrouwbaarheid) en 

uitvoering en voeren verbeteringen door. Er is geconstateerd dat er veel toetsmomenten zijn, met 

de nodige werklast en piekbelastingen voor studenten en docenten. De opleiding gaat 

onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het aantal toetsen te verminderen, bijvoorbeeld door de 

studentberoepsproducten centraler te stellen bij integrale beoordeling. 
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Voor de afstudeerbeoordeling is in 2015-2016 een HAS-brede handreiking opgesteld. Naar 

aanleiding daarvan wordt het gehele vierde studiejaar als afstudeerprogramma vastgesteld. Voor 

de huidige lichting afstudeerders gold de beroepsopdracht als de afstudeertoetsing. Vanuit de set 

eindwerkstukken die het panel heeft ingezien, stelt het panel vast dat er een goed 

instrumentarium is ontwikkeld voor de eindbeoordelingen. De student- en docenthandleidingen 

zijn helder en compleet, de toetsmatrijzen en rubric zijn goed opgesteld maar nog niet overal 

beschikbaar. Studenten worden beoordeeld op het geleverde product en op hun professioneel 

handelen. Zij zijn hierop getraind doordat de rubric ook al worden gebruikt bij de beoordeling van 

eerdere projecten tijdens de studie. Per 2017-2018 zal de rubric ook worden gehanteerd bij de 

stage in het derde jaar. Daarmee ontstaat een doorlopende lijn van jaar twee tot jaar vier in de 

beoordeling van het professioneel handelen. Het panel adviseert daarbij nog explicieter de relatie 

tussen de rubric-criteria en de Dublin descriptoren te vermelden. 

 

De afstudeerbeoordeling is aangescherpt waarbij er altijd een tweede onafhankelijke beoordelaar 

is betrokken bij de beoordelingen (vier-ogen principe). De eerste beoordelaar, tevens begeleider 

van de afstudeerders, heeft grote inbreng op het professioneel handelen, naast de beoordeling 

van het beroepsproduct. De tweede beoordelaar heeft het proces niet meegemaakt en levert een 

objectieve beoordeling van het beroepsproduct. Beide oordelen worden besproken en gewogen 

tijdens een eindoverleg. Aangezien er over het algemeen in groepen wordt gewerkt aan de 

beroepsopdracht is de individuele beoordeling van groot belang. Het panel is van mening dat de 

opleiding dit scherp en goed heeft ingericht met het professioneel handelen dat nagenoeg altijd 

individueel is beoordeeld.  

 

Het panel is er van overtuigd dat de beoordeling in de afstudeerfase goed en stevig plaats vindt. 

Ook de examencommissie trok de conclusie dat de beoordelingen inhoudelijk juist zijn. 

Aandachtspunt is de wijze waarop de beoordelingsformulieren waren ingevuld. Het panel 

signaleerde behoorlijke variatie in de wijze waarop scores werden ingevuld en 

toelichting/onderbouwing werd genoteerd. Docenten gaven aan dat zij de toelichting alleen 

noteerden als er afwijkingen waren ten opzichte van de rubric. Ook het feit dat beide 

examinatoren eerst individueel oordelen en dan tot een gezamenlijk oordeel komen, was niet 

inzichtelijk. Het panel is van mening dat met meer uniforme afspraken over de hantering van de 

beoordelingsformulieren de eindtoetsing nog kan winnen in transparantie en validiteit, zeker bij de 

beoordeling van het professioneel handelen. 

 

Uit gesprekken met examinatoren en met name met de examencommissie heeft het panel 

vertrouwen dat deze zaken verder zullen worden opgepakt. Docenten en management gaven te 

kennen in de gesprekken dat de hantering van de beoordelingsformats meer uniformiteit behoeft. 

De examencommissie heeft dat al gericht aan de orde gebracht en het management daar op 

geattendeerd. Dit geldt met name voor de HAS-brede afstudeerrichting Topklas Ondernemen 

waar een aangepast, op de beroepsopdracht gebaseerd, beoordelingsformulier wordt 

gehanteerd. 

Vanuit de BKE-scholing zijn docenten er bewust van dat de toetsing kan worden aangescherpt, 

dit zal de komende jaren verder vorm moeten krijgen. Het panel adviseert daarbij duidelijker vast 

te leggen hoe de verschillende stappen in de beoordeling plaatsvinden: oordeel eerste 

beoordelaar, oordeel tweede beoordelaar, inbreng van eventueel externe deskundigen, totaal 

beoordeling eindproduct, beoordeling professioneel handelen en het totaaleindoordeel dat 

duidelijk maakt dat de afstudeerder voldoet aan alle diploma-eisen. 
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Borging kwaliteit toetsing 

Ook de borging van de toetskwaliteit is aangescherpt. De BKE-scholing draagt bij aan 

ervaringsdeling onder docenten om te komen tot een BKE-proof toetsprogramma. De 

examencommissie heeft de hele toetscyclus gecheckt en gekeken of toetsmatrijzen op orde 

waren. Ook zijn de toetsprocessen van het vierde studiejaar doorgelicht en steekproeven 

genomen van de toetsen uit de eerste twee onderwijsblokken. Conclusie was dat de processen 

op hoofdlijnen op orde zijn, maar dat niet altijd waren alle formulieren direct aanwezig waren. De 

opleiding is goed op stoom met het nieuwe toetsplan, maar er zijn nog resten zichtbaar van de 

oude procedures. Dit wordt gericht geadresseerd. 

 

Het panel vindt het positief dat de examencommissie zo serieus invulling geeft aan haar taken en 

verantwoordelijkheden. De examencommissie voert gerichte analyses uit en spoort de opleiding 

aan om verdere stappen te zetten en nog gerichtere afstemming te zoeken bij de uitvoering van 

de toetsing, het invullen van beoordelingsformulieren en het kalibreren van beoordelingen. Het 

laatste punt wordt intern en extern al opgepakt, onder andere met Aeres Hogeschool, maar kan 

steviger worden aangezet.  

Om hier vaart in te houden zal in het volgende jaar een toetscommissie worden ingesteld die 

reguliere controles zal uitvoeren, zal aansturen op betere registratie van de beoordeling van het 

professioneel handelen per individuele student en meer zal gaan aanturen op het toepassen van 

het vier-ogen principe bij vakken groter dan vier credits.  

 

Conclusie 

De opleiding heeft, mede door HAS-breed, beleid gericht de toetsing en beoordeling aangepakt. 

Veel vernieuwingen zijn doorgevoerd: beoordelingsprocedures en criteria bij de beroepsopdracht, 

uniformering toetsformulieren en invoering van kalibratiesessies en vier-ogen principe. De 

opleiding hanteert een breed scala aan goede toetsinstrumenten, maar de uniformiteit qua 

uitvoering verdient aanscherping, zeker bij de beoordeling van de beroepsopdrachten. Docenten 

en examinatoren kunnen elkaar meer aanspreken op de formele rollen inzake toetsing en de 

wijze waarop zij de beoordelingsformulieren invullen en de beoordeling onderbouwen. Positief is 

dat de examencommissie tekortkomingen signaleert en de opleiding hier op aanspreekt. Dit, en 

het feit dat docenten BKE-geschoold zijn, ziet het panel als positieve punten voor de verdere 

ontwikkeling van de toetsing en beoordeling. De borgingsmechanismen werken en leveren goede 

input voor de verdere infasering van de nieuwe beoordelingswijzen. Dit zal zich in de komende 

jaren verder moeten ontwikkelen.  

 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 
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Standaard 4  Gerealiseerde eindkwalificaties 
 

De opleiding toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd.  

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel op het gebied 

van het gerealiseerde niveau. De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel goed.  

 

Producten van afgestudeerden  

In de eerste helft van het vierde studiejaar specialiseert de student zich naar niveau drie van het 

gekozen afstudeerprofiel. In de tweede helft van het vierde jaar doet iedere student een 

Beroepsopdracht (BO). De BO is een proeve van bekwaamheid waar studenten laat zien dat zij 

verworven kennis en vaardigheden kunnen inzetten om complexe praktijkvraagstukken tot een 

goed einde te brengen, inclusief het professioneel handelen. De werkwijzen, producten en 

processen staan beschreven in de BO-handleiding. Studenten werken daarbij aan een authentiek 

opdracht uit de beroepspraktijk, waarbij de bedrijven de commerciële opdrachtgevers zijn. De 

HAS is uniek in de zin dat zij commercieel-zakelijke relaties aangaat met bedrijven voor BO-

opdrachten. Beide partijen hebben baat bij een goed resultaat en deze manier van werken biedt 

studenten een realistische afstudeeromgeving. De verkregen middelen worden ingezet voor extra 

begeleiding van de opdracht en de student, door de docent-projectleider bij de BO-opdracht. Als 

het beroepsproduct wel voldoet voor de opleiding maar nog niet helemaal voor het bedrijf, is het 

de verantwoordelijkheid van de projectleider om de opdracht af te ronden naar de wens van de 

opdrachtgever. Daarmee wordt een duidelijke scheidslijn aangegeven tussen het leermoment van 

de student en de commerciële opdracht. De opleiding is betrokken bij de werving van de 

opdrachten en keurt deze op geschiktheid. De zakelijke regelingen verlopen via de afdeling HAS 

Kennistransfer. 

 

Studenten werken bij de BO veelal in teams van twee personen. Zij verkennen de 

onderzoeksvraag en stellen deze desnoods bij in een gericht plan van aanpak. Docent, bedrijf en 

een inhoudsdeskundige keuren het onderzoeksvoorstel. De individuele inzet wordt expliciet 

geborgd via de beoordeling van het professioneel handelen, waar de 

opdrachtgever/bedrijfsbegeleider en de begeleider/eerste beoordelaar via tussentijdse 

beoordelingen goed zicht op hebben. De tweede examinator beoordeelt het plan van aanpak en 

het eindproduct, onafhankelijk van hoe het proces is verlopen. Beide examinatoren overleg op 

cruciale momenten over de voortgang. 

 

Studenten in de Topklas Ondernemen werken in de eerste helft van het vierde jaar aan een plan 

voor de start van een eigen onderneming (per definitie individueel). Indien positief beoordeeld 

mag de student in de tweede helft van het vierde jaar de plannen realiseren. Bij onvoldoende 

resultaat volgt de student het BO-traject. 

 

Het panel heeft een selectie van vijftien eindwerken vanuit de laatste twee afstudeercohorten 

ingezien, inclusief de beoordelingsformulieren en met betrokkenen (management, 

examencommissie, docenten, examinatoren, studenten en alumni) gesproken over de 

afstudeerfase. Gesprekken waren met name gericht op het werken met afstudeerteams van 2-3 

studenten, de commerciële relatie en de wijze van beoordelen.  
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Het panel concludeert dat BO’s allen zeer praktijkrelevante vraagstukken behandelen. Bedrijven 

en studenten hebben daar beide baat bij. Bedrijven verkrijgen gericht onderzoek en oplossingen 

voor hun vraagstukken. Studenten werken in een realistische setting aan praktijkproblemen. De 

afdeling Kennistransfer slaagt er in om voldoende en voldoende omvangrijke en uitdagende 

opdrachten te acquireren, zowel van teelttechnische aard als gericht op de randvoorwaarden. 

Kennistransfer en de BO-coördinator slagen er in om een goede match te krijgen tussen de 

opdracht en de studententeams. Studenten geven drie voorkeuren op en worden vervolgens zo 

goed mogelijk aan hun voorkeur gekoppeld in een matchingsproces. 

Het panel heeft ook gesproken over het afstuderen in duo’s, solo’s en heel soms trio’s en is 

daarbij overtuigd van de meerwaarde. Studenten kunnen direct in de praktijk hun vermogen 

tonen om te overleggen, samen te werken, te sparren, elkaar aan te spreken en aan te vullen op 

sterkten en zwaktes. Ook is het mogelijk om multidisciplinaire teams in te zetten met studenten 

en docenten van verschillende afstudeerdisciplines of ook verschillende opleidingen, soms in het 

kader van een lectoraat. Dit maakt het voor studenten en docenten aantrekkelijk. Het panel is er 

van overtuigd uit de gesprekken dat de studenten op hun professioneel handelen individueel 

worden getoetst op het gewenste hbo-niveau. De docent/projectleider ziet goed wat individuele 

bijdrage per student is. Duo-studenten moeten elkaar ook feedback geven. Ook de 

bedrijfsbegeleider geeft zijn/haar indruk per student. 

 

Het panel is overtuigd dat de BO-opdrachten het juiste niveau en de juiste beroepsinhoud 

dekken. Wel waren er grote verschillen in het gebruik van literatuur. Dit aandachtspunt kan met 

de betere hantering van de beoordelingsformulieren (zie standaard 3) in de toekomst worden 

rechtgetrokken. 

Bij een BO-opdracht heeft het panel dat meer in detail besproken. In dit enkele geval was met 

betere begeleiding een beter resultaat mogelijk geweest. De eindbeoordeling was terecht gezien 

het professioneel handelen. De opleiding blijft daarmee zeker voldoen aan de normen en het 

panel concludeert dat de gegeven cijfers in het algemeen overeenkomen met de eigen indruk van 

panelleden. Bij de eindwerkstukken van de Topklas ondernemen adviseert het panel de 

richtlijnen voor beoordeling meer gelijk te trekken met de overige BO-opdrachten. Aanleiding is 

dat in de Topklas eindwerken weinig gebruik werd gemaakt van literatuur. Volgens examinatoren 

wordt dat verwerkt en ook beoordeeld in de voorbereiding en niet in het te leveren businessplan. 

Voor de nodige transparantie is het dan beter om het voorbereidingsverslag samen met het 

businessplan te tonen en te beoordelen. 

 

Het panel is van mening dat de eindwerkstukken overall zeker voldoen aan de vereiste 

basiskwaliteit. De lichting werkstukken die het panel heeft ingezien, kwamen nog voort uit het 

oude opleidingsprogramma. Met de vernieuwingen in het programma, de verdergaande aandacht 

voor onderzoek en praktijk en de versterking van begeleiding en toetsing is het panel er van 

overtuigd dat de kwaliteit van de eindwerken zich nog verder zal ontwikkelen.  

 

Functioneren afgestudeerden 

De opleiding houdt de vinger aan de pols wat betreft het gerealiseerde niveau en het 

functioneren van alumni. Uit NSE-gegevens en uit de HBO-monitormetingen blijkt dat alumni en 

studenten zeer tevreden zijn over de voorbereiding op de loopbaan, de praktische en 

onderzoeksvaardigheden, de basis om te starten op de arbeidsmarkt en de algehele aansluiting 

tussen de opleiding en hun functies. Jaarlijkse screening door de HAS van de functies laat zien 

dat de helft van alumni werkt in primaire bedrijven, 1/8 deel in de handel, 1/8 deel in de 
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dienstverlening en dat 1/8 deel doorstudeert (vaak een masterstudie in Wageningen). 

Werkgevers en opdrachtgevers geven in enquêtes aan dat zij studenten waarderen om hun 

vermogen om kennis praktisch in te zetten, de juiste persoonlijke vaardigheden, de inhoudelijke 

kennis en het niveau (scores 3,7-4,4 vijfpuntsschaal en 8,2 tienpuntsschaal). 

 

Uit gesprekken en evaluatiegegevens blijkt dat alumni zich door praktijkervaringen binnen het 

studieprogramma, goed geëquipeerd voelen door de werkelijke beroepspraktijk. Studenten 

bouwen tijdens de studie al veel ervaring en een groot netwerk op, ook internationaal. Veel 

studenten hebben vanuit het thuisbedrijf al goede connecties. Werkveldvertegenwoordigers 

zeiden dat de TA-studenten praktisch zijn ingesteld, durven om in een organisatie aan de slag te 

gaan en daar de kennis, vaardigheden, klantgerichtheid en onderzoeksgerichte houding voor 

hebben. Dat afgestudeerden gewild zijn blijkt uit het feit dat ze vaak al een baan hebben voordat 

ze zijn afgestudeerd. Ook het feit dat TA-studenten bij de meest logische vervolgopleidingen 

(MSc Plant Sciences en MSc Plant Biotechnology van Wageningen Universiteit) direct 

toelaatbaar zijn zonder schakelprogramma bij een gemiddeld cijfer hoger dan 7, geeft aan dat de 

studenten een goed niveau bereiken. 

 

Conclusie 

 

De eindwerkstukken vanuit de beroepsopdrachten weerspiegelen het te realiseren eindniveau. 

De werkstukken zijn met de praktijkgerichte opzet zeer relevant voor de beroepspraktijk en 

bieden studenten een praktijk realistische afstudeeromgeving. De opleiding werkt daarin goed 

samen met de beroepspraktijk. Met de aanscherping in het nieuwe opleidingsprogramma, waarin 

opzet en procedures zijn aangescherpt, heeft het panel er alle vertrouwen in dat de goede 

kwaliteit van de eindwerken wordt doorgezet. 

Afgestudeerden en studenten functioneren goed in de beroepspraktijk en zijn gewild als 

werknemers. Velen hebben al banen voor het afstuderen of studeren door in 

masterprogramma’s. 

 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed. 
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Eindoordeel over de opleiding 
 

 

Oordelen op de standaarden 
 

Het visitatiepanel komt tot de volgende oordelen op de standaarden: 

 

Standaard Oordeel 

Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties Goed 

Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Goed 

Standaard 3 Toetsing   Voldoende 

Standaard 4 Gerealiseerde eindkwalificaties Goed 

 

 

Weging en conclusie 
 

De oordelen zijn gewogen volgens de beslisregels van de NVAO. 

 

Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval ‘onvoldoende’ indien standaard 1, 3 of 4 als 

‘onvoldoende’ beoordeeld wordt. Een ‘onvoldoende’ bij standaard 1 kan niet leiden tot het 

toekennen van een herstelperiode door de NVAO. 

 Het eindoordeel over een opleiding kan alleen ‘goed’ zijn indien ten minste twee 

standaarden als goed worden beoordeeld, waaronder in elk geval standaard 4. 

 Het eindoordeel over een opleiding kan alleen ‘excellent’ zijn indien ten minste twee 

standaarden als excellent worden beoordeeld, waaronder in elk geval standaard 4. 

 

Het panel heeft bij de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw passie en een hoog ambitieniveau 

aangetroffen. Het programma is duidelijk praktijkgericht en studentgericht en biedt de kennis en 

vaardigheden aan studenten om het eindniveau te behalen. De opleiding durft daarbij gerichte 

keuzes te maken in aanpak en zaken soms op eigen wijze te regelen. Verbeterpunten liggen in 

het meer expliciet benoemen van zaken en processen die nu vaak impliciet goed verlopen. Met 

de passie en de kennis in het docententeam en de actieve borging door de examencommissie 

heeft het panel er vertrouwen in dat de aandachtspunten actief zullen worden doorontwikkeld.  

 

Het visitatiepanel beoordeelt de kwaliteit van de bestaande hbo-bachelor-opleiding Tuinbouw en 

Akkerbouw van HAS Den Bosch als goed. 
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Aanbevelingen 
 

 

Het panel geeft de opleiding de volgende aanbevelingen mee: 

 

 

Standaard 3 

 

 Zet de aanscherping van de toetsing en examinering verder door en maak de procedures 

en werkwijzen meer expliciet, opdat alle betrokkenen bij de toetsing elkaar op de rollen en 

taken kunnen aanspreken en daarmee elkaar scherp kunnen houden. 
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Bijlagen  
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Bijlage 1  Eindkwalificaties van de opleiding 
 

Bron: Landelijk Opleidingsprofiel Tuinbouw en Akkerbouw, 2013: 
 
1. Acquireren en advies geven in de agro en food sector 
2. Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek 
3. Opstellen van een strategisch ondernemingsplan 
4. Inkopen, ontwikkelen en vermarkten van producten en/of diensten 
5. Vertalen en toepassen van beleid 
6. Voorlichten en communiceren op het gebied van teelt en/of product 
7. Leidinggeven aan projecten, processen en personen 
8. Opzetten en borgen van een kwaliteitszorgsysteem in de keten 
9. Ondernemend handelen en reflecteren 
 
Deze eindkwalificaties zijn voorgelegd aan een twintigtal vooraanstaande bedrijven en personen 
uit het werkveld en gespiegeld aan 100 vacatures. Het landelijk profiel is goedgekeurd door de 
Vereniging Hogescholen.  
 
 
Eindkwalificaties die per afstudeerprofiel op niveau 3 (expertniveau) moeten worden behaald in het 
vierde studiejaar: 
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Bijlage 2  Overzicht opleidingsprogramma 
 
Nederlandstalig programma: blauw is vast kernprogramma, groen is keuze/profileringsmogelijkheid 

 
 
Engelstalig programma:  blauw is vast kernprogramma, groen is keuze/profileringsmogelijkheid 
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Bijlage 3  Rendementen  
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Bijlage 4  Deskundigheden leden visitatiepanel en lead auditor 
 

 
 

Naam (inclusief titulatuur) Korte functiebeschrijving van de panelleden 

De heer ir. M.G. Duijkers De heer Duijkers is Programmahoofd Praktijkleren bij 
CAH Vilentum / Aeres Hogeschool in Dronten 

De heer ing. P.C.F.M. Pals MBA De heer Pals is zelfstandig ondernemer bij Farmers 
Funding. 

De heer ir. E.H. Poot De heer Poot is manager van het onderzoeksteam 
Gewasfysiologie & Teelt bij Wageningen University & 
Research Centre (WUR) Glastuinbouw. 

De heer J. van den Beukel De heer Van den Beukel volgt de hbo-
bacheloropleiding Tuinbouw & Agribusiness bij 
Hogeschool Inholland 

 

 
 
Secretaris/coördinator 

 
Naam 
(inclusief titulatuur) 

Gecertificeerd d.d. E-mailadres 

Mevrouw ir. M. Dekker 22 oktober 2010 dekker@nqa.nl 
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Bijlage 5  Bezoekprogramma 
 

Tijd Onderdeel Betrokken collega’s opleiding Tuinbouw en Akkerbouw 
Vanaf 8.00 Inloop Commissie 

 
 

8.30-9.00 uur Presentatie door de 
opleiding (20 min), 
daarna gelegenheid tot 
het stellen van vragen 

o Ir. A.A.S. (Toine) Hattink, opleidingsdirecteur Tuinbouw en 
Akkerbouw 

o Ir. J.A.M. (Jasper) den Besten, lector nieuwe 
teeltsystemen 

o Drs. J.E.B. (Jeroen) Bos, directeur HAS KennisTransfer 
9.00-10.30 uur Materiaal bestuderen 

en voorbereiding door 
Commissie 

 

10.30-11.00 uur Spreekuur  

11.00-11.45 uur Rondleiding door 
schooltuin, kas, 
klimaatkamers, 
techniekhal, laboratoria 

Rondleiding wordt verzorgd door: 
o Ing. B.J.M. (Ben) van den Brink, hogeschooldocent 

gesloten teelten, kasklimaat, teeltsystemen, coördinator 
Probleemgestuurd onderwijs, coach, docent in leerjaar 1 
t/m 4 

o E. (Erik) de Rooij, MSc, docent bedrijfskunde en finance, 
potplanten. Tevens werkzaam bij Delphy als senior 
adviseur potplanten. 
 

Betrokken collega’s van techniekhal/schooltuin: 
o Ing. M.H.P.M. (Mark) Dankers, practicumbegeleider  
o M.H. (Martijn) Bekkers, schooltuinmanager 

11.45-12.45 uur Gesprek met studenten 
en alumni 

o A.P.G. (Teun) Boomaerts, eerstejaars student Horticulture 
and Business management, vooropleiding Victorian 
Certificate of Education 

o C.A.M. (Corine) Ermers, tweedejaars student Tuinbouw en 
Akkerbouw, vooropleiding HAVO 

o D.P. (Dianto) van der Lugt, tweedejaars student Tuinbouw 
en Akkerbouw, vooropleiding MBO (manager teelt) 

o R.M. (Rosanna) Pater, vierdejaars student Tuinbouw en 
Akkerbouw, afstudeerprofiel Global trade & Business 
Management, vooropleiding HAVO 

o S.W.A. (Stan) Wijnen, vierdejaars student Tuinbouw en 
Akkerbouw, afstudeerprofiel Topklas Ondernemen, 
vooropleiding HAVO 

 
Alumni 
o Ing. E.I.M. (Lisa) Crijns, afgestudeerd op 29 februari 2016 
o Ing. B.P.M. (Bart) Kellenaers, afgestudeerd op 13 juli 2016 
o Ing. N.P.A (Niels) Peeters, afgestudeerd op 13 juli 2016 

12.45-13.30 uur Lunch & overleg 
 

 

13.30-14.30 uur Inhoud, programma, 
toetsing en afstuderen 

o Ing. E. (Erno) Bouma, docent plantgezondheid, 
plantenteelt, agrometeorologie, precisielandbouw, 
coördinator variant Horticulture and Business 
Management, coach, docent in leerjaar 1 t/m 4 

o Ing. B.J.M. (Ben) van den Brink, hogeschooldocent 
gesloten teelten, kasklimaat, teeltsystemen, coördinator 
Probleemgestuurd onderwijs, coach, docent in leerjaar 1 
t/m 4 

o Dr. G.J.J.(Gerard) Gerritse, hogeschooldocent statistiek, 
coördinator opleidingsorganisatie, docent in leerjaar 1 t/m 
4 

o Ir. A.J. (Arianne) Kreggemeijer, docent marketing, 
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projectmanagement, coördinator projectonderwijs en 
coördinator Beroepsopdrachten, coach, docent in jaar 1 
tot en met 4, docent in leerjaar 1 t/m 4 

o Ing. A.H. (Jeanette) Straver-van Vugt, docent 
bedrijfskundige vakken, ondernemerschap, akkerbouw, 
coach, docent in jaar 1 t/m 4, lid van de 
opleidingscommissie 

o Dr. T.M.O. (Tamara) Verhoeven, docent plantfysiologie, 
veredeling, onderzoekstaak, coach, docent in leerjaar 1 
t/m 4 

14.30-15.00 uur 
 

Opleidingsmanagement o Ir. A.A.S. (Toine) Hattink, opleidingsdirecteur Tuinbouw en 
Akkerbouw 

o Ing. I.J. (Irma) van den Tillaart-Schouten MCC, 
hogeschooldocent/coördinator Opleidingsprogramma 
Tuinbouw en Akkerbouw 

15.00-15.30 uur Gesprek Borging o Ir. A.J.C.M. (Angelique) Arts, hogeschooldocent 
ketenmanagement, plantfysiologie, fruitteelt, voorzitter 
examencommissie 

o P.C.M. (Peter) van Gastel, MSc, hogeschooldocent 
Marketing, bedrijfsmanagement, lid examencommissie 

15.30-16.15 uur Werkveld-
vertegenwoordigers 

o R. (Roel) Janssen, program manager City Farming bij 
Philips Horticulture LED solutions  

o B.L.J. (Bjorn) Kohlmann, hoofd logistiek en kwaliteitszorg 
bij Boomkwekerij Gebr. Van den Berk BV 

o A.J.M van der Maarel, recruiter bij Rijk Zwaan 
o T. (Tom) van der Meer, manager seed and external 

relations Lamb Weston / Meijer vof 
16.15- 
17.00-17.15 uur 

Overleg panel  

17.00/17.15 uur Laatste gesprek 
opleidingsteam en CvB 
met terugkoppeling 
bevindingen 
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Bijlage 6  Bestudeerde documenten 
 

- Kritische Reflectie Opleiding Tuinbouw en akkerbouw 2016 
- Landelijk Opleidingsprofiel Tuinbouw en akkerbouw 
- Onderwijs- en examenregeling Deel 1 2016-2017 Algemene bepalingen 
- Onderwijs- en examenregeling Deel 2 2016-2017 Tuinbouw en Akkerbouw 
- Teaching and examination regulations Part I 2016-2017 General conditions 
- Teaching and examination regulations Part 2 2016-2017 Horticulure & Business Management 
- Beknopte modulebeschrijvingen 
- Overzicht Docententeam TA oktober 2016 
- Geanonimiseerd overzicht afstudeerwerken 2014-2016 
- Selectie afstudeerwerken 
 
Brondocumenten ter inzage tijdens visitatiebezoek: 
- Beleidsplan TA 2013-2017 
- Managementreviews 2012-2016 
- Kwaliteitszorghandboek 2015 
- Werkveldgesprekken 2014-2015 
- Werkveldscan 2016 
- HBO Monitor 2015 
- NSE 2016 
- Beleidsplan Studie+ 2013 
- Gebruikerstoets 2016 
- Toetsplan TA 2016-2017 
- BO-handleiding 2015-2016 
- Stagewerkplannen jaar 1 en jaar 3 
- studentproducten van projecten en stages 
- selectie studiemateriaal 
- notulen commissies 
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Bijlage 7  Overzicht bestudeerde afstudeerwerken 
 
 

Hieronder een overzicht van de studenten van wie het panel de afstudeerwerken heeft 

bestudeerd. Conform de regels van de NVAO zijn alleen de studentnummers opgenomen. 

 

950218541 
940824541 
940218544 
940213545 
911213543 
861221543 
940117542 
950620543 
920728541 
941228541 
930115542 
920806542 
920103544 
920316541 
900609543
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Bijlage 8  Verklaring van volledigheid en correctheid 
 

 


