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Geachte heer, mevrouw, 

Voor u ligt het hersteldocument EuroCollege standaard 11. Dit document heeft als doel handvat en 

richtlijn te zijn bij het reparatietraject voor standaard 11 van februari 2019 t/m 2021. In deze periode 

dient het EuroCollege standaard 11 op een voldoende/goed niveau te krijgen.   

In de verslaglegging van het visitatiepanel is de volgende passage hierover opgenomen;  
 
“Standaard 11 is door het panel als onvoldoende beoordeeld. Gezien de oordelen van het panel op de 
overige standaarden (‘voldoende’ of ‘goed’) en gezien het feit dat het panel herstel van de 
tekortkomingen op standaard 11 binnen maximaal twee jaar realistisch en haalbaar acht, adviseert het 
panel om de opleiding een herstelperiode op te leggen, zodat zij de gelegenheid krijgt de gewenste 
kwaliteit alsnog aan te tonen.  
 
De volgende verbeteringen acht het panel in dit verband noodzakelijk:  
- Versterking van de praktijkgerichte oriëntatie door het vergroten van de praktische c.q. toepasbare 

waarde van het PGO (Praktijk Gericht Onderzoek). 

- Verbetering van de herleidbaarheid van resultaten en versterking van de (cijfermatige) 
onderbouwing van aanbevelingen;  

- Het realiseren van meer diversiteit in aanpakken en type vraagstukken in het eindwerk;  

- Versterking van het internationale aspect in het PGO;  

- Aanpassing van het PGO-beoordelingsformulier in lijn met de bovengenoemde aanpassingen. “ 
 
Binnen EuroCollege is al langer de wens het PGO en hiermee het afstuderen een nieuwe, passendere 

vorm te geven. Het advies van het panel laat dit in versnelde vorm plaatsvinden. Op het moment dat u 

dit document leest zijn daarom de eerste stappen al genomen en is de ontwikkeling van het ‘nieuwe 

PGO’, PGO 2.0 genaamd in dit document, in volle gang. Dit document poogt een kort verslag te geven 

van de stappen die tot nu toe genomen zijn alsmede een planning te tonen voor de komende periode. 

Uiteraard zullen er gedurende de herstelperiode extra stappen worden toegevoegd indien dit nodig blijkt. 

EuroCollege wil studenten uitdagen het maximale uit zichzelf te halen en kwaliteit af te leveren. Onze 

doelstelling binnen dit traject is dan ook om de hoge standaard waar wij voor willen staan ook, zo niet 

juist, in het afstuderen goed vorm te geven.  

De komende periode zien wij als een uitdaging en een kans. Beide zien wij met vertrouwen tegemoet 

hoewel wij ons ook bewust zijn van het belang en het feit dat er flinke stappen genomen moeten worden 

en wij er zeker nog niet zijn. Wij zijn enthousiast over de nieuwe opzet en kans die deze opzet biedt om 

kwaliteit te leveren voor de organisaties waarbinnen onze studenten actief zijn in hun eindstage. Met dit 

document willen wij inzage geven in het huidige proces, mocht er inhoudelijk meer nodig zijn dan kunnen 

we uiteraard ook aanvullende (achterliggende) documenten leveren.  

Mocht u naar aanleiding van dit document nog vragen hebben dan zien we deze graag tegemoet en 

zullen we deze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.  

 

Drs. P.V.C.E van de Walle M. Em. 

Algemeen Directeur 
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Verbetertraject PGO 

Zoals ook intern geconstateerd is de kwaliteit van aantal PGO’s van de opleiding International Business 
en Entrepreneurship niet op het gewenste niveau. Het is dan ook van groot belang dat er stappen 
genomen worden om deze PGO’s weer op het gewenste niveau te brengen. Tijdens de gesprekken die 
gevoerd zijn met het visitatiepanel is besloten dit versneld op te pakken en in te voeren. Begin februari 
is er daarom een stappenplan vastgesteld voor het vernieuwen en verbeteren van het PGO. Het destijds 
opgestelde stappenplan is in een meer actuele variant opgenomen in onderstaande tabel. Hierin is ook 
de voortgang opgenomen. 
 
Tabel 1 Actielijst verbetertraject PGO 

Moment Actie 

A
fg

e
ro

n
d

 

M
M

/J
J

 

Februari 2019 
 

Inventarisatie documenten die online beschikbaar zijn over 
onderzoek en afstuderen in het HBO 

02/19 

Voorstel wijziging beoordelingsopbouw binnen het huidige 
beoordelingsinstrument voor Cohort2016 (het cohort dat op dit 
moment aan het afronden is). Binnen dit voorstel verandert de 
puntenverdeling waardoor de onderdelen met hierin de link met de 
praktijk zwaarder gaan tellen en studenten met een onvoldoende 
praktisch PGO dit niet meer (of in ieder geval in veel mindere 
mate) kunnen compenseren met een sterk literatuurhoofdstuk.  

02/19 

Inlichten cohort2016 over het belang van de praktijk en aandacht 
die zij hierbij moeten besteden aan aanbevelingen.  

03/19 

Maart 2019 
 

PGO-training invoegen op de workshopdag voor de derdejaars 
zodat alle studenten nogmaals gewezen worden op het belang van 
de praktijk en de wijze waarop zij dit vorm dienen te geven in de 
laatste fase van het onderzoek.  

03/19 

Vaststelling aanpassing beoordelingskader examencommissie 03/19 

Inventarisatie beschikbare (studie)boeken rondom 
praktijkonderzoek en hierbij tevens kijken welke boeken op andere 
hogescholen gebruikt worden 
 

04/19 

Inventarisatie afstudeertraject andere hogescholen 
 

03/19 

April 2019 
 

 Schrijven van inhoudelijk voorstel voor PGO 2.0 – Een nieuwe 
opzet, een nieuw beoordelingskader 

04/19 

Afspraak maken met dhr. Andriessen voorstel/opzet te bespreken 
(afspraak in mei).  

05/19 

Waar mogelijk contacten leggen met medewerkers van andere 
hogescholen om gedurende het traject visie en voortgang te 
bespreken en toetsen.  

03/191 

Mei 2019 

Voorleggen beroepsproducten aan werkveld-/praktijkcommissies 05/19 

Vaststelling nieuwe handleiding PGO inclusief beoordelingsmodel  
door de examencommissie   

06/19 

Schrijven handleiding PGO 2.0 voor Cohort 2017 05/19 

Juni 2019 

Cohort 2017 start met PGO 2.0 onder leiding van goede 
begeleiding en inhoudelijk sterke mensen.  
 

06/19 

Ontwerp nieuwe leerlijn onderzoek op basis van criteria PGO 2.0 
In 
uitvoering 

Afstemmen PGO-richtlijnen afstudeerders < Cohort2016 
In 
uitvoering 

                                                
1 Startmoment in plaats van afrondingsmoment 
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Afstemming met Mevr. Munneke2 over advisering en te nemen 
stappen 

In 
uitvoering 

Juli 2019 

Vaststelling nieuwe leerlijn vak onderzoek op basis van PGO 2.0 
opzet 

 

Gelijkheden rondom Calibratiesessie met andere hogescholen 
verkennen en z.s.m. organiseren 

 

Ontwikkelen beoordelingsinstrument PGO 2.0 en voorleggen aan 
mevr. Munneke 

 

Aug 2019 Eerste inlevermoment IOV’s Cohort 2017   

September 2019 

Bezoeken aan stage instellingen/werkveld voor afstemming over 
IOV 

 

Evaluatiemoment PGO 2.0 a.d.h.v. de ingediende IOV’s 
(individuele onderzoek voorstellen) 

 

 
Evaluatiemoment ingediende IOV’s Cohort 2017 met leden van de 
werkveldcommissie 

 

Oktober 2019 
Evaluatiemoment handleiding PGO 2.0 en aanpassen handleiding 
op basis van evaluatie voor Cohort2017JAN 

 

 Evaluatiemoment PGO-bureau  

Jan 2020 Tussenevaluatie PGO 2.0  

Maart 2020 Tussenevaluatie PGO 2.0  

 
Evaluatiemoment handleiding en updaten handleiding voor Cohort 
2018 

 

Mei 2020 Evaluatiemoment beroepsproducten met werkveldcommissies  

Augustus 2020 Evaluatiemoment PGO 2.0 Cohort 2017  

 
 

Aanpak aandachtspunten 

Binnen de rapportage heeft de commissie een aantal verbeterpunten benoemd. Gezien de aard van 
deze verbeterpunten en de beoogde verandering die intern vanuit de opleiding al in gang gezet zou 
worden, is er gekozen om de inhoud van het PGO en de bijbehorende handleiding grondig te herzien. 
Deze nieuwe versie heeft de voorlopige benaming PGO 2.0 en zal vanaf juni 2019 gehanteerd worden 
(Cohort 2017). Hieronder is op basis van de verbeterpunten uitgewerkt welke stappen er al genomen 
zijn en welke nog genomen gaan worden.  
 
Versterking van de praktijkgerichte oriëntatie door het vergroten van de praktische c.q. toepasbare 
waarde van het PGO;  

- Om te waarborgen dat het PGO 2.0 praktijkgericht wordt, is besloten om binnen het 
inhoudsdocument het beroepsproduct als basis te nemen voor het inrichten van de 
afstudeerscriptie voor Cohort 2017 en later.  Dit is verder uitgewerkt in Bijlage 2 
Inhoudsdocument PGO Cohort 2017. 

- Om de praktijkgerichte oriëntatie van het PGO te waarborgen is afgesproken om dit voor te 
leggen aan de betreffende werkveldcommissies. Binnen de commissievergaderingen wordt aan 
het werkveld gevraagd input te leveren voor mogelijke beroepsproducten en aan welke 
vereisten dergelijke beroepsproducten moeten voldoen om praktisch toepasbare waarde te 
hebben. Voor iedere opleiding zal minimaal eens per jaar gecontroleerd worden of er 
wijzigingen doorgevoerd moeten worden. 

- Met ingang van Cohort 2017 wordt de samenwerking tussen de stageorganisatie en het PGO-
bureau versterkt. Als onderdeel hiervan zullen de PGO-begeleiders bezoeken afleggen aan de 
organisatie om hier de onderzoeksopzet en het beoogde beroepsproduct te bespreken. 

- Binnen het nieuwe PGO worden de eisen uit de organisatie benoemd in de doelstelling van het 
PGO en krijgt de organisatie een stem in de beoordeling hiervan. 

 

 

 

                                                
2 Dhr. Andriessen heeft zijn werkzaamheden overgedragen aan mevr. Munneke.  
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Verbetering van de herleidbaarheid van resultaten en versterking van de (cijfermatige) onderbouwing 
van aanbevelingen;  

- Er is een nieuwe medewerker aangetrokken voor het PGO-bureau met een meer financiële 
achtergrond. Zij is vanwege haar achtergrond (in zowel studie3 als werk (PWC)) een zeer 
geschikte begeleider om de studenten te helpen met de financiële kant van hun onderzoek en 
om de studenten te enthousiasmeren over het schrijven van financieel georiënteerde PGO’s.   

- Vanaf studiejaar 2019-2020 zullen er voor de derdejaars studenten workshops SPSS 
aangeboden worden zodat studenten kwantitatieve gegevens beter kunnen verwerken.  

 

 Het realiseren van meer diversiteit in aanpakken en type vraagstukken in het eindwerk;  

- Zoals ook in het gesprek al aangegeven is de overlap in sommige PGO’s te verklaren door het 
werken in themakringen. Mede vanwege die overlap en de gewenste diversiteit die hierdoor in 
het nauw kwam zijn de themakringen met ingang van Cohort 2016 (Juni 2018) gestopt.  

- Alle huidige PGO’s zijn in kaart gebracht om te beoordelen in hoeverre er ook zonder de 
themakringen in het huidige cohort nog sprake is van een overlap in onderwerpen. In Bijlage 3  
Lijst huidige scriptieonderwerpen IBE is een lijst opgenomen van alle huidige IBE studenten en 
hun PGO-onderwerp om aan te tonen dat deze diversiteit inmiddels vergroot is. 

- De werkveldcommissies wordt gevraagd om mee te denken over mogelijke beroepsproducten 
voor de opleidingen. 

 

Versterking van het internationale aspect in het PGO;  

- Er is afgesproken dat alle studenten die een buitenlandsstage lopen en/of te maken hebben 
met een Engelstalige opdrachtgever met ingang van cohort 2017 hun PGO in het Engels 
moeten uitvoeren en schrijven 

- Er is een nieuwe medewerker aangetrokken voor het PGO bureau met als achtergrond een 
master ‘Internationaal Management’4. Hierdoor hopen we de internationale component op 
inhoudelijk vlak beter vorm te kunnen geven.  

 

 Aanpassing van het PGO-beoordelingsformulier in lijn met de bovengenoemde aanpassingen. “ 

 
- Binnen het huidige cohort (C2016) kon het PGO geen andere vorm meer krijgen omdat deze 

studenten reeds bezig waren met hun onderzoek en de hiervoor geldende voorwaarden al 
eerder gecommuniceerd hebben gekregen. Wel heeft de examencommissie ingestemd met het 
herzien van het huidige beoordelingsformulier op basis van de puntenverdeling omdat deze nog 
niet gecommuniceerd was naar de student. Deze herziening is opgenomen in Bijlage 1 

- Binnen de nieuwe PGO 2.0 structuur wordt er een nieuw beoordelingsinstrument ontwikkeld 
waarbij de kernelementen van Praktijkgericht onderzoek (Praktisch relevant, methodisch 
grondig en ethisch verantwoord) leidraad vormen  

                                                
3 ADVANCED MASTER IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL TAXATION, European Tax College; Tilburg/Leuven  
INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY PROGRAM, Copenhagen Business School,  Economic Policy in the Financial Crisis, 

Economics of Sports. 

MASTER FISCALE ECONOMIE, Tilburg University,  BACHELOR FISCALE ECONOMIE, Tilburg University 
4  CEMS MIM Program/Internationaal Management, Rotterdam School of Management/Hong Kong University of Science and Technology: 

International entrepreneurship, corporate development, building healthy organisations, understanding customers, strategic approach 

business culture negation in operating cultures, risk management, crisis communication, global responsible leadership, block seminar: New 
venture creation,  
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Bijlage 1 Beoordelingskader PGO Cohort 2016 

Onderdeel 

O
u

d
e
  

w
e
g

in
g

s
fa

c
to

r 

N
ie

u
w

e
 

w
e
g

in
g

s
fa

c
to

r  

Managementsamenvatting 7% 6% 

Dit onderdeel wordt al veel vaker in de opleiding getoetst. 
Samenvatten is daarom niet een nieuwe vaardigheid die zwaar 
beoordeeld hoeft te worden. Wel is het van belang om te 
toetsen of een student de kern van zijn werk kort en bondig 
kan verwoorden zodat het eenvoudig ingezet kan worden 
binnen de praktijk. 

totaal 7% 6%  

Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet 

Probleemomschrijving 5%   

Doel van het 
onderzoek 

3% 4% 

Zonder onderzoeksdoel is de richting van het onderzoek 
onduidelijk. Daarom is dit cruciaal voor het aansluiten van 
het onderzoek op de praktijk. Het onderzoeksdoel moet 
daarom een zwaardere weging krijgen.  

Centrale vraag 4%   

Deelvragen 5%   

totaal 
17
% 

18% 
 

Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 

Gekozen theorie(ën) 
met bijbehorende 
begrippen 

9% 8% 

Voor de aansluiting met de praktijk is de theorie weliswaar van 
belang, echter is de koppeling en het gebruik hiervan in de 
praktijk belangrijker. De wijze waarop de theorie toegepast 
wordt, wordt al meegenomen in de beoordeling van hst 3. 
Daarom kan de weging van dit onderdeel minder zwaar 
worden. Theorie moet een basis vormen om verantwoord 
onderzoek te doen en moet voldoende input leveren om 
grondig te werk te gaan.  

Discussie en 
samenhang gekozen 
theorie(ën) 

11
% 

10
% 

 

totaal 
20
% 

18
% 

 

Hoofdstuk 3: Methodologie 

Verantwoording 
onderzoeksmethode
n en/of technieken 

15%  
 

totaal 15%   

Hoofdstuk 4: Analyse onderzoeksresultaten 

Verbinding theorie en 
onderzoeksresultate
n bij beantwoording 
deelvragen 

15% 9% 

Voor een praktisch PGO is niet zozeer de koppeling van 
resultaten met theorie van belang maar is het veel meer van 
belang dat de student een goede analyse uitvoert en laat zien 
dat er een verbinding is tussen theorie en praktijk. Vandaar dat 
binnen dit hoofdstuk de koppeling theorie-resultaten minder 
waarde krijgt en de koppeling resultaten-eigen oordeel-
organisatie meer waarde. 

Student vormt een 
eigen oordeel over 
oplossing en is 
kritisch op huidige 
situatie in de 
organisatie 

5% 9% 

totaal 
20
% 

18
% 

 

Hoofdstuk 5: Slothoofdstuk 
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Beantwoording 
Centrale Vraag 

7%  
 

Reflectie kwaliteit 
onderzoeksproces 

5%  
 

Aanbevelingen 

9% 

10%  

voorstellen voor 
vervolgonderzoek 

3% 

Doelstelling van de PGO is een oplossing of handreiking m.b.t. 
een praktijkprobleem, praktische relevantie. Dit komt binnen 
het huidige kader tot uiting in de aanbevelingen die een 
student schrijft voor de organisatie. Vandaar dat dit onderdeel 
zwaarder mee moet gaan tellen in het eindcijfer. 

totaal 
21
% 

25
% 

 

    

Eindcijfer 
100
% 

100
% 
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Bijlage 2 Inhoudsdocument PGO Cohort 2017 International Business 

 

International Business & Entrepreneurship heeft als CROHO nummer 30031. De opleidingen 

International Business & Finance Management en International Business & Asian Studies zijn minoren. 

Deze opleidingen leggen voor 30ECTS de focus op Finance of op Azië.  

EuroCollege richt zich in haar profiel sterk op het profiel van ondernemer. Ondernemen vereist zeker 

kennis, inzichten en vaardigheden, maar ook een stevige mentaliteit en een mindset die gefocust is op 

succes. Ondernemen is tevens een “Way of Life”, waarbij alles wordt opgegeven om de onderneming 

van de grond te trekken.  

Ook al werkt EuroCollege een stevige mentaliteit en een positieve mindset de essentie van 
ondernemerschap, de “innate drive” ligt buiten onze mogelijkheden. Wij leiden daarom niet alleen 
ondernemers op maar ook intrapreneurs ‘ondernemende managers”. Hiermee voldoen wij aan de wens 
van de meeste werkgevers, die  zoeken naar flexibele, ondernemende werknemers.  
 
Tevens bereiden wij hiermee onze studenten voor op een steeds  veranderende wereld en arbeidsmarkt 
die  onderhevig is aan de  wereldwijde veranderingen op het gebied van samenwerkingsvormen, 
digitalisering, globalisering, verschuiving van politiek en economisch accent richting Azie en 
veranderingen in de Westerse maatschappij. Aanpassing aan die veranderingen vereist 
ondernemingszin, een stevige mentaliteit van aanpakken en een positieve  mindset.  
Binnen deze opleidingen zijn er een aantal algemene beroepen denkbaar zoals: (Internationaal) 

ondernemer, (internationaal) marketeer, (internationaal) manager. In deze bijlage is een deel van de 

informatie uit het nieuwe inhoudsdocument opgenomen zodat een beeld gevormd kan worden van de 

richting waarop nu gedacht wordt. De voorgestelde beroepsproducten dienen nog inhoudelijk met de 

werkveldcommissie besproken te worden. Het gaat hier dus om een werkdocument dat nog niet 

vastgesteld is (zie Tabel 1 Actielijst verbetertraject PGO).  Het is voor al deze beroepsproducten van 

groot belang dat er een goede onderbouwing plaats vindt en dat het financiële plaatje meegenomen 

wordt in het onderzoek.  

Tabel 2 Opleiding en carrière richting 

Opleiding Beroep Aandachtspunten opleiding 

I. International 
Business & 
Entrepreneurship 

 

(international) manager, 
(international) marketeer, 
(international) 
ondernemer 

Ondernemerschap & 
Intrapreneurship, netwerken, 
essentials of succes, concepting & 
productontwikkeling, business 
modelling, business strategie,   
(online-) marketing, E-commerce & 
big data, financieel management 
gericht op Mkb, projectmanagement, 
communicatie, nationale- en 
internationale context, duurzaamheid, 
innovatie, leiderschap  

II. International 
Business & 
Finance 
Management 

 

Financieel manager, chief 
financial officer,  business 
analyst, manager 
governance, risk & 
compliance 

Accounting, financieel management, 
strategisch management,  
Intrapreneurship, globalisering, 
innovatie, big data, bedrijfseconomie, 
bedrijfsrecht, ethiek, management, 
marketing, cross-cultural 
management, argumentatie 

III. International 
Business & 
Asian Markets 

 
 
 
 
 
 

Ondernemer, manager, 
marketeer, product 
development, trade- of 
exportmanager met focus 
op Azië 

Ondernemerschap, Intrapreneurship, 
Internationale handel, marketing, 
cross-cultural management, trends & 
verandering, Aziatische markten en 
business modellen,  business 
strategie, internationale politieke- en 
sociaal-, economische-, culturele 
ontwikkelingen  
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I. International Business & Entrepreneurship 
De stagiaires behorend tot afstudeerrichting International Business & Entrepreneurship hebben een 

breed scala aan beroepsproducten. Het is de studenten aan te raden om de focus te leggen op thema’s 

die in het vakkenpakket naar voren komen. Opvallend in het vakkenpakket is dat, naast de 

bedrijfskundige vakken zoals financieel management, projectmanagement, marketing, communicatie, 

business strategy, customer relations en leiderschap er aandacht is voor E-commerce marketing, 

innovatie, robotisering en concepting & creating of ideas. Vanuit het werkveld worden de volgende 

beroepsproducten voorgesteld: Het creëren van een marketing plan met als doel internationaal virale 

content te creëren (lange termijn strategie) , innovatie van bestaande producten, processen en diensten 

die een positief effect hebben op het bedrijfsresultaat, groeistrategieën voor bestaand(e) product(en), 

dienst(en) ontwikkelen richting  nieuwe markten, nieuwe kanalen, landen, klantgerichte co-creatie 

strategie. 

II. International Business & Finance Management 
De laatste opleiding binnen de international business stroming is International Business & Finance 

Management. In tegenstelling tot de bovengenoemde studie richtingen, is deze studierichting minder 

algemeen. De student doet tijdens deze studie ervaring en kennis op m.b.t. financieel management. Op 

het carrière pad van deze studenten vinden we vacatures zoals; financieel manager, financieel 

controller, risk & compliance manager. Het is daarom aan te raden dat de studenten de gekozen stage 

en het stageverslag hierop aanpassen. De kern van een beroepsproduct binnen deze studierichting 

moet financieel van aard zijn. Voorbeelden van beroepsproducten in dit veld zijn bijvoorbeeld; 

waarderen van de mkb onderneming m.b.t verkoop,  innovatie van bestaande producten, processen en 

diensten die een positief effect hebben op het bedrijfsresultaat, groeistrategieën voor bestaand(e) 

product(en), dienst(en) ontwikkelen richting  nieuwe markten, nieuwe kanalen, landen, klantgerichte co-

creatie strategie. 

 

III. International Business & Asian Markets 

Binnen deze opleiding loopt een deel van de studenten een eindstage bij startups en grote bedrijven 

die een vestiging of afnemers hebben in Azië. Tevens is het mogelijk dat deze studenten stage lopen 

binnen een bedrijf dat wellicht een nieuwe bedrijfstak wil opstarten die een relatie heeft met de 

Aziatische markt of stagelopen bij een bedrijf in Azië. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan onder 

andere de volgende beroepsproducten: Een marktonderzoek met doelgroep bepaling, een 

financieringsplan met uitgebreide informatie over risico’s, returns en financieringsrondes, een markt-

entry strategy, een hr-document gericht op cross cultureel management, et cetera. De internationale 

studierichting geeft de stagiaires aanleiding om de onderzoek markt breed te trekken, zo zou er extra 

aandacht gegeven kunnen worden aan cultuurverschillen of deelmarktverschillen. In de eerste 

opleidingslijn gericht op Asian Markets, is het gewenst dat de stagiair de opgedane kennis over de 

Aziatische markt toepast door bijvoorbeeld Aziatische trend rapporten mee te nemen in informatie of 

aandacht te leggen op global shifting. 
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Bijlage 3  Lijst huidige scriptieonderwerpen IBE 

 

In deze bijlage zijn de thema’s van de PGO’s opgenomen van studenten die op dit moment actief aan 

het schrijven zijn voor hun PGO. Binnen deze lijst is duidelijk zichtbaar dat de diversiteit in onderwerpen 

in het afgelopen jaar al vergroot is. Echter zal er binnen het PGO 2.0 gestreefd worden naar een nog 

grotere diversiteit. Studenten die op dit moment nog niet concreet een onderzoeksthema hebben zijn 

buiten dit overzicht gelaten. Evenals studenten die op dit moment niet actief aan het schrijven zijn en 

bijvoorbeeld eerst nog hertentamens en opdrachten moeten afronden.  

Cohort  Thema Fase 

2015 Marketing nieuwe vestiging makelaarskantoor 
Schrijven theoretisch kader 

Naamsbekendheid vastgoedonderneming 

Werving en selectie Generatie Y  Afrondende fase 

2016 Marktverkenning voetbalschool Azië 

Schrijven onderzoeksopzet 

Adviesrapport financiering Startup 

Adviesrapport merger mkb 

Marketingadvies e-commerce onderneming in 
sector onderwijs 

Marktverkenning buitenland startup groene 
energie 

Branding en communicatie advies voor 
restaurant  

Optimalisatie supply chain internationale 
organisatie (India/Dubai) 

Advies marketing/re-branding 
horecagelegenheid 

Schrijven theoretisch kader 

Marketing voor e-commerce mkb onderneming 

Terugdringen personeelsverloop mkb 
onderneming 

Positionering nieuwe bedrijfsactiviteit mkb 
onderneming (dienstensector) 

Klantenbinding startup foodsector 

Economic sustainability Geopark Nieuw-Zeeland 

Uitvoering empirisch onderzoek 
Implementatie nieuw cross-cultureel 
personeelsbeleid 

Optimalisatie klantportaal organisatie 

Ondernemingsstrategie Startup zorgsector 

Afrondende fase 
Supply chain optimalisatie 

Implementatie ISO 9001 

Communicatie strategie Non-Profit 
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