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Samenvatting 
 

In september 2019 is de bestaande Associate degree (Ad)-opleiding Ondernemerschap & Retail 

Management van de Avans Academie degrees (AAAd), een tweejarige voltijdopleiding in Den 

Bosch bezocht door een visitatiepanel van NQA. Het panel beoordeelt de opleiding positief.  

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

 

De opleiding leidt op tot zelfstandig ondernemer in verschillende branches. Het panel 

complimenteert de opleiding met het heldere beroepsbeeld dat zij neerzet dat zij bovendien op 

congruente wijze heeft uitgewerkt in het curriculum en de toetsing.  

 

Het panel stelt vast dat de opleiding passende competenties hanteert. De eindkwalificaties zijn 

gebaseerd op het landelijke opleidingsprofiel en het EntreComp-model. De beoogde 

leerresultaten zijn op Ad-niveau beschreven. Hierbij is het Ad-niveau duidelijk aangetoond.  

De opleiding heeft volgens het panel in voldoende mate contact gehad met het werkveld bij de 

vormgeving van het programma. Het panel nodigt de opleiding uit de 

werkveldvertegenwoordiging op een iets andere manier in te richten, zodat de opleiding een 

uitwisseling over ontwikkelingen op strategisch niveau met het werkveld gestructureerder kan 

laten plaatsvinden. 

  

Het profiel op ondernemerschap en de wijze waarop dit is beschreven, is volgens het panel goed 

uitgewerkt en onderscheidend. Het panel adviseert de opleiding om hierin het speerpunt van de 

hogeschool, duurzaamheid, een steviger plek te geven. 

 

De opleiding ontvangt voor standaard 1 het oordeel voldoet. 

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

 

Het panel complimenteert de opleiding met een goed onderbouwd en samenhangend curriculum 

waarin ook het profiel van de opleiding helder naar voren komt. De opleiding heeft in de 

ontwikkelfase zichtbaar goed nagedacht over de wijze waarop de deelcompetenties vertaald 

worden in een logisch curriculum.  

Het panel heeft een enthousiast, bevlogen en betrokken docententeam gezien dat door de 

studenten als zeer toegankelijk en ondersteunend wordt ervaren. Ook de voorzieningen van de 

opleiding zijn prima in orde en ondersteunend aan de keuzes die de opleiding maakt.  

 

Het panel adviseert meer aandacht aan explicitering van de verwachtingen en aan begeleiding 

van de businesscoaches te besteden.  

 

De opleiding ontvangt voor standaard 2 het oordeel voldoet. 

 

Standaard 3: Toetsing 

 

Het panel is van mening dat de opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing, dat 

is gebaseerd op de wettelijke en hogeschoolbrede kaders. De eigen onderneming van de student 

staat bij de toetsing centraal als belangrijkste beroepsproduct binnen de opleiding. De toetsing 
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middels een assessment na ieder semester is volgens het panel logisch en passend bij het 

studentprofiel. Hierin staan de eindkwalificaties zichtbaar centraal (zie standaard 1). 

 

De opleiding volgt het vier-ogen-principe, bij zowel de totstandkoming als bij de beoordeling van 

de toetsing. De nadruk op formatieve toetsing past eveneens bij het profiel van de opleiding en 

de studenten, evenals bij de summatieve toetsing middels assessments.  

  

 

De opleiding ontvangt voor standaard 3 het oordeel voldoet. 

 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

Volgens het panel toont de opleiding in voldoende mate aan dat de beoogde leerresultaten zijn 

gerealiseerd. Het panel heeft een selectie van vijftien eindwerken kunnen bestuderen en vond 

het niveau over de gehele linie voldoende en de onderwerpen passend. Ook de beoordeling is 

adequaat.  

 

Omdat dit een jonge opleiding is, zijn er nog weinig afgestudeerden. De alumni die het panel op 

de bezoekdag heeft gesproken, waren tevreden. Zij ervaren dat de opleiding hen verder brengt in 

hun carrière. Ook het beroepenveld uitte zich tevreden over de studenten en de opleiding.  

 

De opleiding ontvangt voor standaard 4 het oordeel voldoet. 
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Inleiding 

 

Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande voltijd Associate degree(Ad)-opleiding 

Ondernemerschap & Retail Management (verder: Ad Ondernemerschap) van Avans Hogeschool. 

Het rapport is opgesteld conform het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs van 

de NVAO (september 2018) en de NQA Handleiding opleidingsvisitaties 2019. Het rapport 

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

aanbevelingen voor de opleiding. 

 

Werkwijze panel en procesverloop 

 

Het visitatiepanel van NQA, dat de beoordeling heeft uitgevoerd, is samengesteld door NQA, in 

opdracht van Avans Hogeschool en in overleg met de opleiding. Voorafgaand aan de visitatie 

heeft de NVAO het panel goedgekeurd. 

 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 10 september 2019. Het visitatiepanel bestond uit: 

Drs. P.W. Fernig (voorzitter, domeindeskundige) 

Dr. E. Wierstra (domeindeskundige) 

Drs. T.A.M. van der Velde (domeindeskundige) 

J.L. Vos (studentlid) 

 

Drs. B.J. Steenbergen MBA, auditor van NQA, trad op als lead-auditor van het panel. 

 

Voor het bezoek heeft de opleiding een zelfevaluatie en bijlagen ter beschikking gesteld aan het 

panel. In een paneloverleg heeft het panel het bezoek voorbereid. De panelleden zijn 

geïnstrueerd over de werkwijze via de NQA-handleiding en het NVAO-kader. Vervolgens heeft 

het panel de aanpak, rolverdeling en werkwijze voor het visitatiebezoek besproken. Het panel 

heeft gesproken over de indrukken en observaties die zijn verkregen vanuit het 

zelfevaluatierapport en de bijlagen. Ook zijn de meningen over de geselecteerde eindwerken 

gedeeld. Conform de richtlijnen van het NVAO-kader is er bij twijfel over het niveau of de 

beoordeling van een eindwerk een tweede panellid als lezer ingeschakeld. Informatie uit het 

vooroverleg is uitgewerkt naar een agenda met vraagpunten voor de bezoekdag. Waar nodig is 

contact opgenomen met de opleidingen om de organisatie van de bezoekdag verder te 

stroomlijnen.  

 

Tijdens de bezoekdag heeft het panel gesproken met diverse groepen en het ter inzage gelegde 

materiaal bestudeerd (zie Bijlage 1 en 2). Aan het einde van de bezoekdag heeft het panel alle 

verkregen informatie verwerkt tot een compleet beeld en tot een voorlopig oordeel met 

argumentatie. De voorzitter van het panel heeft in een afsluitende mondelinge terugkoppeling de 

voorlopige eindoordelen en belangrijkste bevindingen meegedeeld aan de opleiding. 

 

Na het visitatiebezoek heeft de secretaris een conceptrapportage opgesteld en voorgelegd aan 

alle panelleden. Met de input van de panelleden is een tweede concept opgesteld, dat ter 

controle op feitelijke onjuistheden is voorgelegd aan de opleiding. De panelleden hebben kennis 

genomen van de reactie van de opleiding en waar nodig aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens 

is het rapport definitief vastgesteld. 
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De opleiding was nog niet ingedeeld in een visitatiecluster.  

 

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

plaatsgevonden. 

 

Utrecht, oktober 2019 

Panelvoorzitter      Lead-auditor  

 

 

 

 

drs. P.W. Fernig     drs. B.J. Steenbergen MBA 
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Schets van de opleiding 
 
De voltijd Ad-opleiding Ondernemerschap en Retail Management (verder: Ad Ondernemerschap) 

van Avans Hogeschool is ondergebracht bij de Avans Academie Associate degrees (AAAd) in 

Den Bosch. Deze Academie biedt Associate degree-programma’s aan in vier domeinen: 

Economie, Techniek en Zorg & Welzijn. De Ad Ondernemerschap valt in het domein Economie.  

 

De AAAd in Den Bosch is een nieuwe academie binnen Avans Hogeschool. In het schooljaar 

2017-2018 zijn zo’n 300 studenten gestart, verdeeld over zeven Ad-programma’s, waar de Ad 

Ondernemerschap er één van is. Voorafgaand aan de oprichting van de Academie is nauw 

overleg geweest met verschillende partners uit de regio, waaronder de Hogeschool Zeeland en 

de vijf regionale ROC’s.  

 

De AAAd is aan het uitbreiden. In 2018-2019 startten er elf Ad-opleidingen met in totaal 800 

studenten en in 2019-2020 starten twaalf Ad-opleidingen met in totaal 1200 studenten.  

 

De instroom in de opleiding Ad Ondernemerschap fluctueert. In 2017/2018 is zij begonnen met 

56 studenten. In 2018-2019 startten er 76 en in 2019-2020 89. De opleiding leidt studenten in 

een tweejarige voltijdopleiding op tot ondernemer. Dat doet zij praktijkgericht; iedere student start 

bij het begin van de opleiding een eigen onderneming op waar hij/zij gedurende de vier 

semesters van de studie aan werkt. De (groei van de) eigen onderneming staat centraal in het 

leerproces van de student.  

 

De opleiding profileert zich met een groot accent op ondernemerschap en praktijkgerichtheid. De 

studentenpopulatie bestaat uit studenten met een succesvol afgeronde mbo-opleiding en 

praktische havisten en daarnaast uit studenten die niet succesvol zijn geweest in het hbo-

bachelor onderwijs.  

 

De AAAd heeft een aantal kernwaarden geformuleerd die haar karakteriseert: 

 Vernieuwend: Je leert door te doen. Op school en in de praktijk. De samenwerking tussen 

het onderwijs en het bedrijfsleven is baanbrekend. Het onderwijs beweegt mee met de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarbij blijf je up-to-date en leer je flexibel om te 

gaan met veranderingen.  

 Vakkundig: Je verstaat je vak goed en bent betrokken. Je zorgt ervoor dat denken en 

doen bij elkaar komen. Jij weet je kennis bevlogen en met trots over te dragen op 

anderen.  

 Verbindend: Je weet denken en doen feilloos met elkaar te verbinden. Je werkt samen 

met studeten, docenten en partners uit het werkveld. Het kleinschalige onderwijs 

stimuleert betrokkenheid en verbondenheid.  

 Vormend: Jouw talent is de basis van je persoonlijke groei. Je coacht en wordt gecoacht 

en je weet precies waar je staat door dagelijkse feedback. Met je hoofd, hart en handen 

daag je jezelf en je omgeving uit.  

 Vrijdenkend: Je kent de kaders waarbinnen je werkt. Als het nodig is, treed je ook buiten 

de gebaande paden. Je zoekt niet naar één antwoord, maar vindt verschillende 

oplossingen.  

 

De Academie geeft deze kernwaarden inhoud door ze te verbinden met de PDCA-cyclus.   
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Standaard 1 Beoogde leerresultaten 
 

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn 

afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale 

eisen. 

 

 

Conclusie 

 

De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel: voldoet. 

 

De opleiding leidt op tot zelfstandig ondernemer in verschillende branches. Het panel 

complimenteert de opleiding met het heldere beroepsbeeld dat zij neerzet en dat zij bovendien op 

een congruente wijze heeft uitgewerkt in het curriculum en de toetsing.  

 

Het panel stelt vast dat de opleiding passende competenties hanteert. De eindkwalificaties zijn 

gebaseerd op het landelijke opleidingsprofiel en het EntreComp-model. De beoogde 

leerresultaten zijn op Ad-niveau beschreven. Hierbij is het Ad-niveau duidelijk aangetoond.  

 

De opleiding heeft volgens het panel in voldoende mate contact gehad met het werkveld bij de 

vormgeving van het programma. Het panel nodigt de opleiding uit de 

werkveldvertegenwoordiging op een iets andere manier in te richten, zodat de opleiding een 

uitwisseling over ontwikkelingen op strategisch niveau met het werkveld gestructureerder kan 

laten plaatsvinden. 

  

Het eigen profiel op ondernemerschap en de wijze waarop dit is beschreven, is volgens het panel 

goed uitgewerkt en onderscheidend. Het panel adviseert de opleiding om hierin het speerpunt 

van de hogeschool, duurzaamheid, een steviger plek te geven. 

 

Onderbouwing 

 

Beroepsbeeld 

De opleiding gaat uit van een beroepsbeeld dat is afgeleid van het Landelijke Beroeps- en 

Opleidingsprofiel ORM uit 2017 en het in 2016 door de Europese Commissie vastgestelde 

Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp), zoals die bestaan voor de 

bacheloropleiding. In het geactualiseerde landelijke Beroeps- en Opleidingsprofiel zijn twee 

profielen benoemd, namelijk de zelfstandig ondernemer en de retailmanager. De opleiding richt 

zich op het profiel van de zelfstandig ondernemer. Door de aansluiting op het geactualiseerde 

profiel waarborgt de opleiding dat de beoogde eindkwalificaties voldoen aan de actuele eisen die 

in (inter)nationaal perspectief vanuit het beroepenveld aan de opleiding worden gesteld.  

De opleiding leidt op tot een zelfstandig ondernemer die actief is in binnen- en/of buitenland en in 

een Business-to-Business, Business-to-Consumer of een Consumer-to-Consumer-omgeving. De 

opleiding richt zich op de zelfstandig ondernemer die in een relatief klein bedrijf van maximaal 10 

werknemers met een product of dienst met beperkte complexiteit opricht en bedrijfsmatig voert.  

 

Het panel vindt de keuzes van de opleiding voor ondernemerschap logisch en passend bij het 

regionale werkveld en de studentenpopulatie. Bovendien is het panel van mening dat de keuzes 



© NQA – BOB Avans Hogeschool, Ad Ondernemerschap en Retail Management 10/29 

consequent en logisch in het curriculum zijn vertaald. Hiermee complimenteert het panel de 

opleiding (zie ook standaard 2 en 3). Het panel vindt dat het ondernemerschap uitstekend in de 

opleiding verwerkt is.  

 

Eindkwalificaties 

 

De eindkwalificaties van de opleiding zijn gebaseerd op het in 2016 vastgestelde 

Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp). Dit competentiemodel is opgesteld door 

de Europese Unie en bedoeld voor ondernemers. Het EntreComp-model heeft vijftien 

competenties beschreven waarover de ondernemer moet beschikken om succesvol een 

onderneming te kunnen voeren. De competenties zijn onderling nauw verbonden en moeten elk 

worden behandeld als delen van een geheel. De opleiding heeft een analyse gemaakt van de 

overlap tussen het EntreComp-model en de competenties beschreven in het Landelijke Beroeps- 

en Opleidingsprofiel ORM. Dit heeft geleid tot een set eindkwalificaties voor de opleiding:  

 

 

1. Kansen zien 9. Financiële en economische kennis en 

vaardigheden 

2. Creativiteit 10. Anderen mobiliseren 

3. Visie 11. Initiatief nemen 

4. Ideeën op waarde schatten 12. Planning en management 

5. Ethisch en duurzaam denken 13 Omgaan met onzekerheden, ambiguïteit, risico’s 

6. Zelfbewustzijn en zelfredzaamheid 14. Samenwerken met anderen 

7. Motivatie en doorzettingsvermogen 15. Leren door ervaring 

8. Middelen vrijmaken  

 

De vijftien competenties zijn elk onderverdeeld in deelcompetenties, gebaseerd op de 

speerpunten uit het EntreComp-model. Deze speerpunten noemt de opleiding deelcompetenties, 

ze zijn beschreven in het opleidingskader. In totaal zijn er zestig deelcompetenties, die verdeeld 

zijn over de vier semesters en afzonderlijk getoetst worden. De deelcompetenties vormen de 

basis voor de beoordelingscriteria. De competenties staan dus zichtbaar centraal in de toetsing. 

Op deze manier kan de student bewijzen dat hij voldoet aan de afzonderlijke eindkwalificaties van 

de opleiding.  

De opleiding heeft in onderstaande grafische weergave deze relatie gelegd tussen het 

EntreComp-framework, de beroepsproducten en de semesters.  
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Met het gebruik van het EntreComp-model is het kwalificatieraamwerk ook internationaal 

geborgd.  

 

Het panel is van mening dat de keuze voor het EntreComp-model een logische is gezien het 

profiel van de opleiding. Zij vraagt zich echter af of het gebruik van 60 deelcompetenties, die 

allemaal in de opleiding afgetoetst worden, niet te gedetailleerd is en nodigt de opleiding uit te 

onderzoeken of dit niet eenvoudiger vormgegeven kan worden.  

 

Afstemming met de beroepspraktijk 

De opleiding onderhoudt nauwe contacten met de beroepspraktijk. Bij de ontwikkelfase is een 

delegatie van het werkveld betrokken geweest. Tijdens de uitvoeringsfase stemt de opleiding af 

met een breder werkveld. Zo heeft de opleiding contacten met diverse regionale initiatieven, 

zoals VNO NCW Brabant – Zeeland en Agrifood Capital.  

 

Op academieniveau is er sinds 1,5 jaar een Strategische Advies Raad (SAR) met acht 

vertegenwoordigers van het externe beroepenveld van een of meer opleidingen in de omgeving 

van Den Bosch. De SAR heeft een signalerings-en adviesfunctie richting het management. 

Gezien het korte bestaan van de Academie, en daarmee ook de SAR, zijn de bijeenkomsten met 

de SAR vooral gericht op het geven van informatie over de opleiding en minder op uitwisseling. 

Naar de mening van het panel kan de opleiding winnen in het contact met de leden van de SAR. 

Het management erkent dit en geeft aan dat de SAR anders ingericht gaat worden en dat de 

Academie gaat werken met domeinraden. Het panel ondersteunt dit initiatief van harte. Het panel 

suggereert daarnaast aandacht te besteden aan een goede agendasetting, bijvoorbeeld door de 

leden van de SAR te informeren wat er met hun feedback is gebeurd. Door deze maatregelen 

kan de opleiding beter gebruik maken van de kennis en ervaring van het werkveld.  

 

Profilering  

De opleiding Ad Ondernemerschap wordt door meerdere hogescholen in Nederland 

aangeboden, inhoudelijk leiden al deze opleidingen studenten op tot ondernemer. De Ad-

opleiding van Avans Hogeschool profileert zich door de praktijk, meer dan de andere 

hogescholen, in de opleiding te integreren; studenten starten tijdens de opleiding daadwerkelijk 

een onderneming op, die zij laten groeien door de gehele opleiding. Hiermee onderscheidt de 

opleiding zich van onder andere de duale Ad ORM van Avans in Den Bosch.  

Het panel is van mening dat de opleiding heldere en vooral moedige keuzes maakt in de 

praktijkgerichtheid van de opleiding. Met name het feit dat iedere student al bij de start van de 

opleiding een eigen onderneming moet hebben, getuigt van lef.  

 

Avans Hogeschool heeft duurzaamheid geformuleerd tot een belangrijk speerpunt. Naar het 

oordeel van het panel liggen er voor de opleiding kansen voor een sterkere profilering op het 

gebied van duurzaamheid. Het ziet dat dit thema terugkomt in een aantal deelcompetenties, maar 

nodigt de opleiding uit om dit speerpunt verder uit te werken en zich zo verder te profileren en 

goed aan te sluiten bij de maatschappelijke trends.  
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Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 
 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het 

voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

 

Conclusie 

 

De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel voldoet. 

 

Het panel complimenteert de opleiding met een goed onderbouwd en samenhangend curriculum 

waarin ook het profiel van de opleiding helder naar voren komt. De opleiding heeft in de 

ontwikkelfase zichtbaar goed nagedacht over de wijze waarop de deelcompetenties vertaald 

worden in een logisch curriculum.  

Het panel heeft een enthousiast, bevlogen en betrokken docententeam gezien dat door de 

studenten als zeer toegankelijk en ondersteunend is ervaren. Ook de voorzieningen van de 

opleiding zijn prima in orde en ondersteunend aan de keuzes die de opleiding maakt.  

 

Het panel adviseert meer aandacht aan explicitering van de verwachtingen en aan begeleiding 

van de businesscoaches te besteden.  

 

Onderbouwing 

 

Opzet en uitgangspunten van het programma 

De opleiding heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd die leidend zijn voor het programma. 

Allereerst zijn dit de al eerder genoemde zestig deelcompetenties, gebaseerd op het EntreComp-

model, het eigen, academiebrede pedagogisch didactisch concept en de sterke 

praktijkgerichtheid van de opleiding. De inhoudelijke rode draad in het programma is daarnaast 

de ontwikkeling van een startende onderneming.  

 

EntreComp-competenties en deelcompetenties 

Zoals bij standaard 1 beschreven, liggen de vijftien EntreComp-competenties, uitgewerkt in zestig 

deelcompetenties, ten grondslag aan het curriculum van de opleiding. Deze deelcompetenties 

zijn verdeeld over de vier semesters van de opleiding en net als de semesters ingedeeld naar de 

fasen van de onderneming. Ieder semester kent drie formatieve momenten waarin op alle 

competenties van dat semester feedback gegeven wordt. Dit zijn dus ongeveer zes competenties 

per feedbackronde. Aan het einde van het semester worden alle competenties summatief 

getoetst.  Het panel is van mening dat de opleiding wat dit betreft zonder meer logisch in elkaar 

zit. Tegelijkertijd vindt zij dat het werken met zestig deelcompetenties wel erg veel is; een 

gedachte die op de bezoekdag bevestigd werd in de gesprekken met onder meer de 

toetscommissie en het docententeam. Het panel adviseert de opleiding om te bekijken of het 

grote aantal deelcompetenties niet verminderd kan worden.  
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Pedagogisch Didactisch concept 

De Academie heeft in het ontwerpkader een eigen pedagogisch didactisch concept geformuleerd 

en beschreven in het ontwerpkader. Hierin staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

1. Beroepsgericht: het onderwijs is ingericht rond beroepsproducten, 2/3 van het onderwijs 

bestaat uit binnenschoolse of buitenschoolse praktijk en 1/3 uit theorie. De opdrachten 

waarmee gewerkt wordt, zijn authentiek en urgent.  

2. Dieper leren: om handelingsbekwaam te worden, integreert de student de gehanteerde 

concepten, methodes en theorieën. De Academie verstaat onder ‘dieper leren’ dat de 

student de kennis die hij tot zich neemt, integreert met bestaande concepten en koppelt 

aan vraagstukken die spelen in het bedrijf dat hij aan het opstarten is.  

3. Talentgericht: de Academie wil studenten meegeven dat ze een grote toegevoegde 

waarde hebben voor de klanten die ze gaan bedienen.  

 

Binnen dit pedagogisch didactisch concept is het van groot belang dat er een cultuur van 

feedback van docenten, medestudenten en bedrijven en organisaties is. Binnen de Ad 

Ondernemerschap worden leervragen en theorie gekoppeld en deze staan ten dienste van de 

beroepsvraagstukken. 

 

Het panel complimenteert de Academie en de opleiding met een goed uitgewerkt en gedegen 

ontwerpkader en met de wijze waarop hier tijdens de opleiding mee gewerkt wordt. De 

uitgangspunten waren voor het panel herkenbaar verweven in de opleiding.  

 

Ontwikkeling startende onderneming 

De vier opeenvolgende semesters volgen de ontwikkeling van een startende onderneming die in 

vier fasen doorlopen wordt: 

Semester 1, fase 1: Startup van de onderneming 

Semester 2, fase 2: Grow-up van de onderneming 

Semester 3, fase 3: Scale-up van de onderneming 

Semester 4, fase 4: Step-up van de onderneming 

 

Praktijkgericht 

De opleiding legt zich toe op ondernemen in brede zin in alle beroepen en in alle branches en 

legt de focus op de vaardigheden en kennis die een ondernemer nodig heeft om een 

onderneming in te richten, te organiseren, te managen en te beheersen en te richten, dus te 

koersen in een externe omgeving. Dat doet zij door vanaf het begin tot en met het einde van de 

opleiding een sterke binding met de praktijk tot stand te brengen. De studenten starten met een 

ondernemersidee waar ze gedurende de opleiding mee aan de slag gaan.  

 

Inhoud programma 

Het curriculum is verdeeld in twee leerlijnen: de ondernemer en de onderneming. Deze twee 

leerlijnen lopen in elkaar over tijdens het doorlopen van het curriculum en vormen twee 

doorlopende leerlijnen. Binnen de opleiding ligt het accent in het begin vooral op de  

ondernemer en aan het einde op de onderneming. Tijdens de leerlijn ‘de ondernemer’ komen met 

name soft skills aan bod. In de leerlijn ‘de onderneming’ is er aandacht voor het toepassen van 

theorieën zoals de ‘lean Startup methode’ en de tool ‘Business Model Canvas’.  
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Onderstaand figuur toont beide doorlopende leerlijnen in de opleiding.  

 
 

Gedurende de opleiding neemt de aandacht voor de ondernemer af en voor de onderneming toe 

zodat aan het einde van de opleiding de student kan aantonen dat hij in staat is continuïteit voor 

de eigen organisatie te bieden.  

 

Het curriculum ziet er inhoudelijk als volgt uit: 

 Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 

Theorie Lean Startup 

Lean Canvas 

Experiment board 

Minimum Viable 

Product 

Business 

Modelling 

Externe analyse 

BMG Evaluatie 

Prototype 

Implementatie 

Strategie 

Implementatieplan 

Doorgroeimogelijkheden 

Thematische modules 

Leiderschap 

Belasting 

Voorraadbeheer 

Verzekeringen 

Klachten 

Storyboard 

Onderzoek Hypothesen 

Interviews 

Deskresearch 

Externe analyse 

Interviews 

Deskresearch 

Interne analyse 

Deskresearch 

Deskresearch 

Beroeps-

producten 

Startup plan 

Portfolio 

Grow-up plan 

Portfolio 

Scale-up plan 

Portfolio 

Step-up plan (incl. 

jaarverslag en advies 

of handeling) 

Portfolio 

Onderneming 

Afstuderen Assessment 

10 deelcompetenties 

Assessment 18 

deelcompetenties 

Assessment 18 

deelcompetenties 

Assessment 14 

deelcompetenties 

 

Beroepsvaardigheden 

De opleiding stelt de beroepspraktijk in het gehele curriculum centraal en heeft als uitgangspunt 

dat ieder semester voor 2/3 bestaat uit praktijk (1/3 theorie, 1/3 praktijk binnen school en 1/3 

praktijk buiten school). In de buitenschoolse praktijk werken de studenten aan de opzet van hun 

eigen onderneming. De opleiding heeft deze eigen onderneming, dus de 1/3 praktijk van buiten 
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de school, centraal gesteld. Iedere student heeft bij de start van de opleiding een idee voor een 

eigen bedrijf, waaraan hij gedurende de opleiding werkt. Zoals blijkt uit bovenstaand 

curriculumoverzicht levert hij hiervoor een aantal beroepsproducten. De leerervaringen in dat 

bedrijf kunnen gebruikt worden om de deelcompetenties aan te tonen. Het panel waardeert deze 

opzet. De studenten leren in de praktijk en kunnen de theorie meteen koppelen aan hun bedrijf 

en ervaringen binnen dat bedrijf. Er bleek bovendien voldoende ruimte en ondersteuning te zijn 

voor die studenten die gedurende hun opleiding wilden wisselen van bedrijf en/of een tweede, 

andere, onderneming wilden opzetten.  

Het panel adviseert de opleiding om (meer) aandacht te besteden aan de levensvatbaarheid van 

het bedrijf.  

 

Onderzoekvaardigheden 

De Ad Ondernemerschap heeft tot doel om nieuwsgierige ondernemers op te leiden en besteedt, 

zoals in het curriculumoverzicht duidelijk te zien is, in ieder semester aandacht aan 

onderzoekvaardigheden.  

De onderzoekvaardigheden binnen de opleiding worden aangeleerd conform het beleid van de 

Academie. Studenten kunnen onderzoekvragen rond eenvoudige vraagstukken zelfstandig 

formuleren en onderzoeken om zodoende hun onderneming verder te helpen. In het eerste 

semester wordt bijvoorbeeld aan hun interviewvaardigheden gewerkt; zij voeren zowel ‘problem 

interviews’ als ‘solution interviews’ uit. De student leert daarnaast de markt te onderzoeken, zodat 

hij zijn product of dienst daarop kan afstemmen, zijn eigen kwaliteiten te onderzoeken en een 

businessmodel te maken. In het tweede semester nemen zij hiervoor bijvoorbeeld een market-fit-

interview af. Tijdens het derde semester stellen studenten een Scale-up plan op waarin ze 

formuleren op welke manier hun onderneming het best kan groeien. Tijdens semester vier 

implementeren zij dit plan. Studenten onderzoeken hierbij meerdere deelvragen, om te kunnen 

analyseren welke oplossing voor hun eigen bedrijf het best kan werken.  

Het panel is van mening dat de opleiding voldoende aandacht aan onderzoekvaardigheden 

besteedt, passend bij Ad-niveau.  

 

Internationalisering 

De opleiding kiest voor internationalisering @home en heeft daarom geen beleid om 

buitenlandbezoek van docenten of studenten te stimuleren. Wanneer studenten of docenten dit 

wel graag willen, wordt dit gefaciliteerd door de opleiding. Zo is één van de docenten die het 

panel sprak naar Zagreb geweest. Er wordt op dit moment academiebreed beleid geschreven 

met betrekking tot internationalisering. Zodra dat is vastgesteld, haakt de opleiding hierop aan.  

 

Engels maakt onderdeel uit van het curriculum en daardoor leren de studenten de Engelse taal te 

gebruiken. Engelse taalvaardigheid wordt tijdens elk semester als apart onderdeel aangeboden. 

Ieder onderdeel bestaat uit opdrachten en workshops en wordt apart getoetst.  

Daarnaast wordt er in het derde semester binnen de leerlijn ‘de ondernemer’ aandacht besteed 

aan interculturele vaardigheden. 

Ook bestuderen de studenten gedurende hun opleiding verschillende internationaal gebruikte 

modellen.  

 

Het panel is van mening dat er gezien de opleidingsdoelstellingen voldoende aandacht is voor 

internationalisering, maar nodigt met name de docenten van harte uit om gebruik te maken van 

de internationale uitwisselingsmogelijkheden.  
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Hoewel er vanuit Avans Hogeschool veel mogelijkheden zijn voor studenten om een deel van hun 

studie in het buitenland te volgen, maken de Ad-studenten hier geen gebruik van. De opleiding 

heeft opgemerkt een mogelijke oorzaak hiervan is dat gedurende een bezoek aan het buitenland 

de student vaak genoodzaakt is de eigen onderneming gedurende die periode stil te leggen. De 

opleiding is bezig hier een oplossing voor te vinden.  

 

Het panel is van mening dat de opleiding voldoende aandacht aan internationalisering besteed 

en juicht de initiatieven op dit gebied toe.  

 

Instroom en leerroutes 

In de opleiding stromen vooral mbo-4-studenten (ongeveer 70%) in. Daarnaast stromen 

studenten in met een havodiploma (ongeveer 20%) en studenten met een andere achtergrond, 

bijvoorbeeld studenten die zich inschreven voor een bachelor, maar het bindend studieadvies niet 

hebben behaald. Opvallend is dat de studentenpopulatie over de hele linie wat ouder is dan de 

gemiddelde startende bachelorstudent en vaak al een achtergrond heeft in het (niet) afronden 

van eerdere opleidingen. De opleiding richt zich dan ook op studenten voor wie de Ad een stap 

naar het hbo is, die ze anders niet gezet zouden hebben. De opleiding heeft voor deze groepen 

geen verschillende leerroutes. Tijdens de bezoekdag merkten de studenten op dat zij geen 

verschil merken in de verschillende achtergronden.  

 

Begeleiding 

Ieder semester kent eenzelfde opbouw. De studenten hebben wekelijks een werkcollege en een 

inloopspreekuur. Daarnaast hebben ze twee keer per semester een coachgesprek.  

 

De opdrachten uit de praktijk vormen de basis voor het onderwijs. Studenten krijgen 

(theoretische) workshops aangeboden die ondersteunend zijn aan het beroepsvraagstuk dat zij 

op moeten lossen, afhankelijk van de fase van de onderneming. De docent geeft 20 tot 30 

minuten instructie waarna de studenten met elkaar aan de slag gaan en de docent de rol 

aanneemt van de deskundige die al vragend en coachend de studenten verder helpt.  

 

De studenten ervaren de docenten als toegankelijk en dichtbij. Studenten gaven aan dat ze het 

gevoel hadden altijd (wanneer noodzakelijk ook in het weekend!) bij hen terecht te kunnen en 

zich gesteund te voelen.  

 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de businesscoaches. Dit is iemand uit de praktijk die de 

student zelf zoekt en waar hij zelf afspraken mee maakt. Het is niet de bedoeling dat dit iemand is 

uit de familie of vriendenkring van de betreffende student, maar op de bezoekdag bleek dat dit in 

de praktijk wel gebeurt. Het panel vindt dat het werken met een businesscoach een belangrijke 

meerwaarde kan hebben voor de student en werd hierin op de bezoekdag bevestigd door de 

opmerkingen van studenten, docenten en van de businesscoaches zelf. Wel adviseert zij de 

opleiding iets meer begeleiding te geven aan de businesscoaches, bijvoorbeeld in de vorm van 

een handleiding of bijeenkomsten.  

 
Docenten 

Het panel heeft een bevlogen en enthousiast docententeam ontmoet. Het docententeam bestond 

per 1 januari 2019 uit negen docenten. De docent-studentratio is 1 fte op 24 studenten.  
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De meerderheid van de docenten heeft een mastertitel, wat boven de doelstelling van de 

Academie ligt (50%). Er is bij de start van de opleiding expliciet aandacht besteed aan een goede 

mix van docenten met ervaring binnen hbo-bachelor, mbo en zijinstroom. Het merendeel van de 

docenten had hierdoor bij indiensttreding werkervaring in het onderwijs, vaak in 

bacheloropleidingen, zoals Commerciële Economie of Small Business & Retail Management, 

maar ook op een ROC of havo. De meeste docenten zijn bovendien naast hun docentschap 

werkzaam in het werkveld of ze hebben een eigen onderneming. Alle docenten zijn zelf 

ondernemer geweest en brengen zo de beroepspraktijk in de opleiding. Dit is een expliciet 

selectiecriterium in het aannamebeleid. Het panel vindt de samenstelling van het team 

evenwichtig wat betreft ervaring en achtergrond.  

  

Op dit moment heeft een relatief groot aantal docenten een kleine aanstelling, zoals 0,2 fte. Het 

panel ondersteunt de wens van de opleiding aanstellingen van een dergelijke omvang te 

ontmoedigen om meer ruimte te maken voor teambuilding en scholing. Het panel adviseert de 

opleiding om alvast na te denken over de wijze waarop zij dan de praktijk in de opleiding gaat 

brengen, aangezien dit nu vooral gebeurt via nevenwerkzaamheden van de verschillende 

docenten. Wanneer de aanstellingen in omvang groeien, zal de omvang van 

nevenwerkzaamheden, te weten de eigen ondernemingen van de docenten, vermoedelijk 

evenredig dalen.  

 

De opleiding faciliteert de docenten met een individueel scholingsbudget waarvoor zij de 

besteding in hun jaarplan bepalen. Daarnaast organiseert de academie acht, deels 

academiebrede, studiedagen. Tijdens deze studiedagen worden, gedeeltelijk in reactie op de 

behoefte van de docenten, diverse onderwijskundige kwesties geagendeerd, zoals 

studentbegeleiding, kalibratie, toetsing en beoordeling. En er is een teamontwikkelplan waarin 

scholingsdoelen zijn opgenomen. Het behalen van BDB en BKE is verplicht voor alle docenten, 

de opleiding voor de laatste drie docenten is op het moment van het bezoek van het panel 

ingepland.  

 

Het panel heeft geconstateerd dat het docententeam over voldoende deskundigheid beschikt om 

de opleiding te verzorgen. Het panel maakt zich wel zorgen over de werkdruk. De opleiding heeft 

een enthousiast team van docenten aan zich weten te binden, maar heeft ook hoge ambities. Het 

persoonlijke onderwijs en de grote aandacht die de docenten aan de studenten geven, het 

toetsen op zestig deelcompetenties en de groeiambities, doen het panel adviseren aandacht aan 

de werkdruk te besteden.  

 

Voorzieningen  

De opleiding is gevestigd in een apart nieuw gebouw voor de Avans Academie Associate 

degrees. Het panel was gecharmeerd van de fysieke omgeving. Er zijn voldoende werkplekken 

voor docenten en studenten. In de klaslokalen zijn werkstations ingericht die het 

onderwijsconcept, waarin slechts kort wordt uitgelegd waarna de studenten zelf aan de slag 

gaan, ondersteunen. Op dit moment is ongeveer 60 procent van de leslokalen open, zodat het 

onderwijs in een open ruimte gegeven wordt. In reactie op de wens van docenten en studenten 

om vaker in rustige en afgesloten lesruimtes te werken, is dit aantal iets teruggebracht (het was 

80%). Het panel complimenteert de opleiding met een aantal stimulerende en vernieuwende 

lokalen. Zo is de werkplek en spreekkamer van de docenten Engels ingericht als een Engelse 
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pub compleet met tafelkleedjes en Chesterfield stoelen en mag er alleen Engels gesproken 

worden. Ook de Arena met zitplaatsen rondom een lege plek nodigt uit tot uitwisseling.  

 

De online leeromgeving is voldoende (de studenten gaven op de bezoekdag aan dat het 

materiaal voor de modules tijdig en voldoende volledig beschikbaar is), maar het panel nodigt de 

opleiding uit om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van e-learning (kennisclips, 

memotrainers, e-modules, enzovoorts).  
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Standaard 3 Toetsing 
 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 

Conclusie 

 

De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel: voldoet. 

 

Het panel is van mening dat de opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing, dat 

is gebaseerd op de wettelijke en hogeschoolbrede kaders. De eigen onderneming van de student 

staat bij de toetsing centraal als belangrijkste beroepsproduct in de opleiding. De toetsing middels 

een assessment na ieder semester is volgens het panel logisch en passend bij het studentprofiel. 

Hierin staan de eindkwalificaties zichtbaar centraal (zie standaard 1). 

 

De opleiding volgt het vier-ogen-principe, bij zowel de totstandkoming als bij de beoordeling van 

de toetsing. De nadruk op formatieve toetsing past eveneens bij het profiel van de opleiding en 

de studenten, evenals bij de toetsing middels assessments.  

Naar de mening van het panel voert de examen- en toetscommissie haar taken voldoende uit.  

 

Onderbouwing 

 

Toetssysteem 

De opleiding volgt het academiebrede toetsbeleid dat is opgesteld in het verlengde van de 

onderwijsvisie van Avans en het ontwerpkader van de AAAd. In de visie van de Academie heeft 

toetsen twee functies: het beoordelen in hoeverre een student de leeruitkomsten beheerst en het 

stimuleren van de verdere ontwikkeling van de student.  

 

De opleiding maakt gebruik van zowel formatieve als summatieve toetsing. De summatieve 

toetsing vindt plaats aan het eind van ieder semester van 20 weken middels een portfolio-

assessment, met uitzonderling van het vak Engels. In het portfolio-assessment worden alle 

deelcompetenties van het betreffende semester getoetst.  

Ieder semester is op eenzelfde manier ingedeeld waarbij de formatieve toetsing de student 

voorbereid op het eindassessment van het semester.  

 

Toetsing per semester 

Periode Formatief Summatief 

Per week Werkcollege en 

inloopspreekuur 

 

2 maal per semester Coachgesprek (verslag in 

Osiris) 

 

Week 16 Beroepsproducten  

Week 17 Rollenspelen verkoop  

Week 18  Assessment 

Week 20  Her-assessment 

Het panel vindt de nadruk op de formatieve toetsing passend bij de opleiding en de 

studentenpopulatie, als ook bij toetsvorm assessment. Formatieve toetsing draagt bij aan het 
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leerproces van de student. Dit positieve effect van de formatieve toetsing bleek ook uit de 

gesprekken met de studenten.  

 

Toetsprogramma 

In het toetsprogramma staan de zestig deelcompetenties centraal zodat ‘Ondernemen’ centraal 

staat in de toetsing. Per semester worden tien tot achttien deelcompetenties getoetst middels een 

assessment. Alleen Engels wordt apart getoetst.  

 

Het toetsprogramma van de opleiding is als volgt vormgegeven, hierbij staat de rode cirkel in 

onderstaand figuur voor de EntreComp-deelcompetenties: 

 

 
 

 

 

Toetsvormen 

De student maakt in ieder semester een portfolio waarin hij aantoont dat hij de bij dat semester 

behorende competenties bezit. Het bewijsmateriaal, dat de student in zijn portfolio op heeft 

genomen, moet verifieerbaar zijn door een verwijzing naar een bron of een persoon (die maar 

voor één deelcompetentie gebruikt mag worden). Tijdens het assessment toetst de docent of de 

student de deelcompetenties kan aantonen. In de opzet ligt de aandacht sterk op 

betrouwbaarheid. De student wordt hierbij begeleid (zie ook standaard 2). 

 

Het assessment bestaat uit drie onderdelen: 

1. De examinatoren stellen vragen over de competenties. De student toont aan dat hij de 

deelcompetenties, die bij het betreffende semester horen, bezit. Hij mag tijdens het 

assessment mondelinge informatie toevoegen; 

2. De examinatoren overleggen over de beoordeling zonder de student. Tijdens het 

assessment wordt de inhoud van het portfolio beoordeeld. De deelcompetenties vormen 

de beoordelingsformulieren en zijn voorzien van rubrics. Het beoordelingsformulier wordt 



© NQA – Avans Hogeschool, Ad Ondernemerschap & Retail Management  21/29 

aan het begin van het semester verspreid onder de studenten via de digitale 

leeromgeving.  

3. De examinatoren geven de beoordeling inclusief feedback terug aan de student. Naast 

feedback via rubrics ontvangt de student ook narratieve feedback per deelcompetentie.  

 

De beoordelingscriteria bestaan per assessment uit tien tot achttien deelcompetenties. Deze zijn 

voorzien van rubrics en opgenomen in het beoordelingsformulier.  

 

Beoordeling en feedback 

Het panel heeft een representatieve set van beoordeelde toetsen ingezien en constateert dat de 

beoordelingen navolgbaar en passend zijn. Ook de studenten, die het panel sprak, tonen zich 

tevreden met de beoordelingen en begrijpen de feedback die zij krijgen. Zij merkten bovendien op 

dat zij de rubrics helder vonden en richtinggevend voor hun handelen. Door de formatieve 

feedback zijn de cijfers volgens de studenten bovendien nooit onverwacht.  

De opleiding hanteert het vier-ogen-principe consequent; ieder assessment wordt afgenomen 

door twee door de examencommissie aangewezen examinatoren.  

 

Borging 

Naast het hanteren van het vier-ogen-principe past de opleiding nog een aantal middelen en 

maatregelen toe om de kwaliteit te borgen, namelijk: 

 Per semester is er een heldere toetsmatrijs beschikbaar; 

 Per assessment is er een beoordelingsformulier met rubrics beschikbaar; 

 De samenstelling van de beoordelaarduo’s wisselt binnen het semester waardoor 

impliciet steeds kalibratie plaatsvindt; 

 De beoordelingsprocedure is opgenomen in het beoordelingskader; 

 Docenten worden op basis van vastgestelde criteria door de examencommissie als 

beoordelaar aangewezen; 

 Beoordelaars worden getraind; 

 De onderwijseenheden in het examenprogramma zijn in het eerste jaar niet groter dan 8 

EC; 

 De beoordelaars organiseren kalibreersessies.  

 

De Academie heeft één examencommissie voor alle Ad-programma’s.  

Deze commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris, tevens extern lid, en twee leden. De 

examencommissieleden hebben ieder in hun aandachtsgebied en representeren een aantal 

opleidingen. Daarnaast heeft ieder lid een van de drie portefeuilles: visitatie, borgingsbeleid en de 

juridische aspecten.   

De examencommissie heeft een borgingsfunctionaris aangesteld en gemandateerd die een 

meerjarige agenda opstelt en uitvoert. De borgingsfunctionaris is verantwoording verschuldigd 

aan de examencommissie en de examencommissie als geheel blijft verantwoordelijk voor haar 

wettelijke borgingstaak.  

Leden van de examencommissie (en toetscommissie) zijn verplicht de Senior Kwalificatie 

Examinering (SKE) te behalen en zijn hier mee bezig.  

 

De Academie heeft een toetscommissie ingesteld die onafhankelijk opereert van de 

examencommissie. De opleiding stemt met de toetscommissie af of de ontwikkelde toetsen van 

voldoende kwaliteit zijn. De toetscommissie ondersteunt de opleiding bij het ontwikkelen van 

toetsen en voert taken uit om de kwaliteit van de toetsing te verbeteren. De toetscommissie heeft 

de volgende taakgebieden: 
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 Toetsbeleid: advisering van de directie inzake het jaarlijkse actieplan en eventuele bijstelling 

van het toetsbeleid op grond van jaarlijkse evaluaties van de uitvoering van beleid; 

 Toetsprogramma: gevraagd en ongevraagd advisering inzake de inhoud van het 

toetsprogramma van de opleiding vanuit het toetsbeleid; 

 Toetsafname: ontwikkelt een format op basis waarvan examinatoren toetsen ontwikkelen, 

beoordeelt of toetsen voldoen aan dit format en stelt de toetsen vast.  

 

In januari 2019 heeft de toetscommissie een toetsscan afgenomen. De toetscommissie waardeert 

het ondernemerschap in de toetsing zeer positief. De student moet daadwerkelijk laten zien dat 

hij kan ondernemen. Ook kwam naar voren dat de toetscommissie de balans tussen formatieve 

en summatieve toetsen zeer goed vindt doordat de summatieve toetsing daadwerkelijk anders is 

dan de formatieve toetsing: “De formatieve toetsing doet er toe maar gaat er niet om.” De 

toetscommissie raadt de opleiding aan om de summatieve toetsing als leerwegonafhankelijke 

toetsing nog sterker neer te zetten, door bijvoorbeeld de student meer te stimuleren andere 

bewijsmaterialen aan te leveren dan aangegeven/voorgeschreven in het portfolio-overzicht.  

 

Het panel heeft geconstateerd dat de toets- en de examencommissie voldoende zijn voorbereid 

en geëquipeerd om hun wettelijke taken uit te voeren. Zij adviseert de beide commissies om 

vaker de opleiding ook proactief te adviseren.  

 

Afstudeerproces 

Het afstudeerproces bestaat uit alle vier de semesters van de opleiding, omdat de 60 

deelcompetenties van het EntreComp Framework verdeeld over alle semesters op Ad-niveau 

getoetst worden. 

In het vierde semester levert de student zijn onderneming op: het meest relevante 

beroepsproduct van de gehele opleiding. Alle deelberoepsproducten komen tot uitdrukking in de 

eigen onderneming. Daarom beschouwt de opleiding de beroepsproducten van het laatste 

semester (eigen onderneming en step-up-plan) als eindwerken van de opleiding. In het vierde 

semester levert de student een jaarverslag en een step-up-plan van zijn eigen onderneming op. 

De student bewijst dan, net als in de andere modules, aan de hand van de portfolio te voldoen 

aan de deelcompetenties van semester 4. Deze deelcompetenties worden getoetst en 

beoordeeld tijdens het afsluitende assessment. De student verwoordt in het jaarverslag van zijn 

onderneming dat hij in semester vier oplevert, dat hij kan reflecteren op eerder gemaakte plannen 

en kan beargumenteren waarom bepaalde prognoses, die hij gedaan heeft in eerdere semesters, 

wel of niet zijn uitgekomen. Naast het jaarverslag levert de student een advies of een handeling 

op met betrekking tot zijn onderneming. De beroepsproducten ‘jaarverslag’ en ‘advies of 

handeling’ zijn beide formatieve toetsen.  
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Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten  
 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.  

 

 

Conclusie 

 

De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel: voldoet. 

 

Volgens het panel toont de opleiding in voldoende mate aan dat de beoogde leerresultaten zijn 

gerealiseerd. Het panel heeft een selectie van vijftien eindwerken kunnen bestuderen en vond 

het niveau over de gehele linie voldoende en de onderwerpen passend. Ook de beoordeling is 

adequaat.  

 

Omdat dit een jonge opleiding is, zijn er nog weinig afgestudeerden. De alumni die het panel op 

de bezoekdag heeft gesproken, waren tevreden. Zij ervaren dat de opleiding hen verder brengt in 

hun carrière. Ook het beroepenveld uitte zich tevreden over de studenten en de opleiding.  

 

Onderbouwing 

 

Afstudeerdossiers 

Voor het beoordelingsproces van het gerealiseerde niveau heeft het panel een steekproef van 

vijftien eindwerken uit het vierde semester bestudeerd. Zoals bij standaard 2 en 3 is toegelicht, 

toetst de opleiding in het vierde semester slechts een deel van de deelcompetenties, de rest van 

de competenties worden in de andere drie semesters aangetoond en getoetst. In het vierde 

semester leveren de studenten een step-up-plan voor hun eigen onderneming aan. Dit vormt 

samen met de portfolio van semester 4 en het assessment de afronding van de opleiding. Het 

panel heeft van de studenten uit de steekproef het portfolio van semester 4, het step-up-plan en 

het beoordelingsformulier van het laatste assessment bestudeerd. 

 

Deze dossiers zijn geselecteerd op basis van een groslijst van de alumni van de opleiding. Het 

tweede jaar van de opleiding is voor het eerst in studiejaar 2018-2019 uitgevoerd. Het panel heeft 

vijftien eindwerken van de in totaal 23 afgestudeerden in 2019 bestudeerd. De steekproef 

bestond uit dossiers met een zo groot mogelijke spreiding in het eindcijfer (van een 6,2 tot een 

10) en uit een verscheidenheid aan afstudeeronderwerpen. De eindwerken die bestudeerd zijn, 

behelzen ondernemingen in zeer verschillende branches, onder meer een autobedrijf, een winkel 

in matrassen en boxsprings, een eventverhuurbedrijf, een online-platform en een boerderij-vlees-

verkoper.  

 

Het niveau van de afstudeerdossiers is overtuigend voldoende. De door het panel bestudeerde 

eindwerken waren inhoudelijk in orde. Ze getuigen over de hele linie van voldoende Ad-niveau. 

Ook de onderzoekmatige en methodische aanpak waardeert het panel over de hele linie als 

positief. De opdrachten waren ook passend voor het profiel van de opleiding.  

Het panel constateerde wel dat er in sommige van de werken relatief veel schrijffouten stonden. 

De door de opleiding toegekende cijfers waren voor het panel logisch en navolgbaar. Wel was 

voor het panel in het commentaar in de beoordelingsformulieren merkbaar dat de beoordelaars in 
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sommige gevallen worstelden met het toekennen van de waardering voor een werk binnen de 

gestelde kaders van de deelcompetenties. Het panel adviseert de opleiding in dit kader te kijken 

naar een meer eenvoudige beoordelingsstructuur (zie ook standaard 3).  

  

Naar de mening van het panel kan de opleiding groeien door meer aandacht te besteden aan de 

opschaalbaarheid van de onderneming, aangezien de omzet nu vaak te laag is om als 

ondernemer van te kunnen leven. Ook zou binnen de onderneming meer aandacht aan de 

toegevoegde waardepropositie van de betreffende onderneming besteed kunnen worden, waarbij 

ook duurzaamheid aandacht krijgt. Een ander advies dat het panel graag zou willen meegeven, is 

(gegeven de focus van Avans Hogeschool) ook bij de eindwerken expliciet aandacht te besteden 

aan duurzaamheid.  

 

Functioneren afgestudeerden 

De opleiding bestaat pas sinds 2017/2018 en daarom zijn er nog weinig alumni (de opleiding 

heeft 34 afgestudeerden). Sommige van de alumni studeren door en kiezen voor een (eventueel) 

duale opleiding; 8 studenten zijn doorgestroomd naar de voltijd bachelor opleiding 

Ondernemerschap en Retail Management, één naar de duale variant van deze opleiding en twee 

naar de deeltijd variant. De overige studenten werken, voor zover de informatie van de opleiding 

strekt, in hun eigen bedrijf.  

 

Alles overziend heeft het panel op basis van de bestudeerde afstudeerdossiers, de bestudeerde 

producten en uit de gesprekken met vertegenwoordigers van het werkveld en alumni een 

overtuigend positief beeld gekregen over de gerealiseerde leerresultaten.  
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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 leerresultaten Voldoet 

Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Voldoet 

Standaard 3 Toetsing  Voldoet 

Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten Voldoet 

 

 

Het panel heeft kennisgemaakt met een degelijke opleiding die zonder meer adequaat ingericht 

is. Het panel is onder de indruk van de herkenbaarheid van het profiel van de opleiding, tot 

uitdrukking komend in de sterke praktijkgerichtheid. De eigen onderneming van de student staat 

de gehele opleiding, vanaf de eerste dag van de opleiding tot en met het eindwerk, centraal. 

Zeker gezien de jonge leeftijd van de opleiding vindt het panel dit een compliment waard.  

Het panel is verder gecharmeerd van het enthousiasme en de ambitie van het docententeam, 

maar ziet wel het risico van een hoge werkdruk. Zij adviseert de opleiding hier aandacht aan te 

besteden. Ook adviseert zij om te bekijken of de toetsing op zestig deelcompetenties 

eenvoudiger zou kunnen.  

 

De oordelen zijn gewogen volgens de beslisregels van de NVAO. 

 

Het visitatiepanel beoordeelt de kwaliteit van de bestaande voltijd Associate degree-opleiding 

Ondernemerschap & Retail Management van Avans Hogeschool als positief. 
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Aanbevelingen 
 

 

 

Het panel geeft de opleiding de volgende aanbevelingen mee: 

 

Standaard 1 

 Bouw een goede feedbackcyclus in de overleggen met het werkveld waarin aan de 

werkveldcommissie gerapporteerd wordt wat er met de op- en aanmerkingen van het 

werkveld gedaan wordt.  

 Laat het duurzaamheidsprofiel van Avans Hogeschool krachtiger in het curriculum 

terugkomen.  

 

Standaard 2 

 Geef de businesscoaches meer ondersteuning, bijvoorbeeld door een kennismf het 

aantal van zestig deelcompetenties verminderd kan worden.  

 Denk vast na op welke wijze de praktijkervaring van docenten geborgd kan worden 

wanneer de gemiddelde aanstellingsomvang van de docenten in het team omhooggaat.  

 Het panel adviseert de opleiding te bekijken of het mogelijk is de studenten meer dan nu 

te ondersteunen in het daadwerkelijk levensvatbaar maken van de eigen onderneming. 

Het panel vermoedt dat op deze manier meer studenten dan nu het geval is na afloop 

daadwerkelijk van een eigen onderneming kunnen leven.  

 

Standaard 4 

 Besteed in een vroeg stadium van de opleiding aandacht aan taalvaardigheid zodat de 

eindwerken minder schrijf- en taalfouten bevatten.  

 Laat de studenten in hun eindwerken aandacht besteden aan het thema duurzaamheid 
om goed aan te sluiten bij de focus van Avans Hogeschool.  

 Laat de studenten in hun eindwerken aandacht besteden aan de levensvatbaarheid van 
hun onderneming.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Bezoekprogramma 
 

  

 

  

TIJDSTIP /  
RUIMTE: AS 
tenzij anders 
vermeld 

THEMA DEELNEMERS RUIMTE VOOR 
AANTEKENINGEN 

08.15 uur Ontvangst   
Projectleider opleiding 
begeleidt het panel van de 
receptie naar de 
ontvangstruimte 

 
08.30 – 09.00 

 
Presentatie en gesprek 

Directie AAAd: 
Directeur AAAd 

Domeincoördinator 
Kerndocent opleiding 

 

9.00 – 9.30 Rondleiding door het 
gebouw en bezoek markt 

Panel, projectleider en kerndocent 
opleiding en studenten 

 

09.30 – 10.45 
in 
AS 

Bestudering van materiaal  
 

Spreekuur  

Panel Het materiaal ligt ter inzage 
in NTB 

Hier kan ook het spreekuur 
plaatsvinden 

10.45 – 11.45 Gesprek met docenten Docenten 
 

 

12.00 – 13.00 Gesprek met 
studenten en alumni  

Studenten jaar 1 en 2 
 

 

13.00 – 14.00 
AS 

Lunchpauze Panel  

14.00 – 15.00 Gesprek met werkveld Lid SAR, businesscoach  

 
15.15 -16.00 

 
Gesprek Borging van 

kwaliteit  
 

Examencommissie:  
Toetscommissie:  

Opleidingscommissie AAAd breed 

 

16.00 – 16.30 2e gesprek met het 
opleidingsmanagement  

 Directie AAAd: 
Directeur AAAd 

Domeincoördinator 
Kerndocent opleiding 

 
 

16.30 – 17.30 Beoordelingsoverleg Panel  
17.30 – 17.45 Terugkoppeling  Directie en team  
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Bijlage 2 Bestudeerde documenten 

 

 

De Zelfevaluatie voltijd Associate degree-opleiding Ondernemerschap & Retail Management 

Avans Hogeschool 

 

Bijlagen bij de zelfevaluatie: 

Standaard 1: 

 Opleidingskader Ad Ondernemerschap, inclusief curriculummatrix (deelcompetenties); 

 Onderwijs- en Examenregeling van Ad ORM (OER 2017-2018), inclusief 

examenprogramma 

 Beroeps- en opleidingsprofiel ORM 2017 

 Joint Research Centre (2016) EntreComp: The Entrepreneurship Competence 

Framework 

 AAAd (2019) Internationalisering binnen AAAd 

 

Standaard 2: 

 Opleidingskader Ad Ondernemerschap 

 Ontwerpkader AAAd (RAC/Brabant) 

 Programmabeschrijvingen semester 1 tot en met 4 

 AAAd (2019) Onderzoekend handelen binnen AAAd 

 Overzicht betrokken docenten.  

 

Standaard 3: 

 Onderwijs- en Examenregeling van Ad ORM (AAAd) (OER 2017-2018), inclusief 

examenprogramma 

 Ontwerpkader AAAd (RAC/Brabant) 

 AAAd (2017) Toetsbeleid AAAd 

 Beoordelingsformulieren inclusief rubrics van summatief assessment semester 1 tot en 

met 4 

 

Overige stukken 

 Verslag pizzasessie 

 Beoordelingsformulieren incl. rubrics van summatief assessment semester 2 tot en met 4 

 Kwaliteitsplan Avans Academie Associate Degree 

 Begeleiding en coaching. Avans Academie Associate Degree Den Bosch en Associate 

Degree Academie Roosendaal 

 Internationalisering bij Avans Hogeschool. Visie, ambitie en uitwerking. (2015) 

 Overzicht toepassing onderzoekend handelen AAAd 

 Verslagen van commissies 

 

Selectie toetsproducten: 

 Een representatieve selectie toetsproducten. 

 Een representatieve selectie van het studiemateriaal  

 De eindproducten van de 15 geselecteerde studenten  

 


