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Samenvatting 
 

Op 12 en 13 december 2019 is de bacheloropleiding Commerciële Economie van Hogeschool Rotterdam gevisi-

teerd door een commissie van AeQui. Het totaaloordeel van de commissie is positief, de opleiding voldoet aan 

alle standaarden. De commissie spreekt haar waardering uit voor de onderwijsvernieuwing die in gang is gezet 

met het creëren van community’s en de bijbehorende didactische uitgangspunten. Hiermee wordt aangesloten 

bij de verschillende interesses van de studenten en ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ook waardeert de com-

missie de zorgvuldige wijze waarop de uitfasering van het oude curriculum en de deeltijdopleiding plaatsvindt. 

 

 

Beoogde leerresultaten 

De commissie oordeelt op grond van de gesprekken 

en de onderliggende documentatie dat de opleiding 

aan deze standaard voldoet. De beoogde leerresul-

taten zijn wat betreft niveau en oriëntatie passend 

geconcretiseerd. Ook voldoen deze aan internatio-

nale eisen en zijn ze onderschreven door het beroe-

penveld. De opleiding hanteert de vier landelijke 

leeruitkomsten van het landelijk opleidingsprofiel 

als beoogde leerresultaten en kapstok voor de toet-

sing en beoordeling (zie ook standaard 3). De oplei-

ding sluit met de inrichting van de community’s aan 

bij het brede werkveld waartoe opgeleid wordt. De 

community’s vinden daarin elk hun eigen plek en 

hebben een helder eigen profiel geformuleerd. De 

community’s zijn adequaat afgestemd op de be-

roepspraktijk. Daartoe wordt gewerkt met account-

managers die contacten met het werkveld onder-

houden en docenten zijn werkzaam (geweest) in de 

beroepspraktijk.  

 

Onderwijsleeromgeving 

De commissie heeft vastgesteld dat de onderwijs-

leeromgeving studenten in staat stelt de beoogde 

leerresultaten te bereiken en dat de opleiding aan 

deze standaard voldoet. Het curriculum kent in de 

eerste twee jaar met de leerlijnen en afgebakende 

periodes met cursussen en projecten een degelijke 

opzet. In het derde en vierde jaar hebben studenten 

in de stage, minor en het afstuderen meer ruimte 

om hun eigen invulling te geven aan het pro-

gramma.  

 

De opleiding hanteert de wettelijke toelatingseisen. 

Doordat de community’s in het eerste jaar vanuit 

een gezamenlijke BoKs werken, is het mogelijk voor 

studenten om na één jaar te switchen van commu-

nity. De opleiding kent een kleinschalige en interac-

tieve sfeer. De benaderbaarheid van docenten, de 

community’s, en de begeleiding van studenten in de 

studentlijn dragen daar in belangrijke mate aan bij. 

Binnen grotere community’s als SMM en GMS is 

aandacht voor het creëren van kleinschaligheid door 

te werken met dedicated coaches, jaarteams of clus-

ters. De community CMS kent clusters en werkt ver-

der naar jaarteams. 

 

Met de stage in jaar 1 en de stage in jaar 3 en de 

verschillende projecten in de eerste twee jaar is er 

voor studenten voldoende gelegenheid om zich te 

oriënteren op de beroepspraktijk en relevante vaar-

digheden in de context te oefenen. Onderzoeks-

vaardigheden komen aan bod binnen de verschil-

lende community’s en in een aantal meer generieke 

onderdelen. Hoewel er samengewerkt wordt met 

het kenniscentrum, geldt dit nog niet voor alle com-

munity’s. Met name voor de community SMM is hier 

winst te behalen.  

 

De opleiding wordt verzorgd door voldoende do-

centen, die zeer deskundig, bevlogen en betrokken 

zijn. Het is de commissie opgevallen dat de samen-

stelling van de studentenpopulatie en het docen-

tenteam niet representatief is voor de diversiteit van 

de omgeving waarin de opleiding zich bevindt.  

 

Toetsing  

De opleiding beschikt over een adequaat toetssys-

teem. De beoogde leerresultaten c.q. de vier lande-

lijke leeropbrengsten vormen de kapstok van het 

toetssysteem. De bestudeerde toetsen zijn van vol-

doende niveau. De toetsing past bij de verschillende 

fasen in het programma waarbij er sprake is van een 

toenemende complexiteit van de inhoud en zelf-

standigheid van studenten. Er worden effectieve 

maatregelen genomen om de validiteit, betrouw-

baarheid en transparantie van de toetsing te bor-

gen. Het gebruik van toetsmatrijzen, rubrics, het 
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vier-ogen principe, en de controles van de 

toetscommissie en previewcommissie dragen daar 

in belangrijke mate aan bij. De examencommissie 

geeft op adequate wijze vorm aan haar taak om de 

kwaliteit van toetsen te borgen en zich een eigen-

standig oordeel te vormen over het eindniveau. De 

toetscommissie en de previewcommissie hebben 

daarin ook een belangrijke rol. Er worden kalibratie-

sessies belegd en er worden voor- en achteraf steek-

proefsgewijs toetsen bekeken.  

De commissie oordeelt op grond van de gesprekken 

en de onderliggende documentatie dat de opleiding 

aan deze standaard voldoet. 

 

Gerealiseerde leerresultaten  

De commissie stelt vast dat de opleiding de be-

oogde leerresultaten realiseert. Dit wordt vastge-

steld met het portfolio en het assessmentgesprek. 

Het afstudeerproces is adequaat opgezet en er zijn 

voldoende waarborgen voor het eindniveau. De 

commissie waardeert het dat met het portfolio en 

het assessmentgesprek studenten de beoogde leer-

resultaten op verschillende manieren kunnen aanto-

nen. Dit past bij de diversiteit van het werkveld waar-

toe opgeleid wordt. De commissie heeft vijftien 

portfolio’s bestudeerd. Op basis daarvan conclu-

deert de commissie dat afgestudeerden de beoogde 

leerresultaten en het gewenste eindniveau realise-

ren. De opmerkingen van de commissie naar aanlei-

ding van de bestudeerde portfolio’s (inzake de 

structuur, samenhang en omvang) worden door de 

afstudeercoördinatoren herkend en opgepakt. Ook 

is het de commissie opgevallen dat de portfolio’s 

nog niet altijd de community waarin de student af-

studeert reflecteert. Op basis van de bestudeerde 

portfolio’s en de gevoerde gesprekken, stelt de 

commissie vast dat studenten en alumni in staat zijn 

daadwerkelijk waarde te creëren voor de beroeps-

praktijk en hun weg daarin weten te vinden.  

De commissie oordeelt op grond van de gesprekken 

en de onderliggende documentatie dat de opleiding 

aan deze standaard voldoet. 

 

Ontwikkelpunten 

Met het oog op de toekomst geeft de commissie de 

volgende suggesties ter ontwikkeling:  

- Hoewel de profielen over het algemeen helder zijn, 

vindt de commissie dat de inhoudelijke vulling van 

de profielen verschilt per community. Het laden van 

het profiel met concrete voorbeelden uit de praktijk 

en voorbeelden van afstudeeropdrachten kan 

daarin ondersteunend zijn.  

- Gezien de ontwikkelingsfase van de verschillende 

community’s acht de commissie de tijd rijp voor de 

community’s om meer van elkaar te leren.  

- Om de betrokkenheid van docenten ook in de toe-

komst te borgen en te koesteren acht de commissie 

het belangrijk dat er aandacht is voor temporiseren 

en een continue dialoog over wat belangrijk is voor 

wie op welk moment. En daarin vooral de vraag stel-

len of het belangrijk is voor studenten. ‘Goed is ge-

woon goed’. 

- De commissie raadt de opleiding aan de balans tus-

sen individueel- en groepswerk te blijven bewaken. 

- De commissie raadt de toetscommissie aan het aan-

tal toetsen dat jaarlijks beoordeeld wordt enigszins 

te verhogen. 

 

 

Alle standaarden van het NVAO kader zijn positief beoordeeld. Op die grond geeft de visitatiecommissie een 

positief advies inzake de accreditatie van de bacheloropleiding Commerciële Economie van Hogeschool Rotter-

dam, zowel in de voltijd als de deeltijd variant. 

 

Namens de voltallige visitatiecommissie,  

Utrecht, maart 2020 

  

Ronald Stevens      Titia Buising 

Voorzitter      Secretaris 
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Inleiding 
 

De bacheloropleiding Commerciële Economie leidt studenten op tot economische reflective practitioners 

die in een steeds veranderende omgeving kansen zien, deze omzetten in commercieel aantrekkelijke, duur-

zame oplossingen en daarmee nieuwe vormen van waarde creëren voor organisaties.  

 

 

De instelling 

De opleiding Commerciële Economie is onder-

deel van de Hogeschool Rotterdam Business 

School van de Hogeschool Rotterdam. Aan de 

hogeschool studeren circa 39.000 studenten en er 

werken circa 4.000 medewerkers. De hogeschool 

biedt, verspreid over de stad, meer dan negentig 

opleidingen aan op het gebied van Kunst, Onder-

wijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, 

Economie, Techniek en Media & ICT. 

 

De hogeschool wil ‘studenten opleiden tot pro-

fessionals die een waardevol lid zijn van de be-

roepsgroep waarvoor ze zijn opgeleid en van de 

maatschappij’. De hogeschool gaat daarbij uit van 

gelijkwaardigheid, het bevorderen van wederzijds 

respect en emancipatiegericht werken. 

 

De Hogeschool Rotterdam Business School 

(HRBS) is één van de elf instituten van de hoge-

school. Hierin zijn alle bachelor-, master-, voltijd- 

en deeltijdopleidingen binnen het economische 

domein ondergebracht.  

 

Aan de hogeschool is een aantal kenniscentra 

verbonden, waar onderzoeksactiviteiten worden 

uitgevoerd. De opleiding Commerciële Economie 

is verbonden aan het Kenniscentrum Business In-

novation. Dit kenniscentrum verricht onderzoek 

naar innovatie en economie en wil verdieping 

aanbrengen in thema’s die in de toekomstige be-

roepspraktijk van studenten van belang zijn. De 

onderzoeksagenda van het kenniscentrum sluit 

aan bij de thema’s van de metropoolregio Rotter-

dam Den Haag en van de betrokken opleidingen. 

Studenten kunnen onder andere via praktijkop-

drachten en afstudeeropdrachten participeren in 

onderzoeken. De resultaten van onderzoek vin-

den via de betrokken docenten, teamdagen en in-

spiratiesessies hun weg naar het onderwijs en de 

minoren.  

 

De opleiding 

De vierjarige bacheloropleiding Commerciële 

Economie (CE) wordt in het Nederlands verzorgd 

en omvat 240 EC.  

 

De opleiding heeft, op basis van de hogeschool-

focus op studiesucces, vragen vanuit het werkveld 

en de uitkomsten van de vorige visitatie een aan-

tal prioriteiten geformuleerd: het vergroten van 

studiesucces, het versterken van de relatie met 

(strategische partners in) het werkveld en het kie-

zen van een scherpere profilering van de oplei-

ding door de inhoud van de opleiding te verbin-

den aan thema’s die voor de metropool regio 

Rotterdam van belang zijn. Dit heeft er mede toe 

geleid dat de opleiding sinds 2015 is georgani-

seerd in community’s waarbinnen de differentia-

ties vorm krijgen. Deze community’s zijn organi-

satorische eenheden binnen de opleiding die zich 

concentreren op een specifiek deel van het werk-

veld om daardoor de binding met de beroeps-

praktijk te versterken en een helder beroepsbeeld 

bij studenten neer te zetten. De community’s vor-

men een leergemeenschap waarin studenten, do-

centen, onderzoekers en externe betrokkenen 

vanuit het werkveld intensief samenwerken en 

boeiend praktijkgericht onderwijs vormgeven. De 

opleiding omvat de volgende vijf community’s en 

de uitfaserende deeltijdvariant:  

1. Global Marketing & Sales (GMS); 

2. Creative Marketing & Sales (CMS); 

3. Marketing of Social Business (MOS); 

4. SportMarketing & Management (SMM); 

5. Commerciële Economie Deeltijd. 
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Het nieuwe curriculum van de community’s is ge-

start in september 2015. Studenten voltijd die 

voor 1 september 2015 zijn begonnen aan de op-

leiding en niet nominaal studeren volgen het 

oude afstuderen, zoals ook wordt gehanteerd in 

de deeltijdvariant.  

 

Bij aanvang van de opleiding starten studenten in 

de community van hun keuze. Het curriculum van 

de community’s kent dezelfde structuur. De in-

houd van het eerste jaar is grotendeels vergelijk-

baar, wat het mogelijk maakt voor studenten om 

na het eerste jaar te wisselen van community. 

Hierbij volgen studenten in het eerste en tweede 

jaar diverse vakspecifieke cursussen en werken ze 

elke periode aan een praktijkproject. In het derde 

jaar vinden de stage en het zogenaamde semes-

ter 6 plaats. In het vierde jaar staan de minor en 

het afstuderen geprogrammeerd. 

 

De oude stijl deeltijdopleiding CE wordt uitgefa-

seerd. Studenten die tot 1 september 2017 zijn 

ingestroomd, volgen de huidige deeltijdvariant 

(“oude stijl”) CE. Op het moment van schrijven 

wordt er nog onderwijs aangeboden voor jaar 

drie en jaar vier. In overleg met de NVAO is 

daarom tijdens de visitatie alleen aandacht be-

steed aan de standaarden 3 en 4. De nieuwe deel-

tijdvariant neemt deel aan het experiment leeruit-

komsten en is onderdeel van de Career Academy, 

een zelfstandige onderwijseenheid waarbinnen 

het deeltijdonderwijs van het domein Economie is 

ondergebracht. De Career Academy wordt in 

2020 apart gevisiteerd.  

 

De visitatie 

Hogeschool Rotterdam heeft aan AeQui VBI op-

dracht gegeven de onderhavige visitatie uit te 

voeren. Hiertoe heeft AeQui in samenwerking 

met de opleiding een onafhankelijke en ter zake 

kundige commissie samengesteld. Met vertegen-

woordigers van de opleiding heeft een voorberei-

dend gesprek plaatsgevonden. De visitatie heeft 

op 12 en 13 december 2019 plaatsgevonden vol-

gens het programma dat in bijlage 2 is weerge-

geven. De commissie heeft zich daarbij expliciet 

georiënteerd aan het cluster waarin deze oplei-

ding geplaatst is. Dit is met het voltallig panel ge-

daan, tijdens het voorbereidend overleg, en af-

sluitend bij de oordeelsvorming. De hiertoe be-

nodigde kennis was aanwezig in het panel. 

 

De commissie heeft de beoordeling in onafhan-

kelijkheid uitgevoerd; aan het einde van de visita-

tie is de opleiding in kennis gesteld van de bevin-

dingen en conclusies van de commissie. Deze 

rapportage is in februari 2020 in concept toege-

stuurd aan de opleiding; de reacties van de oplei-

ding zijn verwerkt tot deze definitieve rapportage. 

 

Op initiatief van de opleiding vindt een ontwik-

kelgesprek plaats in het voorjaar van 2020. De re-

sultaten van dit ontwikkelgesprek hebben geen 

invloed op de in dit rapport weergegeven beoor-

deling. 
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1. Beoogde leerresultaten  
 

De commissie oordeelt op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de opleiding 

aan deze standaard voldoet. De beoogde leerresultaten zijn wat betreft niveau en oriëntatie passend ge-

concretiseerd. Ook voldoen deze aan internationale eisen en zijn ze onderschreven door het beroepenveld. 

De opleiding hanteert vier landelijke leeropbrengsten van het landelijk opleidingsprofiel als beoogde leer-

resultaten en kapstok voor de toetsing en beoordeling (zie ook standaard 3). De opleiding heeft, met behulp 

van het ZelCom model het eindniveau van de vier landelijke leeropbrengsten nader uitgewerkt. Met de 

inrichting van de community’s sluit de opleiding aan bij het brede werkveld waartoe opgeleid wordt. De 

community’s vinden daarin elk hun eigen plek en hebben een helder richtinggevend profiel geformuleerd. 

De commissie is van mening dat deze profilering versterkt kan worden door deze te laden met meer con-

crete voorbeelden uit de beroepspraktijk en voorbeelden van afstudeeropdrachten. De commissie consta-

teert dat de community’s, via docenten in de rol van accountmanagers, docenten die werkzaam zijn (ge-

weest) in de beroepspraktijk, de inzet van gastdocenten, de projecten en dergelijke adequaat zijn afgestemd 

op de beroepspraktijk. De commissie is hierover, evenals de managers, docenten en studenten, enthousiast. 

 

 

Bevindingen 
De opleiding heeft de ambitie om, zoals eerder 

opgemerkt, economische professionals op te lei-

den om in een steeds veranderende omgeving 

kansen te zien, deze om te zetten in commercieel 

aantrekkelijke, efficiënte en duurzame oplossin-

gen, om daarmee nieuwe vormen van waarde te 

creëren voor organisaties.  

 

De vier community’s sluiten volgens de opleiding 

aan bij vier belangrijke werkcontexten in Rotter-

dam. Met de community’s wil de opleiding impact 

hebben op de Rotterdamse economie. Om dit te 

realiseren, is op basis van onderzoek en samen 

met praktijkpartners uit metropoolregio Rotter-

dam Den Haag, gekozen voor focus op een aantal 

werkcontexten die kansen maar ook mooie 

vraagstukken bieden voor commercieel talent. 

Elke community leidt studenten op voor speci-

fieke rollen en functies in de gekozen uitsnede 

van het commerciële werkveld. 

 

Global Marketing & Sales (GMS) 

De community GMS leidt CE-ers op die kansen 

zien in een veranderende wereld en deze omzet-

ten in commerciële waarde. Zij werken voor mid-

delgrote tot grote ondernemingen en brengen de 

onderneming en stakeholders in beweging. Daar-

bij hebben zij gevoel voor de organisatiecultuur 

en het realiseren van verandering. Door gepaste 

interventies verschuift de koers van de onderne-

ming. Omdat de wereld zo snel verandert, zijn af-

gestudeerden flexibel en stellen ze zich lerend op. 

GMS richt zich op middelgrote tot grote onder-

nemingen in de regio Rotterdam.  

 

Creative Marketing & Sales (CMS) 

Bij CMS worden startende professionals opgeleid 

die creatieve, vernieuwende concepten en pro-

ducten commercieel ontwikkelen en ze econo-

misch levensvatbaar maken. Dit kan zowel de ont-

wikkeling van een compleet nieuw product zijn 

als het opzetten van een nieuwe dienst of product 

binnen een bestaand bedrijf. Afgestudeerden 

hebben het vermogen om zich te bewegen op de 

creatieve markt, bruggen te slaan tussen crea-

tieve ideeën, producten, diensten en onderne-

mingen en deze ideeën te vermarkten.  

 

Het werkveld bestaat uit kleine bedrijven of zelf-

standige ondernemers die producten moeten en 

willen vermarkten en uit creatieve afdelingen bin-

nen bestaande grotere ondernemingen. Tijdens 

de visitatie is duidelijk geworden dat de opleiding 

zich binnen de productlevenscyclus vooral richt 

op de start-up fase en de ‘reanimatiefase’, c.q. de 

fase waarin een bestaand product nieuw leven in-

geblazen dient te krijgen.  
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Marketing of Social Business (MOS)  

De community MOS leidt startende professionals 

op die invloed uitoefenen in het private en pu-

blieke domein. Afgestudeerden voeren met name 

beleidsbepalende, adviserende of -uitvoerende 

functies uit op het gebied van gedragsverande-

ring (social marketing), meervoudige waardecre-

atie en het creëren van maatschappelijke impact 

op sociaal, ecologisch, economisch vlak. Afgestu-

deerden kunnen verschillende partijen verbinden 

(co-creatie) en sociaal fijngevoelig zijn (hoe zij/hij 

zich verhoudt tot stakeholders met andere vi-

sies/belangen in het veld/de organisatie).  

 

Tijdens de visitatie is opgemerkt dat waardecrea-

tie voor opdrachtgevers centraal staat en dat dit 

zowel op sociaal, ecologisch en economisch ge-

bied plaats kan vinden. Kenmerkend voor de 

community is dat studenten leren daarin alle sta-

keholders (en hun waarden) te betrekken.  

 

SportMarketing & Management (SMM)  

De community SMM leidt startende professional 

op die binnen de groeiende en veranderende 

sportbranche kansen benutten voor bedrijven en 

organisaties die sport inzetten als doel of middel. 

De community richt zich op thema’s als de orga-

nisatie van sport, van sport naar bewegen, of de 

maatschappelijke rol van sport. De community wil 

op proactieve wijze bijdragen aan het marktge-

richt maken en de ontwikkeling van sport, onder 

meer door de inzet van nieuwe en traditionele 

media. Studenten worden opgeleid voor vier 

werkvelden in de sportbranche: bonden en ver-

enigingen, de overheid, het bedrijfsleven met 

sport als marketingmiddel, en organisaties met 

sport als core business. De community heeft deze 

werkvelden geëxpliciteerd in een kwadrant, waar-

mee overzicht ontstaat waar eventueel extra aan-

dacht nodig is. 
 

SMM werkt naast hieronder benoemde leerresul-

taten ook met vier SMM-vermogens: onderzoe-

kend, creërend, communicerend vermogen en 

professioneel handelen. In de eerste twee jaar van 

de opleiding staat de ontwikkeling van deze 

SMM-vermogens centraal. In het derde jaar wor-

den zowel de vermogens als de landelijke leerop-

brengsten gehanteerd. In jaar vier staan de lan-

delijke leeropbrengsten centraal. 

 

Leerresultaten 

De opleiding hanteert de landelijke leeropbreng-

sten van het Landelijk Opleidingsprofiel Commer-

ciële Economie 2018 -2022 als uitgangspunt c.q. 

beoogde leerresultaten. Het landelijk opleidings-

profiel onderscheidt de volgende leeropbreng-

sten:  

- Koers bepalen: De afgestudeerde zet de com-

merciële koers uit op basis van zijn visie, de 

kansen die hij in de markt ziet en het duur-

zame concurrentievoordeel van de organisa-

tie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in 

een vacuüm werkt, is hij een bruggenbouwer 

die zowel kennis als mensen verbindt.  

- Waarde creëren: De afgstudeerde geeft invul-

ling aan de commerciële koers door duur-

zame waarde te creëren voor zowel de klant, 

de organisatie als de maatschappij. Dit doet 

hij op basis van analyse van data en onder-

zoek, gericht op het meten van het daadwer-

kelijke gedrag van de klant. Hij weet deze 

analyse te vertalen naar een aanpak. 

- Business development: De afgestudeerde 

ontwerpt in cocreatie met stakeholders on-

derscheidende en/of vernieuwende concep-

ten en verdienmodellen voor de optimalisatie 

van waarde voor alle stakeholders. Hij antici-

peert op en/of initieert veranderingen en ver-

krijgt draagvlak van de stakeholders commu-

nity gedurende het ontwikkel-proces. 

- Realiseren: De afgestudeerde realiseert van-

uit het ontwikkelde concept een duurzaam 

commercieel (deel)product of dienst voor be-

staande- en potentiële stakeholders. Hij 

draagt creatieve oplossingen aan, faciliteert 

(onderdelen van) het uitvoeringsproces, 

toont doorzettings-vermogen en neemt (fi-

nanciële) verantwoordelijkheid om samen 

met interne en externe partijen tot het ge-
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wenste commerciële resultaat te komen. Tij-

dens de realisatie draagt hij zorg voor het 

commitment van stakeholders. 

De opleiding heeft met behulp van het ZelCom 

model een beschrijving van het eindniveau op 

deze landelijke leeropbrengsten ontwikkeld. De 

opleiding heeft dit niveau afgestemd op de Du-

blin Descriptoren, EQF, NLQF en het HEO-profiel, 

en verwerkt in het beoordelingsformulier voor het 

afstuderen.  

 

Voor de deeltijdvariant worden de domeincom-

petenties behorende bij het oude landelijke op-

leidingsprofiel ‘De blik naar buiten’ gebruikt. 

 

De landelijke leeropbrengsten zijn gedeeltelijk 

geïmplementeerd. Zo hanteren de community’s 

deze vanaf 2018-2019 in het derde en vierde leer-

jaar. Aan de vertaalslag naar leeruitkomsten naar 

de eerste twee jaar wordt gewerkt. In deze jaren 

worden nu nog de domeincompetenties uit het 

voormalige profiel ‘De blik naar buiten’ gebruikt. 

Elke community maakt de transitie naar landelijke 

leeropbrengsten op een eigen manier. Dit leidt 

tot (voorlopige) onderlinge verschillen.  

 

Body of knowledge and skills 

Om de benodigde kennis en vaardigheden (inclu-

sief skills uit het landelijke opleidingsprofiel) te 

expliciteren en te kunnen borgen in het curricu-

lum, heeft de opleiding een Body of Knowledge 

and Skills (BoKS) opgesteld. De BoKS voor de pro-

pedeutische fase is voor 80% gemeenschappelijk 

voor de community’s. De BoKS voor de hoofdfase 

is community specifiek en afgestemd op de werk-

context van de community. Deze wordt momen-

teel ontwikkeld. De opleiding ziet de BoKS als een 

dynamisch document.  

  

Afstemming beroepspraktijk 

De afstemming met de beroepspraktijk vindt op 

verschillende manieren plaats. In zijn algemeen-

heid geldt dat informatie onder andere wordt op-

gehaald bij bedrijven die projecten aanbieden, 

door de samenwerking met externe examinato-

ren, en bij de begeleiding van studenten bij stage 

en afstuderen. Ook zijn docenten (recent) werk-

zaam (geweest) in de beroepspraktijk. Daarnaast 

participeert de opleiding in het Landelijk Domein 

Overleg Commerciële Economie.  

 

De community SMM werkt met accountmana-

gers. Deze docenten onderhouden contacten met 

partners uit de Rotterdamse sportbranche en leg-

gen contact met nieuwe potentiële partners. De 

community MOS werkt eveneens met account-

managers. Daarnaast is de community betrokken 

bij het Citylab010 programma van de Gemeente 

Rotterdam. Hierin ondersteunt de community de 

gemeente en de burgerinitiatieven zelf bij het le-

vensvatbaar maken. Ook de community CMS 

werkt vanaf de start met (inmiddels drie) account-

managers die een vast aanspreekpunt vormen 

voor gemeente, bedrijven, individuen en netwer-

ken binnen de creatieve industrie, en die via korte 

lijnen actief contact houden met deze partners. 

De community GMS kent een werkgroep be-

staande uit docenten en de hoofddocent (de 

‘GMS-profielwolk’), die uitgebreid wordt met re-

levante vertegenwoordigers uit het werkveld.  

 

Tijdens de visitatie is duidelijk geworden dat de 

community CMS recent een werkveldadviescom-

missie heeft ingericht.  

Tijdens de visitatie heeft de commissie met ver-

schillende vertegenwoordigers van de beroeps-

praktijk gesproken. Daarbij is duidelijk geworden 

dat de nieuwe opzet van het afstuderen gewaar-

deerd wordt. Dit levert volgens hen meer op dan 

een traditionele scriptie omdat studenten nu ook 

een deel van het afstuderen daadwerkelijk reali-

seren in de praktijk.  

 

De ondernemers betrokken bij praktijkprojecten 

hebben opgemerkt dat zij ook graag de presen-

taties van studenten inzake de andere opdrach-

ten / ondernemers zouden willen zien.  

 

Overwegingen 
De commissie stelt vast dat de beoogde leerre-

sultaten wat betreft niveau en oriëntatie passend 

geconcretiseerd zijn. Ook voldoen deze aan inter-

nationale eisen en zijn ze onderschreven door het 
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beroepenveld. De opleiding hanteert de vier lan-

delijke leeruitkomsten van het landelijk oplei-

dingsprofiel als beoogde leerresultaten en kap-

stok voor de toetsing en beoordeling (zie ook 

standaard 3). De opleiding heeft de leerresultaten 

gerelateerd aan onder ander de Dublin descrip-

toren en een eigen niveaubeschrijving voor het 

eindniveau ontwikkeld.  

 

De commissie is van mening dat de opleiding met 

de inrichting van de community’s aansluit bij het 

brede werkveld waartoe opgeleid wordt. De com-

munity’s vinden daarin elk hun eigen plek en heb-

ben een helder eigen profiel geformuleerd. Hoe-

wel de profielen over het algemeen helder zijn, 

vindt de commissie dat de inhoudelijke vulling 

van de profielen verschilt per community. Het 

concretiseren van het profiel in concrete voor-

beelden uit de praktijk en voorbeelden van afstu-

deeropdrachten kan daarin ondersteunend zijn.  

 

De commissie constateert dat de community’s 

adequaat zijn afgestemd op de beroepspraktijk. 

De community’s werken met accountmanagers 

die contacten met het werkveld onderhouden en 

docenten zijn werkzaam (geweest) in de beroeps-

praktijk.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, stelt 

de commissie vast dat de opleiding (in zowel vol-

tijd- als deeltijdvariant) aan deze standaard vol-

doet.
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2. Onderwijsleeromgeving  

 
De commissie heeft vastgesteld dat de onderwijsleeromgeving studenten in staat stelt de beoogde leerre-

sultaten te bereiken en dat de opleiding aan deze standaard voldoet. Het curriculum kent in de eerste twee 

jaar met drie leerlijnen en afgebakende periodes met cursussen en projecten een degelijke opzet. In het 

derde en vier jaar, hebben studenten in de stage, minor en afstuderen ruimte om hun eigen invulling te 

geven aan het programma. De commissie heeft waardering voor de invulling van semester zes. Met de twee 

stages, de praktijkgerichte invulling van semester 6 en de praktijkprojecten in het de eerste twee jaar is er 

voor studenten voldoende gelegenheid om zich te oriënteren op de beroepspraktijk en relevante vaardig-

heden te oefenen. De opleiding besteedt voldoende aandacht aan onderzoeksvaardigheden, zowel binnen 

de community’s als binnen de meer generieke onderdelen. De commissie stelt vast dat de opleiding een 

kleinschalige en interactieve sfeer kent. De benaderbaarheid van docenten, het bewust creëren van klein-

schaligheid in community’s en de begeleiding van studenten dragen daar in belangrijke mate aan bij. Bin-

nen de community’s wordt op verschillende manieren actief gewerkt aan het behouden van het gevoel van 

kleinschaligheid bij een toenemend aantal studenten. De opleiding sluit aan bij de kwalificaties van de in-

stromende studenten. Docenten zijn zeer deskundig, betrokken en benaderbaar. Met de community’s wordt 

de breedte van het commerciële economische domein afgedekt. Het leren van elkaar kan tussen de com-

munity’s versterkt worden.  

 

 

Bevindingen 
 

Programma  

De opleiding hanteert een generieke opzet die 

voor elke community geldt. In de eerste twee jaar 

omvat de opleiding vier periodes. Het eerste jaar 

is grotendeels gelijk voor de community’s; in elke 

community komen de thema’s intern, extern en 

waardecreatie aan bod (eventueel in een andere 

volgorde). Daarnaast delen de community’s in het 

eerste jaar voor 80% dezelfde BoKS. Ook de opzet 

van het vierde jaar is gelijk, met de door de stu-

dent gekozen minor en het afstuderen.  

 

Het programma van de eerste twee jaar krijgt 

vorm in drie leerlijnen: de praktijk-, kennis- en 

studentlijn (waarbinnen ook keuzeonderdelen 

zijn opgenomen). De praktijklijn staat centraal, 

hierin leren studenten wat het werk inhoudt door 

aan de slag te gaan met vraagstukken uit de prak-

tijk (projecten). Daarbij worden vanaf de start 

voor externe opdrachtgevers projecten uitge-

voerd. Studenten werken in de eerste drie perio-

des aan een praktijkopdracht. Een voorbeeld hier-

van is het tweedejaars project ‘Manage your cus-

tomer’ waarin studenten GMS een sales en/of ac-

countplan maken op basis van een actueel ‘ver-

koopvraagstuk’ van een bedrijf. Een ander voor-

beeld is het eerstejaars MOS project Create Im-

pact, waarbij studenten een initiatiefnemer van 

City Lab010 vanuit een zelf geformuleerde visie 

over de dynamiek tussen sociale en commerciële 

waarde advies geven. CMS studenten brengen in 

het eerstejaars project ‘Sales practice’ een creatief 

product op de markt. Bij dit project spelen daad-

werkelijke sales, het genereren van cashflow en 

het inrichten van de verkooporganisatie een cen-

trale rol. In het eerste project van het tweede jaar 

van SMM verkennen studenten hoe zij een waar-

depropositie kunnen communiceren vanuit een 

sponsorrelatie bij betaalde voetbalorganisaties 

met als mogelijke opdrachtgevers onder andere 

Feyenoord, Excelsior en NAC Breda.  

 

De studenten waarmee de commissie gesproken 

heeft, waarderen de projecten in het programma. 

Hoewel ze het gevoel hebben in het eerste jaar 

gelijk in het diepe te worden gegooid, biedt het 

hen ook tegelijkertijd verdieping en geeft hen 

achteraf het vertrouwen dat ze tot meer in staat 

zijn dan ze denken.  
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De vierde periode omvat in het eerste jaar een 

stage en in het tweede jaar een opdracht (een 

game bij CMS/MOS, een international business 

experience bij GMS of een praktijkshop bij SMM). 

In de kennislijn leren studenten theorieën en mo-

dellen te verbinden met vraagstukken uit de be-

roepscontext die in de praktijklijn aan bod komen. 

De kennisvakken staan ten dienste van de prak-

tijklijn. Studenten volgen in de eerste drie perio-

des van de eerst twee jaar telkens vier cursussen. 

De opleiding spreidt daarbij de toetsing: vier les-

weken gevolgd door één toetsweek. Tijdens de 

visitatie is duidelijk geworden dat studenten over 

het algemeen tevreden zijn over de studielast van 

het programma.  

De studentlijn is gericht op de identiteitsvorming 

van studenten. Onderdeel van deze lijn zijn ver-

schillende keuzevakken in de curricula van de 

community’s, coaching en zogenaamde beleve-

nisweken. In deze weken vinden verschillende on-

derwijsactiviteiten plaats in samenwerking met 

het werkveld.  

 

In het derde en vierde jaar zijn de studieonderde-

len groter (30 EC elk), zijn de leerlijnen geïnte-

greerd en wordt er een groter beroep gedaan op 

de zelfstandigheid van de studenten. Het derde 

jaar omvat de stage in het eerste semester en se-

mester zes. Dit wordt per community ingevuld 

met verdiepende activiteiten en vraagstukken. Bij 

de community SMM volgen studenten workshops 

van externe organisaties op het gebied van bij-

voorbeeld online marketing en e-sports. 

In semester zes gaan studenten onder beperkte 

begeleiding aan de slag met het oplossen en ver-

diepen van complexe (commerciële) vraagstuk-

ken ter voorbereiding op het afstuderen in jaar 

vier. Studenten kunnen ook zelf vraagstukken/kri-

tische beroepssituaties inbrengen. In het vierde 

jaar vinden de minor en het afstudeerprogramma 

plaats. Met de minor kunnen studenten zich ver-

breden of verdiepen en zichzelf verder profileren. 

Het afstudeerprogramma wordt beschreven bij 

standaard 4. 

 

Global Marketing & Sales (GMS) 

GMS studenten volgen in het eerste jaar kennis-

cursussen als Marketing Environment, Financial 

Feasibility en Adding Value. In het tweede jaar is 

aandacht voor cursussen op het gebied van bran-

ding, operational marketing, communication 

strategy en strategic & conceptual sales. Het 

tweede jaar wordt afgerond met het eerder ge-

noemde project. Bij GMS krijgt dit vorm in de in-

ternational business experience. Hierin doen stu-

denten internationale en interculturele ervaring 

op. Studenten kunnen kiezen uit een experience 

in het buitenland of in Rotterdam. De internatio-

nal business experience wordt afgesloten met een 

terugkomdag waarin studenten ervaringen met 

elkaar delen. Studenten die kiezen voor het Rot-

terdamse alternatief doen mee aan een real life 

pervasive game (‘The company’), waarbij hun in-

terculturele en organisatie vaardigheden worden 

getest. De leer- en toetsdoelen zijn gelijk aan die 

van de studenten die met de buitenland expe-

rience deze ervaringen opdoen. 

 

Marketing of Social Business (MOS)  

MOS studenten volgen in het eerste jaar cursus-

sen als Business modelling, Social versus Com-

merce, Let’s get ethical, Sell your idea en Calculate 

impact. In het tweede jaar komen thema’s als 

trendspotting, social dynamics, research analysis, 

sales en social business modelling aan bod. In de 

vierde periode van het tweede jaar spelen stu-

denten een educatieve real life game (‘Confron-

teers’) waarin zij geconfronteerd worden met 

ethische vraagstukken waarop de community ver-

wacht dat studenten kunnen acteren. 

 

MOS studenten waar de commissie mee gespro-

ken heeft, waarderen de sfeer en kleinschaligheid 

van hun community. Ook ervaren ze een goede 

balans tussen commerciële en meer sociale as-

pecten in hun programma. De belevenisweek 

wordt door studenten als een welkome pauze 

ontvangen tussen periodes in.  
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Creative Marketing & Sales (CMS) 

CMS studenten volgen in het eerste jaar cursus-

sen als Consumer insights, Make money, Prepare 

for selling, Run a dynamic organisation en Deliver 

Value. In tweede jaar komen onder andere cur-

sussen op het gebied van strategie aan bod: 

Choose your strategy, Launch your winning stra-

tegy en Implement your strategy. Daarnaast is er 

aandacht voor thema’s als onderzoek (onder an-

dere Lean research design) en communicatie (on-

der andere Create Communication Creativity en 

Relevance, to be or not to be). De vierde periode 

in het tweede jaar omvat, net als bij MOS een 

educatieve real life game (‘Confronteers’). 

 

CMS studenten hebben tijdens de visitatie aange-

geven dat de overgang van jaar 1 naar jaar 2 

groot is, en dat meer begeleiding op zijn plek zou 

zijn. 

 

SportMarketing & Management (SMM)  

SMM studenten volgen in het eerste jaar cursus-

sen op het gebied van sportmarketing, commu-

nicatievaardigheden, sport finance en onder-

zoeksvaardigheden. Deze thema’s worden in elke 

periode verder verdiept. De eerste twee perioden 

van het eerste jaar worden opgestart met een be-

levenisweek. In belevenisweken wordt een project 

afgerond en het volgende opgestart, worden er 

workshops georganiseerd en worden studenten 

meegenomen naar organisaties in het werkveld. 

In het tweede jaar volgen studenten cursussen op 

het gebied van onder andere branding & spon-

soring, neuromarketing & big data, innovation 

lab, event management en accountability. De 

vierde periode van het tweede jaar wordt inge-

vuld met de SMM praktijkshop. Hierin wordt on-

der andere de derdejaars stage voorbereid en 

volgen studenten een marketing- en een mana-

gementprogramma met verdiepende inhoude-

lijke onderdelen en excursies naar het werkveld.  

 

Voor alle community’s geldt dat oriëntatie op de 

beroepspraktijk en het leren van professionele 

vaardigheden onder andere aan bod komen in de 

eerder genoemde praktijkopdrachten in de eerste 

twee jaar en de stage in het eerste en derde jaar. 

In de derdejaars stage laten studenten in de be-

roepspraktijk zien dat ze in een real-life omgeving 

aan een interventie kunnen werken om impact te 

realiseren. De eerstejaars stage heeft een meer 

oriënterend karakter. Daarin lopen studenten vijf 

weken lang, vier dagen per week stage bij een re-

levant interessant bedrijf. Doel is dat studenten 

meer inzicht krijgen in de rol die zij (straks) gaan 

innemen in een bedrijfscontext en vanuit welk 

perspectief ze tegen die praktijk aankijken, en in 

de complexe beroepspraktijk zaken herkennen 

die ze op de opleiding hebben geleerd. 

 

Onderzoeksvaardigheden zijn onderdeel van de 

projecten en cursussen. Daarin leren studenten 

kennis en vaardigheden met betrekking tot het 

doen van praktijkonderzoek. Zo volgens studen-

ten GMS bijvoorbeeld in het eerste jaar de cur-

sussen Onderzoeksvaardigheden I en II. MOS stu-

denten volgen in het tweede jaar de cursus Re-

search analysis. 

 

De opleiding geeft praktijkgericht onderzoek sa-

men met het kenniscentrum Business Innovation. 

Praktijkgericht onderzoek komt expliciet aan bod 

in het eerder genoemde semester zes, in fieldlabs 

en in het afstuderen (zie standaard 4). In semester 

zes werken alle community’s met zogenaamde 

wicked problems waar nog geen uitgekristalli-

seerde kennis over voorhanden is. Het doel van 

dit semester is samen met de praktijk, studenten, 

docenten en het kenniscentrum Business Innova-

tion te bouwen aan nieuwe kennis. De commu-

nity’s geven dit elk op een eigen manier vorm. Bij 

GMS bijvoorbeeld wordt in semester zes, in de 

zogenaamde Business Booster intensief samen-

gewerkt met het kenniscentrum om handelings-

perspectieven te ontwikkelen voor de bedrijven 

uit het GMS profiel.  

 

Fieldlabs zijn onderdeel van de minor, waarin stu-

denten aan de slag gaan met interdisciplinaire 

vraagstukken, waar zij andere studenten ontmoe-

ten om vanuit verschillende perspectieven verder 

aan de slag te gaan met de eerder omschreven 

ingewikkelde vraagstukken. Dit wordt samen met 
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het kenniscentrum Business Innovation vorm en 

inhoud gegeven.  

 

De alumni waarmee de commissie gesproken 

heeft, waarderen de aandacht voor onderzoeks-

vaardigheden in het programma. Deze vaardig-

heden zijn belangrijk in hun huidige beroepsprak-

tijk.  

Internationalisering is volgens de opleiding een 

geïntegreerd onderdeel van het curriculum en 

verhoudt zich altijd tot de beroepssituatie. Dit kan 

vorm krijgen in een internationale stage, een in-

ternationale minor, internationale studiereizen 

(facultatief), de Global Entrepreneurship Week, 

internationale case competities, afstuderen in het 

buitenland en international classrooms. In dit 

laatste volgen studenten van partners in het bui-

tenland gezamenlijk met eigen studenten onder-

wijs (in het Engels). 

 

De community SMM heeft ervoor gekozen alleen 

partnerschappen aan te gaan met vijf focuslan-

den. Binnen deze focuslanden wordt gewerkt met 

één of twee partnerscholen. De community wil 

hiermee investeren in kwaliteit en waken voor 

versnippering van aandacht en tijd.  

 

Onderwijsleeromgeving 

Binnen de opleiding staat leren in community’s 

centraal. De opleiding heeft dit uitgewerkt in drie 

pijlers: pedagogiek, didactiek en organisatie. De 

pedagogiek van de opleiding is gericht op bin-

ding, hoge verwachtingen en talengericht onder-

wijs. Dit betekent onder andere dat docenten en 

studenten elkaar kennen en een relatie en dialoog 

met elkaar aan gaan waarbij ze hoge verwachtin-

gen van elkaar hebben en dat docenten studen-

ten helpen hun talenten te ontdekken en te ont-

wikkelen. Qua didactiek staat het leerproces cen-

traal en wordt er gestreefd naar actief en beteke-

nisvol leren. Met dit laatste wil de opleiding het 

leren zoveel mogelijk verbinden aan de beroeps-

praktijk.  

Wat betreft de organisatie wordt het leren onder-

steund door een kleinschalige organisatie, een 

overzichtelijk en intensief programma en ambiti-

euze normen. Vanaf de start van de opleiding zijn 

studenten onderdeel van één klas van circa 24 

studenten.  

De community’s werken elk op hun eigen manier 

aan het versterken van het community gevoel. Zo 

wordt bij CMS bijvoorbeeld in de eerste twee jaar 

gewerkt met co- teaching: twee docenten geven 

les aan een dubbele klas. Bij MOS vindt dit plaats 

in het eerste jaar. GMS is een grote community, 

waar met de inzet van ‘dedicated docenten’, jaar-

teams en clusters in jaar één en twee geprobeerd 

wordt een kleinschalig gevoel te creëren.  

 

Tijdens de visitatie is opgemerkt dat bij CMS on-

derzocht wordt welke digitale middelen ingezet 

kunnen worden om met de groei van de oplei-

ding toch het kleinschalige karakter te kunnen 

behouden. Daarbij wordt gedacht aan flipping 

the classroom, webinars en digitale classrooms. 

Ook wordt onderzocht hoe het nakijken minder 

arbeidsintensief kan worden gemaakt en hoe stu-

denten en eventueel alumni ingezet kunnen wor-

den in het onderwijs.  

 

Bij SMM wordt niet gesproken over lokalen, les-

sen en docenten, maar bijvoorbeeld over busi-

ness units, coaches/trainers/consultants en trai-

ningen/masterclasses/workshops. Elke week 

vindt een kick off plaats met gastsprekers uit het 

werkveld en studenten dragen op de game day 

een pak om een professionele houding te stimu-

leren. In het tweede jaar is een all-star klas ge-

vormd, die wordt gestimuleerd extra uitdagingen 

aan te gaan. Studenten kunnen hiervoor sollicite-

ren en worden vooral geselecteerd op houding 

en gedrag zo bleek tijdens de visitatie. In jaar 3 en 

4 kunnen studenten deelnemen aan een Honours 

traject. De studenten waarmee de commissie ge-

sproken heeft, waarderen het all-star programma 

en zijn zeer gemotiveerd hieraan deel te nemen.  

 

Bij SMM wordt het leerproces van de student cen-

traal gesteld door het onderwijs op te bouwen 

rond het concept Hart, Hoofd en Handen. In jaar 

één (hart) wordt de student ondergedompeld in 
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de community SMM (‘willen’): welk type persoon-

lijkheid wordt verwacht en past dat bij mij? In jaar 

twee (hoofd) verdiepen studenten zich in de ken-

nis over het domein waar zij nu bewust voor ge-

kozen hebben. Het gaat hier om het voorbereiden 

van het proces van waardecreatie (‘begrijpen’). In 

jaar drie (handen) gaan studenten aan de slag 

met waardecreatie (‘durven’), hierbij nog ge-

coacht door de docent. Het accent ligt op ‘dur-

ven’. In jaar vier laat de docent de student gro-

tendeels los en ligt het accent op ‘kunnen’. 

 

Instroom 

De opleiding hanteert de wettelijke toelatingsei-

sen. Studenten afkomstig van het vwo kunnen 

een versneld traject doorlopen waarin het curri-

culum van jaar één en twee worden gecombi-

neerd. MOS trekt over het algemeen studenten 

aan die een interesse in economie combineren 

met een bovengemiddelde interesse en/of zorg 

voor maatschappelijke vraagstukken. SMM stu-

denten hebben een passie voor sport en zijn het 

liefst zelf ook actief sportend (in verenigingsver-

band of hebben dit gedaan). Bij CMS en MOS zijn 

een studiekeuzecheck (NOA test), een individuele 

opdracht en een intake dag onderdeel van de 

toelatingsprocedure. Bij SMM vullen studenten 

een Action type profiel in, schrijven een motiva-

tiebrief en gaan tijdens een middag een challenge 

aan met de andere studenten. Bij GMS schrijven 

studenten eveneens een motivatiebrief en maken 

ze een voorbereidende opdracht. Met alle stu-

denten vindt een advies- of startgesprek plaats. 

Het gegeven advies is niet bindend.  

 

De instroom in de community’s is zeer verschil-

lend. GMS is de grootste met gemiddeld 300 tot 

320 studenten. MOS is het kleinst met gemiddeld 

30 tot 40 studenten. 

 

Personeel 

Aan de opleiding is een docentencapaciteit van 

90,50 fte verbonden. De opleiding kent een stu-

dent staf ratio van 1:27. Elk team beschikt over 

docenten met onderzoekservaring en 77% van de 

docenten heeft een masterdiploma. Het totale 

team bestaat uit vier opleidingsmanagers, 3 

hoofddocenten, 25 hogeschool docenten, 52 

kerndocenten en 34 docenten. 

 

Voor nieuwe docenten is een inwerktraject be-

schikbaar bestaande uit intervisie en (beeld) coa-

ching. Docenten zonder onderwijsbevoegdheid 

behalen binnen twee jaar de BDB (Basiskwalifica-

tie didactische bekwaamheid) en de BKE (Basis-

kwalificatie Examinering). De opleiding stimuleert 

dat docenten zonder BKE of SKE (Senior Kwalifi-

catie Examinering) deze alsnog behalen.  

 

Professionalisering is onderwerp van gesprek in 

de gesprekscyclus en in teamoverleggen. Profes-

sionalisering vindt plaats in het team of individu-

eel, bijvoorbeeld via de HR-academie. Voorbeel-

den van teamprofessionalisering zijn assessoren-

trainingen, KAOS-trainingen, design thinking, 

praktijkgericht onderzoek en BKE-begeleiding 

door collega’s en adviseurs. Individueel wordt 

deelgenomen aan workshops in het werkveld, 

congressen en een cursus Cambridge- English. 

Een aantal docenten neemt deel aan een leer-

werkgemeenschap, bijvoorbeeld op het gebied 

van inclusieve pedagogiek en didactiek, internati-

onalisering, economie, en onderwijsleertechnolo-

gie. Daarnaast participeren docenten (en studen-

ten) in onderzoek van het kenniscentrum Busi-

ness Innovation. 

 

Elke community heeft een opleidingsmanager. De 

community CMS en MOS kennen dezelfde oplei-

dingsmanager. En elke community heeft een 

hoofddocent. De feitelijke organisatie verschilt 

per community. Zo is het GMS team opgedeeld in 

jaarteams en elke docent zit in twee jaarteams. 

Jaarteams bewaken onder andere het GMS ge-

dachtengoed inzake bijvoorbeeld de keuze van 

projecten/partnerbedrijven, de toetsvisie en de 

studeerbaarheid van het programma. De jaar-

teams zijn verder opgedeeld in kleinere clusters. 

De community wil daarmee voor studenten meer 

overzicht creëren en het onderwijs persoonlijker 

maken. De community verwacht dat de kleinere 

clusters het voor docenten gemakkelijker maakt 

om meer persoonlijk te ontwikkelen en meer pro-

fessionele verantwoordelijkheid te nemen 
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Bij CMS worden de kleinschaligheid en het com-

munity gevoel (shiny happy people) bewaakt 

door de opdeling van jaar één in twee clusters. 

Studenten zijn daarmee lid van een groep stu-

denten en docenten waarmee ze zich daadwerke-

lijk kunnen verbinden, en docenten geven in jaar 

één - naast vakken in jaar twee of drie - zoveel 

mogelijk les binnen één cluster. Ook vindt, zoals 

eerder opgemerkt co-teaching plaats in de eerste 

twee jaar. Nieuwe collega’s worden hierdoor 

meegenomen in het onderwijs en leren op die 

manier het docentschap. Daarnaast worden 

nieuwe docenten door een didactische coach on-

dersteund en worden ze in staat gesteld om de 

didactische bekwaamheid te behalen. Co-tea-

ching van nieuwe docenten, ondersteuning door 

een didactische coach en ondersteuning van het 

behalen van de didactische bekwaamheid vindt 

ook bij MOS plaats.  

 

Tijdens de visitatie is duidelijk geworden dat in 

het MOS-team in de afgelopen periode een aan-

tal wisselingen heeft plaatsgevonden waardoor 

de aandacht vooral naar interne zaken is uitge-

gaan. Nu het team weer op orde is, wordt de blik 

weer naar buiten gericht. De community heeft on-

der andere als doel meer studenten aan te trek-

ken. De community werkt actief samen met CMS 

en GMS. De samenwerking met CMS vindt vooral 

plaats in het derde en vierde jaar. Daarnaast 

wordt op bepaalde thema’s gebruikt gemaakt van 

elkaars toetsvragen. De community maakt ge-

bruik van een module op het gebied van Engels 

van GMS. Docenten waarmee de commissie ge-

sproken heeft ervaren deze samenwerkingen als 

positief. 

 

SMM werkt vanaf de start van het community 

concept met drie jaarteams onder leiding van drie 

jaarcoördinatoren (jaarteams 1, 2 en 3/4). Hierin 

worden inhoudelijke zaken met betrekking tot 

het curriculum besproken, maar hierbinnen gaat 

ook gewerkt worden aan teamontwikkeling. 

Daarnaast bestaan er diverse cursusteam overleg-

gen en zijn er diverse commissies.  

 

MOS studenten waarderen de benaderbaarheid 

van hun docenten, zo bleek tijdens de visitatie. 

Ook staan docenten open voor feedback.  

Docenten waarmee de commissie gesproken 

heeft, hebben opgemerkt dat werkdruk onder-

werp van gesprek is binnen de opleiding. Docen-

ten voelen zich ondersteund in hun professiona-

lisering en de opleiding biedt hen daartoe vol-

doende mogelijkheden.  

 

Voorzieningen 

Begeleiding van studenten is onderdeel van de 

eerdergenoemde studentlijn (talentontwikkeling). 

De studentlijn is gericht op de persoonlijke ont-

wikkeling van de student in relatie tot de rol van 

CE-er en de ontwikkeling van talenten (identi-

teitsvorming). De student leert binnen deze lijn 

zijn eigen identiteit te ontwikkelen in verhouding 

tot zijn rol als toekomstig marketeer. Daarbij 

wordt ingegaan op thema’s als bewustwording 

van de rol van CE-er, het kunnen invullen van 

deze rol met eigen identiteit en bewustwording 

van de omgeving en de werkcontext en derge-

lijke. De begeleiding door de coach, de input van 

medestudenten en de ervaringen die de studen-

ten gedurende de studie opdoen (in projecten en 

stage) vormen de basis voor de ontwikkeling van 

de student in deze lijn.  

 

De studievoortgang van de studenten wordt bin-

nen de community gemonitord door de coach. En 

indien nodig is extra ondersteuning beschikbaar 

en kan de student doorverwezen worden naar 

professionals binnen en buiten de hogeschool. 

De opleiding kent in het eerste jaar een bindend 

studieadvies van 60 EC. 

 

De coach studiesucces begeleidt studenten om 

onnodige uitval en vertraging in een vroeg sta-

dium te voorkomen. In het kader van het uitfase-

ren van het oude curriculum heeft de coach stu-

diesucces een traject ingericht om langstudeer-

ders (voltijd en deeltijd) te lokaliseren en te sti-

muleren hun opleiding (in het oude curriculum) af 
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te ronden. Daarbij wordt zoveel mogelijk maat-

werk geboden per student. Tijdens de visitatie 

hebben alumni van de deeltijdopleiding opge-

merkt dat het uitfaseren van de opleiding voor 

hen soepel is verlopen en dat de opleiding daarin 

met hen mee gedacht heeft.  

Tijdens de visitatie is opgemerkt dat de commu-

nity’s CMS en MOS een sprintgroep kennen. Stu-

denten in deze groep hebben studievertraging en 

krijgen extra coaching gericht op hun studie-

voortgang. 

 

Studenten zijn, zo bleek tijdens de visitatie, tevre-

den over de begeleiding die zij krijgen. Ook ta-

lentontwikkeling wordt door hen positief ervaren. 

Ze ervaren hierin veel ruimte om dit in te vullen. 

 

De opleiding wordt aangeboden op twee locaties 

van de hogeschool in Rotterdam. GMS, CMS en 

MOS en de deeltijdvariant zitten in de locatie Kra-

lingse Zoom, waar ook de andere opleidingen van 

de HRBS gevestigd zijn. SMM is daar vlakbij on-

dergebracht aan de Max Euwelaan. Op beide lo-

caties zijn verschillende lokalen, projectruimtes 

en werkplekken beschikbaar. Op de locatie Kra-

lingse Zoom is een mediatheek beschikbaar met 

vakspecifieke naslagwerken, theorieboeken, vak-

bladen en toegang tot digitale databases. Stu-

denten worden middels de digitale leeromgeving 

geïnformeerd over de cursus- en projecthandlei-

dingen, oefentoetsen, opdrachten, voorbeelden, 

instructiefilmpjes et cetera. Studenten hebben 

desgevraagd opgemerkt dat er te weinig stop-

contacten zijn en niet verspreid genoeg door het 

lokaal, waardoor studenten problemen ervaren 

wanneer ze tijdens een lesmodule een laptop ge-

bruiken. Ook is er behoefte aan meer en grotere 

studieruimtes. Studenten zijn tevreden over de 

digitale informatievoorziening. 

 

De opleiding kent een centrale curriculumcom-

missie en vier community curriculumcommissies, 

die via een linking pin verbonden zijn aan de cen-

trale curriculumcommissie. De centrale curricu-

lumcommissie komt elke drie weken bijeen. Be-

langrijk onderwerp is, zo bleek tijdens de visitatie, 

de verhouding tussen de meer generieke onder-

delen van de opleiding en de community speci-

fieke onderdelen c.q. invulling. Hierover is de cen-

trale curriculumcommissie continu in gesprek. 

Daarnaast zijn de verdere implementatie van de 

landelijke leeropbrengsten, de ontwikkeling van 

de community specifieke BoKS (zie ook standaard 

1) en de aandacht voor de Engelse taal in het cur-

riculum belangrijke thema’s. 

 

In de opleidingscommissie is elke community ver-

tegenwoordigd door één docent en één student. 

De deeltijdopleiding wordt vertegenwoordigd in 

een aparte opleidingscommissie voor de deeltijd-

opleidingen binnen de Career Academy. Student-

leden van de opleidingscommissie waar de com-

missie mee gesproken heeft, voelen zich gehoord 

door de opleiding. De opleidingscommissie komt 

één keer per drie weken bijeen. De opleidings-

commissie heeft in de afgelopen periode onder 

andere vergaderd over het nieuwe afstuderen en 

het bijbehorende beoordelingsformulier. Naar 

aanleiding daarvan is dit aangepast. Ook is dui-

delijk geworden dat er regelmatig overleg plaats 

vindt tussen de opleidingscommissie, de curricu-

lumcommissie en de examencommissie.  

 

Overwegingen 
De commissie stelt vast dat het programma, de 

onderwijsleeromgeving en het personeel de stu-

denten goed in staat stellen de beoogde leerre-

sultaten te bereiken. Voor elk onderdeel is een 

cursusbeschrijving beschikbaar waarin de leer-

doelen, de inhoud en de toetsing en dergelijke 

worden benoemd.  

 

Het curriculum kent in de eerste twee jaar met de 

leerlijnen en afgebakende periodes met cursus-

sen en projecten een degelijke opzet. In het derde 

en vierde jaar hebben studenten in de stage, mi-

nor en het afstuderen meer ruimte om hun eigen 

invulling te geven aan het programma. De com-

missie heeft tijdens de visitatie verschillende 

mooie voorbeelden gezien van de invulling van 

semester 6, zoals bijvoorbeeld de Business Boos-

ter bij GMS, de wicked problems bij CMS en MOS 

en de Finals bij SMM.  
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De commissie heeft tijdens de visitatie het studie-

materiaal en de gebruikte literatuur ingezien. Op 

basis daarvan stelt zij vast dat de opleiding ge-

bruik maakt van relevante en actuele literatuur. 

De opleiding hanteert de wettelijke toelatingsei-

sen. Doordat de opleidingen in het eerste jaar 

vanuit een gezamenlijke BoKs werken, is het mo-

gelijk voor studenten om na één jaar te switchen 

van community.  

De commissie heeft waardering voor de klein-

schalige en interactieve sfeer die de opleiding 

weet te creëren. De benaderbaarheid van docen-

ten, de community’s, en de begeleiding van stu-

denten in de studentlijn dragen daar in belang-

rijke mate aan bij. De commissie vindt het even-

eens positief dat binnen grotere community’s als 

SMM en GMS aandacht is voor het creëren van 

kleinschaligheid door te werken met dedicated 

coaches, jaarteams of clusters.  

 

Met de twee stages in jaar één en drie, de prak-

tijkgerichte invulling van semester zes en de ver-

schillende projecten in het de eerste twee jaar is 

er voor studenten voldoende gelegenheid om 

zich te oriënteren op de beroepspraktijk en rele-

vante vaardigheden in de context te oefenen.  

 

De commissie is bovendien van mening dat on-

derzoeksvaardigheden in voldoende mate aan 

bod komen in de opleiding. Dit krijgt invulling 

binnen de verschillende community’s en in een 

aantal meer generieke onderdelen. Hoewel er sa-

mengewerkt wordt met het kenniscentrum, geldt 

dit nog niet voor alle community’s. Met name 

voor de community SMM is hier winst te behalen.  

 

De commissie stelt, op basis van de bestudeerde 

CV’s en de gevoerde gesprekken, vast dat de op-

leiding verzorgd wordt door voldoende docen-

ten, die zeer deskundig, bevlogen en betrokken 

zijn. Met de community’s wordt de breedte van 

het commerciële economische domein afgedekt. 

Binnen de community’s worden de verschillende 

deskundigheidsgebieden gedekt. De commissie 

heeft bovendien van studenten vernomen dat do-

centen zeer benaderbaar zijn.  

 

Gezien de ontwikkelingsfase van de verschillende 

community’s acht de commissie de tijd rijp voor 

de community’s om meer van elkaar te leren. Zij 

heeft tijdens de visitatie diverse voorbeelden van 

good practices gezien waarmee andere commu-

nity’s hun voordeel kunnen doen. Voorbeelden 

hiervan zijn het werkveldkwadrant van de SMM, 

de Business Booster (semester 6) van GMS, de 

vertaling van de landelijke leeropbrengsten in de 

eerste twee jaar bij CMS en het curriculumschema 

van MOS. 

 

Naar aanleiding van de verschillende discussies 

over het thema werkdruk merkt de commissie op 

dat de opleiding zeer betrokken en intrinsiek ge-

motiveerde docenten kent. Om deze betrokken-

heid naar de toekomst toe te borgen en te koes-

teren acht de commissie het belangrijk dat er 

aandacht is voor temporiseren en een continue 

dialoog over wat belangrijk is voor wie op welk 

moment. En daarin vooral de vraag stellen of het 

belangrijk is voor studenten. ‘Goed is gewoon 

goed’.  

 

De commissie spreekt tot slot haar waardering uit 

voor de onderwijsvernieuwing die in gang is ge-

zet met het creëren van community’s en de bijbe-

horende didactische uitgangspunten. En voor de 

zorgvuldige wijze waarop de uitfasering van het 

oude curriculum en de deeltijdopleiding plaats 

vindt. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, stelt 

de commissie vast dat de opleiding (in zowel vol-

tijd- als deeltijdvariant) aan deze standaard vol-

doet. 
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3. Toetsing 

 
De beoogde leerresultaten c.q. de vier landelijke leeropbrengsten vormen de kapstok van het toetssysteem. 

De bestudeerde toetsen zijn van voldoende niveau. De toetsing past bij de verschillende fasen in het pro-

gramma waarbij er sprake is van een toenemende complexiteit van de inhoud en zelfstandigheid van stu-

denten. Er worden effectieve maatregelen genomen om de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van 

de toetsing te borgen. Het gebruik van toetsmatrijzen, rubrics, het vier-ogen principe, en de controles van 

de toetscommissie en previewcommissie dragen daar in belangrijke mate aan bij. De examencommissie 

geeft op adequate wijze vorm aan haar taak om de kwaliteit van toetsen te borgen en zich een eigenstandig 

oordeel te vormen over het eindniveau. De toetscommissie en de previewcommissie hebben daarin ook 

een belangrijke rol. Er worden kalibratiesessies belegd en er worden voor- en achteraf steekproefsgewijs 

toetsen bekeken. De commissie raadt de toetscommissie aan het aantal toetsen dat jaarlijks beoordeeld 

wordt enigszins te verhogen. De commissie concludeert op grond van de gesprekken en de onderliggende 

documentatie dat de opleiding aan deze standaard voldoet.  

 

 

Bevindingen 
Het hogeschoolbrede toetsbeleid geldt, samen 

met externe kaders, als uitgangspunt voor de in-

vulling van het toetsbeleid van de opleiding. Het 

toetsbeleid van de opleiding omschrijft de visie 

op toetsing, welke aansluit bij de visie op leren. 

Toetsing dient volgens de opleiding bij te dragen 

aan het motiveren van studenten en het aanzet-

ten tot actief studiegedrag. In de toetsing staat de 

praktijk centraal en de toetsing is zowel ontwik-

kelingsgericht als kwalificerend. De opleiding be-

nut toetsing ook bij het evalueren van het gebo-

den onderwijs. En doelen, toetsing en onderwijs-

activiteiten hangen samen.  

 

De opleiding draagt zorg voor de samenhang 

tussen doelen, toetsing en leeractiviteiten. Dit 

wordt zichtbaar in het studiemateriaal en de 

toetsmatrijzen. De opleiding werkt met een cycli-

sche opbouw van leren en toetsen waarbij mid-

dels formatieve en summatieve toetsen studen-

ten relevante feedback, feedup en feedforward 

ontvangen, zodat zij zich verder kunnen ontwik-

kelen. De opleiding maakt toetsing betekenisvol 

door hierin kritische beroepssituaties centraal te 

stellen. De opleiding maakt gebruik van verschil-

lende toetsvormen zoals casustoetsen, essays, as-

sessments, verkoopgesprekken, performance as-

sessment, reflectieverslagen en gesprekken, 

schriftelijke toetsen, opdrachten, portfolio’s en 

presentaties et cetera.  

De opleiding maakt daarbij onderscheid tussen 

kennistoetsen (alleen in jaar één en twee, maxi-

maal twee toetsen per toetsweek), projecttoetsen 

(die zowel groeps- als individueel werk omvatten) 

en toetsen in de studentlijn (onder meer stage en 

keuzevakken; dit zijn voornamelijk portfolio’s en 

eindgesprekken). De opleiding werkt vanuit het 

principe van constructive alignment, waarbij 

toetsvormen aansluiten bij de beoogde doelen en 

lesactiviteiten en voorafgaand aan toetsing en tij-

dig gecommuniceerd worden naar studenten. 

 

Tijdens de visitatie is opgemerkt dat in de pro-

jecten de balans tussen groeps- en individueel 

werk bij GMS 66% om 33% is. Studenten hebben 

daarbij aangegeven dat het daardoor mogelijk is 

om te ‘duiken’ in een groep, maar dat studenten 

daar later in de studie wel tegenaan lopen. 

 

Elke community heeft een eigen toetsplan waarin 

de eigen visie op toetsing, het toetsprogramma 

van de community en de mix van toetsvormen 

weergegeven worden. Ook wordt in een matrix 

aangeven in welke programmaonderdelen welke 

beoogde leerresultaten aan bod komen. Alle 

toetsen hebben een toetsmatrijs als basis en de 

toetsen inclusief antwoordmodellen en/of rubrics 
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zijn voorafgaand aan afname van de toets be-

schikbaar voor collega’s. Bij de constructie van 

toetsen zijn twee docenten betrokken. De toet-

sing is kort-cyclisch ingericht: in de eerste twee 

jaar vindt na elke vier weken toetsing plaats. 

 

In het eerste jaar toetst de opleiding of studenten 

‘hbo-waardig’ zijn. Het toetsprogramma bestaat 

uit de drie eerder genoemde leerlijnen: de ken-

nislijn (24 EC), de praktijklijn (24 EC) en de stu-

dentlijn (12 EC). In deze leerlijnen borgt de oplei-

ding of studenten de juiste concepten beheersen, 

professioneel gedrag en persoonlijke ontwikke-

ling laten zien en leren zichzelf te overtreffen. Stu-

denten dienen elke leerlijn met gemiddeld een 

6,0 af te ronden, waarbij voor alle cursussen een 

resultaat van 4,0 of hoger behaald is. Bovendien 

zijn voor de cursussen binnen de kennisleerlijn 

niet meer dan drie onvoldoendes toegestaan. De 

opleiding biedt studenten aan het einde van het 

jaar een beperkt aantal herkansingen aan. Daar-

naast zijn er compensatiemogelijkheden binnen 

elk van de drie leerlijnen, waarmee de noodzaak 

voor herkansingen minder groot is. Voor studen-

ten die vanwege bijzondere omstandigheden niet 

hebben kunnen voldoen aan de eis van 60 studie-

punten is een vangnet beschikbaar. Het jaar 

wordt afgerond met een eindgesprek. 

 

In het tweede jaar wordt getoetst of studenten 

klaar zijn om op stage te gaan. Ook hier beslaat 

het toetsprogramma de drie leerlijnen van de op-

leiding. Het tweede jaar wordt afgerond met het 

eerder genoemde project, waarin de student laat 

zien toe te groeien naar een professionele identi-

teit. In het tweede jaar wordt verwacht dat stu-

denten binnen thema’s conceptuele kennis kun-

nen toepassen. Als studenten zeven van de acht 

examenonderdelen halen, bewijzen zij voldoende 

startbekwaam te zijn om toegang te krijgen tot de 

stage in jaar drie. Studenten die minder dan zeven 

examenonderdelen halen, krijgen een alternatief 

programma waarmee ze zo snel mogelijk weer 

kunnen aanhaken en binding houden met de 

community. Het jaar wordt afgerond met een 

eindgesprek. 

In het derde jaar wordt vastgesteld of studenten 

klaar zijn om te beginnen aan het afstudeertraject 

c.q. afstudeerbekwaam zijn. Aan het einde van de 

stage (30 EC) wordt de manier waarop het proces 

heeft plaatsgevonden getoetst middels een 

stage-eindgesprek. Aan de hand van bewijsstuk-

ken laten studenten hun ontwikkeling zien.  

In het zesde semester werken studenten (samen) 

aan weerbarstige praktijkvraagstukken c.q. wic-

ked problems. Dit onderdeel wordt, zoals eerder 

opgemerkt verschillend per community ingevuld. 

De beoordeling vindt echter op dezelfde manier 

plaats. Daarin zijn de landelijke leeropbrengsten 

(c.q. de beoogde leerresultaten) leidend. Het jaar 

wordt afgerond met een eindgesprek.  

 

Deeltijd 

Zoals eerder opgemerkt, wordt voor de deeltijd-

opleiding nog het oude landelijke profiel met do-

meincompetenties gehanteerd. De deeltijdoplei-

ding in deze vorm wordt nu uitgefaseerd. Binnen 

de deeltijd wordt, net als in de voltijdopleiding, 

gestreefd naar betekenisvol toetsen. De opleiding 

maakt gebruik van een variëteit aan toetsvormen. 

De toetsen zijn niet alleen gericht op het repro-

duceren van kennis, maar doen ook een beroep 

op visie en vaardigheden die nodig zijn voor de 

toepassing in de context van het toekomstige be-

roep.  

 

In de eerste twee jaar wordt de basis gelegd voor 

de kennis en vaardigheden van marketing, com-

municatie, onderzoek en bedrijfseconomie. Ook 

schrijven studenten in het tweede jaar een strate-

gisch en operationeel marketingplan voor de ei-

gen werkgever. In het derde jaar ligt de nadruk op 

geïntegreerde vakken en integraal management 

en worden studenten getoetst op het niveau van 

een beginnend beroepsbeoefenaar. Studenten 

brengen hierbij zelf praktijksituaties in.  

 

Studenten worden middels de digitale onderwijs-

omgeving geïnformeerd over de toetsing. De stu-

denten waarmee de commissie gesproken heeft, 

zijn over het algemeen tevreden over de toetsing 

en de feedback die ze van hun docenten krijgen. 
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Ook zijn studenten het over het algemeen eens 

met de cijfers die ze krijgen. Opgemerkt is dat 

deadlines van opdrachten vaak samenvallen met 

tentamens. Dit is volgens de studenten voor ver-

betering vatbaar. 

 

Examen-, toets-, en previewcommissie 

De opleiding heeft een examencommissie samen 

met de opleiding Ondernemerschap & Retailma-

nagent. In het verleden (voor 1 september 2019) 

behoorde allebei de opleidingen tot het instituut 

voor Commercieel Management. De examen-

commissie stelt vast of studenten het eindniveau 

hebben gerealiseerd. De bewaking van het eind-

niveau wordt geborgd door het formeel aanstel-

len van examinatoren. De examencommissie 

woont vanuit haar eigen rol trainingen van do-

centen bij, heeft meegekeken bij het opstellen 

van het beoordelingsformulier voor het afstude-

ren en neemt als toehoorder deel aan een aantal 

assessments van iedere community.  

 

De examencommissie mandateert de toetscom-

missie. De toetscommissie werkt eveneens voor 

de opleiding Ondernemerschap & Retailmanage-

ment. De toetscommissie beoordeelt (steek-

proefsgewijs en achteraf) de validiteit, betrouw-

baarheid en inzichtelijkheid van toetsen. De op-

leidingsmanager mandateert de previewcommis-

sie op basis van kwaliteiten SKE/BKE. De commu-

nityspecifieke previewcommissie beoordeelt de 

kwaliteit van de toetsen vooraf. De deeltijd sluit 

aan bij de previewcommissie van de community 

SMM.  

 

De toetscommissie werkt met een formulier 

waarin validiteit, betrouwbaarheid en inzichtelijk-

heid geoperationaliseerd zijn, zodat er elke keer 

op dezelfde wijze gecheckt wordt en feedback 

gegeven wordt. Docenten en/of onderwijsadvi-

seurs, preview- en toetscommissieleden onder-

steunen elkaar bij het ontwikkelen en verbeteren 

van toetsen via kalibratiebijeenkomsten bij as-

sessments en bij het beoordelen van afstudeer-

werkstukken.  

 

De commissie heeft tijdens de visitatie met verte-

genwoordigers van de examencommissie, 

toetscommissie en previewcommissie gesproken. 

Daarbij is duidelijk geworden dat elke toets één 

keer in de vier jaar door de toetscommissie ge-

controleerd wordt. De previewcommissie bekijkt 

vooraf elke toets. Deze commissie neemt naar 

aanleiding daarvan direct contact op met de be-

trokken docenten.  

 

Borging kwaliteit afstuderen 

Elke community heeft een eigen groep afstudeer-

begeleiders, aangestuurd door de afstudeercoör-

dinator. De afstudeercoördinatoren van elke 

community komen wekelijks samen, met een on-

derwijsadviseur. De opleiding wil hiermee het le-

ren van elkaar bevorderen. Daarnaast wordt op 

specifieke momenten intern en extern gewerkt 

aan de kwaliteit van het afstuderen. Zo vinden ka-

libratiesessies plaats waarbij examinatoren van de 

verschillende community’s gezamenlijk kalibreren 

gedurende het afstudeerproces van studenten. 

Hiervan wordt een verslag gemaakt. Gedurende 

en aan het eind van het studiejaar worden zowel 

de trainingen (professionalisering van docenten 

o.g.v. het nieuwe afstudeerproces) als het afstu-

deerproces op zowel inhoud als proces geëvalu-

eerd. Daarnaast is in studiejaar 2018 – 2019 steek-

proefsgewijs van iedere community van vijf afstu-

deerders het assessmentgesprek opgenomen. 

Daarmee wil de opleiding de assessments evalu-

eren. Met de afstudeercoördinator van een an-

dere opleiding wordt het afstudeerproces be-

sproken en vindt kalibratie plaats. De opleiding 

komt één tot tweemaal per jaar samen met part-

nerhogescholen om afstudeerwerken uit te wis-

selen. Tot slot wordt het afstudeertraject jaarlijks 

geëvalueerd onder de betrokken studenten en 

hun bedrijfsbegeleiders, de examencommissie 

voert jaarlijkse steekproefsgewijze controles uit 

en de centrale audit afdeling van de hogeschool 

screent elke drie jaar een aantal dossiers. 

 

Overwegingen 
De commissie is van oordeel dat de opleiding be-

schikt over een adequaat systeem van toetsing. 

De commissie stelt vast dat de toetsing past bij 
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de verschillende fasen in het programma waarbij 

er sprake is van een toenemende complexiteit van 

de inhoud en zelfstandigheid van studenten. Er 

worden effectieve maatregelen genomen om de 

validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van 

de toetsing te borgen. Het gebruik van toetsma-

trijzen, rubrics, het vier-ogen principe, en de con-

troles van de toetscommissie en previewcommis-

sie dragen daar in belangrijke mate aan bij.  

 

De commissie heeft tijdens de visitatie een aantal 

toetsen c.q. opdrachten bestudeerd en stelt vast 

dat deze van voldoende niveau zijn. Ook maken 

de verschillende community’s en deeltijdoplei-

ding gebruik van een variëteit aan toetsvormen. 

De commissie raadt de opleiding aan de balans 

tussen individueel- en groepswerk te blijven be-

waken. 

 

De commissie constateert dat de examencom-

missie adequate maatregelen neemt om de kwa-

liteit van toetsing en het eindniveau van de oplei-

ding te borgen. Ook de toetscommissie en de 

community specifieke previewcommissie hebben 

hierin een belangrijke rol. Daartoe worden kali-

bratiesessies belegd, worden achteraf toetsen 

steekproefsgewijs bekeken door de toetscom-

missie en toetst de previewcommissie alle toetsen 

vooraf. De commissie is van mening dat de cyclus 

waarin de toetscommissie steekproefsgewijs 

toetsen beoordeelt te lang is; hierdoor wordt fei-

telijk maar een klein deel van de toetsen beoor-

deeld. Zij raadt de toetscommissie aan dit aantal 

per jaar te verhogen.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, stelt 

de commissie vast dat de opleiding (in zowel vol-

tijd- als deeltijdvariant) aan deze standaard vol-

doet. 
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4. Gerealiseerde leerresultaten  

 
De commissie stelt vast dat de opleiding de beoogde leerresultaten realiseert. Dit wordt vastgesteld met 

het portfolio en het assessmentgesprek. Het afstudeerproces is adequaat opgezet en er zijn voldoende 

waarborgen voor het eindniveau. De commissie waardeert het dat met het portfolio en het assessmentge-

sprek studenten de beoogde leerresultaten op verschillende manieren kunnen aantonen. Dit past bij de 

diversiteit van het werkveld waartoe opgeleid wordt. De commissie heeft vijftien portfolio’s bestudeerd. Op 

basis daarvan concludeert de commissie dat afgestudeerden de beoogde leerresultaten en het gewenste 

eindniveau realiseren. De opmerkingen van de commissie naar aanleiding van de bestudeerde portfolio’s 

(inzake de structuur, samenhang en omvang) worden door de afstudeercoördinatoren herkend en opge-

pakt. Ook is het de commissie opgevallen dat de portfolio’s nog niet altijd de community reflecteren waarin 

de student afstudeert. Op basis van de bestudeerde portfolio’s en de gevoerde gesprekken, stelt de com-

missie vast dat studenten en alumni in staat zijn daadwerkelijk waarde te creëren voor de beroepspraktijk 

en hun weg daarin weten te vinden.  

 

 

Bevindingen 
Passend bij de vernieuwing van het voltijdpro-

gramma is ook het afstuderen vernieuwd. Met het 

afstuderen wordt getoetst of studenten de lande-

lijke leeropbrengsten (c.q. de beoogde leerresul-

taten) beheersen. In het individuele afstuderen la-

ten studenten middels praktijkgericht onderzoek 

zien dat zij impact kunnen genereren op de orga-

nisatie met interventie(s) die zij ontwerpen. De in-

terventie(s) zijn oplossingsrichtingen die de stu-

dent onderzoekt om het vraagstuk op te lossen 

voor een organisatie.  

 

Studenten zijn vrij in het kiezen van een eindop-

dracht, passend bij het werkveld. Bij het afron-

dende assessment dienen studenten aan te tonen 

dat ze de beoogde leeropbrengsten beheersen 

op het beoogde eindniveau. Tijdens de visitatie is 

duidelijk geworden dat het portfolio dat studen-

ten daartoe opstellen voor de student zelf is; dit 

gaat niet naar de opdrachtgever. De opdrachtge-

ver ontvangt de waardecreatie die voortvloeit uit 

de opdracht. Dit kan bijvoorbeeld een marketing-

communicatieplan zijn maar kan ook een andere 

vorm hebben. Dit is afhankelijk van de (context 

van de) opdracht. Tijdens de visitatie is ook dui-

delijk geworden dat de vaststelling van het bedrijf 

en onderwerp waarop de student zal afstuderen 

een go/no go moment is voor studenten.  

 

In de verkenningsfase ontwerpt de student het ei-

gen onderzoek en stemt dit af met de begelei-

ders. In de uitvoeringsfase gaat de student in de 

organisatie met het vraagstuk aan de slag en 

voegt middels interventies waarde toe aan het 

bedrijf. De verantwoording van het realiseren van 

de beoogde leeropbrengsten is opgenomen in 

het portfolio waarin de student verwijst naar de 

onderliggende bewijsstukken (gebruikte theorie, 

onderzoeken, dilemma’s, campagnes, websites, 

het opgeleverde beroepsproduct, et cetera). Hier-

bij gaat het met name om de toelichting op de 

totstandkoming van de oplossingen voor het 

praktijkvraagstuk. Het portfolio vormt de input 

voor het assessmentgesprek. 

 

In tegenstelling tot een traditionele scriptie, waar 

vooral het gebruik van literatuur en de verslag-

legging van onderzoek worden beoordeeld, geeft 

het portfolio volgens de opleiding naast deze ele-

menten ook inzicht in de beroepsrol van de stu-

dent.  

De student zet de literatuur binnen het nieuwe af-

studeren in om te handelen, zodat er sprake is van 

een goede combinatie tussen de theorie en de 

praktijk. De beroepsrol is een combinatie van de 

vereisten vanuit het vakgebied aan een CE-er, 

passend binnen de community context en de spe-

cifieke talenten van de studenten zelf. 
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In studiejaar 2018-2019 zijn in de verschillende 

community’s peergroups gestart, waarbij de stu-

denten ervaringen delen, en real-life vraagstuk-

ken en oplossen bediscussiëren. Er is gewerkt met 

intervisie- en feedbackbijeenkomsten, in tweetal-

len en in grotere groepen.  

 

Het eindniveau wordt beoordeeld in het portfo-

lioassessment aan het eind van het vierde jaar. Bij 

de beoordeling van het portfolio en het as-

sessment gesprek zijn altijd twee examinatoren 

betrokken. Er is een scheiding tussen begeleiden 

en beoordelen; de examinatoren zijn niet bij de 

student betrokken als begeleider. De bedrijfsbe-

geleider van de student kan, net als externe des-

kundigen, optreden als adviseur. De beoordeling 

vindt plaats aan de hand van een beoordelings-

formulier waarin de vier beoogde leerresultaten 

c.q. de landelijke leeropbrengsten centraal staan. 

Deze zijn uitgewerkt in een rubric, indicatoren en 

hulpvragen die de leeropbrengst verduidelijken. 

Het beoordelingskader is door de community’s 

gezamenlijk ontwikkeld en geldt derhalve voor 

alle community’s.  

 

Bij de community’s CMS, MOS en GMS vindt er 

een pilot plaats inzake het inzetten van externe 

examinatoren als beoordelaar. Externe examina-

toren worden aangesteld door de examencom-

missie. Externe examinatoren volgen daartoe een 

assessorentraining en nemen deel aan kalibratie-

sessies. Voordat externe examinatoren de trai-

ning volgen vindt eerst een screening plaats aan 

de hand van hun CV door de examencommissie. 

De examencommissie bepaalt of de achtergrond 

van de externe kandidaat voldoende past bij het 

profiel van een extern beoordelaar (relevante 

praktijkervaring is hierbij een belangrijk crite-

rium). 

 

Deeltijd 

Het afstudeerprogramma voor de deeltijd bestaat 

uit verschillende vakken op afstudeerniveau, het 

procesverslag, de afstudeerscriptie en het mon-

deling examen. Tijdens het afstuderen werken 

studenten zelfstandig aan een complexe afstu-

deeropdracht in de (eigen) beroepscontext. De 

student wordt begeleid door de afstudeerbege-

leider. Een onafhankelijke beoordelaar rappor-

teert zijn bevindingen en eindoordeel in het be-

oordelingsformulier. De tweede beoordelaar, de 

afstudeerbegeleider, tekent het beoordelingsfor-

mulier voor akkoord. De opdrachtgever van de 

student vult een feedbackformulier in. Dit feed-

backformulier heeft een adviserend karakter. Tij-

dens het mondeling examen van de student is er 

een extern deskundige in een adviserende rol 

aanwezig.  

Bij de uitfaserende deeltijdvariant wordt beoor-

deeld op basis van de domeincompetenties.  

 

 

Overwegingen 
De commissie concludeert dat de opleiding een 

adequaat afstudeerproces heeft ingericht. Het 

eindniveau wordt bepaald met behulp het port-

folio en het assessmentgesprek waarin de student 

beoordeeld wordt. De commissie vindt het posi-

tief dat de opleiding met het portfolio en het as-

sessmentgesprek studenten de mogelijkheid 

geeft om de beoogde leerresultaten op verschil-

lende manieren aan te tonen. Dit past volgens de 

commissie bij de diversiteit van het werkveld 

waartoe opgeleid wordt en bij het landelijke op-

leidingsprofiel. 

 

Om zich een oordeel te vormen over het eindni-

veau van de studenten, heeft de commissie voor-

afgaand aan de visitatie vijftien portfolio’s bestu-

deerd. Op basis van de bestudeerde portfolio’s 

concludeert de commissie dat afgestudeerden de 

beoogde leerresultaten en het gewenste eindni-

veau realiseren. De bestudeerde portfolio’s zijn 

zeer rijk aan informatie, omvangrijk in het aantal 

pagina’s en vernieuwend ingevuld. De commissie 

vindt de bestudeerde portfolio’s verschillend in 

aanpak en uitwerking; er zijn bijvoorbeeld portfo-

lio’s met een duidelijke structuur, portfolio’s met 

meer reflectief karakter en portfolio’s waarin de 

samenhang tussen de verschillende onderdelen 
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niet altijd duidelijk is. De commissie deelt de con-

statering van de opleiding dat er meer aandacht 

kan zijn voor het zorgvuldig formuleren van de 

onderzoeksvraag. 

 

Tijdens de visitatie is duidelijk geworden dat de 

afstudeercoördinatoren (in afstemming met de 

examencommissie) onderzoeken hoe het portfo-

lio met behoud van de inhoudelijke kwaliteit wat 

meer kader en structuur kan krijgen. En hoe de 

hoeveelheid ingeperkt kan worden. Ook wordt er 

meer aandacht besteed aan begeleiding in het 

voortraject van het opstellen van het porfolio. De 

opleiding wil eveneens verschillende goede voor-

beelden van vormen van een portfolio met stu-

denten delen.  

Ook ziet de commissie in de beoordeling soms 

niet het verschil tussen de beoordeling voor het 

porfolio en voor het assessmentgesprek. De bij-

drage van het assessmentgesprek in het eindoor-

deel is niet zichtbaar. De commissie raadt de op-

leiding aan dit expliciet te maken. Ook adviseert 

de commissie de opleiding de rubrics die gebruikt 

worden bij de beoordeling van het afstuderen wat 

meer te concretiseren. Hoewel deze zorgvuldig 

zijn geformuleerd, vindt de commissie het ab-

stractieniveau hoog. 

 

Het is de commissie daarbij eveneens opgevallen 

dat de portfolio’s nog niet altijd de community 

waarin de student afstudeert reflecteren. Tijdens 

de visitatie is hierover opgemerkt dat dit ver-

klaard kan worden door de vrijheid die studenten 

hebben in het formuleren van hun afstudeerop-

dracht.  

 

Op basis van de bestudeerde portfolio’s en de ge-

voerde gesprekken met studenten en alumni stelt 

de commissie vast dat studenten en alumni het 

eindniveau realiseren en in staat zijn hun weg in 

het werkveld te vinden. De commissie is van me-

ning dat studenten en alumni ook daadwerkelijk 

waarde toevoegen aan de beroepspraktijk.  

 

De commissie waardeert het dat de opleiding 

mogelijke ontwikkelpunten in het afstudeerpro-

ces zelf onderkent heeft en daarin reeds actie on-

dernomen heeft. Zij wil de opleiding dan ook aan-

moedigen de ingang gezette vernieuwing van het 

afstudeerproces door te zetten.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, stelt 

de commissie vast dat de opleiding (in zowel vol-

tijd- als deeltijdvariant) aan deze standaard vol-

doet.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Visitatiecommissie 
 

 

dr. Ronald Stevens  

hoofddocent public auditing en onderzoeker bij het Zijlstra Center, VU Amsterdam 

 

drs. J. (Jos) Verschueren 

De heer Verschueren is programmadirecteur van de opleiding Sportmanagement aan de Vrije Universiteit 

Brussel. Daarnaast is hij docent aan deze instelling op het gebied van Sportpartnership. 

 

L.H. (Leo) Broekhuizen MBA B Com  

De heer Broekhuizen is (kern)docent, examinator, EVC-trainer en assessor bij de Academie voor Deeltijd van 

Avans Hogeschool en eigenaar van adviesbureau B&B.  

 

V.L Broek  

Vera Broek studeert B Muziek aan Codarts Rotterdam, en BSc Biomedical Sciences aan het LUmc 

 

De commissie werd bijgestaan door Titia Buising, extern secretaris gecertificeerd door NVAO. 

 

Alle commissieleden hebben een verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid ingevuld, onderte-

kend en deze zijn ingeleverd bij NVAO. 
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Bijlage 2 Programma visitatie 
 

12 december 

 

8.30 – 9.00 Opening “Welkom bij Commerciële Economie Rotterdam”  

09:00 – 10:00 Vooroverleg visitatiepanel  

10:00 – 10:45  Opleiding Commerciële Economie  

11:00 – 11:30 Community Marketing of Social Business  Showcase community  

Docenten, studenten en werkveld  

11:30 – 12:20 Community Marketing of Social Business  Studenten 

12:20 – 13:00  Intern overleg panel 

13:00 – 13:45 Lunch Examencommissie, toetscommissie, oplei-

dingscommissie, curriculumcommissie 

14:00 – 14:30 Community Creative Marketing & Sales  Showcase community  

Docenten, studenten en werkveld  

14:30 – 15:20 Community Creative Marketing & Sales  Docenten, coordinatoren 

14:30 – 15:20 Community Creative Marketing & Sales  Studenten 

15:20 – 16:00 Intern overleg visitatiepanel  

16:00 – 16:30 Community Global Marketing & Sales  Showcase community  

Docenten, studenten en werkveld  

16:30 – 17:20  

 

Community Global Marketing & Sales  Docenten, coordinatoren 

16:30 – 17:20  Community Global Marketing & Sales  Studenten 

17:20 – 17:50 Intern overleg visitatiepanel  

18:00 – 18:30  Terugkoppeling Dag 1  

 

13 december 

 

08:00 – 08:15  Inloop & ontvangst panel Rondleiding locatie SMM 

08:15 – 08:45  Inloopspreekuur  

08:45 – 09:15  Vooroverleg visitatiepanel  

09:15 – 09:45  Community SportMarketing & Management  Showcase community  

Docenten, studenten en werkveld  

09:45 – 10:35  Community SportMarketing & Management  Docenten en coordinatoren 

09:45 – 10:35   Community SportMarketing & Management  Studenten 

10:35 – 11:15  Intern overleg visitatiepanel  

11:15 - 12:30  Lunch onderwijsmanagers, directie en visitatiepanel  

12:30 – 13:00  Intern overleg visitatiepanel  

13:00 – 13:45  Uitfasering deeltijd en voltijd ‘klassieke stijl’  

13:45 – 14:15 Intern overleg visitatiepanel 

14:15 – 15:15  Afstuderen, alumni en werkveld  

15:15 – 16:15  Intern overleg visitatiepanel 

16:15 – 17:15 Algehele terugkoppeling visitatiepanel  
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Bijlage 3 Bestudeerde documenten 
 

- Zelfevaluatie inclusief bijlagen 

- Per community: 

o Communityprofiel 

o Opleidingsjaarplan 

o Professionaliseringsplan 

o Stagehandleiding 

o Studiemateriaal 

o Literatuur 

o Toetsplan 

o Toetsmatrijzen 

o Toetsen 

- Landelijk beroeps- en competentieprofiel ‘De blik naar buiten’ 

- Opleidingsprofiel CE vt en dt inclusief bijlage 

- Onderwijsvisie COM - 20170202. 

- NSE  

- OER Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management 

- Toetsplan CE deeltijd (oude stijl)  

- Evaluatie CE: Creative Marketing & Sales jaar 1, 2 & 3 Blok 1 tot en met 6; 2018-2019. 

- Eindrapportage onderwijsvernieuwing 

- Notitie ‘Monitoring effecten indicatoren COM’  

- Teamprofiel 

- Notitie borging nieuwe afstuderen 2018-2019 

- Memo onderzoek nieuwe afstuderen CE 

- Vijftien afstudeerwerken 

 

 


