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Samenvatting
In oktober 2019 is de bestaande hbo -bacheloropleiding Commerciële Economie (voltijd) van
Avans Hogeschool in Den Bosch bezocht door een visitatiepanel van NQA. Het panel beoordeelt
de opleiding als positief.

Standaard 1: Beoogde leerresultaten
De opleiding ontvangt voor standaard 1 het oordeel voldoet.
De opleiding Commerciële Economie van Avans kiest voor een breed profiel. Dit brede profiel is
uitgewerkt in zes competenties. De competenties zijn gebaseerd op het landelijke
opleidingsprofiel. De zes competenties bieden de opleiding voldoende houvast, maar ook
flexibiliteit wanneer dat nodig is. Het niveau van de competenties is opgebouwd aan de hand van
de Dublin Descriptoren en daardoor zijn de beoogde leerresultaten herkenbaar geformuleerd op
bachelorniveau. Daarnaast heeft het panel gesproken met het werkveld. Het werkveld is op
verschillende manieren en enthousiaste wijze betrokken bij de opleiding, maar de samenwerking
met het werkveld op strategisch niveau is volgens het panel minder zichtbaar. Door meer op
strategisch niveau samen te werken, komen het werkveld en de beoogde leerresultaten meer
samen.
Standaard 2: Onderwijsleeromgeving
De opleiding ontvangt voor standaard 2 het oordeel voldoet.
Het curriculum is opgebouwd in drie lijnen, de Praktijklijn, de Leerstoflijn en de Personal Branding
Lijn. Studenten zijn heel tevreden over deze opzet en stellen dat de lijnen elkaar heel goed
aanvullen. De opzet van de leerlijnen zit goed in elkaar. De studenten komen in alle lijnen in
contact met het werkveld en werken in de meeste gevallen ook aan opdrachten afkomstig uit het
werkveld. Vooral de Learning Communities en de Personal Branding Lijn zijn bijzonder goed
uitgewerkt. In beide onderdelen werkt de student aan zijn eigen profiel. Waar de opleiding zelf
breed van opzet is, is de student zelf aan zet om via eigen keuzes binnen onder andere deze
onderdelen een uniek profiel te creëren. De student wordt hierin goed begeleid door de opleiding
en krijgt door de diverse activiteiten een goed beeld van het werkveld.
Onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de commerciële econoom en de
opleiding wil dan ook met de tijd meegaan en zich niet enkel richten op de meer klassieke
vormen van onderzoek. Zo werken de studenten sinds kort in de stage met actie-onderzoek en
dat lijkt goed te passen bij het werk in de beroepspraktijk – meer kort-cyclisch. Het panel heeft
hier een goed beeld van gekregen en moedigt de opleiding aan om actie-onderzoek verder vorm
te geven in de rest van de opleiding. Daarnaast is internationalisering belangrijk voor de
opleiding. De student krijgt veel mogelijkheden om internationale ervaring op te doen door middel
van studiereizen in leerjaar 2 en de keuze om de minor, stage of het afstuderen in het buitenland
te doen. Daarnaast stelt de opleiding een tweede taal naast Engels verplicht voor alle studenten.
De keuzemogelijkheden dragen bij aan de mogelijkheid tot het creëren van een eigen profiel voor
de student. Het panel vindt het goed dat de opleiding de studenten deze keuzes biedt, maar ziet
tegelijkertijd dat deze keuzes vrijblijvend zijn. Het advies is daarom studenten meer te stimuleren
naar het buitenland te gaan. Momenteel bouwt de meerderheid van de studenten aan een meer
op Nederland gericht profiel.
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De opleiding mag zich verheugen in een goed en toegewijd team van docenten. De docenten zijn
betrokken bij elkaar en bij de studenten. Tussen docenten onderling en met studenten is veel
formeel en informeel contact. Studenten voelen zich geen nummer. Het team is van goede
kwaliteit en werkt continu aan de verbetering van het curriculum.
Standaard 3: Toetsing
De opleiding ontvangt voor standaard 3 het oordeel voldoet.
De opleiding kent een indrukkende kwaliteitscultuur rondom toetsing. Ze werkt met een grote en
kleine screening van toetsen en alle toetsen komen volgens het vier-ogen principe tot stand. De
screeningscommissie, verantwoordelijk voor de grote screening, bestaat uit docenten en wisselt
elk half jaar van samenstelling. Daardoor heeft nu bijna elke docent zitting gehad in de
screeningscommissie. Dit heeft geleid tot een kwaliteitscultuur waarin continu het gesprek wordt
gevoerd over verbeteringen. Daarnaast volgt de opleiding duidelijk herkenbaar het toetsbeleid
van de academie. Echter, de opleiding toetst veelal nog in kleine eenheden en daardoor heeft de
opleiding veel toetsen. Het panel adviseert de opleiding de hoeveelheid toetsen terug te brengen,
door te werken met grotere eenheden van toetsen en meer integratief te toetsen. Daarnaast
werkt de opleiding op meerdere plekken in het curriculum met groepstoetsing en hier is te allen
tijde aandacht voor het voorkomen van meeliftgedrag. Hoewel dit goed werkt volgens studenten
en docenten, is het advies om bij toetsing op eindniveau zoveel mogelijk individueel te toetsen.
De borging van toetsing en toetskwaliteit zijn goed op orde. De examencommissie is goed in
positie en, in samenwerking met de borgingsfunctionaris en de toetscommissie, houdt zij
adequaat toezicht op de kwaliteit van toetsing. Diverse collega’s op sleutelposities zijn in het bezit
van het SKE certificaat en dat sterkt het vertrouwen in de borging van de toetskwaliteit.
Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten
De opleiding ontvangt voor standaard 4 het oordeel voldoet.
Het panel heeft voor de beoordeling van de gerealiseerde leerresultaten vijftien eindwerken
bestudeerd. Daarnaast worden enkele leerresultaten gerealiseerd in de E-fase en tijdens het
bezoek zijn deze eenheden ook bestudeerd. De leerresultaten worden gerealiseerd en de
borging van het eindniveau is op orde. Toch zijn er enkele kanttekeningen. De opleiding kiest
ervoor om compensatie binnen de onderdelen van de scriptie toe te staan en daarover is het
panel minder te spreken. Bovendien mogen de scripties wat meer divers zijn in onderwerp en
beroepsproduct. De opleiding zal in 2021 het nieuwe afstudeersemester implementeren en streeft
in elk geval naar meer vrijheid in beroepsproduct. Hoewel het panel de marketingaudit als
waardevol instrument ziet, krijgt dit onderdeel niet in alle scripties een logische plek. Het
instrument zelf biedt voor het afstudeerbedrijf wel de nodige inzichten en het is daarmee
begrijpelijk dat het een verplicht onderdeel is van de scriptie.
De afgestudeerden vinden eenvoudig hun eerste baan en deze is in de meeste gevallen ook op
niveau. Het werkveld is ook erg tevreden over zowel de afstudeerproducten als de
afgestudeerden zelf. Het panel constateert dat de opleiding goed aansluit op de regionale markt
en daarmee van waarde is voor de omgeving waarin ze opereert.
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Inleiding
Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Commerciële
Economie van Avans Hogeschool in Den Bosch. 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.
Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Ook bevat het
enkele aanbevelingen voor de opleiding. Het rapport is opgesteld conform het Beoordelingskader
accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO (september 2018) en de NQA Handleiding
opleidingsvisitaties 2019.
De visitatie heeft plaatsgevonden op 1-10-2019. Het visitatiepanel bestond uit:
Drs. P.N. Ganzeboom (voorzitter, domeindeskundige)
Drs. M.H.W. Hummelink (domeindeskundige)
Drs. M.H. Bekkers (domeindeskundige)
B.H.K. Visser (studentlid)
Mevrouw drs. G.H. Tonnaer, auditor van NQA, trad op als lead-auditor van het panel.
De opleiding maakte onderdeel uit van een visitatiecluster (Rembrandt Groep). Afstemming
tussen alle deelpanels heeft allereerst plaatsgevonden door de instructie die de panelleden
krijgen met betrekking tot het beoordelingskader. De tussen Hobéon en NQA gekalibreerde
criteria voor de beoordeling maken onderdeel uit van deze instructie. Daaraan voorafgaand is de
afstemming geborgd door overlap in de bezetting tussen alle deelpanels. Daarnaast is, rekening
houdend met het feit dat elke opleidingsbeoordeling een individuele beoordeling betreft, vanuit de
overlap in de bezetting, waar relevant, voortschrijdend gereflecteerd op vorige bezoeken binnen
deze visitatiegroep. Verder wordt de afstemming tussen de panels geborgd door de
ondersteuning van zo veel mogelijk dezelfde secretaris vanuit zowel Hobéon als NQA en door de
inzet van getrainde voorzitters.
Werkwijze panel en procesverloop
Voor de opleidingsbeoordeling heeft de opleiding een zelfevaluatie en bijlagen ter beschikking
gesteld aan het panel en is een paneloverleg gepland ter voorbereiding van de visitatie. Dit
vooroverleg heeft circa twee weken voor het visitatiebezoek plaatsgevonden. 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 (zie bijlage
bezoekprogramma) en het ter inzage gelegde materiaal bestudeerd (zie bijlage voor de volledige
lijst). Het laatste betrof met name onderwijs- en toetsmateriaal, de online leeromgeving en
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notulen van verschillende commissies, zoals bijvoorbeeld examencommissie en
opleidingscommissie.
Aan het einde van de bezoekdag is in het gehele panel alle verkregen informatie verwerkt tot een
totaalbeeld en tot een voorlopig oordeel met argumentatie. Tijdens een afsluitende mondelinge
terugkoppeling heeft de voorzitter van het panel de voorlopige eindoordelen en belangrijkste
bevindingen meegedeeld aan de opleiding.
Na het visitatiebezoek heeft de secretaris op basis van alle informatie en de meningen van de
panelleden een conceptrapportage opgesteld en voorgelegd bij alle panelleden. Met de input van
de panelleden is een tweede concept opgesteld dat ter controle op feitelijke onjuistheden is
voorgelegd bij de opleiding. De panelleden hebben kennisgenomen van de reactie van de
opleiding en waar nodig aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens is het rapport definitief
vastgesteld.
Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft
plaatsgevonden.

Utrecht, december 2019

Panelvoorzitter

Lead-auditor

Drs. P.N. Ganzeboom

Drs. G.H. Tonnaer
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Schets van de opleiding
De opleiding Commerciële Economie (CE) van Avans Hogeschool te Den Bosch maakt deel uit
van de Academie voor Marketing en International Business (AMIB). De opleiding ziet het als haar
opdracht om studenten voor te bereiden op een loopbaan voor het leven en niet alleen op die
eerste baan. Zij heeft dit verwoord in ‘Het DNA van CE ’s-Hertogenbosch’ en dit DNA bevat vier
kenmerken:
1. een brede opleiding die generalisten met commercieel inzicht opleidt;
2. een onderwijsconcept in combinatie met een veilige leeromgeving, waarin studenten en
docenten worden gezien en gekend;
3. continu samenwerken met de beroepspraktijk om nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied
op te halen, uit te wisselen en te integreren in het curriculum;
4. een team dat enthousiast, gemotiveerd en betrokken is bij het onderwijs en de studenten.
Avans Hogeschool kent vier vestigingen waarvan Den Bosch en Breda de grootste zijn. In zowel
Breda als Den Bosch wordt de opleiding CE aangeboden. De opleidingen zijn onderscheidend
van elkaar doordat ze in verschillende academies zijn ingebed (bij Breda is de opleiding ingebed
bij Ondernemerschap en Retail Management) en dat leidt tot verschillen in het ontwerp van het
curriculum, eigen cultuur en teamsamenstelling. De opleidingen werken samen op het domein
van afstudeerbeleid, de ontwikkeling van de minor Online Marketing en op eigen initiatief zoeken
docenten van beide opleidingen elkaar op om materialen uit te wisselen.
Commerciële Economie kent een voltijd- en een deeltijdvariant. Deze beoordeling betreft alleen
de voltijdvariant. De deeltijdvariant valt onder de Academie voor deeltijd (AVD) en vanwege het
zeer eigen karakter en andere doelgroep (werkende volwassenen) werken de beide varianten
verder niet samen.
De opleiding heeft sinds de vorige visitatie actief gewerkt aan de aanbevelingen van het
toenmalige panel. Het huidige panel stelt vast dat de aanbevelingen naar tevredenheid zijn
opgevolgd door de opleiding.
In 2014 is een nieuw curriculum geïmplementeerd. In 2016 is de set van beroepsgerichte
eindcompetenties geherformuleerd en in 2018 kwam er een nieuw landelijk opleidingsprofiel
‘Dromen, durven, denken, doen’ (Landelijk overleg Commerciële Economie, 2018). De
opleidingen heeft de set uit 2016 geijkt aan het nieuwe landelijke profiel en een aantal wijzigingen
op de eigen eindcompetenties doorgevoerd. De opleiding heeft deze wijzigingen vastgelegd in
een verantwoordingsdocument.
De opleiding is opgebouwd langs een drietal lijnen: Praktijklijn, Leerstoflijn en Personal Branding
lijn. De eerste twee studiejaren zijn opgebouwd uit vier blokken van 10 weken van telkens 15EC.
In jaar 3 en 4 zijn, passend bij de ontwikkeling van de student, grotere eenheden van 20 weken
opgenomen, te weten de stage, de E-Fase (Eindfase), de minor en het afstuderen. Studenten
moeten 52 EC behalen (BSA-norm) om door te mogen stromen naar het tweede studiejaar.
Studenten lopen 1 stage van 30 EC. Het afstuderen bestaat uit drie onderdelen, namelijk een
rapport (15 EC), een verdediging (12 EC) en een reflectie op de beroepshouding (3 EC). Alle
onderdelen van het afstuderen moeten worden behaald.
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In totaal studeren 880 studenten aan de voltijd Commerciële Economie. Het docententeam dat
hen daarin begeleidt bestaat uit 42 docenten (37 fte).
Tabel administratieve gegevens
Naam opleiding in CROHO
Type en soort
Variant
Sector
Graad
Studielast
Afstudeerspecialisatie(s)
Locatie(s)
Onderwijstaal
ISAT code CROHO
Financiering
Visitatiegroep
Inleverdatum
Bijzonder kenmerk
Joint programme, met opgave van de
betrokken partnerinstellingen en type
graadverlening (joint/double/multiple
degree)

10/34

Commerciële Economie
hbo; Bachelor
Voltijd
Economie
Bachelor
240 EC
Geen
’s-Hertogenbosch
Nederlands
34402
Bekostigd
Rembrandt
1-5-2020
Geen
nvt
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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 Commerciële Economie van Avans kiest voor een breed profiel. Dit brede profiel is
uitgewerkt in zes competenties. De competenties zijn gebaseerd op het landelijke
opleidingsprofiel. De zes competenties bieden de opleiding voldoende houvast, maar ook
flexibiliteit wanneer dat nodig is. Het niveau van de competenties zijn opgebouwd aan de hand
van de Dublin Descriptoren en daardoor zijn de beoogde leerresultaten herkenbaar geformuleerd
op bachelorniveau. Daarnaast heeft het panel gesproken met het werkveld. Het werkveld is op
verschillende manieren en op enthousiaste wijze betrokken bij de opleiding, maar de
samenwerking met het werkveld op strategisch niveau is volgens het panel minder zichtbaar.
Door meer op strategisch niveau samen te werken, maakt de opleiding nog beter gebruik van het
werkveld ten behoeve van de beoogde leerresultaten.

Onderbouwing

Beroepsbeeld
Het panel heeft een opleiding gezien die kiest voor een breed profiel. De opleiding ziet de
commerciële econoom als de spin in het web van een bedrijf. Hij onderzoekt kansen in de markt
en vertaalt deze naar acties binnen het bedrijf. De opleiding ziet de beginnende
beroepsprofessional als een professional die niet enkel op het gebied van marketing, sales of
communicatie werkzaam is. De professional schakelt vlot van het ene werkgebied naar het
andere, maakt concrete plannen en kan deze implementeren, werkt de planning en de financiële
consequenties uit en denkt mee in het bepalen van de koers van het bedrijf. Daarbij is de
professional innovatief en is hij bedreven in het uitvoeren en coördineren van praktijkgericht
(markt)onderzoek. Tot slot is de professional communicatief vaardig, spreekt hij ten minste twee
vreemde talen en heeft hij reflectief vermogen op zijn eigen handelen. Het panel heeft waardering
voor het brede profiel van de opleiding. Het ziet daarnaast een opleiding met aandacht voor de
ontwikkeling van de individuele student op alle fronten (zie verder standaard 2). Het brede profiel
laat ook zien dat de opleiding diverse ambities heeft. Toch adviseert het panel de opleiding om
focus te houden, zodat de ambities goed uitgewerkt kunnen worden.
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Beoogde leerresultaten
De opleiding heeft in 2016 de competentieset geherformuleerd en gecomprimeerd. Voorheen
werkte de opleiding met 63 deelcompetenties, maar dat is teruggebracht naar dertien
deelcompetenties. Vervolgens verscheen in 2018 het nieuwe landelijke profiel (Dromen, Durven,
Denken, Doen). De opleiding heeft haar eigen competentieset hieraan geijkt en geëvalueerd. Op
basis hiervan heeft de opleiding een aantal onderdelen moeten wijzigen. Het panel heeft het
document1 waarin de wijzigingen zijn vastgelegd, ingezien tijdens de visitatiedag. De grootste
wijziging, zo stelt de opleiding in het ZER, betreft praktijkgericht onderzoek. Onderzoek moest
meer toepasbaar zijn in de praktijk en meer kort-cyclisch (volgens de scrum methodiek). Het
panel constateert dat de wijzigingen op gedegen wijze zijn vormgegeven. De competentieset
waar de opleiding nu mee werkt is de volgende:
1. Marketing
2. Marktonderzoek
3. Mondelinge & schriftelijke taalvaardigheid
4. Sales
5. Management & Organisatie
6. Persoonlijke Effectiviteit en ondernemendheid
Deze indeling is een bewuste keuze, zo staat in het Opleidingskader (2018). De opleiding kiest
voor deze duidelijke ankers, zodat het eenvoudig ontwikkelingen in het vakgebied kan volgen en
flexibiliteit heeft om het curriculum aan te passen. Daarbij kan er op deze manier ook expertiseopbouw en eigenaarschap in het team ontstaan, waardoor er een evenwichtige balans van
deskundigheden is in het team. Het panel vindt dit een goede uitwerking van het landelijk profiel.
De opleiding heeft overtuigend aangetoond hoe het landelijke profiel is uitgewerkt binnen de
eigen opleiding.

Figuur 1.1. Visualisatie competenties Avans CE (uit Opleidingskader, 2018)

De opleiding heeft de competenties aan de hand van de Dublin descriptoren beschreven, en
daarmee is voor het panel aangetoond dat de eindkwalificaties het (internationale) bachelor1

Competentieset 2018-2019 met verantwoording wijzigingen
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niveau vertegenwoordigen. De opleiding heeft de niveaus geconcretiseerd door de beoogde
leerresultaten op het niveau van assistent, medewerker en startend professional te formuleren.
Op deze manier wordt inzichtelijk hoe de mate van complexiteit en zelfstandigheid toeneemt
gedurende de opleiding. Het panel constateert dat deze uitwerking goed navolgbaar is. Het is
tevreden met de uitwerking door de opleiding.
Beroepenveld
Het panel heeft geconstateerd dat de opleiding op verschillende manieren samenwerkt met het
beroepenveld. Zo heeft de opleiding een alumninetwerk dat zij gebruikt voor het verkrijgen van
actuele opdrachten ten behoeve van het onderwijs en om trends en ontwikkelingen in het
vakgebied te bespreken. Daarnaast werkt de opleiding met het werkveld samen door actuele
vraagstukken van bedrijven te gebruiken in het onderwijs. De opleiding houdt zo het onderwijs
actueel. Het panel vindt wel dat de werkveldadviescommissie een minder uitgesproken rol heeft.
Het wil de opleiding stimuleren om het werkveld niet alleen in de onderwijsleeromgeving centraal
te zetten (zie standaard 2), maar ook in haar visie op de beoogde leerresultaten. De
werkveldadviescommissie zou zo meer bijdrage kunnen leveren aan de inhoudelijke en meer
strategische keuzes van de opleiding. Aanvullend adviseert het panel om te kijken naar de
mogelijkheid om een sub-werkveldadviescommissie op te richten, die zich vooral richt op online
marketing. Deze subcommissie kan de opleiding ondersteunen bij het implementeren van de
snelle ontwikkelingen in dit vakgebied. Tot slot onderhoudt de opleiding contacten met netwerken
en organisaties, onder meer met Dukenet International Network, NIMA, MOA, BUSINET en Regio
Business. Het panel vindt dit passend bij de opleiding.
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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 curriculum is opgebouwd in drie lijnen, de Praktijklijn, de Leerstoflijn en de Personal Branding
Lijn. Studenten zijn heel tevreden over deze opzet en stellen dat de lijnen elkaar heel goed
aanvullen. Het panel is enthousiast over de opzet van de lijnen. De studenten komen in alle lijnen
in contact met het werkveld en werken in de meeste gevallen ook aan opdrachten afkomstig uit
het werkveld. Het panel is vooral te spreken over de Learning Communities en de Personal
Branding Lijn. In beide onderdelen werkt de student aan zijn eigen profiel. Waar de opleiding zelf
breed van opzet is, is de student zelf aan zet om via eigen keuzes een uniek profiel te creëren.
De student wordt hierin goed begeleid door de opleiding en krijgt door de diverse activiteiten een
goed beeld van het werkveld.
Onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de commerciële econoom en de
opleiding wil dan ook met de tijd meegaan en zich niet enkel richten op de meer klassieke
vormen van onderzoek. Zo werken de studenten sinds kort in de stage met actie-onderzoek en
dat lijkt goed te passen bij het werk in de beroepspraktijk – meer kort-cyclisch. Het panel heeft
hier een goed beeld van gekregen en moedigt de opleiding aan om actie-onderzoek verder vorm
te geven in de rest van de opleiding. Aanvullend is internationalisering belangrijk voor de
opleiding, zo staat vermeld in het ZER. De student krijgt diverse mogelijkheden om internationale
ervaring op te doen door middel van studiereizen in leerjaar 2 en de keuze om de minor, stage
en/of het afstuderen in het buitenland te doen. Daarnaast stelt de opleiding een tweede taal naast
Engels verplicht voor alle studenten. Het panel vindt het goed dat de opleiding de studenten deze
keuzes biedt, maar ziet tegelijkertijd dat deze keuzes vrijblijvend zijn. Het panel adviseert de
opleiding om studenten meer te stimuleren naar het buitenland te gaan. Momenteel bouwt de
meerderheid van de studenten aan een meer op Nederland gericht profiel.
Het panel heeft kennisgemaakt met een betrokken team van docenten. De docenten zijn
betrokken bij elkaar en bij de studenten. Tussen docenten onderling en met studenten is veel
formeel en informeel contact. Studenten voelen zich geen nummer. Het team is van goede
kwaliteit en werkt continue aan de verbetering van het curriculum. Het panel heeft vertrouwen in
de kwaliteiten van dit team en de ambities dat het team heeft.
Onderbouwing
Opzet programma
Ieder studiejaar is opgebouwd uit vier onderwijsblokken van elk 15 EC. De eerste twee
studiejaren zijn opgebouwd in blokken van tien weken, waarbij in de eerste zeven weken de
onderwijsactiviteiten plaatsvinden, in de achtste week de (reguliere) toetsing en in week tien de
herkansingen. Het derde en vierde jaar zijn ingedeeld in grotere onderwijseenheden van 20
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weken van 30 EC, te weten de stage, de E-fase, de minor en het afstuderen. In het derde en
vierde jaar geldt een uiterlijke nakijktermijn van toetsen van drie weken (zie verder standaard 3).
Om de beoogde leerresultaten te bereiken, kiest de opleiding voor het indelen van het
programma in drie lijnen, te weten de Praktijklijn, de Leerstoflijn en de Personal Branding lijn.
Deze zijn hieronder schematisch weergegeven.

Figuur 2.1. Schematische weergave van de lijnen van de opleiding (uit Opleidingskader, 2018).

In de Praktijklijn ligt de nadruk op de houding en beroepsvaardigheden, terwijl in de Leerstoflijn
de nadruk ligt op het toepassen van kennis. In de Personal Branding lijn leert de student zichzelf
ontdekken en maakt hij zijn eigen keuzes. Hieronder worden de drie lijnen verder toegelicht.
Praktijklijn
In de praktijklijn werken studenten voor en met echte opdrachtgevers. De Praktijklijn kent vier
verschillende onderwijsvormen, te weten Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), ProjectOnderwijs
(PO), Kenniskring (KK) en Learning Communities. Naarmate de opleiding vordert, stijgt het
niveau en de mate van zelfstandigheid van de opdrachten waaraan de studenten werken. Zo
werken studenten binnen PO aan een echt bedrijfsvraagstuk. Dit bedrijfsvraagstuk kan betrekking
hebben op een kennisvraag (onderzoeksproject), een adviesvraag (adviesproject) of een
concreet product zoals een website (implementatieproject). In het eerste jaar werken de
studenten aan enkelvoudige vraagstukken en vanaf leerjaar twee werken de studenten aan
vraagstukken die twee typen vragen combineren (zoals een onderzoek- en adviesvraag). De
KennisKring (KK) dient als brug tussen school en stage en hier werken de studenten in duo’s (in
plaats van groepen) en werken ze steeds meer zelfstandig.
In leerjaar drie of vier, afhankelijk van het moment waarop de minor wordt gevolgd (in het tweede
semester van jaar drie of in het eerste semester van jaar vier), werken studenten in Learning
Communities (LC). Hier zijn vijf verschillende van, te weten Marketing, Marketingcommunicatie,
Sales, Marktonderzoek of Management & Organisatie. Binnen de LC wordt gewerkt met de
bouwstenen Toekomst en Werkplaats. De student kiest voor een van de vijf LC en dit kan een
voorsortering zijn naar een toekomstige werkkring, maar dat hoeft niet. Binnen de LC werken de
studenten aan opdrachten voor echte bedrijven en gedurende het semester komen er diverse
kleine of grote opdrachten nieuw binnen, waardoor een student uiteindelijk altijd aan meerdere
opdrachten tegelijk werkt. De studenten bepalen zelf welke expertise ze nodig hebben (welke
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docent of een andere LC) om aan een opdracht te kunnen werken en hoe groot de groep moet
zijn om een opdracht te volbrengen. De docenten zijn aanwezig om begeleiding en advies te
bieden. Studenten geven zelf aan dat de LC hen goed voorbereid op het afstuderen. Het panel
heeft tijdens de visitatiedag een rondleiding gekregen door de ruimte waar de LC zich bevinden.
Het panel is onder de indruk geraakt van de mate van zelfstandigheid van de studenten en de
complexiteit van de opdrachten waar de studenten aan werken. De docenten vervullen in de LC
de rol van coach op een overtuigende manier. De opleiding is trots op de uitwerking van de LC en
het panel vindt dat terecht.
Leerstoflijn
De leerstoflijn loopt parallel aan de Praktijklijn. De inhoud van de Leerstoflijn is ontleend aan de
competentiegebieden van de opleiding (zie standaard 1). Binnen de Leerstoflijn worden deze
‘expertisegebieden’ genoemd:
- Marketing
- Marktonderzoek
- Marketingcommunicatie
- Management & organisatie
- Sales
- Recht & accountability
- Moderne vreemde talen
- Persoonlijke Effectiviteit
De gebieden worden in alle jaren aangeboden met een toenemend niveau en complexiteit. De
meest voorkomende werkvormen in deze lijn zijn hoorcollege, werkcollege en training. Ook
binnen de leerstoflijn werkt de opleiding zo veel mogelijk met opdrachten uit de praktijk. Het panel
constateert dat deze lijn de studenten een goede kennisbasis meegeeft die ze in de Praktijklijn
weer nodig hebben.
Het werkveld van de commerciële econoom bevindt zowel in de offline als in online marketing. In
het huidige curriculum is het online werkveld verweven in het gehele curriculum. Het is daardoor
echter minder herkenbaar en zichtbaar aanwezig, voor zowel student als panel. Het panel wil,
samen met de studenten, ervoor pleiten om online meer zichtbaar te maken in het curriculum. De
opleiding ziet deze noodzaak ook en werkt hierin momenteel samen met de
werkveldadviescommissie. Onder standaard 1 is het advies om een speciale subwerkveldadviescommissie in te richten, bestaande uit partners die voornamelijk werken in online
marketing, al genoemd. Deze subcommissie kan ook een bijdrage leveren aan het
onderwijsprogramma betreffende online marketing en het zo meer inhoudelijke stevigheid geven.
Personal Branding lijn
Het doel van de Personal Branding lijn is dat de student zijn eigen voorkeuren ontdekt en leert
hoe hij zijn eigen sterktes het beste kan inzetten en waar hij zich nog kan ontwikkelen. De student
start hiermee in het eerste jaar en dit gaat door tot en met het laatste jaar. De student heeft
binnen deze lijn veel vrijheid om zijn eigen keuzes te maken en daardoor zijn eigen profiel samen
te stellen. Het panel heeft hiervan tijdens het bezoek verschillende voorbeelden gezien. Zo
hebben de studenten de mogelijkheid om binnen Avans Chance cursussen te volgen in
bijvoorbeeld in gedragspsychologie, volgde een andere student een cursus over Google Analytics
en weer een andere student heeft een gastcollege gegeven over leiderschapsstijlen. Deze laatste
student is scheidsrechter bij de KNVB en wilde zijn expertise graag toepassen op het CE-
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vakgebied. In de Personal Branding Box verzamelt de student bewijsmaterialen die laten zien wat
hij heeft gedaan en waar hij zich nog in kan ontwikkelen. De student ontvangt hiervoor
studiepunten. Het panel vindt dat de opleiding met de Personal Branding Lijn vernieuwend is.
Studenten waarderen de lijn en het panel ziet waarom. Het biedt studenten de kans om op allerlei
manieren de vleugels uit te slaan en zo een uniek profiel te creëren. Het panel complimenteert de
opleiding met deze lijn.
Praktijkgerichtheid van het onderwijs
Het panel stelt vast dat de praktijkgerichtheid van de opleiding goed is. In alle lijnen komt het
werkveld uitgebreid aan bod. De studenten werken in veel gevallen met opdrachten uit het
werkveld. Er zijn veel contacten met diverse bedrijven die de diversiteit van het werkveld goed
weerspiegelen. Studenten zijn tevreden over de mate van praktijkgerichtheid van de opleiding en
krijgen een goed beeld van de mogelijkheden binnen het werkveld. De opleiding werkt sinds kort
met accountmanagers binnen de opleiding (externe betrekkingen) die de samenwerking met het
werkveld verder optimaliseren. Het panel constateert dat dit goed werkt. Tegelijkertijd moedigt het
de opleiding aan om de studenten ook naar het werkveld toe te laten gaan. Nu komt het werkveld
wel ‘naar binnen’ bij de opleiding, maar gaan de studenten, behoudens bij de stage en een
studiereis in het tweede jaar, nog maar weinig naar het werkveld toe (‘naar buiten’). Het panel
verwacht dat wanneer studenten meer naar het werkveld toegaan dit de opleiding verder zal
verrijken.
Didactiek
De opleiding heeft het curriculum uitgewerkt aan de hand van drie didactische uitgangspunten.
1. De CE-leeromgeving is een beroepsgerichte en gevarieerde leeromgeving
2. De CE-leeromgeving stimuleert studenten om zichzelf te ontdekken en keuzes te maken
die passen bij de individuele profilering van de student
3. De CE-leeromgeving sluit aan bij de fase van de opleiding waarin de student zich bevindt
Het panel heeft zich van deze didactiek een goed beeld kunnen vormen tijdens het bezoek. De
didactiek is passend bij het programma van de opleiding, zo stelt het panel vast.
Binnen het onderwijs werken de studenten op meerdere momenten samen in groepen. Dit is een
bewuste keuze van de opleiding, omdat dit enerzijds past bij het werk in het beroepenveld en
anderzijds omdat het aansluit bij de specifieke competenties waaraan bij groepswerk wordt
gewerkt. De opleiding is zich wel bewust van de risico’s op meeliftgedrag die deze werkwijze met
zich meebrengt, zo bleek tijdens het bezoek. Het panel herkent het belang van groepswerk in de
opleiding en heeft er in de Learning Communities ook goede voorbeelden van gezien.
Tegelijkertijd stelt het panel vast dat voor enkele toetsen van niveau 3, eindniveau, er in groepen
wordt gewerkt en getoetst en dit is een zorgpunt voor het panel (zie verder standaard 3).
Onderzoeksvaardigheden
Onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de commerciële econoom en de
opleiding wil dan ook met de tijd meegaan en zich niet enkel richten op de meer klassieke
vormen van onderzoek. Zo werken de studenten sinds kort in de stage met actie-onderzoek en
dat lijkt goed te passen bij het werk in de beroepspraktijk – meer kort-cyclisch. Op meerdere
plekken in het curriculum komt onderzoek terug, zoals bij marktonderzoek, onderzoek naar de
effectiviteit van communicatie, klanttevredenheid, etc. De opleiding heeft vier focuspunten
geformuleerd voor het onderzoek, te weten:
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1. Koppeling tussen onderzoekersrol en adviseursrol
2. De gekozen onderzoeksmethode moet passen binnen moderne organisaties
3. Informatiemanagement
4. Onderzoek in de virtuele wereld en over de virtuele wereld
Onderzoek komt terug in zowel de Praktijk- als de Leerstoflijn. De theorie wordt aangeleerd
binnen de Leerstoflijn Marktonderzoek.
De opleiding werkt nauw samen met het lectoraat New Marketing. Op de visitatiedag heeft het
panel vernomen dat de opleiding in samenwerking met het lectoraat aan de slag gaat met datadriven marketing. Daarnaast richt het lectoraat zich op duurzaamheid, zodat ook dit thema in het
onderwijs terug kan komen. Zowel studenten als docenten worden bij dit lectoraat betrokken. Het
lectoraat zorgt er met haar onderzoek voor dat het onderwijs up-to-date wordt gehouden. Het
panel vindt deze samenwerking op orde. Daarnaast vindt het panel het goed dat de opleiding
onderzoek verder actualiseert in samenwerking met het werkveld.
Valorisatie
De opleiding hecht veel waarde aan valorisatie en zij ziet dit als tweerichtingsverkeer. Enerzijds is
er extern kennis die de opleiding gebruikt en anderzijds verzamelen studenten en docenten
kennis door middel van onderzoek en dat wordt weer gedeeld met het werkveld. Een voorbeeld
hiervan is de marketingaudit die in de afstudeerfase wordt gedaan. Alle studenten voeren deze
audit uit bij het bedrijf waar ze afstuderen. Hiermee verkrijgen studenten en de opleiding een
actueel beeld van het type organisatie en het kennisniveau van deze organisaties. Het geeft de
opleidingen ook speerpunten mee voor doorontwikkeling van het curriculum. Het panel vindt het
goed om te zien dat de opleiding hier actief op inzet.
Internationalisering
Internationalisering is belangrijk voor de opleiding, zo staat vermeld in het ZER. De opleiding
verwijst hierbij naar het rapport ‘Wendbaar in een duurzame economie’ (2014), waar de kansen
van internationalisering voor het midden- en kleinbedrijf worden belicht. Daarbij is zakendoen
over de grens door de digitalisering nu veel eenvoudiger dan het voorheen was, zo stelt de
opleiding vast in het ZER. Voor de commerciële econoom betekent dit dat hij bedreven moet zijn
in het aangaan van samenwerkingsverbanden in internationale en/of interculturele context, zowel
binnen als buiten de organisatie. Met de toename van internationale handel hebben bedrijven
meer behoefte aan medewerkers die meertalig zijn en beschikken over culturele sensitiviteit.
De opleiding geeft internationalisering op verschillende manieren vorm. Taal speelt een
belangrijke rol, wat blijkt uit de aandacht voor zowel het Engels (C1 niveau) als Spaans, Frans of
Duits (op B1/B2 niveau). In het tweede leerjaar werken studenten aan internationalisering via de
cursus Internationale Marketing en de handelsmissie naar Engeland, Duitsland, Amerika, Spanje,
Frankrijk of België. Daarnaast heeft de student de mogelijkheid om een semester in het
buitenland door te brengen. Dat kan tijdens de stage, de minor en/of het afstuderen. De opleiding
werkt samen met hogescholen en universiteiten van over de hele wereld, te weten binnen
Europa, Australië, Canada, de Verenigde Staten en Japan. Studenten die een meer
internationaal profiel willen, krijgen ondersteuning van hun studieloopbaanbegeleider (slb’er) en
de coördinator internationalisering bij het maken van keuzes.
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Het panel vindt het goed dat de opleiding de studenten de mogelijkheid biedt een internationaal
profiel te creëren. Het ziet tegelijkertijd dat deze keuzes vrijblijvend zijn – een student hoeft niet
naar het buitenland, behoudens de studiereis in het tweede leerjaar. Momenteel bouwt de
meerderheid van de studenten aan een meer op Nederland gericht profiel, waardoor de visie op
internationalisering minder scherp naar voren komt in het onderwijs. Slechts een kleine groep
studenten maakt gebruik van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan Het panel
adviseert de opleiding om studenten meer te stimuleren naar het buitenland te gaan. De opleiding
kan bijvoorbeeld streven naar een KPI van minimaal 15% van de studenten die een stage, studie
of afstudeersemester volgen in het buitenland. Ook zou de opleiding internationalisering verder
vorm kunnen geven, door meer aandacht te hebben voor exportbeleid in de eindfase van de
opleiding. Nederland is immers een exportland en de commerciële econoom speelt hierin een
belangrijke rol. De academie waarin de opleiding is ingebed, AMIB, biedt door de opleiding
International Business een goed en actueel netwerk voor een meer internationaal curriculum. Het
panel adviseert om op het vlak van internationalisering de samenwerking nog verder te
versterken.
Studiebegeleiding
De opleiding heeft een duidelijke visie op de begeleiding. Dit staat zowel in het ZER als in het
Opleidingskader beschreven. Zij vindt het belangrijk dat de student in de loop van de opleiding
steeds meer zelfstandig wordt. In het begin van de opleiding is de begeleiding intensief en
gestructureerd. De opleiding probeert hiermee de overgang tussen het voortgezet of middelbaar
beroepsonderwijs goed te begeleiden. Met name in de Praktijklijn, waar de begeleidingsuren zijn
ingeroosterd, is deze begeleiding goed zichtbaar. In de latere fasen van de opleiding is de
begeleiding meer gericht op individuele profilering, zoals ook blijkt uit de Personal Branding-lijn.
Het panel heeft tijdens het bezoek op meerdere momenten met studenten gesproken en daaruit
bleek dat studenten “zich geen nummer voelen” bij deze opleiding. De docenten kennen hun
studenten. Het contact verloopt informeel en de docenten zijn toegankelijk, zo geven de
studenten aan. Het panel constateert dat er een goede samenwerking tussen docenten en
studenten is. Studenten krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen.
Studieloopbaanbegeleiding (slb) kent per fase een andere focus en de opleiding onderscheidt
vier fasen: instroom, propedeuse, kernfase en eindfase. Zo ligt tijdens de instroomfase de nadruk
op het bepalen van de juiste studiekeuze en bij de kernfase op het vinden van een geschikte
stage. Studenten spreken hun slb’er elke periode. Het panel constateert dat de
studieloopbaanbegeleiding goed is. Studenten voelen zich erkend en gezien.
Docenten
Het panel heeft kennisgemaakt met een betrokken en bevlogen team van docenten. De docenten
werken met passie aan onderwijsvernieuwingen. Het panel is onder de indruk van de kwaliteit
van het docententeam. 90% van de docenten is mastergeschoold en nieuw aangenomen
docenten, die nog niet in het bezit zijn van een master, zijn verplicht deze alsnog te halen. Het
panel vindt de opleiding in control betreffende de BKE (BasisKwalificatie Examinering)certificering van het personeel. Op het moment van het bezoek had ruim 90% van de docenten
deze kwalificatie behaald. Het panel stimuleert de opleiding continu te blijven werken aan het
optimaliseren van BKE-certificering van het personeel. Daarnaast heeft een groot deel van het
team de BDB (Basis Didactische Bekwaamheid) module A (Didactiek; 95%) en B (Toetsing; 90%)
behaald. Deze modulen zijn verplicht om een vaste aanstelling te kunnen krijgen. Verschillende
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collega’s op sleutelposities in de opleiding, te weten de opleidingscoördinator, de
examencommissie, de toetscommissie en het team curriculum, hebben in het studiejaar 20182019 hun SeniorKwalificatie Examinering (SKE) behaald.
De opleiding heeft een uitgebreid inwerkprogramma voor nieuwe docenten. Gedurende het
eerste jaar worden de docenten intensief begeleid via het traject ‘coaching nieuwe medewerkers’.
In dit programma krijgen nieuwe docenten een coach toegewezen en deze coach is tevens
docent binnen de opleiding. De nieuwe docenten volgen een zorgvuldig samengesteld
inwerkprogramma met intervisie, lesbezoeken en vinger-aan-de-pols-gesprekken. Ze krijgen
hiervoor extra tijd. Ook in het tweede jaar van aanstelling is er nog een programma voor de
nieuwe docenten, te weten ‘Professionele Vakbekwaamheid’. Dit programma heeft als doel
bewustwording van eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten te creëren. Het panel vindt deze
werkwijze betreffende nieuwe docenten goed.
Het merendeel van de docenten beschikt over beroepservaring in het commerciële werkveld en
voor een derde van het team is deze ervaring minder dan vijf jaar geleden. Het werkveld is sterk
verweven met het onderwijs en dat betekent dat docenten veel contact hebben met het werkveld.
Ze halen daarmee ook vernieuwing binnen. Het panel constateert dat de docenten gemotiveerd
zijn om het werkveld binnen te halen. Het panel wil de opleiding stimuleren om, naast de
studenten, ook de docenten nog meer naar het werkveld toe te sturen.
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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.
De opleiding kent een indrukkende kwaliteitscultuur rondom toetsing. Ze werkt met een grote en
kleine screening van toetsen en alle toetsen komen volgens het vier-ogen principe tot stand. De
screeningscommissie, verantwoordelijk voor de grote screening, bestaat uit docenten en wisselt
elk half jaar van samenstelling. Daardoor heeft nu bijna elke docent zitting gehad in de
screeningscommissie. Dit heeft geleid tot een kwaliteitscultuur waarin continu het gesprek wordt
gevoerd over verbeteringen. De validiteit en betrouwbaarheid van toetsen zijn volgens het panel
op orde. Het panel stelt vast dat de opleiding duidelijk herkenbaar het toetsbeleid van de
academie volgt. Echter, het panel constateert dat de opleiding veelal in kleine eenheden toetst en
daardoor heeft de opleiding veel toetsen. Het panel adviseert de opleiding de hoeveelheid
toetsen terug te brengen, door te werken met grotere eenheden van toetsen en meer integratief
te toetsen. Daarnaast werkt de opleiding op meerdere plekken in het curriculum met
groepstoetsing en is hier te allen tijde aandacht voor het voorkomen van meeliftgedrag. Het panel
ziet dat dit goed werkt, maar adviseert de opleiding om bij toetsing op eindniveau zoveel mogelijk
individueel te toetsen.
De borging van toetsing en toetskwaliteit zijn goed op orde. De examencommissie is goed in
positie en, in samenwerking met de borgingsfunctionaris en de toetscommissie, houdt zij
adequaat toezicht op de kwaliteit van toetsing. Diverse collega’s op sleutelposities zijn in het bezit
van het SKE certificaat en dat sterkt het vertrouwen van het panel in de borging van de
toetskwaliteit.

Onderbouwing
Toetsbeleid
De opleiding volgt het toetsbeleid van de academie (AMIB). De opleiding onderscheidt vier
uitgangspunten voor de toetsvisie (Opleidingskader, 2018). Het belangrijkste uitgangspunt van
het toetsbeleid is dat toetsing en feedback groeigericht zijn vormgegeven. Daarnaast toetst de
opleiding cyclisch, zodat de student kennis en vaardigheden aantoont op een steeds hoger
niveau. In de derde plaats biedt het toetsprogramma een diversiteit aan toetsmomenten,
toetsvormen en contexten. Tot slot stelt toetsing vast dat de student de eindkwalificaties van de
opleiding heeft behaald. Het panel constateert dat er een passende mix is van toetsvormen en
toetsmomenten. Ze stelt echter ook vast dat er veel kleine eenheden van toetsen zijn, ook in de
eindfase van de opleiding. Dat kan leiden tot studievertraging. De opleiding is hier alert op, zoals
bleek uit het gesprek met onder meer het Team Curriculum. Volgens het panel getuigt dit van
reflectief vermogen van de opleiding, maar ziet het graag versneld actie op de hoeveelheid
toetsen. Het panel adviseert de opleiding om naar grotere eenheden van toetsen te gaan. De
opleiding heeft de ambitie om meer integraal te gaan toetsen en daar past dit advies bij.
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Toetsing
Het panel heeft in het ZER gelezen dat de opleiding belang hecht aan transparantie in toetsing.
Dit blijkt onder andere uit het feit dat elke toets is gebaseerd op een toetsmatrijs, waarin ook het
niveau (Bloom) geduid is. De opleiding hanteert het systeem van concentrisch toetsen, zodat de
studenten op meerdere momenten met dezelfde stof aan de slag gaan in een steeds hogere
mate van complexiteit en mate van zelfstandigheid. De studenten hebben een goed beeld van
wat de vereisten zijn van een toets. In het eerste en tweede jaar volgt de herkansing snel, nog in
dezelfde onderwijsperiode, op de eerste kans. De opleiding wil hiermee vertraging voorkomen, en
hoewel het panel deze werkwijze studentvriendelijk vindt, kan het ook tot een hoge werk- en/of
toetsdruk leiden. Aanvullend vraagt het panel zich of een student wel altijd toe is aan een snelle
herkansing. Soms is meer tijd nodig om de stof beter te verwerken en tot een voldoende te
komen. Het panel constateert dat de toetsing valide en betrouwbaar is. De toetsing is daarnaast
transparant doordat de opleiding vooraf de beoordelingscriteria beschikbaar stelt en
inzagemogelijkheden biedt achteraf.
De opleiding werkt op meerdere plekken in het curriculum met groepen. Groepstoetsing komt in
die gevallen vaak voor. Tijdens de visitatiedag is het onderwerp ‘meeliftgedrag’ aan bod
gekomen. Studenten geven aan dat meeliftgedrag niet loont en het is mogelijk om, in overleg met
de docent, een meeliftende groepsgenoot uit de groep te zetten. Docenten proberen in de
toetsing meeliftgedrag te voorkomen. Zo is een individueel reflectieverslag voorwaardelijk voor
deelname aan de bijbehorende mondelinge toets. Het panel is tevreden met de alertheid van de
opleiding op meeliftgedrag in toetsing. In de E-fase, waar enkele leerresultaten op eindniveau
worden getoetst, adviseert het panel om zoveel mogelijk te gaan werken met individuele toetsing.
De opleiding hecht, gezien het werkveld van een commerciële econoom, veel waarde aan het
goed kunnen communiceren in verschillende talen. Het stelt daarom naast Engels nog een
tweede vreemde taal verplicht. De student kan kiezen tussen Duits, Frans of Spaans. De
taaltoetsen worden in kleine eenheden, in alle gevallen 1EC, getoetst. Daarnaast geldt dat alle
taaltoetsen in de E- fase, de laatste fase voorafgaand aan het afstuderen, op eindniveau worden
getoetst. Taal wordt daarmee laat in de opleiding afgetoetst op eindniveau. Dit in combinatie met
de lage EC kan tot studievertraging leiden, zo constateert het panel. De opleiding erkent dat
onder andere Spaans, maar ook Engels, in de E-fase een struikelvak is. Het Team Curriculum
heeft het talenteam de opdracht heeft gegeven tot onderzoek en eventueel aanpassing van
zowel het lesprogramma als de toetsing. Het panel moedigt de opleiding aan om in dit onderzoek
kritisch te kijken naar zowel de toetsing van talen als de plek van deze taaltoetsen op eindniveau
in het toetsprogramma. Daarnaast wil het panel de opleiding aanmoedigen om in brede zin meer
alert te blijven op toetsrendementen vooral bij struikelvakken en hier, indien nodig, actie aan te
verbinden zoals nu ook bij de talen gebeurt.
Toetsing afstuderen
Het afstuderen bestaat uit drie toetsen; de scriptie (15 EC), de mondelinge verdediging (12 EC)
en het reflectieverslag (3 EC). De student moet op elk onderdeel van de scriptie, ‘theoretische
kader’, ‘onderzoekend vermogen’ en ‘professioneel vakmanschap’, een voldoende scoren om de
scriptie te kunnen behalen. Binnen elk onderdeel mogen wel onvoldoendes worden gescoord,
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zolang deze maar worden gecompenseerd door hogere cijfers op andere criteria binnen hetzelfde
onderdeel. Het eerste onderdeel (theoretisch kader) kent maar 1 beoordelingscriterium. De
opleiding kiest bewust voor deze opzet. Ze stelt dat ze niet te de detaillistisch wil beoordelen en
dat ze niet te rigide wil zijn in haar oordeel. Een onvoldoende mogen scoren op een criterium
binnen een onderdeel past hierbij volgens de opleiding. Het panel vindt het ongebruikelijk dat een
student nog onvoldoendes kan scoren binnen het afstuderen, ook als dat enkel op losse criteria
mag. Het adviseert de opleiding hier nog eens kritisch naar te kijken, zeker nu er plannen zijn het
afstuderen opnieuw vorm te geven.
Bij de toetsing van de scriptie, mondeling en reflectiebeslag zijn twee examinatoren betrokken.
De eerste examinator is volledig onafhankelijk en alleen betrokken bij het beoordelen. De tweede
examinator is tevens de begeleider van de student gedurende het semester van afstuderen. De
student wordt ook begeleid door de bedrijfsbegeleider, maar deze speelt alleen een adviserende
rol in de beoordeling van de scriptie. De borgingsfunctionaris (zie verderop) leest het hele jaar
mee met de scripties en de examencommissie leest voor de zomer minimaal vijf scripties en
neemt steekproefsgewijs deel aan afstudeerzittingen. Zo houdt zij zicht op de toetsing van het
eindniveau. Het panel vindt de inrichting van de beoordeling van de scripties en de toepassing
hiervan op orde.
Borging
Avans Hogeschool kiest ervoor om de toetscommissie niet onder de examencommissie te laten
vallen. Beide commissies vervullen hun eigen rol binnen borging, maar zijn niet verbonden. Bij de
opleiding werken de beide commissies zowel formeel als informeel goed samen. De lijnen zijn
kort en daardoor kan er snel worden geschakeld als dat nodig is. De examencommissie zit goed
in positie, zo stelt het panel vast. Hoewel het panel de positionering van de toetscommissie
ongebruikelijk vindt, ziet het panel dat deze commissie haar werk goed oppakt.
Toetsen worden zowel vooraf als achteraf gecontroleerd. De opleiding past het vier-ogen principe
toe op elke toets. Dit principe wordt ook toegepast tussen de beide opleidingen in de academie
AMIB. Docenten die nog niet in het bezit zijn van een BKE-certificaat zijn nooit
eindverantwoordelijk voor een toets. De opleiding onderscheidt sinds 2011 een kleine en grote
screening van toetsen. Bij de kleine screening wordt de toets, inclusief het correctiemodel,
bekeken voor afname van de toets door een docent die dezelfde cursus geeft. De grote
screening houdt in dat in elke onderwijsperiode een aantal toetsen (kennistoetsen en
competentietoetsen) voorafgaand diepgaand op validiteit, betrouwbaarheid en transparantie
wordt gecontroleerd. Zo lukt het de opleiding om alle toetsen elke drie jaar aan een diepgaande
screening te onderwerpen.
De grote screening wordt uitgevoerd door de screeningscommissie. De screeningscommissie
bestaat uit docenten die de screeningstraining hebben gevolgd. De leden van de commissie
wisselen elk half jaar, waardoor inmiddels 90% van het team zitting heeft gehad in de
screeningscommissie. In 2011 was de methode wennen voor het team. Een docent vertelde het
panel: “het voelde alsof de toetspolitie met je mee ging kijken naar je toets”. De methode heeft
uiteindelijk juist geleid tot een kwaliteitscultuur, waarin continu het debat over kwaliteit wordt
gevoerd. Iedereen controleert elkaar. Het panel is onder de indruk van deze werkwijze en heeft in
de gesprekken vastgesteld dat deze werkwijze ook door het docententeam wordt gewaardeerd.
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De examencommissie is verantwoordelijk voor de controle na afname van de toets. Dit doet zij
naar aanleiding van klachten. De opleiding kent ook een borgingsfunctionaris. Deze functionaris
is volledig onafhankelijk en bepaalt samen met de examencommissie de borgingsagenda per
studiejaar. De borgingsfunctionaris kan wel op basis van klachten of slagingspercentages initiatief
nemen richting de docenten die betrokken zijn bij die toets. Andersom kan dat niet – zo is de
onafhankelijkheid geborgd. Het panel stelt vast dat de opleiding continu in gesprek is over
kwaliteitsverbetering en dat controle normaal is. Zij waardeert hoe de opleiding dit proces heeft
ingericht.
Het Team Curriculum en de toetscommissie zijn, door de bezetting, nauw aan elkaar verbonden.
Wanneer een nieuw curriculum van start gaat, is het belangrijk continu alert te zijn op de
verbinding (constructive alignment) tussen leerdoelen, onderwijs en toetsing. Meerdere docenten
op sleutelposities in de opleiding (examencommissie, toetscommissie, opleidingscoördinator en
team curriculum) hebben recent het SKE-certificaat behaald. Het panel vindt het positief om te
zien dat de opleiding zelf alert blijft op ontwikkelingen in het curriculum en moedigt de opleiding
aan deze scherpte ten aanzien van toetsing vast te houden.
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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.
Het panel heeft voor de beoordeling van de gerealiseerde leerresultaten vijftien eindwerken
bestudeerd. Daarnaast worden enkele leerresultaten gerealiseerd in de E-fase en tijdens het
bezoek zijn deze eenheden ook bestudeerd. Het panel constateert dat de leerresultaten worden
gerealiseerd. Toch heeft het panel enkele kanttekeningen. De opleiding kiest ervoor om
compensatie binnen de onderdelen van de scriptie toe te staan en daarover is het panel minder
te spreken. Bovendien mogen de scripties wat meer divers zijn in onderwerp en beroepsproduct,
zo stelt het panel vast. De opleiding zal in 2021 het nieuwe afstudeersemester implementeren en
streeft in elk geval naar meer vrijheid in beroepsproduct. Hoewel het panel de marketingaudit als
waardevol instrument ziet, krijgt dit onderdeel niet in alle scripties een logische plek. Het
instrument zelf biedt voor het afstudeerbedrijf wel de nodige inzichten en het panel begrijpt
daarom dat het een verplicht onderdeel is van de scriptie.
De afgestudeerden vinden eenvoudig hun eerste baan en deze is in de meeste gevallen ook op
niveau. Het werkveld is ook erg tevreden over zowel de afstudeerproducten als de
afgestudeerden zelf. Het panel constateert dat de opleiding goed aansluit op de regionale markt
en daarmee van waarde is voor de omgeving waarin ze opereert.
Onderbouwing

Afstudeerfase
De student toont in zowel het afstudeersemester (scriptie) als de E-fase aan over de beoogde
eindkwalificaties te beschikken. De studenten geven aan dat de E-fase ze goed voorbereidt op
het afstuderen. Ze werken hier met minder begeleiding, maar wel in groepen, aan complexe
vraagstukken. Het afstudeersemester is uiteindelijk de meesterproef, waarin de student
individueel laat zien over de eindkwalificaties te beschikken. Het panel heeft ten behoeve van het
oordeel over de gerealiseerde leerresultaten vijftien scripties beoordeeld.
Studenten bereiden zich voor op het afstudeersemester door zelf een bedrijf te vinden waar ze
kunnen afstuderen. De afstudeercoördinator beoordeelt samen met twee andere docenten of het
bedrijf en de globale opdracht akkoord zijn. Zodra de student het akkoord heeft ontvangen, mag
hij starten. De student krijgt begeleiding van zowel de opleiding (afstudeerbegeleider) als het
bedrijf (bedrijfsbegeleider). Na zes weken komen student, afstudeerbegeleider en
bedrijfsbegeleider samen om tot een eenduidige definitie en aanpak van het probleem te komen.
Daarna kan de student nog op drie zelfgekozen momenten met de afstudeerbegeleider afspreken
om gezamenlijk de voortgang te bespreken. Tot slot komen studenten bij elkaar in drie
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studentenkringen. Tijdens deze bijeenkomsten geven de studenten elkaar feedback en wisselen
ze tips en tops uit over hun professionele beroepshouding. Het panel beoordeelt deze
begeleiding als passend.
Een vast onderdeel van de scriptie is de marketingaudit. Aan de hand van een lange vragenlijst,
analyseert de student, samen met het afstudeerbedrijf, de interne omgeving van de organisatie –
hoe staat het bedrijf ervoor?. De marketingaudit biedt waardevolle informatie voor de interne
analyse en biedt context voor het vraagstuk waar de student aan werkt. Het blijkt dat het niet alle
studenten lukt de marketingaudit als waardevol te zien binnen hun vraagstuk. In die gevallen lijkt
de student moeite te hebben met het diepgaand gebruiken van de marketingaudit in de verdere
scriptie. Het panel moedigt de opleiding aan hier meer aandacht aan te geven in de
voorbereiding en begeleiding van de afstudeerfase. Daarnaast kennen de scripties veelal een
gelijke structuur en dat komt op het panel over als format. De opleiding erkent dat het studenten
een basisstructuur meegeeft om op gang te komen, maar benadrukt dat er juist veel vrijheid
wordt gegeven aan de student en de opdrachten waar hij mee aan de slag gaat. Het panel
moedigt de opleiding aan om bij het nieuwe afstuderen meer vrijheid in vorm in te bouwen.
De student wordt uitgedaagd de breedte van het commerciële werkveld te benutten. Het werkveld
is hier tevreden over. Het panel ziet nog wel ruimte voor verbetering. Het zag in haar analyse nog
redelijk wat klassieke marketingplannen. De opleiding is voornemens om per 2021 met het
nieuwe afstuderen te starten. Dit moet nog worden ontworpen en de nieuwe stage, reeds
geïmplementeerd, vormt hiervoor de blauwdruk. Het panel is enthousiast over deze plannen en
hoopt dat het nieuwe afstuderen ook tot meer diversiteit aan beroepsproducten leidt. Een van de
vijftien beoordeelde scripties was naar de mening van het panel onvoldoende en dat hing samen
met de omvang van het bedrijf. Soms lijkt het bedrijf in eerste instantie van voldoende omvang,
maar is de locatie waar de student de scriptie schrijft klein. Daardoor is het lastig voor de student
om alle onderdelen, met name het onderzoek, goed uit te werken. Het panel adviseert de
opleiding dan ook om bij het nieuwe afstuderen ook goed te kijken naar de grootte van de
organisatie waar de student afstudeert.
Het panel constateert dat de scripties regelmatig een meer operationeel en minder strategisch
karakter hebben. Uit het gesprek met de opleiding blijkt dat de opleiding bewust ervoor kiest om
strategische marketing in de E-fase af te toetsen. Dit biedt ruimte in de scriptie om met allerlei
vraagstukken, niet enkel van strategische aard, aan de slag te gaan. De moeilijkheid van de
scriptie zit hem in het zelfstandig doorgronden van het vraagstuk van het bedrijf en dan tot een
passend onderzoek en advies te komen. Het panel onderschrijft deze zienswijze. Het panel ziet
scripties met een goed uitgewerkte accountability, maar de financiële doorrekening is niet altijd
even overtuigend. De opleiding erkent dit en heeft er hierom gekozen om deze competentie
(financiële doorrekening) ook af te toetsen bij strategische marketing. Het panel vindt dit een
passende keuze. Het panel stelt vast dat de opleiding de beoogde leerresultaten realiseert. Met
de E-fase en het afstuderen wordt het hbo-bachelorniveau aangetoond.
Het panel is heel tevreden over het borgingsproces van het afstuderen. Elk blok organiseert de
opleiding kalibratiesessies waar alle examinatoren bij aanwezig zijn. Diverse onderwerpen
worden hier besproken, zoals beoordeling van de scriptie en het mondeling, maar ook de
begeleiding is onderwerp van gesprek. Zoals bij standaard 3 al gezegd, woont de
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examencommissie diverse afstudeerzittingen bij en leest zij jaarlijks minimaal vijf scripties om
zicht te houden op het eindniveau.
Functioneren van afgestudeerden in de praktijk
De opleiding ziet het als haar opdracht om studenten op te leiden voor niet enkel de eerste baan,
maar juist voor het leven. De afgestudeerden zijn meer dan het landelijke CE-gemiddelde
tevreden over de aansluiting tussen hun opleiding en hun huidige functie, zo blijkt uit de landelijke
HBO-monitor. Daaruit blijkt ook dat ze zich beter voelen voorbereid op de beroepspraktijk dan het
landelijke gemiddelde. Het werkveld is tevreden over de afgestudeerden, zo bleek tijdens het
gesprek. Het lukt studenten vaak om bij hun afstudeerbedrijf aan het werk te gaan. Het panel
constateert dat de studenten toch vooral voor die eerste baan worden opgeleid. Het moedigt de
opleiding aan om meer zicht te houden op haar alumni om de ambitie, opleiden voor het leven,
waar te kunnen maken.
Uit de meest recente HBO-monitor blijkt dat 100% van de deelnemers aan het onderzoek een
betaalde baan heeft en 97% dat dit op het niveau van de gevolgde opleiding is. Dit toont aan dat
de opleiding goed in staat is commerciële economen af te leveren die van toegevoegde waarde
zijn voor de markt.
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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
Standaard 2 Onderwijsleeromgeving
Standaard 3 Toetsing
Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten

Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

Het panel heeft de opleiding Commerciële Economie van Avans in Den Bosch leren kennen als
een brede opleiding met aandacht voor de individuele student. De student krijgt alle gelegenheid
om gedurende de opleiding te bouwen aan een eigen profiel, waarmee ze succesvol de
arbeidsmarkt betreden. De opleiding is zorgvuldig in de aanpassingen in het curriculum en sluit
aan bij het landelijke CE opleidingsprofiel. De kwaliteitscultuur rondom toetsing is heel goed op
orde en de opleiding is alert op het verbeteren van toetsen. De opleiding levert waardevolle
startende beroepsprofessionals af aan het werkveld.
Het visitatiepanel beoordeelt de kwaliteit van de voltijdopleiding Commerciële Economie als
positief.
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Aanbevelingen

Het panel geeft de opleiding de volgende aanbevelingen mee:

Standaard 1
 Zet het werkveld meer in op strategisch niveau bij het bepalen en aanscherpen van de
beoogde leerresultaten.
Standaard 2
 Maak online marketing meer zichtbaar in het curriculum. Het is een onmisbaar onderdeel
in het huidige werkveld van de commerciële econoom en mag meer herkenbaar zijn in de
opleiding.
 Stimuleer docenten en studenten meer om ook naar het werkveld toe te gaan (naar
buiten). Nu komt het werkveld vooral naar de opleiding toe (naar binnen).
 Geef meer handen en voeten aan de visie op internationalisering, zodat meer studenten
werken aan een internationaal profiel.
Standaard 3
 Werk toe naar toetsing in grotere eenheden en minder toetsen.
 Toets het eindniveau zoveel mogelijk op individueel niveau en voorkom de mogelijkheid
tot compensatie binnen het afstuderen
 Blijf alert op toetsrendementen en acteer proactief wanneer dat nodig is.
Standaard 4
 Werk toe naar scripties die een grotere diversiteit in vorm en beroepsproducten laten
zien.
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Bijlage 1
08.30 – 09.00
09.00 – 09.30

09.30 – 10.45
10.45 – 11.30

11.30 – 11.45
11.45 – 12.30

12.30 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 14.10
14.10 – 14.40

14.40 – 14.50
14.50 – 15.35

Bezoekprogramma
PROGRAMMA VISITATIE CE 1 OKTOBER 2019
Ontvangst
Presentatie opleiding
Team Curriculum
Studenten

teamlid Curriculum

student E-fase
Managementteam

student E-fase

directeur AMIB

student E-fase

opleidingscoördinator
Materiaalbestudering
Gesprek Afstuderen en functioneren in de praktijk
Examinatoren
Alumnus
Werkveld

afstudeercoördinator /

alumnus
(BA 
manager Marketing
examinator
juni 2018)
en

examinator
Productmanagement

examinator
bij Mobile Perimeter

examinator
Protection Group,
extern deskundige /
bedrijfsbegeleider
Overlegpauze
Gesprek Onderwijsleeromgeving (met docenten en vertegenwoordiger
werkveld)
Docenten/examinatoren

docent Marketing en Communicatie

docent Marketing en Organisatie

docent Marktonderzoek en Accountability, lid lectoraat

docent Frans en lid team Curriculum

docent Marketing / docentcoach

docent stage- en SLB- coördinator

Vertegenwoordiger werkveld
Lunch (tot 13.00 uur)

aansluitend bezoek Learning Community

parallel spreekuur 13.00 – 13.30 in SP 502
Gesprek Onderwijsleeromgeving (met studenten)
Studenten

student-lid Opleidingscommissie

student stage

student K-fase

student E-fase

student E-fase

student E-fase
Overlegpauze
Gesprek met opleidingsmanagement
MT

directeur AMIB

opleidingscoördinator
Overlegpauze
Gesprek borging
Kwaliteit en lectoraat
Examencommissie
Toetscommissie

lid lectoraat

voorzitter

Voorzitter

lid team

secretaris
curriculum
Opleidingscommissie

vicevoorzitter
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15.35 – 16.20
16.20 – 16.35
16.35 – 17.05

17.05

32/34

Beoordelingsoverleg panel
Laatste gesprek opleidingsmanagement en terugkoppeling
Ontwikkelgesprek
MT

directeur AMIB

opleidingscoördinator
Docenten

lid lectoraat New Marketing / vertegenwoordiger praktijklijn

traineeship Learning Community / online-marketing

traineeship Learning Community / externe betrekkingen

actieonderzoek stage
Afsluiting
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Bijlage 2

Bestudeerde documenten

Afstudeerevaluaties 2015 – 2018
Afstudeerprogramma 2018-2019
Alumni-onderzoek LC’s 2018
Blokboek afstuderen 2018 – 2019
Competentiematrix 2018-2019
Competentieset 2018 – 2019
Competentieset 2018 -2019 met verantwoording wijzigingen
Dromen, durven, denken, doen 2018
Een blik naar buiten 2013
Evaluatie afstuderen 2018 – 2019
Format toetsmatrijs 2017
Het onderwijs van de toekomst, 2019
Internationale vergelijking AMIB CE, 2018
Kwaliteitsdashboard CE
Leenheer, Jorna & Kuijten, Marco. (2018). Are Sharing Platforms Sustainable (Business
Models)? A Consumer Survey on the Drivers of Using Sharing Platforms in the Travel Industry.
10.1007/978-3-319-73503-0_12.
Marketingaudit: analyse werkveld 2016-2019
Niveau-indeling CE- ’s-Hertogenbosch, 2014
Notitie analyse onbekostigde studenten AMIB
NSE 2018
Onderwijs- en Examenregeling CE 2018 -2019 (OER)
Onderzoek Avans alumni, 2018
Onderzoeksagenda borging 2016-2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019
Onderzoeksprofiel van de opleiding CE
Opleidingskader Commerciele Economie 2018
Opleidingskader Commerciële Economie 2018
Overzicht AMIB Status BDB+
Rapportage evaluatie toetsbeleid 2016-2017
Reader De deeleconomie t.b.v. het rondetafelgesprek, vaste commissie voor economische zaken
en klimaat, Tweede kamer der Staten Generaal
Screenerslijst CE 2018
Service Magazine, nr.26, Circular & shared economy, uitgave van urban systems & real estate
van de TU Eindhoven
Stagewijzer 2019
Studieloopbaanbeleid CE 2018
Toelichting rol onderzoeksregisseur, 2018
Toetsbeleid AMIB 2018
Toetsexpertise 2011 -2019
Toetsmatrix CE 2018
Verhouding Competenties CE Den Bosch versus landelijk: Een blik naar buiten
Verkorte CV’s docenten CE, peildatum april 2019
Verslag WAC juni 2019
Verslagen screening 2017 -2018 / 2018 – 2019
Vreemde ogen dwingen, 2016
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Wendbaar in een Duurzame Economie, 2014
Werkbelevingsonderzoek (WBO) AMIB 2018
Zelfevaluatie Commerciële Economie: Een opleiding in beweging, 2019
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Samenvatting
In februari 2020 is de bestaande hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie van Avans
Hogeschool, locatie Breda, bezocht door een visitatiepanel van NQA. De opleiding kent alleen
een voltijdse variant. Het panel beoordeelt de opleiding in zijn geheel als positief.
De opleiding hanteert sinds 2017-2018 een nieuw curriculum, waarbij de opleiding inzet op een
nieuwe didactiek. De opleiding wil minder klassikaal ‘zenden’ en de student juist meer activeren.
Het panel constateert dat de opleiding hierin slaagt. Studenten bereiden zich voor op de lessen
en de lessen zelf kennen een sterk interactief karakter. In het nieuwe curriculum werkt de
opleiding ook meer samen met de praktijk. Studenten werken vanaf het eerste jaar aan
opdrachten uit de praktijk en lopen in het eerste jaar al een stage (oriënterende meewerkstage)
van tien weken. Zo wil de opleiding de student eerder kennis laten maken met de praktijk en dat
waarderen de studenten.
De opleiding heeft ten behoeve van het nieuwe curriculum een nieuw opleidingsprofiel opgesteld
en dit sluit goed aan op het nieuwe landelijke profiel (Dromen, Durven, Denken, Doen, 2018). Het
panel vindt dat de opleiding herkenbare eigen keuzes maakt op het vlak van duurzaamheid en
meervoudige waardecreatie. Dit geeft de opleiding eigenheid. Het nieuwe curriculum is
geïmplementeerd tot en met het derde leerjaar. Het vierde leerjaar betreft het uitfaserende
curriculum en dat is ook goed opgebouwd. De opleiding levert waardevolle CE-professionals af
aan de beroepspraktijk en de alumni blijven ook na het afstuderen goed in contact met de
opleiding. Eindwerken voor het lectoraat zijn sterk op het vlak van onderzoek en eindwerken voor
externe opdrachtgevers scoren goed op beroepsrelevantie. Aangezien het vierde leerjaar nog
moet worden ontwikkeld, adviseert het panel om de sterke punten van beide vormen van
afstuderen terug te laten komen in het nieuwe afstuderen.
Standaard 1: Beoogde leerresultaten
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard.
De opleiding heeft een duidelijke en herkenbare visie op het beroep. Kernpunten in deze visie
zijn dat de commerciële econoom in staat is om meervoudige waarde te creëren met daarbij
aandacht voor duurzaamheid. Het gaat om meer dan alleen geld verdienen, zo stelt de opleiding.
De opleiding vindt het belangrijk dat de student praktijk- en ontwikkelgericht wordt opgeleid en
daarbij een brede theoretische basis verwerft. De opleiding heeft passende eindkwalificaties
geformuleerd. De opleiding onderscheidt zeven eindkwalificaties, waarmee ze het landelijke
profiel afdekt. De eindkwalificaties zijn conform de Dublin Descriptoren geformuleerd en sluiten
aan bij de HEO-standaarden. De beoogde leerresultaten zijn op hbo-bachelorniveau
geformuleerd en vertegenwoordigen overtuigend de opleiding Commerciële Economie.
De opleiding werkt op verschillende manieren samen met het werkveld, waaronder via de
WerkveldAdviesRaad (WAR). De samenstelling is in 2018 gewijzigd door partners erin op te
nemen, die aansluiten bij de visie op duurzaamheid en multidisciplinariteit. Het panel adviseert de
opleiding om in de WAR, naast de Sales partners, oog te blijven houden voor de CEwerkveldpartners uit het marketing vakgebied. De diversiteit aan partners zal de WAR verder
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versterken. Daarnaast is het werkveld op verschillende manieren sterk betrokken bij het
onderwijs en dat stemt het panel zeer tevreden.
Standaard 2: Onderwijsleeromgeving
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard.
De opbouw van het curriculum is helder en gestructureerd. Het curriculum is inhoudelijk
opgebouwd aan de hand van drie leerlijnen: Praktijklijn, Zelfregielijn en Expertiselijn. Binnen elke
leerlijn staan één of meerdere eindkwalificaties centraal. In de Praktijklijn werken studenten aan
Commercieel Vakmanschap, in de Zelfregielijn aan Persoonlijk Leiderschap en in de Expertiselijn
aan de overige eindkwalificaties. Met het nieuwe curriculum wil de opleiding meer praktijkgericht
zijn en daar slaagt de opleiding in. Daarnaast heeft persoonlijke ontwikkeling een meer centrale
plek gekregen en dit past bij de vraag uit het werkveld om vooral ook de soft skills van studenten
te ontwikkelen. De inrichting aan de hand van de drie leerlijnen is passend bij de visie van de
opleiding op het beroep en op het onderwijs.
In het nieuwe curriculum is ruim aandacht voor onderzoekend vermogen. Zowel in de
Expertiselijn als in de Praktijklijn komt onderzoekend vermogen op verschillende manieren aan
bod. Onderzoek staat niet meer los van de inhoud, maar is er onderdeel van. De opleiding geeft
haar eigen invulling aan het internationaliseringsbeleid van AMBM. De opleiding heeft de ambitie
om in de komende jaren meer studenten een semester in het buitenland te laten doen. Daarnaast
is de opleiding sterk gericht op internationalisation@home. Het panel adviseert de opleiding, bij
de ontwikkeling van het nieuwe vierde leerjaar, aandacht te hebben voor interculturele
vaardigheden op strategisch niveau. Op deze manier is de startbekwame beroepsprofessional
beter in staat om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij hun internationale ambities.
Het nieuwe curriculum heeft ook geleid tot een nieuwe didactische aanpak. Studenten moeten
voorbereid zijn op elke les, krijgen altijd binnen elke module minimaal een formatieve toets en
krijgen op elke opdracht feedback (diverse varianten). De opleiding slaagt erin de studenten meer
te activeren. De student neemt actief deel aan het onderwijs en neemt meer regie over het eigen
leerproces. De studentbegeleiding past hier volgens het panel goed bij. Het docententeam is
enthousiast en van goede kwaliteit. Het panel adviseert de opleiding om, gezien de
ontwikkelingen in het nieuwe curriculum, aandacht te houden voor zowel de inhoudelijke als
didactische scholing van de docenten.
Standaard 3: Toetsing
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard.
De opleiding hanteert een scherpe visie op toetsing en heeft hier concreet beleid uit afgeleid. De
opleiding benoemt per aspect van toetskwaliteit – validiteit, betrouwbaarheid en transparantie –
welke activiteiten hierbij worden uitgevoerd. De examinatoren weten wat hun rol is bij de kwaliteit
van toetsing en welke taken ze hebben. De opleiding hanteert een duidelijke structuur van
eindkwalificaties, leerdoelen, en toetsmatrijzen naar beoordelingsformulieren en toetsvragen. De
validiteit van toetsing is op deze manier geborgd. De toetsen zijn goed van niveau. Door de
concrete activiteiten te benoemen voor de onderdelen betrouwbaarheid en transparantie,
oordeelt het panel dat ook op dit aspect de toetsing voldoet aan de basiskwaliteit. Wel constateert
het panel dat het eerste jaar vrij veel toetsen bevat. Studenten en docenten erkennen ook dat de
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toetslast in het eerste jaar hoog is. Het panel adviseert de opleiding om te kijken naar
mogelijkheden de hoeveelheid toetsen in het eerste jaar terug te brengen.
De toetsing van het eindwerk voldoet aan de basiskwaliteit. De opleiding kiest hier bewust voor
een holistische wijze van oordelen en over het algemeen wordt dit goed gehanteerd. Het panel
adviseert de opleiding om enkele beslisregels vast te leggen, onder meer hoeveel onvoldoende
criteria een student mag scoren om tot een voldoende eindcijfer te komen.
De borging van de toetsing is goed op orde. Er zijn diverse commissies actief, die goed
samenwerken en hun taken adequaat uitvoeren. De examencommissie voert samen met de
borgingsfunctionaris regelmatig onderzoek uit naar toetskwaliteit en bespreekt de bevindingen
met het opleidingsmanagement en de curriculumcommissie. De examencommissie zit goed in
positie en voert haar (wettelijke) taken adequaat uit.
Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard.
Het afstuderen is op het moment van visitatie volgens het uitfaserende curriculum vormgegeven
en heeft dan ook betrekking op het oude beroepsprofiel en HEO-standaarden. Studenten gaan
zelfstandig op zoek naar een bedrijf en afstudeeropdracht. Ze krijgen vervolgens begeleiding van
de docentbegeleider en in afstudeerkringen. Studenten vinden dat ze voldoende zijn toegerust op
het afstuderen en dat de begeleiding goed is. Het panel heeft ten behoeve van het oordeel van
de realisatie van de leerresultaten vijftien eindwerken bekeken en heeft daarnaast toetsen van
het afstudeerprogramma gezien. Het panel stelt vast dat de beoogde leerresultaten worden
gerealiseerd.
Het panel constateert dat het niveau van eindwerken verschillend is, waarbij de eindwerken
uitgevoerd voor het lectoraat vaak van hoger onderzoeksniveau zijn dan andere eindwerken. De
reguliere eindwerken zijn juist weer meer relevant voor het werkveld. Het panel adviseert om de
sterke punten van beide vormen van afstuderen te gebruiken bij de ontwikkeling van het nieuwe
afstuderen.
De alumni van de opleiding komen goed terecht. Ze werken op niveau en in de meeste gevallen
in een aan het CE-vakgebied gerelateerde functie. Alumni zijn tevreden over hun opleiding en
vinden het positief dat de opleiding nu nog meer aandacht heeft voor duurzaamheid. Ook het
werkveld is tevreden over het niveau van afstudeerden.
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Inleiding
Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Commerciële
Economie van Avans Hogeschool, locatie Breda. 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.
Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Ook bevat het
enkele aanbevelingen voor de opleiding. Het rapport is opgesteld conform het Beoordelingskader
accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO (2018) en de NQA Handleiding
Opleidingsvisitaties Hoger Onderwijs 2019 Beperkte Opleidingsbeoordeling.
De visitatie heeft plaatsgevonden op 5 februari 2020. Het visitatiepanel bestond uit:
De heer drs. P.N. Ganzeboom (voorzitter, domeindeskundige)
De heer drs. M.H.W. Hummelink (domeindeskundige)
De heer E. Bleeker (domeindeskundige)
Mevrouw I. Engelen (studentlid)
Mevrouw drs. G.H. Tonnaer, auditor van NQA, trad op als auditor van het panel.
De opleiding Commerciële Economie van Avans Breda is ingedeeld in de visitatiegroep
Rembrandt. Afstemming tussen alle deelpanels heeft allereerst plaatsgevonden door de instructie
die de panelleden krijgen met betrekking tot het beoordelingskader. De tussen Hobéon en NQA
gekalibreerde criteria voor de beoordeling maken onderdeel uit van deze instructie. Daaraan
voorafgaand is de afstemming geborgd door overlap in de bezetting tussen alle deelpanels.
Daarnaast is, rekening houdend met het feit dat elke opleidingsbeoordeling een individuele
beoordeling betreft, vanuit de overlap in de bezetting, waar relevant, voortschrijdend
gereflecteerd op vorige bezoeken binnen deze visitatiegroep. De afstemming tussen de panels
wordt verder geborgd door de ondersteuning van, zo veel mogelijk, dezelfde secretaris vanuit
NQA en andere evaluatiebureaus en door de inzet van getrainde voorzitters.
Werkwijze panel en procesverloop
Voor de opleidingsbeoordeling heeft de opleiding een zelfevaluatie en bijlagen aangeboden. Voor
de beoordeling van de gerealiseerde leerresultaten heeft het panel vijftien afstudeerdossiers van
recent afgestudeerden bestudeerd. Deze vijftien dossiers zijn geselecteerd op basis van een
groslijst van alumni van de afgelopen twee jaar. Bij de selectie is rekening gehouden met de
variatie in studentwaardering, opleidingsvarianten en studieroutes, zoals opgenomen in bijlage 2.
Centraal in de beoordeling stond het bezoek van het panel, bestaande uit deskundige peers. Ter
voorbereiding op de visitatie is er een vooroverleg geweest. In dit overleg zijn de panelleden
geïnstrueerd over de werkwijze van NQA en het NVAO-kader en zijn voorlopige bevindingen
besproken. Zowel tijdens het vooroverleg als tijdens de visitatie zijn bevindingen voortdurend
gedeeld. Tijdens het visitatiebezoek heeft het panel gesproken met diverse stakeholders van de
opleiding, waaronder met studenten, docenten (examinatoren) en vertegenwoordigers van het
werkveld en is het ter inzage gelegde materiaal bestudeerd (zie bijlage 2). Aan het einde van de
bezoekdag is de door het panel verkregen informatie verwerkt tot een totaalbeeld en tot een
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voorlopig oordeel met argumentatie. Tijdens een afsluitende mondelinge terugkoppeling heeft de
voorzitter van het panel het eindoordeel en belangrijke bevindingen meegedeeld aan de
opleiding. De visitatiedag sloot af met het ontwikkelgesprek tussen het panel en
vertegenwoordigers van de opleiding. Medewerkers en studenten van de opleiding zijn in de
gelegenheid gesteld om het panel (via mail) te benaderen buiten de bezoekdag om
(inloopspreekuur). Hier is geen gebruik van gemaakt.
Na het visitatiebezoek is een conceptrapportage opgesteld, dat is voorgelegd aan het panel. Met
de input van de panelleden is een tweede concept opgesteld, dat ter controle op feitelijke
onjuistheden is voorgelegd bij de opleiding. De panelleden hebben kennis genomen van de
reactie van de opleiding en waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens is het rapport
definitief vastgesteld. Met alle (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie heeft het panel tot
een weloverwogen oordeel kunnen komen.
Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft
plaatsgevonden.
Utrecht, 27 maart 2020
Panelvoorzitter

Auditor

drs. P.N. Ganzeboom

drs. G.H. Tonnaer
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Schets van de opleiding / Karakteristiek
De opleiding Commerciële Economie (CE) van Avans Hogeschool in Breda maakt onderdeel uit
van de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM). Avans Hogeschool heeft
meerdere locaties en op de locatie in Den Bosch biedt de hogeschool ook Commerciële
Economie aan. Beide opleidingen zijn door de inbedding in verschillende academies verschillend
van insteek en opzet en worden daarom apart gevisiteerd. De opleidingen werken samen waar
dat goed past, zoals bij het ontwikkelen van nieuw onderwijs en het opzetten van het nieuwe
afstuderen. Ze kennen wel een duidelijk eigen signatuur. Binnen de Academie voor Deeltijd
(AVD) wordt de opleiding Commerciële Economie ook aangeboden in deeltijd, in zowel Den
Bosch als Breda. Deze variant neemt deel aan het landelijke ‘Experiment Leeruitkomsten’ en valt
niet binnen dit visitatietraject.
De academie AMBM biedt twee opleidingen aan, namelijk CE en Ondernemerschap en Retail
Management (ORM). De academie kent een gezamenlijke missie:
 ‘Wij zijn dé academie voor excellent HBO in Marketing, Business Management, Sales en
Ondernemerschap in Zuidwest Nederland.
 Wij creëren een uitdagende, veilige en persoonlijke state-of-the-art learning community.
Jongvolwassenen leren hier kritisch te denken, vergroten hun kennis en ontwikkelen
vaardigheden, die gezamenlijk leiden tot ‘ondernemend en maatschappelijk betrokken
handelen’.
 In samenwerking met ons netwerk leren wij studenten zelfredzaam te opereren in een
constant veranderende leef- en werkomgeving.’
De academie hanteert hierbij drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, verbinding en ontwikkeling.
Binnen Nederland wordt de opleiding Commerciële Economie op zeventien verschillende
hogescholen aangeboden. Een student heeft dus keuze en daarom beoogt CE van Avans Breda
zich te onderscheiden met praktijkgerichtheid, ontwikkelgerichtheid en een brede (theoretische)
basis in het curriculum. Praktijkgerichtheid houdt in dat studenten zoveel mogelijk werken aan
vraagstukken van echte opdrachtgevers uit het werkveld. Ontwikkelgerichtheid betekent dat
studenten werken aan het ontwikkelen van hun eigen identiteit. Studenten reflecteren op de
ontwikkeling van hun soft skills en hun vakinhoudelijke expertise. Studenten leren hun eigen
leerbehoeften herkennen en hier proactief in te handelen. Tot slot werkt de opleiding aan het
ontwikkelen van een brede theoretische basis bij studenten. De markt verandert snel en de
vraagstukken uit het werkveld zijn meer en meer integraal van aard. Studenten leren snel te
schakelen tussen verschillende expertises.
Avans Hogeschool hanteert diverse thema’s en de opleiding sluit aan bij drie van deze thema’s:
internationalisering, duurzaamheid en multidisciplinariteit. Deze drie thema’s zijn passend voor de
opleiding, zo stelt de opleiding in de visie op het beroep. Internationalisering is essentieel voor
een commercieel econoom in Nederland, vanwege het plaatsvinden van grote hoeveelheid
internationale handel. Daarnaast wordt van een commercieel econoom steeds meer verwacht dat
hij goed kan samenwerken met andere disciplines en de taal van de ander begrijpt. Daarom zet
de opleiding steeds meer in op multidisciplinariteit. De eerste stappen zijn hierin gezet door deel
te nemen aan de AMX-week (Avans Multidisciplinary eXperience). Tot slot zet de opleiding hoog
in op duurzaamheid door aan te sluiten bij de in 2015 door de Verenigde Naties opgestelde
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Sustainable Development Goals (SDGs). Daarnaast is het belang van duurzaamheid voor de
opleiding zichtbaar in het in 2016 behaalde AISHE-certificaat (met drie sterren).
Bij de vorige visitatie zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd. 1) De studenten moesten
kritischer zijn op de onderzoeksmodellenkeuze, 2) studenten moesten beter worden voorbereid
op de gevraagde zelfstandigheid tijdens het afstuderen en 3) het opvolgen van de persoonlijke
leerdoelen in studieloopbaanbegeleiding (slb) verdiende meer aandacht. In het huidige eindwerk
leggen studenten pas lopende het traject vast welke vorm hun advies krijgt. Dit moest voorheen
vooraf, waardoor er veel eenvormigheid optrad in de eindwerken. Aanvullend geeft de opleiding
nu meer coachend les om de zelfstandigheid te stimuleren. Daarnaast is er in het curriculum
meer aandacht voor de praktijk en persoonlijk leiderschap. Het panel stelt vast dat de opleiding
goede opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen van het vorige panel.
Er studeren 951 studenten bij CE Avans op de locatie Breda. De instroom kent in het huidige
studiejaar een duidelijke stijging (van gemiddeld rond de 210 naar 286) en de uitval is sinds vorig
studiejaar sterk gedaald met ruim 10%. Het studiesucces van de opleiding is met 72% hoog te
noemen. Er werken 41 docenten (32,3 fte) bij de opleiding en de docent-student ratio is 1 fte of
30 studenten.

Basisgegevens opleiding
Naam opleiding in CROHO
Oriëntatie en niveau
Graad
Aantal studiepunten
Afstudeerspecialisaties
Locatie
Onderwijstaal
Variant
Registratie nummer in CROHO
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B Commerciële Economie
hbo; Bachelor
Bachelor of Science
240
nvt
Breda
Nederlands
Voltijd
34402
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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 voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard.
De opleiding heeft volgens het panel een duidelijk en herkenbaar beroepsbeeld. Kernpunten
hierin zijn dat de commerciële econoom in staat is om meervoudige waarde te creëren met
daarbij aandacht voor duurzaamheid. Het gaat om meer dan alleen geld verdienen, zo stelt de
opleiding. De opleiding vindt het belangrijk dat de student praktijk- en ontwikkelgericht wordt
opgeleid en daarbij een brede theoretische basis verwerft. Het panel vindt dat de opleiding
passende eindkwalificaties heeft geformuleerd. De opleiding onderscheidt zeven
eindkwalificaties, waarmee ze het landelijke profiel afdekt. De eindkwalificaties zijn conform de
Dublin Descriptoren geformuleerd en sluiten aan bij de HEO-standaarden. De beoogde
leerresultaten zijn volgens het panel op hbo-bachelorniveau geformuleerd en vertegenwoordigen
overtuigend de opleiding Commerciële Economie.
De opleiding werkt op verschillende manieren samen met het werkveld, onder andere via de
WerkveldAdviesRaad (WAR). De samenstelling is in 2018 gewijzigd door partners erin op te
nemen die aansluiten bij de visie op duurzaamheid en multidisciplinariteit. Het panel adviseert de
opleiding om in de WAR, naast de Sales partners, oog te blijven houden voor de CEwerkveldpartners uit het marketing vakgebied. De diversiteit aan partners zal de WAR verder
versterken. Daarnaast is het werkveld op verschillende manieren sterk betrokken bij het
onderwijs en dat stemt het panel zeer tevreden.
Onderbouwing

Beroepsbeeld
De opleiding ziet de commerciële econoom als een professional die binnen de organisatie een
externe focus heeft en expert is in afnemer, markt en meervoudige waardecreatie. Vanuit deze
expertise onderzoekt, ontwikkelt en realiseert hij concepten, producten, diensten en processen
die inhoudelijke, economische en/of maatschappelijke toegevoegde waarde hebben. Dit altijd in
gezamenlijkheid met stakeholders zoals werk- en opdrachtgevers, collega’s, afnemers en
aanbieders. In een video over de visie op het beroep stelt de opleiding dat de behoeftes van
mensen continu veranderen. De opleiding constateert dat door de verdere digitalisering van de
maatschappij, de gestegen aandacht voor duurzaamheid en andere nieuwe trends de behoeftes
van organisaties en hun klanten in een hoog tempo veranderen. De commerciële econoom legt
de verbinding tussen de organisatie, de markt en de klant. Markt- en organisatiesensitief zijn,
goed kunnen luisteren naar de klant en het volgen van trends zijn eigenschappen van de
startbekwame beroepsprofessional. Aanvullend kan de startbekwame beroepsprofessional
omgaan met verschillende belangen en kansen zien. Daarnaast is de professional in staat om
gericht informatie te verzamelen en deze informatie te gebruiken bij het realiseren van nieuwe
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commerciële mogelijkheden. Duurzaamheid en multidisciplinariteit vormen daarbij het
uitgangspunt.
De opleiding hanteert drie speerpunten met eigen invulling om zich te onderscheiden van andere
CE-opleidingen in Nederland:
1. Praktijkgerichtheid
2. Ontwikkelgericht
3. Brede theoretische basis
De praktijkgerichtheid houdt in dat studenten leren handelen vanuit een onderzoekende en
ondernemende houding in een continu veranderende omgeving. Het is voor de opleiding daarom
van belang dat studenten al tijdens de opleiding aan vraagstukken uit de praktijk werken. Met
ontwikkelgericht doelt de opleiding op het ontwikkelen van soft skills en vakinhoudelijke kennis.
Studenten van CE leren het volledige commerciële werkveld te overzien. Aanvullend verwerven
studenten een brede theoretische basis, zodat studenten in staat zijn vraagstukken integraal en
in samenhang met andere afdelingen en stakeholders te benaderen.
Het panel vindt dat de opleiding een herkenbaar en passend beroepsbeeld heeft. De opleiding
speelt met dit beroepsbeeld adequaat in op de huidige trends en ontwikkelingen in het CEvakgebied. De opleiding weet zich hiermee ook te onderscheiden van andere CE-opleidingen en
maakt dit in haar onderwijsleeromgeving ook waar (zie standaard 2).
Beoogde leerresultaten
De opleiding heeft het beroepsbeeld uitgewerkt in zeven eindkwalificaties:
1. Bedrijfscommunicatie
2. Business Management
3. Marketing
4. Onderzoek
5. Sales
6. Commercieel vakmanschap
7. Persoonlijk leiderschap
De opleiding heeft deze eindkwalificaties opgesteld voordat het nieuwe landelijke
opleidingsprofiel van CE (Dromen, Durven, Denken, Doen, 2018) beschikbaar was. Zij heeft bij
de ontwikkeling van dit profiel gekeken naar de ontwikkelingen in het beroep, gecombineerd met
de Dublin Descriptoren en de HEO-standaarden. Nadat het nieuwe landelijke opleidingsprofiel
beschikbaar kwam, heeft de opleiding haar eigen profiel hieraan geijkt. De eerste vijf
eindkwalificaties zijn gekoppeld aan de vier leeropbrengsten van het landelijke profiel: waarde
creëren, koers bepalen, business development en realiseren (zie figuur 1.1.). Ze zijn tevens een
uitwerking van de HEO-standaard ‘theoretische basis’. De laatste twee eindkwalificaties, zijn een
uitwerking van de elf skills die ondersteunend zijn aan de leeropbrengsten. In het landelijk profiel
(figuur 1.1.) staan de skills in de buitenste cirkel. Deze twee eindkwalificaties zijn tevens
gekoppeld aan de overige HEO-standaarden: onderzoekend vermogen, professioneel
vakmanschap en beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie.
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Figuur 1.1. Visualisatie van het landelijke CE beroepsprofiel (Dromen, durven, denken, doen,
2018)
Het panel vindt dat de opleiding helder uitgewerkte eindkwalificaties heeft geformuleerd, die goed
passen bij het beroepsbeeld. De opleiding vertegenwoordigt met deze uitwerking op een
navolgbare manier het landelijke opleidingsprofiel. Door de duidelijke koppeling aan de HEOstandaarden vertegenwoordigen de eindkwalificaties overtuigend het hbo-bachelorniveau en de
internationaal gestelde eisen. Het panel adviseert de opleiding om de eindkwalificatie
Commercieel Vakmanschap scherper op papier uit te leggen. Pas tijdens het bezoek kreeg
het panel grip op deze eindkwalificatie en raakte het panel er juist van onder de indruk. De
opleiding mag deze eindkwalificatie beter uitdragen.
Samenwerking met het werkveld
Het panel stelt vast dat de opleiding goed samenwerkt met het werkveld. De opleiding luistert
naar de adviezen van het werkveld en deze vervolgens verwerkt in het curriculum. De praktijk
speelt een belangrijke rol in de opleiding, zo constateert het panel. De opleiding heeft een
WerkveldAdviesRaad (WAR). Deze raad komt drie tot vier keer per studiejaar bij elkaar en
bespreekt dan diverse onderwerpen. De rode draad in deze overleggen wordt gevormd door
meervoudige waardecreatie en duurzaamheid (SDG). De raad kent structureel tien strategische
leden en deze partners zijn afkomstig uit diverse werkvelden (zorg, overheid, corporate, startups).
De opleiding kiest hier bewust voor om de multidisciplinaire ambities verder vorm te kunnen
geven en dat wordt ondersteund door een multidisciplinaire WAR. Het panel adviseert de
opleiding om in de WAR, naast de Sales partners, oog te blijven houden voor de CEwerkveldpartners uit het marketing vakgebied. Zo krijgt de opleiding adviezen vanuit zowel de
breedte van het CE-werkveld als vanuit de aandachtsgebieden.
De opleiding maakt de verbinding met het werkveld ook zichtbaar in het platform FutureFields.
Op dit platform komen vraag en aanbod van studenten en het bedrijfsleven samen, bijvoorbeeld
voor stages, afstudeeropdrachten en traineeships. De opleiding organiseert daarnaast twee keer
per jaar het Career-event zodat wederom studenten en bedrijfsleven elkaar makkelijk kunnen
vinden. Het werkveld is ook actief betrokken bij het onderwijs, doordat studenten vanaf het eerste
leerjaar werken aan opdrachten uit de praktijk (zie standaard 2).
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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 voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard.
De opbouw van het curriculum is helder en gestructureerd. Het curriculum is inhoudelijk
opgebouwd aan de hand van drie leerlijnen: Praktijklijn, Zelfregielijn en Expertiselijn. Binnen elke
leerlijn staan één of meerdere eindkwalificaties centraal. In de Praktijklijn werken studenten aan
Commercieel Vakmanschap, in de Zelfregielijn aan Persoonlijk Leiderschap en in de Expertiselijn
aan de overige eindkwalificaties. Met het nieuwe curriculum wil de opleiding meer praktijkgericht
zijn. Daar slaagt de opleiding in. Daarnaast heeft persoonlijke ontwikkeling een meer centrale
plek gekregen en dit past bij de vraag uit het werkveld om vooral ook de soft skills van studenten
te ontwikkelen. De inrichting aan de hand van de drie leerlijnen is passend bij de visie van de
opleiding op het beroep en op het onderwijs.
In het nieuwe curriculum is ruim aandacht voor onderzoekend vermogen. Zowel in de
Expertiselijn als in de Praktijklijn komt onderzoekend vermogen op verschillende manieren aan
bod. Onderzoek staat niet meer los van de inhoud, maar is er onderdeel van. De opleiding geeft
haar eigen invulling aan het internationaliseringsbeleid van AMBM. De opleiding heeft de ambitie
om in de komende jaren meer studenten een semester in het buitenland te laten doen. Daarnaast
is de opleiding sterk gericht op internationalisation@home. Het panel adviseert de opleiding, bij
de ontwikkeling van het nieuwe vierde leerjaar, aandacht te hebben voor interculturele
vaardigheden op strategisch niveau. Op deze manier is de startbekwame beroepsprofessional
beter in staat om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij hun internationale ambities.
Het nieuwe curriculum heeft ook geleid tot een nieuwe didactische aanpak. Studenten moeten
voorbereid zijn op elke les, krijgen altijd binnen elke module minimaal een formatieve toets en
krijgen op elke opdracht feedback (diverse varianten). De opleiding slaagt erin de studenten meer
te activeren, zo oordeelt het panel. De student neemt actief deel aan het onderwijs en neemt
meer regie over het eigen leerproces. De studentbegeleiding past hier volgens het panel goed bij.
Het docententeam is enthousiast en van goede kwaliteit. Het panel adviseert de opleiding om,
gezien de ontwikkelingen in het nieuwe curriculum, aandacht te houden voor zowel de
inhoudelijke als didactische scholing van de docenten.
Onderbouwing
Opbouw programma
Het panel vindt dat de opbouw van het curriculum gestructureerd en duidelijk is. Het eerste
leerjaar is opgedeeld in vier perioden. In de eerste drie perioden is de student op school en leert
hij aan de hand van diverse leerlijnen over commerciële economie. In de vierde periode loopt hij
tien weken stage, de werkveldoriëntatie. Elke periode omvat vijftien studiepunten. Het tweede
leerjaar bestaat uit vier gelijke onderwijsperioden, waarin verder wordt gewerkt aan de
theoretische basis. In het derde leerjaar loopt de student opnieuw stage, maar nu voor de duur
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van twintig weken. Daarna volgt de minor. Het nieuwe curriculum is tot en met het derde leerjaar
ontwikkeld en geïmplementeerd. Het vierde leerjaar wordt in studiejaar 2019-2020 in de
uitfaserende vorm aangeboden. In dit leerjaar volgen de studenten eerst een minor, gevolgd door
het afstudeersemester. In het nieuwe vierde leerjaar zal de student eerst een semester op school
modulen volgen en daarna beginnen met het afstuderen. De opleiding verwacht dat deze opzet
ervoor zorgt dat ze studenten beter kan voorbereiden op het afstuderen door inhoudelijke
verdieping aan te bieden voorafgaande aan het afstuderen.
De opleiding hanteert een digitaal systeem (Eduview), waarin zowel de visies van de opleiding
(op het beroep, het onderwijs en de toetsing) als het curriculum en het toetsprogramma vermeld
staan. Het panel constateert dat hierdoor de lijn van eindkwalificaties naar leerdoelen en
onderwijs en toetsing duidelijk zichtbaar is en complimenteert de opleiding hiermee.
Inhoud programma
De opleiding hanteert sinds 2017-2018 een nieuw curriculum. Per studiejaar 2019-2020 zijn de
eerste drie leerjaren volledig vernieuwd. Het vierde leerjaar betreft nog het oude curriculum en
studeren studenten nog af volgens het vorige landelijke profiel (2013). De opleiding heeft haar
curriculum iets aangepast nadat het nieuw landelijke profiel (2018) beschikbaar kwam, omdat het
nieuwe curriculum er eerder stond dan het nieuwe landelijke profiel. De aanpassingen waren
echter beperkt van omvang, omdat het profiel van deze opleiding is gebruikt als basis voor het
landelijke profiel. In het nieuwe curriculum krijgen duurzaamheid en multidisciplinariteit meer
aandacht. Duurzaamheid zit in het volledige curriculum verwerkt, doordat de opleiding aansluit bij
de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Concreet betekent dit dat
studenten bij elke opdracht aandacht te hebben voor het aspect duurzaamheid aan de hand van
de SDG’s. Multidisciplinariteit is voornamelijk verwerkt in de Praktijklijn.
Het curriculum is opgebouwd in drie lijnen: Praktijklijn, Zelfregielijn en de Expertiselijn. Elke lijn is
gekoppeld aan een of meerdere eindkwalificaties. Hieronder worden de drie lijnen toegelicht.
Praktijklijn
Binnen de Praktijklijn werkt de student aan de eindkwalificaties van Commercieel Vakmanschap.
De bedoeling van deze lijn is dat de student zoveel mogelijk in aanraking komt met het werkveld.
De opleiding gebruikt hiervoor twee verschillende onderwijsvormen. De eerste vorm is de
Learning Community (LC), waarin de student samen met een coach in groepjes werkt aan
commerciële vraagstukken of praktijkopdrachten van echte opdrachtgevers. In het eerste leerjaar
zijn er drie LC’s van ieder tien weken. In het tweede leerjaar bevat twee LC’s, van ieder twintig
weken. De tweede vorm betreft stage. De student loopt tijdens de opleiding meerdere keren
stage. Het eerste leerjaar kent een werkveldoriëntatie van tien weken (10 EC). Tijdens deze
periode maakt de student kennis met de beroepspraktijk van de commerciële econoom en krijgt
de student inzicht in hoe organisaties werken. In het derde leerjaar loopt de student twintig weken
stage (30 EC) en dit wordt ‘meewerkstage’ genoemd. In het vierde leerjaar sluit de student de
opleiding af met het oplossen van een praktijkvraagstuk voor een organisatie waar de student
deels werkzaam kan zijn.
De Praktijklijn brengt ook multidisciplinariteit in het curriculum. Dit komt tot uitdrukking in onder
meer de AMX-week (Avans Multidisciplinary Experience). Tijdens deze week werken studenten
samen met studenten van andere opleidingen aan praktijkvraagstukken van echte
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opdrachtgevers. Daarnaast staan in enkele LC’s interdisciplinaire projecten centraal, zoals het
project ‘Solar Boat’. Aanvullend biedt Avans studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan
multidisciplinaire studiereizen.
Het panel stelt vast dat de opleiding met de Praktijklijn het speerpunt praktijkgerichtheid
waarmaakt. De eindkwalificatie Commercieel Vakmanschap brengt diverse componenten van
commerciële economie samen en wordt ook door de studenten als heel waardevol gezien.
Studenten stellen dat ze door relevante, echte, opdrachten uit de praktijk continue worden
uitgedaagd zowel hun inhoudelijke expertise van commerciële economie als hun soft skills
optimaal te benutten en verder te ontwikkelen
Studenten uit het vierde leerjaar, die nog het oude curriculum hebben gevolgd, zijn juist minder te
spreken over de praktijkgerichtheid van de opleiding en dit hebben ze ook in evaluaties
teruggegeven aan de opleiding. Ook het werkveld heeft de opleiding geadviseerd studenten
eerder in aanraking te laten komen met de praktijk en hier is onder andere de oriënterende
meewerkstage van leerjaar 1 uit voortgekomen. Het panel constateert dat de opleiding zowel
naar studenten als werkveld heeft geluisterd door het curriculum meer praktijkgericht te maken en
dat stemt het panel tevreden.
Zelfregielijn
In de Zelfregielijn staat de eindkwalificatie Persoonlijk Leiderschap centraal. Het hoofddoel van
deze lijn en eindkwalificatie is studenten in staat te stellen een passend professioneel profiel te
creëren. Vanuit het werkveld kwam het verzoek om meer aan de soft skills van studenten te
werken. Dat beoogt de opleiding met deze lijn te doen. Studenten leren hun eigen ambities
kennen, werken aan hun reflectief vermogen en leren hoe en wanneer ze om feedback moeten
vragen. Studenten bepalen binnen Persoonlijk Leiderschap daarnaast welke vakinhoudelijke
expertise ze verder willen ontwikkelen. Studieloopbaanbegeleiding is een integraal onderdeel van
deze lijn. De student heeft een vaste coach en gedurende elk blok is er contact tussen de student
en de coach. Wanneer er sprake is van studievertraging of andere complexere vraagstukken, dan
brengt de coach de student in contact met de studieadviseur. Ter ondersteuning van deze lijn
werkt de opleiding sinds kort met het Amerikaanse lesprogramma Quantum Academy. Dit
programma is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Studenten worden binnen
de Zelfregielijn uitgedaagd hun eigen missie te formuleren, concrete doelen te stellen en hierop te
reflecteren. Elk jaar vindt een jaarassessment plaats, waarin de student zijn of haar persoonlijke
profiel inzichtelijk maakt voor docenten, medestudenten en werkveld. De studenten mogen zelf
bepalen hoe ze zichzelf presenteren en laten vervolgens zien welke competenties ze hebben
behaald.
Het panel vindt dat de opleiding met de Zelfregielijn bewust werkt aan het ontwikkelen van de
diverse skills uit het landelijke profiel en zelfgekozen vakinhoud en de studenten daardoor de
kans geeft een eigen profiel op te stellen. Studenten zijn tevreden over deze leerlijn en het panel
heeft van studenten diverse voorbeelden gekregen over hoe ze de Zelfregielijn hebben ingevuld.
Zo nemen sommige studenten deel aan activiteiten via Avans Flow. Binnen Avans Flow worden
gratis activiteiten aangeboden ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling. Er zijn diverse
trainingen en workshops, zoals een door Wim Hoff (uit je comfortzone komen). Andere studenten
zijn lid geworden van commissies. Het panel stelt vast dat de opleiding met deze leerlijn degelijk
en overtuigend werkt aan eindkwalificatie Persoonlijk Leiderschap.
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Expertiselijn
In de Expertiselijn staan de meeste eindkwalificaties centraal, namelijk Onderzoek, Marketing,
Business Management, Bedrijfscommunicatie en Sales – alle eindkwalificaties van de brede
theoretische basis en gekoppeld aan de vier leeropbrengsten van het landelijke profiel. Docenten
vervullen binnen deze lijn de rol van expert, terwijl ze in andere lijnen de rol van coach vervullen.
Het aantal onderwerpen (eindkwalificaties) per onderwijsperiode is beperkt, zodat studenten
focus kunnen houden. De opleiding kiest er bewust voor om de inhoud van de Expertiselijn los te
koppelen van de inhoud van de Praktijklijn. Binnen de Praktijklijn wordt de student uitgedaagd om
zelf de passende inhoud en theorie voor het project te vinden, waar dat binnen de Expertiselijn
bewust wordt aangeboden.
De Expertiselijn is goed van opzet, zo oordeelt het panel. Het panel heeft begrip voor de keuze
om de inhoud van deze lijn los te koppelen van de inhoud van de Praktijklijn. Het biedt de
opleiding flexibiliteit, omdat de inhoud van de Praktijklijn afhankelijk is van de opdrachten die
afkomstig zijn uit de praktijk. Dit curriculum met de drie hierboven beschreven lijnen stelt de
student in staat de beoogde leerresultaten te realiseren, zo stelt het panel tevreden vast.
Onderzoekend vermogen
Het panel vindt dat onderzoekend vermogen in het nieuwe curriculum een goede plaats heeft
gekregen. Studenten werken hier voornamelijk aan binnen de Praktijklijn. De opdrachten doen
continu een beroep op onderzoekend vermogen. Studenten moeten perspectieven uitwisselen,
bronnen zoeken en oplossingen bedenken, zonder hierbij een standaardmodel aangereikt te
krijgen. Ze moeten zelf de best passende oplossing bedenken. Ook binnen de Expertiselijn heeft
onderzoek een expliciete plaats. Binnen deze lijn krijgen de onderdelen van onderzoekend
vermogen – kritische houding, onderzoek gebruiken en zelf onderzoek doen – allemaal ruim
aandacht. Aanvullend heeft het panel gesproken met een van de twee lectoren die betrokken zijn
bij de opleiding en zij onderzoeken onder andere hoe bedrijven en overheden meer sustainable
en meer circulair kunnen worden. Aanvullend zijn de lectoren steeds meer bezig met big data,
wat een nieuwe dimensie aan het onderzoek in het commerciële economische werkveld.
Het panel vindt dat de opleiding onderzoek meer relevant heeft gemaakt door het zowel in de
Expertiselijn als in de Praktijklijn aandacht te geven. Dit is passend bij wat van een hboprofessional wordt gevraagd, zo oordeelt het panel. Het lectoraat is goed betrokken en
ondersteunt de opleiding bij het realiseren van de ambities op het gebied van duurzaamheid en
multidisciplinariteit. Daarnaast zorgt het lectoraat ervoor dat de inhoud van de opleiding actueel
blijft.
Internationalisering
Volgens de opleiding opereert een commerciële econoom in veel gevallen in een internationale
context. De professional moet om kunnen gaan met interculturele verschillen en de Engelse taal
beheersen. In eerste instantie richt de opleiding zich op ‘internationalisation@home’, door
studenten te verplichten de Engelse taal te leren en internationale context te bieden in de
onderwijsleeromgeving. Daarnaast biedt de opleiding de student de mogelijkheid om zowel voor
de stage in het derde leerjaar, als de minor en het afstuderen naar het buitenland te gaan. De
opleiding streeft ernaar dat in 2021 25% van de studenten hun stage en 18% hun minor in het
buitenland doen. Momenteel vervult 13% van de studenten hun stage in het buitenland en volgt
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10% de minor in het buitenland. De opleiding werkt daarom aan het uitbreiden van haar
internationale netwerk en het werven van internationale projecten.
Het panel onderschrijft de ambitie van de opleiding. Het is belangrijk dat studenten in staat zijn
om Nederlandse bedrijven te kunnen ondersteunen in hun internationale plannen. Het panel
adviseert de opleiding om bij de ontwikkeling van het vierde leerjaar hier expliciet aandacht voor
te hebben, zowel op het vlak van beleid als op het vlak van interculturele vaardigheden op
strategisch niveau.
Didactische aanpak
De academie AMBM hanteert vier inrichtingsprincipes voor het onderwijs en de opleiding CE
volgt deze. Het eerste uitgangspunt is dat de opleiding de studenten kent en hiernaar handelt.
Aanvullend daarop zijn de studenten actief betrokken bij het onderwijs, werken ze in een
authentieke leer- en werkomgeving en kent het curriculum rust, regelmaat en ruimte. De opleiding
heeft deze inrichtingsprincipes uitgewerkt in de volgende didactische uitgangspunten:
 Voorbereidende opdrachten voor elke les
 Werkvormen zijn activerend, gericht op samenwerken en voortbordurende op de
opbrengsten van de vorige les
 De student krijgt bij elke opdracht een vorm van feedback (self, peer of docent)
 Er wordt gewerkt in kleine groepen
 De student neemt het initiatief in zijn/ haar eigen leerproces
 Iedere bijeenkomst heeft een koppeling met de praktijk
 Er is sprake van minimaal één formatieve toets per module.
Docenten spelen in de nieuwe didactiek een andere rol. In plaats van frontaal en klassikaal
lesgeven in de vorm van hoorcolleges (klassiek ‘zenden)’, moeten docenten nu juist kritische
vragen stellen en de studenten uitdagen zelf over het vraagstuk na te denken en zelf keuzes
maken. In elke onderwijsperiode waar een LC in zit, is een ‘LC-dag’ ingepland (van 10.00u tot
16.00u). Tijdens deze dagen werken de studenten, in groepjes, aan de projecten. Docenten zijn
aanwezig voor vragen, overleg of om een brainstorm te ondersteunen. Studenten ervaren deze
benaderbaarheid van de docenten als prettig. Ze kunnen beroep doen op de expertise van de
docent, maar worden toch vooral uitgedaagd om zelf na te denken.
Daarnaast moeten de studenten zich voor elke les voorbereiden, zodat ze leren zelfstandig te
werken. In het eerste jaar werkt de opleiding met lesverplichtingen – nagenoeg alle lessen zijn
verplicht. Hoewel studenten dat als ‘schools’ ervaren, zien ze ook dat de manier van werken moet
worden aangeleerd. Vanaf het tweede leerjaar zijn er geen lesverplichtingen meer. Het is wel zo
dat deelname aan een les alleen echt zinvol is, wanneer een student zich ook heeft voorbereid.
Doordat alle docenten deze didactiek consistent uitvoeren, is het voorbereiden voor de les de
norm geworden. De lessen zijn daardoor prettig, activerend en nuttig, zo geven studenten en
docenten aan.
Het panel complimenteert de opleiding met het consequent doorvoeren van haar didactische visie
en de wijze waarop de docenten hier invulling aan geven. In gesprek met zowel docenten als
studenten blijkt dat de opleiding het activerende onderwijs waarmaakt. Passief in een les zitten is
er niet bij en dat vindt het panel een goede ontwikkeling.
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Studentbegeleiding
Het panel oordeelt dat de studentbegeleiding goed op orde is. Er is veel aandacht voor de
individuele ontwikkeling van de student binnen de Zelfregielijn. Studenten voeren elke
onderwijsperiode een-op-een gesprekken met hun coach. Daarnaast hebben studenten de
beschikking over de begeleiding van een studieadviseur bij complexere vraagstukken en
studievertraging. Studenten ervaren de omgang met hun docenten als heel prettig en
laagdrempelig en roemen de aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Kwaliteit docententeam
Het nieuwe curriculum vraagt nieuwe vaardigheden en kennis van de docenten. Waar de docent
voorheen vooral bedreven moest zijn in kennisoverdracht, verschuift dat naar ‘learning by doing’
en moet de docent vooral in staat zijn om studenten coachend te begeleiden en het leerproces te
stimuleren. De opleiding is zich hier bewust van en faciliteert de docenten in diverse trainingen,
bijvoorbeeld in het meer coachend lesgeven. Daarnaast is er aandacht voor de basis didactischeen toetsbekwaamheid. Momenteel heeft 83% van het docententeam het
BasisKwalificatieExaminering (BKE) certificaat behaald. Leden van de toets-, curriculum- en
examencommissie zijn allemaal SeniorKwalificatieExaminering (SKE) geschoold. Twee dagen
per week wordt de academie ondersteund door een onderwijskundig adviseur. Deze adviseur is
ook betrokken bij studiedagen, waar expliciet aandacht is voor activerende didactiek en het
toetsen van beroepsproducten en –prestaties.
Uit het gesprek met de docenten concludeert het panel dat het team enthousiast is en gedreven
om de samenwerking binnen het team verder te versterken. Er is door het nieuwe curriculum ook
meer behoefte om met elkaar te kalibreren. Docenten geven aan dat er voldoende aandacht is
voor hun persoonlijke ontwikkeling en binnen de kaders van de onderwijsvisie is er veel mogelijk.
De opleiding mag zich verheugen in dit kwalitatief goede docententeam, zo stelt het panel vast.
Het panel adviseert de opleiding om naast de diverse didactische trainingen, oog te blijven
houden voor de inhoudelijke trainingen op het vlak van bijvoorbeeld online marketing en big data
marketing.
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Standaard 3 Toetsing
De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.

Conclusie
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard.
De opleiding hanteert een scherpe visie op toetsing en heeft hier concreet beleid uit afgeleid. De
opleiding benoemt per aspect van toetskwaliteit – validiteit, betrouwbaarheid en transparantie –
welke activiteiten hierbij worden uitgevoerd. De examinatoren weten wat hun rol is bij de kwaliteit
van toetsing en welke taken ze hebben. De opleiding hanteert een duidelijke structuur van
eindkwalificaties, leerdoelen, en toetsmatrijzen naar beoordelingsformulieren en toetsvragen. De
validiteit van toetsing is op deze manier geborgd. De toetsen zijn goed van niveau. Door de
concrete activiteiten te benoemen voor de onderdelen betrouwbaarheid en transparantie,
oordeelt het panel dat ook op dit aspect de toetsing voldoet aan de basiskwaliteit. Wel constateert
het panel dat het eerste jaar vrij veel toetsen bevat. Studenten en docenten erkennen ook dat de
toetslast in het eerste jaar hoog is. Het panel adviseert de opleiding om te kijken naar
mogelijkheden de hoeveelheid toetsen in het eerste jaar terug te brengen.
De toetsing van het eindwerk voldoet aan de basiskwaliteit. De opleiding kiest hier bewust voor
een holistische wijze van oordelen en over het algemeen wordt dit goed gehanteerd. Het panel
adviseert de opleiding om enkele beslisregels vast te leggen, onder meer hoeveel onvoldoende
criteria een student mag scoren om nog tot een voldoende eindcijfer te komen.
De borging van de toetsing is goed op orde. Er zijn diverse commissies actief, die goed
samenwerken en hun taken adequaat uitvoeren. De examencommissie voert samen met de
borgingsfunctionaris regelmatig onderzoek uit naar toetskwaliteit en bespreekt de bevindingen
met het opleidingsmanagement en de curriculumcommissie. De examencommissie zit goed in
positie en voert haar (wettelijke) taken adequaat uit.
Onderbouwing

Visie op toetsing
De opleiding heeft een visie op toetsing geformuleerd waaraan ze het toetsbeleid heeft
gekoppeld. Volgens de opleiding vervult toetsing een certificerende rol. Via toetsing toont de
student aan over een bepaald, vereist niveau te beschikken. Toetsing fungeert daarnaast als
aanjager van het leerproces van de student. Een toets is een meetinstrument om te bepalen of
de student een ontwikkeling doormaakt ten aanzien van de beroepscompetenties. Toetsing heeft
dan ook drie functies:
1. Motiveren: de toets is een weergave van wat een student moet kennen en kunnen.
2. Informeren: een toets geeft informatie over wat de student op een bepaald moment in de
opleiding kan en weet (formatief toetsen)
3. Beslissen: toetsen vormen de meetinstrumenten in de opleiding om te bepalen of de
student slaagt of zakt, studiepunten al dan niet krijgt toegekend, toegelaten of afgewezen
wordt (summatief toetsen)
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De opleiding beoogt met de toetsing aan te sluiten op het takenpakket van de
beroepsprofessional. Dit pakket is divers en daarom wordt de student tijdens de opleiding op
verschillende momenten, op verschillende manieren en in verschillende contexten getoetst. De
toetsen dienen tezamen een coherent toetsprogramma te vormen.
Binnen de academie AMBM gelden, om de hierboven genoemde functies van toetsing te kunnen
vervullen, de volgende uitgangspunten:
1. Feedback en feedforward
2. Zowel formatief als summatief
3. Afgeleid van de leerdoelen
4. Zelf ingebrachte leerdoelen
5. Lesprogramma sluit aan
6. Leerlijnen sluiten op elkaar aan
7. Drempels zijn hoog
Daarnaast beschrijft de toetsvisie en het toetsbeleid de onderdelen van de borging van
toetskwaliteit en maakt deze concreet. Zo maakt de opleiding op basis van de uitgangspunten en
analyses van toetskwaliteit elk jaar een jaarplan toetsing met hierin de prioriteiten voor het
nieuwe studiejaar.
Het panel stelt vast dat de opleiding een heldere visie op toetsing hanteert. De uitgangspunten
zijn passend bij de didactische visie van de opleiding, zo oordeelt het panel. De concrete
uitwerking van de toetsvisie en het jaarplan dragen bij aan de continue aandacht voor
toetskwaliteit en dat vindt het panel een compliment waard.
Toetsing
Tijdens het bezoek heeft het panel een representatieve selectie van toetsing ingezien. De toetsen
zijn over het algemeen van goede kwaliteit. De opleiding hanteert ook een goede mix van
toetsvormen, zoals schriftelijke toetsen, rapportages, assessments, mondelinge toetsen en
presentaties. Binnen Learning Communities (LC’s) werken studenten veelal in groepen (of teams)
aan een opdracht uit het werkveld. De toetsing van een LC is altijd opgesplitst in een groeps- en
individuele component. Op deze manier probeert de opleiding te voorkomen dat meeliftende
studenten kunnen profiteren van de groep. Dat waardeert het panel. De opleiding wil hier verder
aan werken door peer-to-peer feedbackformulieren te gebruiken. Studenten zijn ondanks de
maatregelen kritisch op het proces van meeliften. Het panel adviseert de opleiding de studenten
beter op de hoogte brengen over welke maatregelen er zijn, zodat studenten hier beter zicht op
hebben. Het panel acht de individuele prestatie van studenten in groepsprojecten voldoende
geborgd.
Elke toets is voorzien van een toetsmatrijs en deze is vervolgens weer gekoppeld aan de
eindkwalificaties en de bijbehorende leerdoelen. Dit maakt de toetsing valide. De toetsen meten
wat ze moeten meten. Studenten geven ook aan dat de toetsen goed aansluiten op het
onderwijs. In het eerste leerjaar neemt de opleiding vrij veel toetsen af, zo oordeelt het panel. Het
aantal studiepunten per toets is laag (tussen de 1 en 3 EC en één toets van 4 EC) en er lijkt een
redelijke druk op toetsing te bestaan. Studenten ervaren ook een duidelijk verschil tussen het
eerste en het tweede leerjaar. Ze ervaren meer toetsdruk in het eerste jaar dan in de jaren erna.
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Dit komt, zo stellen de studenten, doordat de projecten van de LC’s vanaf het tweede leerjaar
twintig weken beslaan in plaats van tien. De docenten constateren ook dat er een redelijk hoge
toetslast is in het eerste leerjaar. Door het plaatsen van de herkansingen in week 4 van de
volgende periode, is de toetsing wel voldoende gespreid, zo stellen de docenten. Het panel
adviseert de opleiding om te kijken naar mogelijkheden om de hoeveelheid toetsen in het eerste
jaar terug te brengen, zowel voor de studenten als voor de docenten. Dit kan bijvoorbeeld door in
grotere eenheden van 4 of 5 EC te gaan werken.
De opleiding is bewust bezig met toetskwaliteit: validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. Het
gebruik van toetsmatrijzen voor alle toetsen draagt bij aan de validiteit. Ook het betrekken van het
werkveld als adviseur bij de beoordeling van toetsen, draagt bij aan de validiteit. Toetsen moeten
consistent, nauwkeuring en reproduceerbaar zijn. Elke schriftelijke toets moet voldoende vragen
hebben en de opleiding hanteert het vierogenprincipe. Voor andere toetsvormen moet er een
beoordelingsprotocol beschikbaar zijn ten behoeve van de eenduidigheid tussen beoordelaars en
daarnaast dienen de beoordelaars te kalibreren. Deze zaken dragen bij aan de betrouwbaarheid
van de toetsing. Tot slot werkt de opleiding actief aan de transparantie van toetsing. Vooraf is alle
relevante informatie over inhoud, criteria en cesuur beschikbaar voor zowel studenten als
borgingscommissies. Studenten ontvangen schriftelijke feedback in een beoordelingsformulier.
Studenten zijn goed voorbereid op de toetsen, zo geven ze aan in het gesprek met het panel. Ze
hebben vooraf een goed beeld van de toets en dit beeld komt overeen.
Het panel constateert dat de toetsing voldoet aan de basiskwaliteit. De toetsing is transparant,
betrouwbaar en valide. Docenten zijn zich bewust van hun rol in toetskwaliteit. Het nieuwe
curriculum heeft geleid tot meer kalibratie tussen examinatoren, zoals voor toetsen horend bij de
eindkwalificaties van Commercieel Vakmanschap en Persoonlijk leiderschap. Examinatoren
organiseren dit zelf in de teams en dat toont aan dat ze bewust een bijdrage willen leveren aan
toetskwaliteit. Voor de stage en het afstuderen was het kalibreren al meer ingeburgerd. Het panel
complimenteert de examinatoren met deze professionele houding.
Toetsing afstuderen
Het afstudeersemester heeft nog betrekking op het oude curriculum, waarin ook het oude
beroepsprofiel centraal staat. Het huidige afstudeerprogramma bevat drie toetsen: het
adviesrapport (21 EC), het reflectierapport (6 EC) en de presentatie en assessment (3 EC). Het
afstudeerbedrijf geeft een adviserend oordeel over het functioneren van de student. Hierop
reflecteert de student tijdens het afsluitende mondelinge assessment. Elke toets moet een
voldoende scoren.
Er zijn twee examinatoren die onafhankelijk van elkaar tot een eigen oordeel komen. Eén van
beide examinatoren vervult tevens de rol van begeleider. Daarna komen ze samen om hun
oordeel te bespreken en tot een gezamenlijk eindoordeel te komen. Wanneer ze niet tot
overeenstemming komen, kijkt er een derde examinator naar het eindwerk. Daarna wordt de
laatste toets, het assessment, afgenomen. De beoordeling van het afstuderen is holistisch. Het
rubricsformulier ondersteunt de examinatoren in het komen tot een oordeel, maar kent geen
vooraf opgestelde beslisregels over het bepalen van het cijfer. Op het rubricsformulier geven de
examinatoren per onderdeel een oordeel van onvoldoende, voldoende, ruim voldoende/ goed tot
uitmuntend met een toelichting. Na afloop van de afstudeerzitting ontvangt de student de cijfers
voor de drie toetsen.
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Het panel waardeert deze holistische opzet van toetsing. De examinatoren krijgen ondersteuning
doordat diverse criteria zijn benoemd die elk weer van een rubrics zijn voorzien. Het panel
adviseert de opleiding om enkele minimale eisen, beslisregels, vast te leggen. Momenteel mag
een student op een aantal rubrics een onvoldoende scoren en toch een voldoende eindcijfer
ontvangen. Dit aantal ligt niet vast, maar dat zou wel beter zijn, zo stelt het panel vast. Het zou de
navolgbaarheid van het gegeven cijfer verhogen, zeker bij een eventueel grensgeval. Het panel
adviseert daarnaast de opleiding om te kijken naar een procedure waarbij grensgevallen
standaard worden gecontroleerd, om nog beter vast te leggen wat de boven- en ondergrens is.
Borging
Binnen de opleiding zijn diverse actoren verantwoordelijk voor borgingstaken:
curriculumcommissie (CuCo), toetscommissie, examencommissie en borgingsfunctionaris. Avans
Hogeschool kiest ervoor om de toetscommissie niet onder de examencommissie te laten vallen,
maar onder het opleidingsmanagement en de curriculumcommissie. De examencommissie wordt
door het College van Bestuur benoemd en werkt samen met de borgingsfunctionaris. Ze hebben
hun eigen taken en verantwoordelijkheden en er is onderling goed overleg.
Curriculumcommissie en toetscommissie
De CuCo is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de toetsen en ze borgt de
kwaliteit van het toetsprogramma. De toetscommissie is verantwoordelijk voor het bewaken en
verbeteren van de toetsen en de toetsprocedures. De toetscommissie is onderdeel van de CuCo
en door deze structuur vervult de toetscommissie zowel een controlerende als verbeterende (aan
de ‘voorkant’) taak in toetskwaliteit. Zo adviseert de toetscommissie bij het ontwikkelen van
toetsen die passen bij de leerdoelen en dat de toetsen voldoen aan de eisen van validiteit,
betrouwbaarheid, transparantie en haalbaarheid. Daarnaast voert de toetscommissie
steekproefsgewijs toetsscreeningen uit. In deze screening wordt de volledige toets gecontroleerd
op toetskwaliteit. De toetscommissie maakt voor elk studiejaar een jaarplan met prioriteiten voor
dat studiejaar. Zowel signalen die bij de examencommissie binnenkomen als gesprekken met de
curriculumcommissie leiden tot het maken van prioriteiten. Zo is in 2018-2019 extra aandacht
geschonken aan schriftelijke (RET: Rooster, Evenementen en Toetsplanning) toetsen en is de
toetscommissie betrokken bij de ontwikkeling van leerjaar 3. Tot slot geeft de toetscommissie
elke week in de AMBM-nieuwsbrief tips en leerpunten mee aan de collega’s, zodat het BKEgedachtengoed onder docenten en examinatoren geactiveerd blijft.
Examencommissie
De examencommissie is ingesteld voor de CE-opleiding in Breda en in Den Bosch. De
examencommissie stelt richtlijnen op voor toetsing en beoordeling en controleert de naleving
ervan. Een van de leden van de examencommissie vervult de rol van borgingsfunctionaris. Deze
functionaris voert onderzoek uit naar diverse thema’s. Uit het verslag van de borgingsfunctionaris
maakt het panel op dat er door de examencommissie kritisch wordt gekeken naar toetsing en
hierover ook het gesprek aangaat met het opleidingsmanagement. De examencommissie
benoemt examinatoren en maakt hierbij onderscheid tussen reguliere examinatoren en
examinatoren van eindwerken, waarbij de eisen aan examinatoren voor het beoordelen van
eindwerken zwaarder zijn. Ze ziet toe op de toepassing van het vierogenprincipe. De
examencommissie is tevreden over het niveau van de eindwerken. Ze woont elk jaar enkele
afstudeerzittingen bij en screent en kalibreert elk studiejaar ongeveer vijf eindwerken. Daarnaast
ziet de examencommissie toe op kalibratiesessies voor de stage en het afstuderen. De
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examencommissie ziet dat het kalibreren ook steeds meer wordt toegepast bij andere toetsen.
Dat vindt de examencommissie een positieve ontwikkeling.
Het panel constateert dat de borging goed op orde is en dat de pdca-cyclus van toetsing
adequaat wordt uitgevoerd. De diverse commissies en collega’s zoeken elkaar op bij taken en
verantwoordelijkheden die elkaar raken. Er kan vlot worden geschakeld. De examencommissie
zit stevig in positie en vervult haar taken goed, zo oordeelt het panel. De examencommissie
wordt door de diverse commissies goed betrokken bij de onderwijsontwikkeling.
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Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten
De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.

Conclusie
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard.
Het afstuderen is op het moment van visitatie volgens het uitfaserende curriculum vormgegeven
en heeft dan ook betrekking op het oude beroepsprofiel en HEO-standaarden. Studenten gaan
zelfstandig op zoek naar een bedrijf en afstudeeropdracht. Ze krijgen vervolgens begeleiding van
de docentbegeleider en in afstudeerkringen. Studenten vinden dat ze voldoende zijn toegerust op
het afstuderen en dat de begeleiding goed is. Het panel heeft ten behoeve van het oordeel van
de realisatie van de leerresultaten vijftien eindwerken bekeken en heeft daarnaast toetsen van
het afstudeerprogramma gezien. Het panel stelt vast dat de beoogde leerresultaten worden
gerealiseerd.
Het panel constateert dat het niveau van eindwerken verschillend is, waarbij de eindwerken
uitgevoerd voor het lectoraat vaak van hoger onderzoeksniveau zijn dan andere eindwerken. De
reguliere eindwerken zijn juist weer meer relevant wat betreft advisering voor het werkveld. Het
panel adviseert om de sterke punten van beide vormen van afstuderen te gebruiken bij de
ontwikkeling van het nieuwe afstuderen.
De alumni van de opleiding komen goed terecht. Ze werken op niveau en in de meeste gevallen
in een aan het CE-vakgebied gerelateerde functie. Alumni zijn tevreden over hun opleiding en
vinden het positief dat de opleiding nu nog meer aandacht heeft voor duurzaamheid. Ook het
werkveld is tevreden over het niveau van afstudeerden.

Onderbouwing

Kwaliteit van eindwerken
De opleiding zal in 2021 de eerste afgestudeerden krijgen van het nieuwe curriculum. In het
huidige afstudeerprogramma staan de elf competenties centraal van het oude beroepsprofiel. Alle
competenties worden individueel afgetoetst in voorbereiding op het afstudeersemester, in jaar
twee of drie. In het afstudeersemester staan de HEO-standaarden, binnen de context van CE,
centraal: gedegen theoretische basis, onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap,
beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie. Het panel heeft vijftien eindwerken bestudeerd en
zich daarnaast een beeld gevormd van de overige toetsen in het afstudeerprogramma. Een van
de vijftien eindwerken werd door het panel als onvoldoende beoordeeld en het panel heeft tijdens
het bezoek gesproken met de betrokken examinatoren. Uit dit gesprek leidt het panel af dat dit
eindwerk ook in de ogen van de opleiding zwak is, maar dat de opleiding wel argumenten had
voor het geven van een voldoende. Het panel constateert dat de beoogde leerresultaten worden
gerealiseerd en dat deze voldoen aan het vereiste basisniveau.
Studenten moeten zelf een organisatie vinden om bij af te studeren. In de afstudeerhandleiding
van de opleiding staat concreet beschreven hoe ze dit kunnen aanpakken en aan welke eisen het
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bedrijf en de afstudeeropdracht moet voldoen. Studenten kunnen ook via het AMBM platform
Future Fields, waar stage- en afstudeeropdrachten op worden vermeld, kijken of er passende
opdrachten voor hen bijzitten. Studenten kunnen ook afstuderen bij een van de lectoraten
verbonden aan Expertisecentrum Sustainable Business, afstuderen in het buitenland of binnen
de eigen onderneming. Nadat de opdracht is goedgekeurd, mag de student starten.
Studenten worden ingedeeld in afstudeerkringen, bestaande uit ongeveer zes studenten. Deze
groep van studenten hebben allemaal dezelfde docentbegeleider. De afstudeerkringen komen
ongeveer elke drie weken bij elkaar. Daarnaast krijgt de student op vijf momenten (ingeroosterd)
een-op-een begeleiding van de docentbegeleider. Studenten zijn tevreden over deze vorm van
begeleiding. Ze vinden dat ze over het algemeen goed zijn voorbereid op het afstuderen.
Studenten moeten in de voorbereiding op het afstudeersemester hun plannen op het vlak van
methodologie concreter maken en waardoor zij beter van start gaan, zo stelt de opleiding in het
ZER. Studenten zijn tevreden over het afstuderen en er vindt over het algemeen weinig
vertraging plaats in het semester. Het panel vindt dat de opleiding slaagt in het implementeren
van een stevigere voorbereiding. Daarnaast stelt het panel vast dat de studenten adequaat
worden begeleid tijdens het afstuderen.
Het niveau van de eindwerken is verschillend, zo oordeelt het panel. De eindwerken die voor het
lectoraat worden uitgevoerd zijn veelal van een hogere kwaliteit op onderzoeksvlak dan de
andere eindwerken. Daarentegen zijn deze andere eindwerken vaak meer relevant voor het
werkveld. Bij de eindwerken voor het lectoraat, die vaak meer brede thema’s binnen het CEvakgebied behandelen, is dit soms minder duidelijk. Het panel ziet, gezien de herontwikkeling van
het vierde leerjaar en daarbij ook herontwikkeling van het afstuderen, kansen voor de verdere
verbetering van het afstuderen. Het panel adviseert om de sterke punten van beide vormen van
afstuderen te gebruiken bij de ontwikkeling van het nieuwe afstuderen.
De opleiding wilde minder eenvormigheid in de eindwerken en geeft daarom nu meer ruimte in
het afstuderen. Studenten hoeven zich niet vooraf vast te leggen op een type rapport
(bijvoorbeeld marketingplan of salesplan). De student kan tijdens het onderzoek zich richten op
het stellen van een diagnose en de best passende oplossingsrichting. De theorie- en
modellenkeuze wordt nu afgestemd op het vraagstuk en het bijpassende beroepsproduct. Het
panel constateert dat dit zijn vruchten afwerpt. De eindwerken hebben betrekking op de breedte
van het CE-vakgebied, zo stelt het panel tevreden vast.
Functioneren van afgestudeerden in de praktijk
Het panel heeft gesproken met zowel alumni als vertegenwoordigers uit het werkveld. Enkele
vertegenwoordigers van het werkveld zijn zelf alumni van de opleiding. Alumni zijn tevreden over
hun studie, zoals ook blijkt uit de HBO-monitor. Ze waren klaar voor het beroep en geven
bijvoorbeeld aan dat ze door de opleiding goed in staat waren om effectief samen te werken. De
alumni vinden het goed dat de opleiding meer aandacht geeft aan duurzaamheid, door zich aan
te sluiten bij de SDG’s. Dit is een ontwikkeling die ze ook in het werkveld zien. Uit de HBOmonitor blijkt dat 91% van de alumni werkzaam is in een functie op niveau en 83% een functie
vervult passend bij de inhoud opleiding. Ook het werkveld is tevreden over de alumni. De WAR
zou willen meekijken met de scripties en het panel zou dit een verdieping vinden van de
samenwerking met de WAR.
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Het panel stelt vast dat de opleiding startbekwame beroepsprofessionals aflevert aan de
beroepspraktijk. Ze zijn toegerust voor het werk en brengen, door de aandacht voor soft skills in
de opleiding meer dan enkel kennis over commerciële economie en daar complimenteert het
panel de opleiding mee.
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Eindoordeel over de opleiding
Commerciële Economie, voltijdse
variant Breda

Standaard 1 Beoogde leerresultaten
Standaard 2 Onderwijsleeromgeving
Standaard 3 Toetsing
Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten

Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

De opleiding Commerciële Economie voldoet op alle standaarden aan de basiskwaliteit van het
beoordelingskader.
De oordelen zijn gewogen volgens de beslisregels van de NVAO. Op basis van de positieve
kwaliteit over de vier standaarden komt het panel tot een positief eindoordeel over de opleiding
als geheel. Bijzonder positief vond het panel de opzet van het nieuwe curriculum, waarbij de
integratie van vakinhoud en vaardigheden vooral in de eindkwalificatie Commercieel
Vakmanschap tot uiting komt. De praktijkgerichtheid van de opleiding is hierdoor ook
toegenomen en ook dat vindt het panel een compliment waard. Het panel adviseert de opleiding
om aandacht te schenken aan de hoeveelheid toetsen in het eerste leerjaar en om te kijken of
het aantal studiepunten per toets omhoog kan worden gebracht. De opleiding levert relevante en
startbekwame beroepsprofessionals af. Het panel adviseert om de sterke punten van beide
vormen van afstuderen te gebruiken bij de ontwikkeling van het nieuwe afstuderen.
Het visitatiepanel beoordeelt de kwaliteit van de bestaande hbo-bacheloropleiding Commerciële
Economie van Avans Hogeschool, locatie Breda, als positief.
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Aanbevelingen

De opleiding werkt sinds 2017-2018 met een nieuwe propedeuse en op het moment van de
visitatie zijn de eerste drie leerjaren vernieuwd. Alleen het laatste leerjaar moet nog worden
aangepast. De opleiding kent een scherpe en eigen visie op het beroep en onderwijs en past
deze consistent toe. Het panel wil de opleiding de volgende aanbevelingen meegeven om tot
verdere verbeteringen te komen.
Standaard 1
 Verduidelijk de inhoud van de eindkwalificatie Commercieel Vakmanschap, zodat het
voor buitenstaanders nog duidelijker is waar deze voor staat.
 Versterk de WAR door naast de salespartners ook oog te houden voor partners uit het
marketing vakgebied.
Standaard 3
 Probeer de hoeveelheid toetsen in het eerste leerjaar terug te brengen door de eenheid
van de toetsen wat te verhogen.
 Bepaal welke beslisregels passen bij het holistisch beoordelen van het afstuderen, om zo
de navolgbaarheid van de cijfers te verhogen.
Standaard 4
 Gebruik bij het ontwikkelen van het nieuwe afstuderen de sterke punten van het
afstuderen bij het lectoraat en het afstuderen voor een externe opdrachtgever, zodat
beide beter worden.
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Deel III
Bijlagen
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1.

Bezoekprogramma

DAGPROGRAMMA VISITATIEDAG CE BREDA WOENSDAG 5 FEBRUARI
Tijdstip

Thema

Deelnemer

Locatie

08.30 09.00

Binnenlopen en panel
welkom heten

Secretaris panel | NQA Auditor
Voorzitter panel
Domeindeskundige | panellid NQA
Domeindeskundige | panellid NQA
Studentpanellid

HA518

09.00 10.00

Openingspresentatie |
Voorstellen CE
Openingspresentatie en
activerende werkvorm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HA518

10.00 11.15

Materiaalbestudering en
voorbereiding

11.15 12.00

Gesprek curriculum |
onderwijsleeromgeving
met docenten
- gesprek met docenten
-

12.00 12.15

Kort overleg panel

12.15 13.00

Gesprek curriculum |
onderwijsleeromgeving
- gesprek met studenten
-

13.00 14.00

Lunch
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Docent CE | teamcoördinator
Docent CE | kenniskringlid SSI (MBA)
Docent CE | lid curriculumcommissie CE (drs.)
Docent CE | lid curriculumcommissie CE (drs.)
2de jaars student CE |Teamlead, actieve werkvorm
2de jaars student CE |Teamlead, actieve werkvorm
2de jaars student CE |Teamlead, actieve werkvorm
2de jaars student CE |Teamlead, actieve werkvorm
2de jaars student CE |Teamlead, actieve werkvorm
Marketing Manager | Gerflor | Werkveld

HA520

1. Docent, coach jaar 2 CE | lid curriculumcommissie CE
(drs.)
2. Docent, coach jaar 1 CE | lid Curriculumcommissie CE
(drs.)
3. Docent CE
4. Docent CE en coach jaar 1 CE (drs.)
5. Docent CE en coach jaar 1 CE (MSc.)
6. Docent CE en coach jaar 1 CE (MSc.)
7. Coördinator Internationalisering (drs.)

HA520

HA520

1. Student jaar 1
2. Student jaar 1
3. Student jaar 2
4. Student jaar 2
5. Student jaar 3
6. Student jaar 3
7. Student jaar 4
8. Student jaar 4

HA520

HA518
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14.00 14.45

Gesprek borging
- Gesprek met de
Opleidingscommissie
(OPLC), de
examencommissie, de
curriculumcommissie
en toetscommissie -

1. Docentlid opleidingscommissie (OPLC) (MSc.)
2. Studentlid opleidingscommissie (OPLC)
3. Voorzitter Examencommissie (mr.)
4. Borgingsfunctionaris examencommissie CE (drs.)
5. lid curriculumcommissie CE (drs.)
6. lid curriculumcommissie CE (drs.)
7. Toetscommissie CE (drs.)

HA520

14.45 15.00

Kort overleg panel | kleine
pauze

15.00 15.55

Gesprek afstuderen en
praktijk
- Gesprek met docenten,
alumnae en werkveld -

15.55 16.00

Kort overleg | kleine
pauze

16.00 16.30

Gesprek
opleidingsmanagement
- Directie en
teamcoördinator -

1. Directeur Academie voor Marketing en Business
Management (AMBM) (drs.)
2. Adjunct - directeur Academie voor Marketing en
Business Management (AMBM) (drs.)
3. Teamcoördinator

HA520

16.30 17.00

Extra gesprekken

Betreffende eindwerk met examinatoren

HA520

17.00 17.45

Beoordelingsoverleg
panel

HA520

17.45 18.00

Terugkoppeling
bevindingen panel aan
team CE

HA518

18.00 18.30

Ontwikkelgesprek
Ambitie 2025 Avans en
ontwikkelen van flexibel
onderwijs

HA520

1. Docent CE | afstudeercoördinator (MBI)
2. Docent CE | kenniskringlid SSI (MBA)
3. Alumna | afgestudeerd per 1 juli 2016
4. Alumna | afgestudeerd per 2 juli 2018
5. Ambassadeur en verbinder | Waterpoort | werkveld
7. Lector SSI
8. Matchmakers in de zorg, PuurZorg | werkveld
9. ProjectleiderCirculaire Economy Provincie Noord –
Brabant | werkveld

HA520

HA520

1. Adjunct - directeur AMBM (drs.)
2. Docent CE (MM)
3. Directeur AMBM (drs.)
4. Docent CE | Teamcoördinator
5. Docent CE
6. Docent CE | docentlid opleidingscommissie (OPLC)
(drs.)
7. Docent CE | lid curriculumcommissie CE (drs.)
8. Projectleider AMBM (drs.)
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HA520

2.

Bestudeerde documenten

Lijst documenten ter inzage
Fysieke map
1.
Examencommissie stukken | jaarverslag & verslag Borgingsfunctionaris
2.
Opleidingscommissie (OPLC) Commerciële Economie
a.
Businessplan OPLC 2019 – 2020
b.
Businessplan OPLC 2017 -2018
c.
Voorstel studentenevaluatie is samenspraak met OPLC
d.
Jaarevaluatie OPLC 2016 – 2017
e.
Notulen OPLC
3.
WerkveldadviesRaad (WAR)
a.
Overzicht werkveldpartners
b.
War overleg 11 feb. 2019
c.
WAR bijeenkomst 18 juni 2019
d.
Urban Living Lab Breda
e.
City Deal Kennis Maken
f.
Werkveldonderzoek 2019
4.
Taakverdeling en bevoegdheden curriculum- en examencommissie
5.
Toetsing Representatieve selectie
Digitaal beschikbaar
2.
De Zelfevaluatie + bijlagen
Business Plan 2020 AMBM
Studentenhoofdstuk
Overzicht Werkveldpartners CE
Internationaliseringsbeleid AMBM
CE Opleidingskader 2018-2019
Strategisch personeelsbeleid
OER CE 2019-2020
Afstudeerprogramma CE
Afstudeergids CE 2019-2020
Beoordelingsformulieren + Rubrics
Commerciële Economie LOP 2018 Dromen Durven Denken Doen
Commerciële Economie de Blik naar Buiten
Overzicht ingezet personeel
Toetsbeleid AMBM2018-2020
3.
Representatieve selectie werken eindniveau "oud" curriculum
a.
IAM Exportplan | 3 exportplannen + beoordelingsformulieren
b.
IAM Verkoopplan |4 verkoopplannen + beoordelingsformulieren
c.
PM Project | 3 PM rapporten + beoordelingsformulieren
d.
MM Project |3 MM rapporten + beoordelingsformulieren
e.
Afstudeerprogramma Commerciële Economie Avans Hogeschool Breda | oud curriculum
4.
Representatieve selectie nieuw curriculum
a.
Commercieel vakmanschap jaar 1
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Studiehandleiding 20192020
Toetsmatrijs
Beoordelingsformulier (leeg)
Eindproduct met eindcijfer 4 + beoordelingsformulier
Eindproduct met eindcijfer 6,8 + beoordelingsformulier
Eindproduct met eindcijfer 9 + beoordelingsformulier
Commercieel vakmanschap jaar 2
Studiehandleiding
Toetsmatrijs
Beoordelingsformulier (leeg)
Eindproduct met eindcijfer 5 + beoordelingsformulier
Eindproduct met eindcijfer 7,1 + beoordelingsformulier
Eindproduct met eindcijfer 8,3 + beoordelingsformulier
Persoonlijk leiderschap jaar 1
Studiehandleiding
Toetsmatrijs jaar 1 - 4
Eindproduct met eindcijfer 4 + beoordelingsformulier
Eindproduct met eindcijfer 6 + beoordelingsformulier
Eindproduct met eindcijfer 9 + beoordelingsformulier
Persoonlijk leiderschap jaar 2
Studiehandleiding
Toetsmatrijs jaar 1 - 4
Eindproduct met eindcijfer 4,6 + beoordelingsformulier
Eindproduct met eindcijfer 6,2 + beoordelingsformulier
Eindproduct met eindcijfer 8 + beoordelingsformulier
Marketing jaar 1
Studiehandleiding
Toetsmatrijs Infographic
Toetsmatrijs Fundamentals
Eindproduct met eindcijfer 3.1 + beoordelingsformulier
Eindproduct met eindcijfer 6.2 + beoordelingsformulier
Eindproduct met eindcijfer 7.6 + beoordelingsformulier
Onderzoek jaar 1
Studiehandleiding Excel
Studiehandleiding Kritisch denken
Toetsmatrijs
Toets leren argumenteren met eindcijfer 4.7
Toets leren argumenteren met eindcijfer 6.3
Toets leren argumenteren met eindcijfer 8.4
Business Management jaar 1
Studiehandleiding
Toetsmatrijs
Toets met eindcijfer 5
Toets met eindcijfer 6
Toets met eindcijfer 8
Stage jaar 3
Studiehandleiding PL stage jaar 3
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Studiehandleiding Actieonderzoek
Stagehandleiding
Toetsmatrijs stage jaar 3
Beoordelingsformulier (leeg)
Instructie Bedrijfscommunicatie jaar 3
Bedrijfsbeoordelingsformulier stage
Stagerapport met eindcijfer 4 + beoordelingsformulier
Stagerapport met eindcijfer 6,7 + beoordelingsformulier
Stagerapport met eindcijfer 9,5 + beoordelingsformulier
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VASTSTELLING KEURMERK
Dit rapport onderbouwt de beoordeling van bovengenoemde opleiding overtuigend.
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1.

INLEIDING

1.1.

Functie van dit rapport

Het onderhavige rapport betreft de eindrapportage van de audit die plaatsvond op 22 maart 2019
bij Academie voor Marketing & Business Management (Breda), Avans Hogeschool op basis van het
AISHE beoordelingskader 2016 ten behoeve van het behalen van het ‘Keurmerk Duurzaam Hoger
Onderwijs’ op niveau 3’.
In het voorliggende rapport staat beschreven in hoeverre de hbo-bacheloropleidingen Commerciële
Economie en Ondernemerschap & Retail Management, op basis van de geleverde informatie,
voldoen aan de eisen van het beoordelingskader. De bevindingen van het auditteam worden in
hoofdstuk 2 beschreven.

1.2.

Het keurmerk

Nederlandse en buitenlandse opleidingen voor hoger onderwijs kunnen in aanmerking komen voor
de toekenning van het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs.
Het keurmerk wordt toegekend aan opleidingen die hebben aangetoond te voldoen aan de eisen
behorende bij het Keurmerk, zoals vastgelegd in het Beoordelingskader duurzame ontwikkeling in
het hoger onderwijs AISHE 2016. Het beoordelingskader is te downloaden op de website van
Hobéon (www.hobeon.nl).

1.3.

Werkwijze en beoordelingsprocedure

Uitvoering audit
Allereerst is een documentanalyse uitgevoerd door Hobéon op basis van een zelfevaluatie zoals
opgesteld door de opleidingen en op basis van een dossier met documenten ter onderbouwing. Op
het verzoek van de opleidingen heeft het panel in eerste instantie een beoordeling en audit
uitgevoerd op AISHE-niveau 2.
Tijdens de audit stelden de auditoren vast dat de opleidingen op weg waren naar niveau 3. Dit kon
het panel echter niet aantoonbaar maken, omdat de opleidingen zich hadden voorbereid op een
beoordeling op niveau 2. Het panel miste bepaalde informatie om conclusies te kunnen trekken.
Op het verzoek van de opleidingen heeft het panel de beoordelingstandaard verlegd van niveau 2
naar niveau 3. Dit betekende dat de opleidingen zes weken de tijd heeft gekregen om aanvullende
bewijzen/informatie te leveren. Op basis van deze aanvullende informatie kon het panel een
beoordeling uitvoeren waarbij niveau 3 als meetlat werd gehanteerd.
Certificatiebeslissing
Het beoordelingsrapport en het certificatieadvies worden voorgelegd aan de directeur van Hobéon.
Deze beoordeelt aan de hand van het advies de aanvraag.

1.4.

Auditteam

De audit is uitgevoerd door mevr. G. Blaauwendraad en mevr. I.M. Otto.

1.5.

Verlening keurmerk

De certificatiebeslissing en het certificaat worden toegezonden aan de Academie voor Marketing &
Business Management. Hobéon draagt er zorg voor dat het toegekende keurmerk wordt
bijgeschreven in het Keurmerkregister. Dit register is openbaar toegankelijk, en het wordt onder
meer publiek gemaakt via de website van Hobéon.
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2.

OORDEEL PER CRITERIUM

DOELEN
Criterium 1.1. Visie
Niveau 1: Ad hoc

Er worden verschillende en impliciete visies op duurzame ontwikkeling binnen de
opleiding gebruikt en toegepast.

Niveau 2: Samenhangend

De opleiding heeft een geëxpliciteerde visie op duurzame ontwikkeling en onderwijs,
die wordt gedragen door grote delen van de opleiding.

Niveau 3: Systematisch

De visie op duurzame ontwikkeling en onderwijs is zichtbaar in de profilering van de
opleiding. De visie wordt systematisch actueel gehouden.

Niveau 4: Ketengericht

Het werkveld en kennisinstellingen zijn actieve partners bij de visieontwikkeling op
duurzaamheid en bij de regelmatige actualisering ervan.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

De opleiding is erkend pionier en koploper in de vertaling van het concept van
duurzame ontwikkeling naar het opleidingsdomein.

Missie en visie
Het panel stelt vast dat de opleidingen Commerciële Economie (CE) en Ondernemerschap & Retail
Management (ORM) een expliciete gezamenlijke missie en visie op duurzame ontwikkeling hebben,
welke zij onder meer beschrijven in de Zelfevaluatie (p. 5):
Missie: Wij zijn dé academie voor excellent HBO in ‘marketing, sales en business management'
in Zuidwest Nederland. Wij creëren een uitdagende, veilige en persoonlijke state of the
art learning community, waarin jong volwassenen kritisch leren denken en kennis en
kunde ontwikkelen die leidt tot ondernemend en maatschappelijk betrokken handelen.
In samenwerking met ons netwerk maken wij studenten zelfredzaam in een constant
veranderende leef- en werkomgeving. Daarmee lossen wij echte vraagstukken van nu
op.
Visie: Door partnership en betrokkenheid maken wij vanuit nieuwe toekomstperspectieven de
ontwikkeling naar zelfbewuste ondernemende professionals mogelijk.
Uit de Zelfevaluatie en het auditgesprek met het management en docenten leidt het panel verder af
dat de opleidingen duurzaamheid integraal willen benaderen. De opleidingen ‘zijn ervan overtuigd
dat duurzaam denken en handelen enkel een plek krijgt wanneer het onderdeel is van het grote
geheel’. Zij doen ‘niet expliciet dingen omdat dat duurzaam zou zijn’; zij willen vanuit hun ‘visie en
missie duurzaamheid door de aderen van hun onderwijs laten stromen’. Deze visie brengen de
opleidingen tot uiting door duurzaamheid te verweven in de drie kernwaarden voor houding en
gedrag: verantwoordelijkheid, verbinding en ontwikkeling.
Draagvlak
Tijdens de auditdag werd duidelijk dat de visie en bijbehorende kernwaarden gedragen worden
door grote delen van de opleiding. Dit leidt het panel af uit de verschillende gesprekken. In de
gesprekken vroeg het panel deelnemers naar hun drijfveren. De genoemde drijfveren – bijv.
‘studenten meenemen in de transitie die plaatsvindt in de commerciële economie, waarbij er steeds
meer andere waarden gaan gelden’ en ‘studenten bewust maken van de rol die zij kunnen spelen
als het om duurzame ontwikkeling gaat’ – sluiten aan bij de visie, en duiden erop dat de visie
gedragen wordt.
Profilering en actualisering
Tot slot stelt het panel vast dat de opleidingen de visie voldoende zichtbaar maken in de eigen
profilering, en dat zij de visie adequaat aanpassen op basis van nieuwe inzichten. Dat de
opleidingen de visie zichtbaar maken in hun profilering, blijkt voor het panel met name uit de
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opleidingsprofielen en het Meerjarenplan 2016-2020; in deze documenten worden de missie en
visie expliciet benoemd.
Uit de Zelfevaluatie en de auditgesprekken maakt het panel op dat de opleidingen hun visie
duidelijk hebben doorontwikkeld, en blijven doorontwikkelen: waar zij in 2015 nog het Earth
Charter als uitgangspunt namen voor de visie, willen de opleidingen dit jaar ‘kleur bekennen’ en
zich nader verhouden tot de Sustainable Development Goals (SDGs). De opleidingen worden ook
vanuit Avans gescherpt in hun visie. Dit gebeurt via de hogeschoolbrede ambities en doelen, de
aansluiting als academie bij ‘the coalition of the willing’, en het Avans Netwerk Duurzaam
Onderwijs.
Niveau: 3
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Criterium 1.2. Strategie
Niveau 1: Ad hoc

Verschillende actoren binnen de opleiding formuleren een strategie en doelen voor
hun eigen activiteiten.

Niveau 2: Samenhangend

De opleiding heeft de geëxpliciteerde visie op duurzaamheid vertaald in concrete
doelen voor de verschillende beleidsterreinen.

Niveau 3: Systematisch

Regelmatig evalueert en reflecteert de opleiding over de realisatie van de concrete
duurzaamheidsdoelen. De evaluatie vindt plaats in samenhang met de visie op
duurzame ontwikkeling.

Niveau 4: Ketengericht

Werkveld en kennisinstellingen zijn actieve partners bij de beleidsontwikkeling op
duurzaamheid en bij de regelmatige actualisering ervan.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

De opleiding is erkend pionier en koploper in de vertaling van het concept van
duurzame ontwikkeling naar verschillende beleidsdomeinen.

Vertaling visie in doelen
De opleidingen CE en ORM hebben vier strategische doelen opgesteld. Deze beschrijven zij in hun
‘Meerjarenbeleidsplan AMBM 2016-2020’. De doelen luiden als volgt:
1. Onderwijskwaliteit: De AMBM opleidingen creëren een duurzame kwaliteitsverhoging van het
onderwijs door bij studenten een onderzoekende en ondernemende grondhouding en
zelfverantwoordelijk leren als vaardigheden (zelfregulatie en zelfsturing) te realiseren: zowel in
het bestaande áls het nieuwe curriculum. Met in het nieuwe curriculum meer differentiatie en
aandacht voor multidisciplinariteit.

2. Verbonden met onze omgeving: AMBM is een succesvolle leeromgeving in de regio door het
creëren van learning communities en living labs welke een wezenlijke bijdrage leveren aan
innovatieve, praktijkgerichte kennisontwikkeling en de actualiteit van de inhoud
(partnerschappen en onderzoek in onderwijs).

3. Resultaatverantwoordelijke teams: AMBM haalt het maximale uit haar medewerkers én

studenten door het laten leren en werken in een efficiënte, effectieve onderwijsorganisatie,
gevormd rondom duurzame resultaat-verantwoordelijke teams (docentkwaliteit en
duurzaamheid).

4. Kwaliteit van de student: AMBM borgt een duurzame en kwalitatieve in- door- en uitstroom van
studenten door afstemming en “warme relaties” met het toeleverende onderwijsveld en door
onderzoek naar de profilering van AMBM gericht op het werkveld en de werkveldtevredenheid
(duurzaamheid en partnerschappen).

Op basis van deze strategische doelen, en het auditgesprek waarin duidelijk werd dat de
opleidingen met een aantal drijvende waarden werkt, concludeert het panel dat de opleidingen de
visie op duurzaamheid adequaat hebben vertaald naar concrete doelen.
Evaluatie over realisatie doelen
Uit het AMBM Business Plan (2019) blijkt dat de opleidingen de voortgang van de doelen
monitoren. In het plan staat een overzicht van hoe het met de doelstellingen gaat, en wat er nog
mist en opgepakt wordt in 2019. Hier wordt bij de doelstelling over onderwijskwaliteit het volgende
genoemd: ‘Meer collectieve visie op de drijvende thema’s zoals multidisciplinariteit, differentiatie,
docentkwaliteit, duurzaamheid, internationalisering, onderzoek en partnerschappen’. Daarnaast
staat in dit plan bij doelstelling 2 ‘verbonden met onze omgeving’ voor 2019 het punt ‘Formuleren
van een eigen visie op het gebied van Duurzaamheid gerelateerd aan de Sustainable Development
Goals (SDG’s)’.
Uit het Kwaliteitsplan AMBM 2019 en de aanvullende reflectie1 van de opleidingen leidt het panel af
dat de opleidingen op drie niveaus evalueren. Op elk van deze niveaus vindt (ook) evaluatie plaats
over de doelen die zijn gerelateerd aan duurzame ontwikkeling.

1

De opleidingen CE en ORM stuurden eind mei 2019, op verzoek van het auditpanel, aanvullende informatie en een
aanvullende reflectie over de volgende onderwerpen: strategie, personeel, en netwerk. Deze informatie had het auditpanel nodig
om tot een beoordeling op de bijbehorende criteria te komen.
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Op academieniveau reflecteert de academiedirectie met het College van Bestuur over o.a. de
drijvende thema’s, waarvan duurzaamheid er één is. Deze reflectie gebeurt tijdens de Marapgesprekken. De opleidingen geven aan dat zij daarnaast binnen de eigen PDCA-cyclus bijsturen en
verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Tot slot geven zij aan dat op het niveau van de
medewerker reflectie plaatsvindt; medewerkers reflecteren op hun gemaakte afspraken,
bijvoorbeeld in het kader van duurzame inzetbaarheid.
Niveau: 3
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Criterium 1.3. Eindkwalificaties
Niveau 1: Ad hoc

De eindkwalificaties van de opleiding bevatten enkele aspecten die verbonden
kunnen worden met duurzame ontwikkeling.

Niveau 2: Samenhangend

Duurzame ontwikkeling maakt onderdeel uit van de eindkwalificaties van de
opleiding of de uitwerking daarvan.

Niveau 3: Systematisch

Duurzame ontwikkeling maakt integraal onderdeel uit van de eindkwalificaties.
De opleiding evalueert en actualiseert deze regelmatig in samenhang met de visie.

Niveau 4: Ketengericht

Het werkveld en kennisinstellingen zijn actieve partners bij de integratie van
duurzaamheid in de eindkwalificaties en bij de regelmatige actualisering ervan.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

De opleiding vervult een leidende rol in de ontwikkeling van de eindkwalificaties op
het gebied van duurzame ontwikkeling binnen het domein.

Verweving duurzame ontwikkeling in eindkwalificaties
Zowel de opleiding CE als de opleiding ORM verhouden zich, in hun verantwoording van de
eindkwalificaties, tot het Avans-beleid Duurzaam, en tot de landelijke opleidingsprofielen waarin
duurzaamheid ook een rol speelt. Beide opleidingen hebben het thema duurzame ontwikkeling
integraal opgenomen in de eindkwalificaties, zo stelt het panel vast. In vergelijking speelt de
aandacht voor duurzame ontwikkeling in de eindkwalificaties van CE een duidelijkere rol dan in de
eindkwalificaties van ORM.
De opleiding CE heeft duurzaamheid in de eindkwalificaties op heldere, sterke wijze vertaald naar
de concepten ‘duurzame waardecreatie’ en ‘meervoudige waardecreatie’. Uit het Opleidingskader
Commerciële Economie (2017) maakt het panel op dat de eindkwalificaties Marketing (nr. 2) en
Businessmanagement (nr. 3) zich expliciet richten op deze concepten. Aan het einde van de
opleiding CE zijn studenten op het gebied van Marketing in staat om ‘concepten, producten en
diensten en de bijbehorende marketingactiviteiten te ontwikkelen met meervoudig toegevoegde
waarde voor stakeholders – hierbij zien zij commerciële kansen en weten zij deze benutten’. Op het
gebied van Business Management zijn studenten dan tevens ‘in staat verdienmodellen en
organisatiemodellen te ontwikkelen die bijdragen aan de meervoudige waardecreatie binnen de
organisatie’.
In de eindkwalificaties van de opleiding ORM wordt duurzaamheid primair vertaald naar ‘het
ontwikkelen duurzame concepten’. Dit blijkt voor het panel uit de eerste van de zeven
eindkwalificaties in het Opleidingskader Ondernemerschap & Retail Management (2018); ‘Ideas and
opportunities’. Deze eindkwalificatie wordt als volgt omschreven: ‘De ondernemer ontwikkelt,
ontwerpt en modelleert duurzame concepten die omgezet kunnen worden naar de start-up, grow
up of scale up van organisaties’. Tijdens het gesprek met het management en docenten werd voor
het panel duidelijk dat een andere eindkwalificatie – ‘Persoonlijk leiderschap’ – ook leiderschap
gericht op de maatschappij omvat (‘social entrepreneurs’). Voor ORM geldt dus ook dat duurzame
ontwikkeling in de eindkwalificaties is verweven.
Evaluatie en actualisatie vanuit visie
Dat de opleidingen de eindkwalificaties – en de rol die duurzame ontwikkeling hierin speelt –
evalueren en actualiseren blijkt voor het panel uit de rapportage van de vorige AISHE-audit in
2015, de invoering van de nieuwe opleidingsprofielen en het nieuwe curriculum, en het
Businessplan 2016-2020. De opleidingen gaven tijdens de vorige audit in 2015 aan dat zij
duurzaamheid nadrukkelijker in de nieuwe eindkwalificaties wilden verweven. Het Businessplan
2016-2020 weerspiegelt dat de opleidingen bij dit actiepunt vervolgens, samen met een aantal
andere actiepunten rond het updaten van de opleidingsspecifieke eindkwalificaties, een planning en
vervolgacties geformuleerd hebben. Uit de opleidingskaders van CE (2017) en ORM (2018) die
vervolgens tot stand gekomen zijn, blijkt voor het panel dat de opleidingen na het evalueren ook
actualiseren.
Niveau: 3
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PERSONEEL EN ORGANISATIE
Criterium 2.1. Personeel
Niveau 1: Ad hoc

Een aantal medewerkers heeft inhoudelijke kennis op het gebied van duurzame
ontwikkeling in het domein van de opleiding. De opleiding biedt ruimte voor
uitvoering van individuele scholingsinitiatieven.

Niveau 2: Samenhangend

Expertiseontwikkeling m.b.t. duurzame ontwikkeling is onderdeel van het
ontwikkelingsplan personeel.

Niveau 3: Systematisch

De expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling is breed aanwezig in de
opleiding. Deze expertise wordt systematisch actueel gehouden.

Niveau 4: Ketengericht

Kennis en expertise bij kennisinstellingen en werkveld maakt onderdeel uit van het
onderwijs. Deskundigheidsontwikkeling wordt vormgegeven in samenwerking en
uitwisseling met relevante partners.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

Medewerkers van de opleiding en met de opleiding verbonden instellingen zijn
toonaangevend m.b.t duurzame ontwikkeling in het relevante domein.

Aanwezigheid expertise in het team
De vakinhoudelijke expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling is breed aanwezig bij de
docenten CE en ORM, en het onderwerp wordt ook breed gedragen door hen, zo concludeert het
panel. De docenten gaven tijdens de auditdag aan dat er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden,
waarbij vroeger enkele trekkers waren onder de docenten, en waarbij gaandeweg een breder
draagvlak en een bredere belegging van de expertise is ontstaan. De alumni die het panel sprak
bevestigden deze ontwikkeling van enkele ambassadeurs naar ‘breder draagvlak’ onder docenten.
Studenten geven aan dat zij ‘tegen duurzaamheid mogen zijn’, maar dat zij in opdrachten
gegarandeerd vragen van docenten kunnen verwachten als zij dit aspect negeren.
Expertiseontwikkeling
Aan het gegroeide draagvlak onder docenten voor duurzame ontwikkeling lagen verschillende
activiteiten voor professionalisering ten grondslag. Docenten hebben het panel verteld over
studiedagen die georganiseerd zijn naar aanleiding van het Earth Charter, over de activiteiten van
the coalition of the willing, en gastsprekers. De opleidingen hebben dus systematisch (bijv. via
studiedagen) ruimte geboden voor scholingsinitiatieven rond duurzame ontwikkeling.
Uit het document ‘Personeelsbeleid AMBM 2019-en verder naar de toekomst’ blijkt dat het
personeelsbeleid erop gericht is om ‘duurzame betrokkenheid van het personeel te creëren en te
vergroten’ bij verschillende partijen (zie p. 1). Deze partijen betreffen de studenten, de academie,
het opleidingsteam, het academiebureau, het onderwijs, de collega’s en de verschillende
stakeholders waaronder het werkveld. De opleidingen veronderstellen ‘dat betrokken medewerkers
hun bijdrage leveren aan toekomstbestendige ontwikkeling, doordat ze:








Gemotiveerd zijn om professionele verantwoordelijkheid te nemen binnen de gecreëerde
professionele ruimte;
Binnen de academie voldoende uitdaging vinden om zich continu te blijven ontwikkelen;
Bereid zijn elkaar kritisch te benaderen om dusdoende continu verbetering te realiseren;
Met elkaar, studenten kwalitatief de beste opleiding aan te bieden;
Met elkaar blijven werken aan de verdere doorontwikkeling van o.a. de curricula en de (inen
externe) relaties;
Zich blijven ontwikkelen in de rol van vakman/vrouw, ondernemer, organisator en
taakvolwassen collega.’
Bron: Personeelsbeleid AMBM 2019 en verder naar de toekomst, p.1.
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De opleidingen geven professionalisering vorm als ‘samen leren’, zo blijkt uit het gesprek met het
management, het personeelsbeleid en de aanvullende reflectie die het panel eind mei ontving. Een
voorbeeld hiervan is het duo-leren. Medewerkers van AMBM adopteren als duo een thema voor
langere tijd, en betrekken hierbij de rest van het team. Één duo heeft het thema duurzaamheid en
de SDGs geadopteerd. De opleiding schrijft in de aanvullende reflectie dat vanuit dit initiatief bijna
het hele team enthousiast raakte om deel te nemen aan het onlangs aangeboden
professionaliseringstraject rond SDGs vanuit het Leer- en Innovatie Centrum van Avans.
Niveau: 3
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Criterium 2.2. Netwerk
Niveau 1: Ad hoc

Individuele medewerkers onderhouden contacten met werkveld en/of
kennisinstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Niveau 2: Samenhangend

Op het gebied van duurzame ontwikkeling onderhoudt de opleiding contacten met
bedrijven en kennisinstellingen.

Niveau 3: Systematisch

De opleiding ontwikkelt haar netwerk op basis van de gewenste uitwisseling van
kennis en expertise over duurzame ontwikkeling en het opleiden daartoe; het
wordt hierop regelmatig doorgelicht.

Niveau 4: Ketengericht

De opleiding voert onderwijs en onderzoek op het gebied van duurzame ontwikkeling
uit samen met werkveld en kennisinstellingen. Onderwijsinhoud en
onderzoeksagenda worden samen ontwikkeld en geëvalueerd.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

Het netwerk van de opleiding op het gebied van duurzame ontwikkeling bevat een
breed spectrum van maatschappelijke actoren. In haar omgeving speelt de opleiding
een erkende voortrekkersrol.

Contacten met bedrijven
Future fields
De opleidingen organiseerden in de periode 2015-2018 een aantal zogeheten Future Fields
evenementen. Dit zijn kennisuitwisselingssessies met werkveld, studenten en medewerkers waarbij
ontwikkelingen centraal staan die belangrijk zijn voor het vakgebied van de opleidingen ORM en CE.
Bij Future Fields wordt gewerkt met thema’s; duurzame waardecreatie is er één van
(Samenvattend Verslag Future Fields, januari 2017). Het panel las over de Future Fields
evenementen in de aanvullende reflectie, de verslagen en op de website van Future Fields.
De Future Fields evenementen dienen als vervanger van de traditionele Werkveldadviesraad, en
vormen een interactieve manier om stakeholders – uit het werkveld – te bevragen op hun
behoeften en beelden bij (nieuwe) curricula.
Behalve voor de doorontwikkeling van curricula, zoeken de opleidingen via Future Fields ook directe
verbinding met het bedrijfsleven voor stages, afstudeerprojecten, en vacatures. Op het online
platform van Future Fields kunnen bedrijven stages en vacatures plaatsen. Bedrijven kunnen ook
een vraag uitzetten via Future Fields. Uit de flyer voor bedrijven over ‘Future Fields’ blijkt dat
bedrijven vragen kunnen indienen rond vier thema’s: duurzame waardecreatie, de klant centraal,
internationale handel & sales en ondernemerschap. Vervolgens gaat een groep studenten, een
docent en het bedrijf tien weken aan de slag met de vraag. Via de flyer kunnen bedrijven direct
contact opnemen met vier relatiemanagers, die de verdere afstemming regelen.
Relatiemanagers & omgevingsanalyse
In de aanvullende reflectie geven de opleidingen aan dat zij met speciale relatiemanagers werken.
Behalve dat de relatiemanagers opdrachten acquireren bij het werkveld (zie ‘Future Fields’
hierboven), voeren zij ook omgevingsanalyses uit. Dit doen zij in samenwerking met partners zoals
het Avans Ondernemers Centrum of H3roes2. De Omgevingsanalyse van Avans van september
2018 die het panel bekeek, kwam tot stand na een stakeholdersdialoog die het Avans Ondernemers
Centrum organiseerde. In de stakeholdersdialoog waren de SDGs een geagendeerd thema. In het
rapport over de omgevingsanalyse wordt de adaptatie van de SDGs als één van de acht ‘algemene
metatrends’ genoemd.
Werkveldbijeenkomsten
In maart 2017 organiseerden de opleidingen een werkveldbijeenkomst waarin biobased economie
een agendapunt was. Uit het verslag blijkt dat het werkveld beaamde dat duurzame ontwikkeling
onderdeel zou moeten zijn van het onderwijs.
H3roes is “is een coöperatieve vereniging van professionals die samen de ambitie hebben om Nederland
klantgerichter maken. Het zijn specialisten, op gebieden die sterk met klantgericht ondernemen te maken hebben,
zoals onder meer marketing, sales, HR en leiderschap” (zie: http://h3roes.nl/h3roes/algemene-informatie/ ).
2
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Zij noemen onder andere maatschappelijke verantwoordelijkheid, burgerschap, systeemdenken, en
circulaire economie. Ook in een andere werkveldbijeenkomst – die de opleiding ORM organiseerde
in maart 2017 – bevroeg de opleiding het werkveld over het belang van duurzaamheid voor het
curriculum. Ook hier beaamden de aanwezigen dat dit belangrijk is; ‘Je kunt als ondernemer nog
wel opereren zonder duurzaamheid te incorporeren in je bedrijfsvoering, maar als je niet bewust
bent van duurzaamheid dan heb je wel oogkleppen op’.
Op basis van bovengenoemde en andere verslagen van werkveldbijeenkomsten concludeert het
panel dat de opleidingen CE en ORM hun netwerk in het bedrijfsleven actief en doelgericht
betrekken bij de ontwikkeling van het onderwijs. Hierbij bevragen zij hun contacten in het werkveld
ook specifiek op het onderwerp duurzame ontwikkeling.
Werkveldadviesraad en strategische partners
Naast Future Fields, heeft de opleiding CE recent weer een werkveldadviesraad opgericht.
De ledenlijst toont dat in elk geval één van de externe leden expertise inbrengt op het gebied van
duurzame ontwikkeling; een lid is namelijk projectleider Circulaire Economie bij de Provincie NoordBrabant. Verder wordt deze expertise ingebracht vanuit de lectoraten. Zowel de lector Sustainable
Strategy and Innovation als de lector New Marketing zijn lid. Deze lectoren en lectoraten vallen
onder het Avans Expertisecentrum Sustainable Business.
De opleiding ORM heeft een Klankbord Ondernemen opgericht. In het document ‘Strategische
Partners AMBM - ORM’ geeft de opleiding ORM een overzicht van haar twaalf strategische partners.
Een voorbeeld van een partner van ORM is The First Step To. Dit is een organisatie die coaching en
begeleiding biedt aan migranten die een onderneming willen opzetten. Een andere partner van ORM
is Earth Charter Nederland (Innersense). Bij de meeste partners beschrijft ORM waarom deze
partner belangrijk is; bijvoorbeeld omdat de partner een ingang vormt voor sociaal
ondernemerschap (The First Step To) of omdat er veel ‘kennis’ te verkrijgen over duurzame
ontwikkeling (Earth Charter Nederland). Het panel concludeert voor ORM dan ook dat deze
opleiding haar netwerk ontwikkelt op basis van de gewenste uitwisseling en kennis, óók op het
gebied van duurzame ontwikkeling.
De opleidingen organiseren een jaarlijks carrière-evenement, zijn lid van het internationale Businetnetwerk, en hebben een samenwerking met het Avans Ondernemers Centrum (AOC). Zij richtten
het AMBM Businesspoint op in 2015, dat ‘als doel heeft het creëren en bestendigen van duurzame
relaties met het werkveld en deze te vertalen naar relevante input voor de opleidingen’.
Contacten met kennisinstellingen
De opleidingen CE en ORM onderhouden – op het gebied van duurzame ontwikkeling – contact met
diverse kennisinstellingen. Zo is er contact met MVO Nederland, de lectoraten, o.a. van het Avans
Expertisecentrum Sustainable Business, en Earth Charter Nederland (Innersense). Ook hebben de
opleidingen veel relevante contacten gelegd op dit gebied via het Urban Living Lab.
Tijdens de auditdag vertelden het management en docenten over het Urban Living Lab. Het Urban
Living Lab is een partnerschap van de opleidingen CE en ORM op het gebied van duurzame
ontwikkeling. De partners zijn onder andere de Academie voor Gezondheidszorg, de Academie voor
Engineering en ICT, het Avans Ondernemers Centrum, Gemeente Breda, en partnerschool Lahti
University of Applied Sciences (Finland). Deze partners werken samen in een onderzoek naar de
volhoudbaarheid van stedelijke agglomeraties, waarin de SDGs fungeren als drijvende kracht.
Ook burgers, ondernemers en een bedrijf zoals Essent doen aan dit living lab mee.

©Hobéon  Beoordelingsrapport Keurmerk DHO  B Commerciële Economie, B Ondernemerschap & Retail Management, Avans Hogeschool (Breda) v2.0  12

Overweging
Het panel maakt uit de Zelfevaluatie, de aanvullende reflectie, en de verslagen op dat de
opleidingen CE en ORM op meer dan één manier het werkveld bij de opleiding betrekken. Zowel in
het onderwijs, als bij de planvorming voor vernieuwing van het onderwijs, wordt het netwerk
betrokken. Uit de huidige stukken en gesprekken kan het panel nog niet opmaken in hoeverre de
opleidingen strategische keuzes maken ten aanzien van wie zij tot WAR-lid of partner verkiezen en
waarom. De opleidingen zouden nog duidelijker mogen bepalen wie zij (vanuit hun visie op
duurzame ontwikkeling) juist wel of juist niet als partners willen betrekken.
Niveau: 3
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Criterium 2.3. Cultuur
Niveau 1: Ad hoc

Op een aantal punten neemt de opleiding maatregelen om te komen tot
gemeenschappelijke waarden rond duurzame ontwikkeling.

Niveau 2: Samenhangend

De opleiding heeft een samenhangend beleid gericht op de ontwikkeling
gemeenschappelijke waarden rond duurzame ontwikkeling en daarbij passend
gedrag van studenten en docenten.

Niveau 3: Systematisch

De opleiding wordt gekenmerkt door een cultuur waarin de waarden verbonden met
duurzame ontwikkeling centraal staan. Deze cultuur wordt actief onderhouden.

Niveau 4: Ketengericht

De opleiding ontwikkelt met haar ketenpartners gemeenschappelijke waarden rond
duurzame ontwikkeling en daarbij passend gedrag van studenten en
afgestudeerden.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

De opleiding vervult een erkende maatschappelijke rol en vormt een inspirerend
voorbeeld voor anderen.

Kernwaarden
De opleidingen CE en ORM zetten in hun Zelfevaluatie hun visie en bijbehorende waarden rond
duurzame ontwikkeling uiteen. De opleidingen hanteren drie kernwaarden voor houding en gedrag
waarin duurzame ontwikkeling verweven zit. Deze waarden zijn: (1) verantwoordelijkheid, (2)
verbinding en (3) ontwikkeling.
De opleidingen geven in de ZE voorbeelden van elementen die volgens hen kenmerkend zijn voor
de eigen cultuur; kleinschaligheid, de docent kent de student, (studie)begeleiding, en informele
uitwisseling tussen docenten. Ook zetten AMBM-medewerkers zich in goede voor goede doelen.
In deze voorbeelden herkent het panel de drie kernwaarden. Zo heeft ‘de docent kent de student’
betrekking op de kernwaarde over verbinding. Het bijdragen aan goede doelen heeft betrekking op
de kernwaarde over verantwoordelijkheid.
Uit deze voorbeelden en uit de kernwaarden leidt het panel af dat de opleidingen gericht zijn op
PEOPLE-aspecten van duurzame ontwikkeling. Tijdens de auditdag bevroeg het panel de studenten
ook op ecologische aspecten (PLANET). Het panel had de indruk dat studenten op dit vlak minder
kennis, ideeën of visie hadden. Het panel heeft de opleiding bovenstaande bevinding teruggegeven.
De opleiding heeft gereageerd dat het onderscheid vanuit hun visie niet te maken is; people en
planet gaan in hun ogen altijd samen. Studenten, ook die uit het panel, zijn voor het merendeel
bezig met projecten rond circulaire economie, zoals bijvoorbeeld: verstening van tuinen, circulaire
bedrijfskleding en hergebruik / circulariteit van staal.
Cultuur
Een belangrijk kenmerk van de gezamenlijke cultuur is, volgens het panel, de kritische houding die
studenten ontwikkelen ten aanzien van niet-duurzame aspecten. De studenten die het panel sprak
gaven aan dat zij steeds beter leren nadenken over het onderwerp, en kritischer worden, omdat zij
daar door docenten voortdurend toe worden aangezet. Die kritische houding kunnen zij moeilijk
voor zich houden, vertellen de studenten. De aanwezige stakeholders uit het werkveld reageren,
desgevraagd, op de studenten: de werkveldpartners waarderen dat studenten anders denken, en
met meerdere perspectieven en kritische vragen komen.
Zoals is besproken bij criterium 2.1 ‘personeel’, is volgens alumni ‘breder draagvlak’ voor duurzame
ontwikkeling ontstaan onder docenten CE en ORM. Studenten gaven desgevraagd aan dat zij ‘tegen
duurzaamheid mogen zijn’, maar dat zij in opdrachten gegarandeerd vragen van docenten kunnen
verwachten als zij dit aspect negeren. Hieruit blijkt dat docenten de verantwoordelijkheid nemen
om studenten op gezette tijden aan te zetten tot het denken over duurzame ontwikkeling, en de
bewustwording van studenten op dit gebied zo dus actief verhogen.
Studenten die de opleidingen volgen kunnen via de minorkeuze in meerdere of mindere mate in
aanraking komen met duurzame ontwikkeling. De minor Branding richt zich bijvoorbeeld op SDGwashing en op branding op basis van de SDGs. Tijdens de audit sprak het panel de docent die bij
deze minor betrokken is. Hij ziet dat zijn studenten een ‘moraalverandering’ doormaken. Hoe hij dit
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aanpakt als docent? “Als je studenten er heel veel mee confronteert, dan valt het kwartje wel; dan
gaan ze het vanzelf overal ook herkennen”. De opleiding hoopt dat de studenten uit deze minor, via
olievlekwerking, ook morele invloed hebben op andere delen van de opleiding.
Tot slot sprak het panel tijdens de auditdag een aantal studenten van de opleidingen CE en ORM.
Zij legden uit welke betekenis duurzame ontwikkeling voor hen heeft. Een aantal van hen merkten
op dat zij zich tijdens de opleiding ‘bewust werden’ van, zoals één van hen het omschreef, “met
hoe erg het gesteld was met duurzaamheid”’. Sommige studenten noemen als drijfveer dat zij
inmiddels ook het bewustzijn bij andere mensen over duurzame ontwikkeling zouden willen
vergroten. Andere studenten noemen bijvoorbeeld dat zij zich aangetrokken voelen tot de
oplossingskant, de samenwerking die dit vraagt, of verandermanagement op dit onderwerp bij
bedrijven.
Niveau: 3
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Criterium 2.4. Fysieke omgeving
Niveau 1: Ad hoc

Op een aantal punten neemt de opleiding maatregelen ten aanzien van de fysieke
omgeving van de opleiding.

Niveau 2: Samenhangend

Er is concreet beleid gericht op het verminderen van de ecologische voetafdruk van de
opleiding en op het bijdragen aan herstel van het milieu.

Niveau 3: Systematisch

De opleiding werkt systematisch aan het verminderen van haar ecologische voetafdruk
van de opleiding en draagt concreet bij aan herstel van de leefomgeving.

Niveau 4: Ketengericht

De opleiding neemt samen met haar ketenpartners maatregelen gericht op het
verminderen van de ecologische voetafdruk van de opleiding en haar partners en op
bijdragen aan herstel van het milieu.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

De opleiding heeft innovatieve oplossingen voor het verminderen van de ecologische
voetafdruk en voor bijdragen aan herstel van het milieu en vormt hierin een
voorbeeld voor anderen.

Beleid ecologische voetafdruk
De opleidingen schrijven in de Zelfevaluatie dat zij in principe het beleid van Avans Duurzaam 2030
volgen’. In dit beleidsstuk van Avans uit 2016 staan drie projectdoelstellingen centraal, waarvan er
één luidt: circulaire bedrijfsvoering. De opleidingen geven in de Zelfevaluatie aan te streven naar
duurzame, circulaire bedrijfsvoering op het gebied van vervoer, terreinen en
gebouwen, hardware en apparatuur, kantoorartikelen, kantoorinrichting, catering, energie en
afval. Door aan te sluiten bij de uitgangspunten en acties van Avans Duurzaam 2030, werken de
opleidingen CE en ORM volgens het panel systematisch aan het verminderen van de ecologische
voetafdruk en het bijdragen aan het herstel van het milieu.
Acties en resultaten
De opleidingen CE en ORM benoemen in hun Zelfevaluatie welke acties zij, naast de acties die
volgen uit Avans Duurzaam 2030, zelf ondernemen op PLANET-gebied. Zo maken medewerkers
gebruik van duurzamere vervoersmiddelen, zoals het OV of elektrische leenauto’s. Ook wordt
Skype als alternatief ingezet voor een fysieke ontmoeting. Om verspilling tegen te gaan, maken
medewerkers gebruik van AMBM drinkbekers. Studenten onderzoeken op dit moment het
hergebruik van koffiedrab dat binnen Avans Hogeschool geproduceerd wordt. Tot slot vertelden
studenten tijdens de auditdag dat aan de catering eisen worden gesteld, zodat de catering voldoet
aan de waarden van Avans.
Niveau: 3
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Criterium 2.5. Communicatie
Niveau 1: Ad hoc

Communicatie over duurzame ontwikkeling vindt incidenteel plaats en betreft
afzonderlijke activiteiten

Niveau 2: Samenhangend

In- en externe communicatie loopt parallel aan de uitgevoerde activiteiten rond
duurzame ontwikkeling.

Niveau 3: Systematisch

De opleiding heeft een expliciet communicatiebeleid rond duurzame ontwikkeling en
voert dit uit.

Niveau 4: Ketengericht

De communicatie over duurzame ontwikkeling vindt in afstemming met
ketenpartners plaats en wordt samen met hen uitgevoerd.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

De opleiding is hét communicatieplatform voor verschillende partijen in haar domein
op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Communicatiebeleid
De opleiding heeft nog geen expliciet communicatiebeleid rond duurzame ontwikkeling. Het
management en de docenten erkenden, tijdens het auditgesprek, dat dit voor hen een uitdaging is.
Zij vinden het ‘common sense’ om bezig te zijn met het thema. Wel zien zij in dat het waardevol
kan zijn om beter aan storytelling te doen.
Communicatie-acties
Studenten geven aan dat docenten op verzoek graag hun netwerken voor hen openstellen, zodat
studenten contacten of informatie kunnen vinden op het gebied van duurzame ontwikkeling. Wat
studenten betreft zouden de opleidingen structureler mogen communiceren over de netwerken van
docenten, en de bereidheid van docenten om studenten te introduceren. Studenten noemen verder
een app van Avans waarin items rond duurzame ontwikkeling gepresenteerd worden. Het werkveld
zegt tot slot over de communicatie dat zij zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door zich op de
nieuwsbrief te abonneren.
Het panel bekeek de opleidingswebsites van CE3 en ORM4. Het viel het panel op dat de aandacht
voor meervoudige waardecreatie, het gericht zijn op de maatschappij, en het werken naar
duurzame innovatieve concepten nog beperkt uit deze webpagina’s spreekt. Op basis van de visies
van de opleidingen, en op basis van de Opleidingskaders en de eindkwalificaties, had het panel
verwacht dat deze aspecten ook nadrukkelijker, meer profilerend, in de externe communicatie
aanwezig zouden zijn. Hier ligt nog een aandachtspunt, zo constateert het panel.
Externe communicatie kan uiteraard ook plaatsvinden via andere kanalen, zoals Facebook. Zowel
de opleiding CE als ORM beschikken over een Facebookpagina. Op de pagina van CE trof het panel
een aantal berichten aan waaruit blijkt dat studenten of medewerkers van de opleiding aan
activiteiten hebben meegedaan rond duurzaamheid. Zo vonden er posterpresentaties plaats in
februari 2019, waarbij studenten ideeën presenteerden waarmee zij hoopten bij te dragen aan
vragen rond de circulaire economie. Drie studenten dachten bijvoorbeeld na over ‘Hoe kan
Sympany de bewustwording van textielafval onder consumenten optimaal benutten, zodat het
bijdraagt aan het circulaire bedrijfsmodel?’ De opleiding ORM toont via de Facebookpagina geen
aandacht voor duurzaamheid.
Omdat de opleiding niet over een communicatiebeleid rond duurzame ontwikkeling beschikt, en
omdat communicatie hierover incidenteel plaatsvindt, concludeert het auditteam dat de opleidingen
CE en ORM voor het criterium ‘communicatie’ op niveau 1 zijn. Hierbij neigt de opleiding CE al licht
naar niveau 2, omdat in elk geval voor Facebook geldt dat hier externe communicatie over
duurzaamheidsactiviteiten plaatsvindt.
Niveau: 1
3

Voor de opleidingswebsite van CE, zie: https://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/commercieleeconomie-breda-voltijd-bachelor/introductie (bezocht op 14 maart 2019).
4 Voor de opleidingswebsite van ORM, zie: https://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/ondernemerschap-retail-management-breda-voltijd-bachelor/introductie (bezocht op 14 maart 2019).
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ONDERWIJS
Criterium 3.1. Didactiek
Niveau 1: Ad hoc

In het onderwijs worden hier en daar, afhankelijk van de docent, werkvormen
gebruikt die geschikt zijn voor het ontwikkelen van een attitude van verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling.

Niveau 2: Samenhangend

Iedere student komt gedurende de opleiding in aanraking met werkvormen die
doelgericht worden ingezet voor het ontwikkelen van een attitude van
verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling.

Niveau 3: Systematisch

Het didactisch concept wordt doelgericht ingezet voor het ontwikkelen van een
attitude van verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling. Er bestaat een
helder verband tussen visie en beleid rond duurzame ontwikkeling en het didactisch
concept.

Niveau 4: Ketengericht

De opleiding ontwerpt en voert het didactisch concept uit in interactie met de
maatschappelijke partners.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

De opleiding staat bekend om haar innovatieve didactische werkvormen gericht op
duurzame ontwikkeling.

Verband visie, beleid en didactisch concept
De opleidingen CE en ORM leggen een helder verband tussen hun visie, beleid en didactische
concept. De opleidingen leggen in de Zelfevaluatie uit dat de volgende elementen centraal staan in
hun didactiek: coachend begeleiden, activerend leren in co-creatie, en zodoende toewerken naar
een kritisch en zelfstandig opererende professional. De opleidingen nemen Transformational
Teaching als fundament, en het scaffolding principe.
De opleidingen brengen het didactische concept in de praktijk door een aantal dingen expliciet niet
te doen, en een aantal dingen juist wel. Zo schrijven de opleidingen juist géén theorieën of
modellen voor, en geven zij géén pasklare antwoorden. Docenten zetten zich juist wel extra in om
kritische vragen te stellen. Ook sparren zij met de student over inhoud, en stimuleren zij studenten
om te ontdekken, te experimenteren, en om fouten te maken.
Werkvormen
In onderstaande tabel geven we een selectie van voorbeelden van werkvormen die de opleidingen
CE en ORM inzetten rond het thema duurzame ontwikkeling. Uit de Zelfevaluatie en de tabel kan
het panel opmaken dat iedere student van de opleiding CE en ORM in aanraking komt met
werkvormen die doelgericht worden ingezet voor het ontwikkelen van een attitude van
verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling.

CE

ORM

Studiejaar 1

studenten werken aan een echt
praktijkvraagstuk voor het vak
‘Commercieel Vakmanschap’,
waaronder aan
duurzaamheidsvraagstukken.

alle studenten besteden aandacht aan
bewegen en gezond leven gedurende de
‘experience week’




workshop ‘show your true colours’
waarbij studenten hun MBTI-type
koppelen aan de SDGs
binnen bepaalde expertises besteden
studenten aandacht aan duurzaamheid,
bijv. Marketing, over trends
duurzaamheid & ethiek

Studiejaar 2

alle studenten onderzoeken hoe
bedrijven invulling geven aan de
SDGs, en hoe zij gemotiveerd
kunnen worden de 2030 doelen te
halen (vak ‘Onderzoek).



studenten maken een prototype
over de verwezenlijking van de
SDGs (bijv. eenzaamheid ouderen
verminderen).
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Het panel bekeek ook een aantal lesopdrachten waaruit blijkt dat de opleidingen aandacht voor
duurzame ontwikkeling op slimme wijze weten te integreren in het onderwijs. Zo las het panel een
lesbeschrijving over ‘verborgen kosten’ van producten. Hierbij werd verwezen naar een huis in
Groningen dat beschadigd was geraakt door gaswinning. Een ander voorbeeld van een lesopdracht
betrof een blog-schrijf-opdracht. Hierbij dienen studenten in het Engels een weblog te schrijven
over Dopper en de missie/visie achter dit bedrijf (circulariteit), of over Green Toys.
Niveau: 3
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Criterium 3.2. Kennisinhoud onderwijsprogramma
Niveau 1: Ad hoc

Het onderwijs rond duurzame ontwikkeling komt tot stand op basis van initiatieven
van docenten of studenten.

Niveau 2: Samenhangend

Basiskennis van duurzame ontwikkeling in het opleidingsdomein heeft een zichtbare
plaats in het curriculum.

Niveau 3: Systematisch

Duurzame ontwikkeling is vanuit de eindkwalificaties van de opleiding zichtbaar in
het hele curriculum verweven.

Niveau 4: Ketengericht

De kennisinhoud van duurzame ontwikkeling wordt ontworpen en gegeven in nauwe
samenwerking met werkveld en kennisinstellingen.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

Maatschappelijke organisatie waarderen het opleidingsprogramma als voorbeeld
voor opleidingen in en buiten het domein.

Het panel stelt vast dat de opleidingen CE en ORM hun visie op duurzame ontwikkeling verweven
hebben in de kennisinhoud van het onderwijsprogramma. Het panel hoorde van studenten dat zij
werken aan grote projecten, waarin meervoudige waardecreatie een rol speelt. Van alumni vernam
het panel we dat zij aandacht voor het onderwerp dienden te hebben in het afstudeerproject. Ook
bij huidige studenten is dit het geval. De opleiding heeft het onderwerp opgenomen in het
beoordelingsformulier.
Het panel constateert daarnaast dat de opleidingen de aanbeveling van het AISHE-auditpanel uit
2015 hebben opgevolgd. De aanbeveling luidde dat de opleidingen inhoudelijk nog een slag
mochten maken door in te zetten op verdieping van het concept van duurzame ontwikkeling in
relatie tot specifieke vakgebieden. Inmiddels hebben de opleidingen bepaald wat zij onder
duurzaamheid verstaan in de vakgebieden van commerciële economie en ondernemerschap & retail
management. Zoals de eindkwalificaties aangeven, richt de opleiding CE zich voor duurzaamheid op
de concepten ‘duurzame waardecreatie’ en ‘meervoudige waardecreatie’. De opleiding ORM geeft
duurzaamheid een vakspecifieke betekenis door zich te richten op het ontwikkelen van duurzame
concepten, en het ontwikkelen van social entrepreneurship. Voor het panel is het duidelijk dat beide
opleidingen duurzame ontwikkeling – via bovengenoemde vakken met basiskennis – vanuit de
eindkwalificaties zichtbaar in het curriculum hebben verweven.
De opleidingen hebben de basiskennis over duurzame ontwikkeling in het opleidingsdomein een
zichtbare plaats gegeven in het curriculum, zo stelt het panel vast. De basiskennis over de SDG’s
wordt onder andere overgedragen via de workshop True Colours. Studenten van beide opleidingen
doen mee aan deze workshop. Een ander voorbeeld is dat alle CE studenten in het vak ‘Onderzoek’
onderzoeken hoe bedrijven invulling geven aan de SDGs, en hoe zij gemotiveerd kunnen worden de
2030 doelen te halen. Een laatste voorbeeld dat specifiek voor ORM geldt, is dat studenten ORM in
jaar 2 een prototype maken over de verwezenlijking van de SDGs (bijv. eenzaamheid bij ouderen
verminderen).
Daarnaast kunnen studenten zich extra verdiepen in het onderwerp via de minorkeuze. In de minor
Branding staan bijvoorbeeld duurzame waardecreatie en duurzame merken centraal. In de minor
Biobased Technology and Innovation verdiepen studenten zich in biobased energie, en komen zij in
een multidisciplinaire insteek van het vak tot duurzame businessplannen. Via de minoren vindt dus
(ook) de vertaalslag plaats, zo observeert het panel.
Niveau: 3
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Criterium 3.3.A

Leren in het werkveld

Niveau 1: Ad hoc

Het perspectief van duurzame ontwikkeling in onderzoeks- en praktijkopdrachten is
afhankelijk van de individuele docent of student.

Niveau 2: Samenhangend

Elke student voert in de opleiding minimaal één keer een praktijkopdracht uit vanuit
het perspectief van duurzame ontwikkeling.

Niveau 3: Systematisch

Bij de uitvoering van opdrachten in het werkveld hanteren studenten het perspectief
op duurzame ontwikkeling.

Niveau 4: Ketengericht

De opleiding voert samen met werkveld en kennisinstellingen projecten uit, gericht
op innovaties voor duurzame ontwikkeling in de beroepspraktijk.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

De opleiding is speelt een leidende rol in multidisciplinaire innovatieprojecten in het
werkveld, samen met maatschappelijke organisaties, onderwijs- en
kennisinstellingen.

Commerciële Economie
Binnen de opleiding CE kunnen studenten een aantal keer de keuze maken om aan een opdracht te
werken waarin duurzame ontwikkeling een grote rol speelt. Alle studenten CE werken in jaar 1 en
jaar 2 voor het vak ‘Commercieel Vakmanschap’ aan een praktijkvraagstuk voor een echte
opdrachtgever. Dit doen zij in ‘learning communities’. De praktijkvraagstukken kunnen over
duurzame waardecreatie gaan, zo schrijft de opleiding in de Zelfevaluatie (p. 17), of de klant
centraal stellen, internationale handel en sales, of ondernemerschap. Een voorbeeld hiervan is dat
tweedejaarstudenten werkten aan een opdracht over klimaatadaptieve oplossingen voor
buitenruimtes, waarbij zij specifiek nadachten over verstening van tuinen.
In jaar 3 werken alle studenten CE verplicht aan een opdracht waarin duurzame
ontwikkeling/meervoudige waardecreatie centraal staat. In dit betreffende jaar werken alle
studenten CE aan projectopdrachten van MVO Nederland. Het uitgangspunt voor de opdracht is
‘van commercieel probleem naar een duurzaam implementeerbaar advies’ (Zelfevaluatie p. 19).
Studenten leveren tevens voor de opdrachtgever een casusbeschrijving op, waarin zij vaststellen in
hoeverre de opdrachtgever een nieuw businessmodel hanteert, en meervoudige waarde creëert.
Studenten CE brengen in het tweedejaars ook bezoeken aan bedrijven. Hierbij wordt de link gelegd
naar duurzame bedrijfsstrategie. Een voorbeeld hiervan was het bezoek aan Heineken.
Ondernemerschap & Retail Management
Binnen de opleiding ORM werken studenten in het vak ‘Adviesvaardigheden’ aan het ontwikkelen
van een houding van verantwoordelijkheid en respect voor andere culturen. De studenten helpen
statushouders met een vraag die zij hebben over het opstarten van een eigen onderneming.
Zo werken de studenten dus aan een duurzaamheidsvraagstuk bij een externe organisatie,
namelijk bij First Step To dat statushouders begeleidt bij het oprichten van een bedrijf.
Gezamenlijk
Verder lopen zowel studenten CE als studenten ORM verplicht een meeloopstage gedurende de
opleiding. In deze stage voeren zij allemaal een duurzaamheidsscan uit bij hun bedrijf. In de scan
staat de vraag centraal hoe en waarom het bedrijf duurzaamheid inzet als onderscheidend
vermogen. Ook beantwoorden studenten de vraag aan welke SDG’s het bedrijf een bijdrage levert.
Voor het afstuderen werken studenten van beide opleidingen aan een commercieel
praktijkvraagstuk. Dit betreft een vraagstuk van een echte opdrachtgever. Omdat alle studenten in
hun reflectieverslag expliciet aandacht moeten besteden aan het onderwerp ‘verantwoord
handelen’, hanteren alle studenten het perspectief op duurzame ontwikkeling bij het afstuderen.
Het panel heeft tijdens de auditdag de beoordelingsformulieren van het eindwerkstuk bekeken, en
hieruit bleek dat studenten ook daadwerkelijk beoordeeld worden op ‘verantwoord handelen’.
Dit vindt het panel sterk.
Niveau: 3
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Criterium 3.3.B

Leren in het onderzoek

Niveau 1: Ad hoc

De aanwezigheid van duurzaamheids-aspecten in onderzoeksprojecten is afhankelijk
van de individuele docent of student.

Niveau 2: Samenhangend

De opleiding draagt er zorg voor, dat iedere student in minimaal één onderzoek een
integraal perspectief op duurzame ontwikkeling hanteert.

Niveau 3: Systematisch

Docenten en studenten hanteren een integraal perspectief op duurzame ontwikkeling
bij het beantwoorden van hun onderzoeksvraag.

Niveau 4: Ketengericht

De opleiding is betrokken in onderzoeksprogramma’s met andere kennis- en
onderzoeksinstellingen en, gericht op duurzame innovaties in de discipline.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

De opleiding speelt een leidende rol in multidisciplinaire
onderzoeksprogramma’s samen met maatschappelijke organisaties, onderwijs- en
kennisinstellingen.

Verankering onderzoek
AMBM zit middenin een heroriëntatie van het onderzoek naar een verdere verankering van de
SDG’s in het onderzoek samen met andere (kennis)partners. AMBM heeft in navolging van de
aanbeveling uit het AISHE beoordelingsrapport uit mei 2015 het Expertisecentrum Sustainable
Business en in het bijzonder de lectoraten Sustainable Strategy and Innovation en New Marketing
nauw betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs en onderzoeksprojecten.
Studenten en alumni
Studenten van CE hebben onderzoeksopdrachten op het gebied van duurzaamheid in zowel jaar 2
als jaar 3. Ook studenten van ORM moeten onderzoek doen waarin duurzaamheid integraal dient te
worden meegenomen, dat is ook onderdeel van de beoordelingscriteria.
Een aantal studenten van AMBM doet ook onderzoek in samenwerking met lectoraten. Studenten,
en alumni, die een onderzoek in samenwerking met een lectoraat hebben gedaan ervaren dat als
een meerwaarde en stellen dat alle studenten eigenlijk die ervaring zouden moeten hebben.

Niveau: 3
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RESULTATEN
Criterium 4.1. Afgestudeerden
Niveau 1: Ad hoc

Sommige afgestudeerden zijn in staat om in het werkveld of onderzoeksdomein een
bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Niveau 2: Samenhangend

Alle afgestudeerden zijn in staat om in het werkveld of onderzoeksdomein een
onderbouwde bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Niveau 3: Systematisch

Alle afgestudeerden zijn in staat om in hun beroepspraktijk of onderzoeksdomein de
betekenis van duurzame ontwikkeling duidelijk te maken en veranderingen te
initiëren.

Niveau 4: Ketengericht

Afgestudeerden zijn competent om in het werkveld of onderzoeksdomein op te
treden als ambassadeurs en innovators op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

Afgestudeerden spelen een initiërende rol bij de verduurzaming van het domein,
zowel in de kennisontwikkeling als in de beroepspraktijk.

Afgestudeerden
Alle studenten dienen sinds een paar jaar expliciet aandacht te besteden aan verantwoord
handelen in hun reflectieverslag: maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en
duurzaamheid zijn daarbij verplicht onderwerp van aandacht. Niet alleen besteden studenten
expliciet aandacht aan verantwoord handelen, in toenemende mate betreffen de
afstudeeropdrachten ambities of vragen van organisaties aangaande duurzame ontwikkeling.
Uit het gesprek met de afgestudeerden blijkt dat alle afgestudeerden in staat zijn een bijdrage te
leveren aan duurzame ontwikkeling en dat ze in staat zijn duurzaamheid integraal mee te nemen in
hun aanpak, waarmee ze veranderingen tot stand kunnen brengen.
Werkveld
Uit het gesprek met het werkveld blijkt een grote waardering voor afgestudeerde studenten van
AMBM. Opvallend aan de afgestudeerde studenten van AMBM is dat ze doorvragen naar de kern,
ook wanneer het gaat om de samenhang tussen MVO, ethiek en duurzaamheid. Ze gaven aan dat
de afgestudeerden van AMBM in staat zijn een onderbouwde bijdrage te leveren aan duurzame
ontwikkeling en dat zij in staat zijn mee te denken in innovatieve oplossingen.
Bevinding
Het panel ziet en hoort veel waardering bij het werkveld over de afgestudeerden van de opleiding
ten aanzien van hun onderzoekende en constructief kritische vragen die duidelijk getuigen van een
integraal perspectief op duurzame ontwikkeling. Deze bevindingen van het werkveld ziet het panel
ook terug in de eindwerken van studenten die het heeft bestudeerd.
Niveau: 3
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Criterium 4.2. Innovaties
Niveau 1: Ad hoc

Onderzoeks- en/of afstudeerprojecten leiden nu en dan tot innovatieve oplossingen
voor met duurzame ontwikkeling verbonden vraagstukken.

Niveau 2: Samenhangend

De opleiding stimuleert om in onderzoeks- en/of afstudeerprojecten tot innovatieve
oplossingen te komen voor met duurzame ontwikkeling verbonden vraagstukken.

Niveau 3: Systematisch

Onderzoek en onderwijs zijn systematisch gericht op het ontwikkelen van duurzame
innovaties in beroepspraktijk en onderzoeksdomein.

Niveau 4: Ketengericht

In onderzoek en onderwijs werkt de opleiding samen met externe partners om tot
duurzame innovaties in kennisdomein en beroepspraktijk te komen.

Niveau 5: Een voorbeeld voor anderen

De innovatieve duurzame oplossingen die in onderzoek en onderwijs van de
opleiding, samen met de ketenpartners, gerealiseerd zijn, hebben bekendheid in de
bredere omgeving.

Innovatief gehalte
AMBM maakt duidelijk in de ZE en in de gesprekken dat zij de afgelopen jaren duurzaamheid als
onderdeel van hun DNA integraal meenemen. Dat heeft ook consequenties voor de didactiek, zoals
al eerder genoemd is, en ook voor het stimuleren van creativiteit en experimenteerruimte om
innovaties te realiseren.
De alumnigroep gaf tijdens het gesprek aan dat creativiteit en innovatie sterk gestimuleerd worden
en dat zij daarmee het innovatieve gehalte van de opleidingen heel groot vinden. Daarbij is er veel
aandacht voor dat je mag afwijken, dat je fouten mag maken, dat je buiten de lijntjes mag kleuren.
Alumni gaven aan dat de docenten van AMBM ook graag buiten de lijntjes kleuren.
Tijdens de auditdag vroeg het panel studenten hoe innovatief zij hun opleiding vonden op het
gebied van duurzame ontwikkeling. De studenten vonden het cijfer ‘7’ gepast. Zij gaven aan dat de
opleidingen hen telkens laat nadenken over het concept, bij ieder product of dienst die zij
ontwikkelen. Een andere student vond de introductieweek heel innovatief, waarbij op sociale
aspecten van duurzaamheid werd ingegaan. In dit straatje past ook de Quantum Academy die de
opleiding naar Nederland haalde.
Vanuit het werkveld heeft het panel vernomen dat studenten gericht zijn op het constructief kritisch
meedenken met ‘de klant/opdrachtgever’, om te komen tot innovatieve oplossingen.
De bevinding van het panel is dat AMBM studenten stimuleert om tot innovatieve oplossingen te
komen voor met duurzame verbonden vraagstukken, docenten en werkveldpartners zijn er
systematisch op gericht om studenten innovaties in het beroepsdomein en onderzoeksdomein te
laten ontwikkelen.
Niveau: 3
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ALGEMEEN OORDEEL
Hier volgt een algemeen oordeel waarin de oordelen per criterium worden afgewogen en een
algemeen, integraal oordeel wordt gegeven over de mate van integratie van duurzame ontwikkeling
in de opleidingen. Het aantal sterren loopt gelijk met het integrale oordeel over de opleiding, dus
een opleiding in fase 3 , ontvangt een keurmerk met 3 sterren, enz. Voor de beslisregels (wat
moet er minimaal zijn, wanneer is een onvoldoende aanvaardbaar en wanneer niet) zie het
beoordelingskader AISHE 2016.
Ten opzichte van de vorige audit hebben de opleidingen flinke stappen voorwaarts gemaakt. Er is
een duidelijke omslag gekomen een aantal jaar geleden – gaven ook studenten aan – door
duurzame ontwikkeling integraal onderdeel te maken van het AMBM-curriculum. Duurzame
ontwikkeling is niet alleen in het curriculum verankerd, maar het blijkt ook de volgende punten:

Visie en strategie

Eindkwalificaties

Professionalisering: niet alleen het onderwijs personeel, maar ook het ondersteunend
personeel wordt meegenomen in de professionalisering om integraal te werken vanuit dezelfde
visie.

Didactiek:
o de manier waarop er coachend en in co-creatie met studenten wordt gewerkt sluit aan bij
de filosofie van de SDG’s: niemand blijft achter, iedereen doet mee.
o Alle drie de onderdelen van een competentie – kennis, vaardigheden en houding –krijgen
expliciet aandacht in het curriculum als het gaat om het ontwikkelen van en integrale visie
op duurzame ontwikkeling.

Samenwerking met lectoraten
Al met al constateert het panel een systematische aanpak van vrijwel alle relevante onderdelen van
de beoordelingscriteria. Overwegende dat een systematische aanpak het onderscheidende verschil
is tussen fase 2 en fase 3, acht het auditpanel over voldoende bewijs te beschikken voor een
overall waardering op het niveau van fase 3.
Onderdeel

Opleiding

Doelen

Personeel en
organisatie

Onderwijs

Resultaten

Commerciële
Economie

Ondernemerschap & Retail
Management

Visie

3

3

Strategie

3

3

Eindkwalificaties

3

3

Personeel

3

3

Netwerk

3

3

Cultuur

3

3

Fysieke omgeving

3

3

Communicatie

1

1

Didactiek

3

3

Kennisinhoud programma

3

3

Onderzoek en\of beroepspraktijd
Leren in het werkveld (hbo) /leren in het onderzoek(wo)

3

3

Afgestudeerden

3

3

Innovaties

3

3
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AANBEVELINGEN
Het auditpanel heeft op basis van het voorgaande de volgende aanbeveling van AMBM:
1. De opleidingen CE en ORM zouden zichzelf minder tekort doen als zij een expliciet
communicatiebeleid opstellen op basis waarvan ze bijbehorende activiteiten tot uitvoering
zouden brengen. Het advies van het panel is dan ook om een communicatiebeleid op te stellen.
2. Het enthousiasme van studenten die hun onderzoek bij een lectoraat hadden gedaan was
dermate groot, dat ze aangaven dat alle studenten die kans zouden moeten krijgen. Het panel
adviseert de opleidingen dit enthousiasme te onderzoeken en te analyseren om dat te kunnen
vertalen in een onderzoeks-aanpak die enthousiasmerend is voor alle studenten.
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BIJLAGE: PROGRAMMA
AISHE audit d.d. 22 maart 2019
Hogeschoollaan 1, Breda, ruimte HA522.

09.00 - 09.30

Ontvangst Hobéon

09.30 - 10.30

Gesprek met de directie, docenten (ORM/CE) en lector

10.45 - 11.15

Onderling overleg Hobéon

11.15 - 12.15

Gesprek met studenten en werkveld

12.30 - 13.30

Onderling overleg en lunch

13.30 - 14.30

Gesprek met alumni en werkveld

14.45 - 15.15

Onderling overleg Hobéon

15.15 - 15.45

Evaluatie en feedback

NB. In verband met de privacywetgeving zijn hier uitsluitend de functies/rollen van
gesprekspartnersopgenomen. De namen van de gesprekspartners zijn bij het auditpanel bekend.

©Hobéon  Beoordelingsrapport Keurmerk DHO  B Commerciële Economie, B Ondernemerschap & Retail Management, Avans Hogeschool (Breda) v2.0  27

©Hobéon  Beoordelingsrapport Keurmerk DHO  B Commerciële Economie, B Ondernemerschap & Retail Management, Avans Hogeschool (Breda) v2.0  28

