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DEEL 1 Algemeen deel
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Vaststelling

Dit opleidingsstatuut is vastgesteld door de academiedirecteur op 4 juli 2022 na instemming van de
opleidingscommissie op 3 juni 2022 en instemming van de academieraad op 27 juni 2022.
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1  Over het opleidingsstatuut

In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is in artikel 7.59 verplicht gesteld dat een
hogeschool zoals HAN University of Applied Sciences (hierna: HAN), een studentenstatuut vaststelt en bekend
maakt. Het Studentenstatuut bestaat uit twee delen: het instellingsspecifieke deel (dat wij het  'Studentenstatuut’
noemen) en het opleidingsspecifieke deel, dat wij het ‘Opleidingsstatuut’ noemen.

Het opleidingsstatuut bestaat uit drie delen:

Deel 1: Algemeen deel
Deel 2: Onderwijs- en examenregeling, waarin het onderwijs, de examens en de tentamens van jouw
opleiding zijn geregeld
Deel 3: Overige regelingen

Deel 1 is zuiver informatief. Daaraan zijn geen rechten te ontlenen. Aan de overige delen worden wel rechten en
verplichtingen ontleend; dat zijn juridisch geldende regelingen.

1.1  Voor welke opleiding(en) geldt dit opleidingsstatuut?

Dit is het opleidingsstatuut van de volgende opleiding(en) van de HAN die zijn opgebouwd uit onderwijseenheden:

Opleiding Inrichtingsvorm CROHO-nummer Graad na diplomering

B Commerciële Economie voltijd 34402 Bachelor of Science

Dit opleidingsstatuut bevat informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs,
studentenvoorzieningen, voorzieningen betreffende studiebegeleiding, de onderwijs- en examenregeling en andere
opleidingsspecifieke regelingen die de rechten en plichten van studenten beschrijven. Waar in het vervolg van dit
document gesproken wordt over ‘de opleiding' bedoelen we voornoemde opleiding(en).

1.2  Hoe lees je dit opleidingsstatuut?

We hanteren de gewone spellingsregels voor de Nederlandse taal (Het Groene Boekje).
Met ‘je’ bedoelen we vooral jou als student of extraneus, ingeschreven aan de HAN voor deze opleiding, maar ook
anderen zoals aspirant-studenten.

1.3  Hoe lang is het opleidingsstatuut geldig?

De opleidingen van de HAN maken voor elk studiejaar een nieuw opleidingsstatuut. Het opleidingsstatuut van een
studiejaar geldt voor iedereen die in dat studiejaar staat ingeschreven voor de opleiding. Het maakt niet uit in welke
fase van je studie je als student of extraneus zit of in welk jaar je bent gestart. De digitale versie van jouw
opleidingsstatuut vind je hier:  Zie HAN Insite > jouw opleiding.

Dit opleidingsstatuut geldt voor het studiejaar 2022-2023: vanaf 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.
Voor studenten die per 1 februari 2023 starten met hun opleiding gelden tijdens hun 'jaar' dus achtereenvolgens
twee verschillende opleidingsstatuten: dit opleidingsstatuut en dat van het volgende studiejaar.

Ben je al in een eerder studiejaar ingeschreven voor de propedeuse of postpropedeuse van de opleiding en werkt
de opleiding met een vernieuwd curriculum of een veranderde onderwijs- en examenregeling?
Dan zullen sommige bepalingen in de onderwijs- en examenregeling gelden uit een opleidingsstatuut van een
eerder studiejaar.
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1.4  Hoe komt het opleidingsstatuut tot stand?

Het opleidingsstatuut voor de opleiding wordt jaarlijks door de academiedirecteur vastgesteld op basis van het
Kader opleidingsstatuut: een model dat voor de hele HAN geldt.

De academieraad oefent de medezeggenschapsrechten op het opleidingsstatuut uit, maar alleen voor zover de
medezeggenschapsraad van de HAN deze rechten niet al via het Kader opleidingsstatuut heeft uitgeoefend en voor
zover die rechten niet aan de opleidingscommissie zijn toegedeeld. Hoe dit precies in elkaar steekt is in het
medezeggenschapsreglement en het Reglement opleidingscommissie geregeld.

De examencommissie van de opleiding wordt vooraf om advies gevraagd.

De hierbij betrokken organisatieonderdelen van de HAN proberen er voor te zorgen dat het nieuwe opleidingsstatuut
jaarlijks vóór 1 juli is gepubliceerd.

1.5  Samenhang opleidingsstatuut, studentenstatuut en inschrijvingsreglement

Het Opleidingsstatuut is een onderdeel van het Studentenstatuut. Het Studentenstatuut geldt voor de hele HAN. In
het Studentenstatuut staan alle rechten en plichten van studenten en de HAN. Vindplaats
Studentenstatuut: Rechten en plichten (han.nl).

De regels over aanmelding, toelating, vooropleiding, selectie en inschrijving vind je in het Inschrijvingsreglement. In
het opleidingsstatuut vind je alleen enkele specifieke aanvullingen daarop. Deze aanvullingen mogen niet in strijd
zijn met de regels in het inschrijvingsreglement. 
Het Inschrijvingsreglement is te vinden via: www.han.nl.

https://www.han.nl/studeren/succesvol-studeren/rechten-plichten/
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2  Het onderwijs bij de HAN

Jouw opleiding maakt deel uit van het onderwijsaanbod van de HAN. De HAN heeft een overkoepelende missie en
visie op het hoger onderwijs. Jouw opleiding kleurt deze visie op haar eigen manier in. De missie en visie van de
HAN is beschreven in het HAN Instellingsplan. Dit plan vind je op www.han.nl.
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3  Informatie over jouw opleiding

3.1  Missie en visie van jouw opleiding

Wij willen je opleiden tot de beste young professional, gespecialiseerd in sales en online marketing in nationale en/of
internationale settings, zodat je aantoonbaar toegevoegde waarde kunt leveren aan (commerciële) organisaties en
hun klanten en probleemloos in een internationale omgeving kunt functioneren. We willen je leren flexibel om te
gaan met veranderende omstandigheden en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. We stimuleren je om
initiatiefrijk te zijn met het lef om je - onderbouwde - mening te geven, te onderzoeken, te ondernemen en
zelfstandig te werken. Wij noemen dat respectvol assertief. Als kennisinstelling leveren wij, samen met organisaties,
een bijdrage aan jouw kennisontwikkeling en aan innovatie, zowel binnen de nationale als internationale context op
het gebied van sales en online marketing.

3.2  Inhoud en organisatie van jouw opleiding

In aansluiting op onze missie en op trends en ontwikkelingen in het beroepenveld en de maatschappij, kiest de
opleiding Commerciële Economie (CE) van de HAN voor een brede basis en vier afstudeerrichtingen, te weten
Marketing, Sales, Internationale Marketing & Sales, alsmede Commerciële Economie-Innovation .

Marketing, Sales, Internationale Marketing & Sales, Commerciële Economie-Innovation

Als afgestudeerde beschik je over een goed fundament op het gebied van Marketing, Sales en Internationale
Marketing & Sales (IMS) of Commerciële Economie-Innovation en heb je gekozen voor één van deze
afstudeerrichtingen. Je beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden waarmee je voorbereid bent op commerciële
functies op operationeel/uitvoerend, tactisch/middenkader- en strategisch/managementniveau. De opleiding moet
jou in staat stellen om kennis en vaardigheden te verwerven en ervoor zorg dragen dat je als pas afgestudeerde in
staat bent om uiteindelijk door te groeien naar een leidinggevende functie.

CE-Innovation

In aansluiting op onze misse en de trends en ontwikkelingen in het beroepenveld en de maatschappij, heeft de
opleiding CE ervoor gekozen om per 1 september 2021 een traject en afstudeerrichting in innovatie in het
economisch domein aan te bieden. Als afgestudeerde beschik je over de kennis, inzicht en vaardigheden om in de
(business)innovator-rol in het beroepenveld aan de slag te gaan. Je beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden
waarmee je voorbereid bent om innovatie op operationeel/uitvoerend, tactisch/middenkader- en
strategisch/managementniveau uit te voeren. De opleiding CE stelt je in staat om kennis en vaardigheden te
verwerven, en ervoor zorg te dragen dat je als pas afgestudeerde instaat bent om uiteindelijk door te groeien naar
een leidinggevende functie. CE-Innovation is in de OER opgenomen als traject van CE.

Hoe doen we dit? 

Een onderwijseenheid (een owe bestaat uit 1 of meerdere lesmodules) neemt altijd een actueel thema, een
probleem of project uit de realiteit als uitgangspunt. Je krijgt kennis van hoofdbegrippen, inzicht in essenties en in de
samenhang en we leren je nadenken over verbanden, zodat je in de reële beroepspraktijk professioneel en
zelfstandig kan handelen. 

In elke owe hebben we aandacht voor de commercieel economische context van het vraagstuk en maken we een
analyse van het probleem. 

Elke owe is afwisselend qua inhoud en werkvormen. De inhoud is uitdagend. Werkvormen hebben een duidelijk doel
en leiden tot snelle feedback/feedforward. Owe’s zijn in beginsel niet langer dan één periode, maar hiervan kan
worden afgeweken als de inhoud daarom vraagt. 
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Owe’s bieden je als student de ruimte om je eigen ervaringen, onderwerpen en vraagstukken in te brengen. Eigen
inbreng wordt gewaardeerd. Onze docenten zullen je op allerlei manieren uitnodigen en motiveren om zelf
oplossingen te bedenken voor een vraagstuk. 

Naarmate je studie vordert, zal de sturende rol van de docent kleiner worden en je eigen verantwoordelijkheid
groter. Om vraagstukken zelfstandig te kunnen oplossen, heb je een onderzoekende houding nodig. Dat stimuleren
wij door je uit te nodigen om zelf met vraagstukken te komen en naar de theorie op zoek te gaan. Uiteraard
ondersteunen onze docenten je hierbij waar nodig. 

3.3  Hoe wij opleiden en begeleiden

Hoe geven we uitvoering aan onze missie?

De opleiding CE gaat ervan uit dat verandering de enige constante is. Daarom willen wij continu grenzen verleggen.
Dit betekent dat studenten en docenten continu nieuwe competenties verwerven. Dat vereist een kritische,
onderzoekende, flexibele en wendbare houding van onze docenten en studenten.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat je het beste leert in een authentieke omgeving, zoeken we de verbinding tussen
werkveld en opleiding, student en opleiding en student en werkveld. Je leert dus altijd door middel van
praktijkopdrachten en in realistische beroepssituaties. Zo is ons onderwijs een samenwerking tussen student,
docent en werkveld.

Ons opleidingsprofiel is sterk gericht op de wendbare professional. De kernpunten uit het landelijk opgestelde
opleidingsprofiel, de zogenoemde leeropbrengsten (zie ook hoofdstuk 4), bieden voldoende flexibiliteit om een
lokale kleur aan te brengen in de opleiding.

Deze leeropbrengsten zijn:

Koers bepalen
Waarde creëren
Business Development
Realiseren

 Daarnaast beschik je als CE-professional over verschillende soft skills.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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Continu leren

Je wordt als student benaderd als beginnend professional. Dat houdt in dat we vanuit jouw eigen kwaliteiten werken
en jou keuzemogelijkheden bieden. Je wordt uitgedaagd, zodat je je talenten kan versterken en jezelf continu kan
ontwikkelen. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het beroepsprofiel. De opleiding biedt je
daarvoor een veilige leeromgeving en benadert je vanuit een positieve grondhouding waarin je jezelf leert managen
en ontwikkelen.

 Een veilige leeromgeving betekent ook dat we je niet in het diepe gooien. Je krijgt goede begeleiding en er is
sprake van een didactische opbouw vanaf leerjaar één tot en met vier, waarin we steeds meer van je vragen:
(leer)taken worden complexer, er wordt meer gevraagd van je leerhouding en -vaardigheden en je zelfstandigheid.
Zo word je systematisch begeleid naar het vereiste eindniveau.

 Concreet betekent dit het volgende:

we doen een steeds groter beroep op je intrinsieke motivatie en zelfstandigheid wat betreft leren,
kennisontwikkeling en uitvoering van opdrachten;
je maakt steeds meer zelf keuzes in de manier waarop je leert en qua inhoud;
de complexiteit van de opdrachten neemt toe van meer gesimuleerde praktijksituaties naar reële
praktijksituaties; 
bij opdrachten zijn steeds meer vakgebieden en / of stakeholders betrokken.

 Leren door te doen

‘Doen’ creëert een persoonlijke ervaring die op verschillende plekken in je geheugen wordt opgeslagen. Een
persoonlijke ervaring gaat gepaard met emotie waardoor je die ervaring makkelijker kunt oproepen. Daarnaast zijn
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algemene kennis, feiten en begrippen ook van belang voor de professional. De koppeling tussen ervaring en
kennis/feiten zorgt voor duurzaam leren. Door te werken aan een vraagstuk uit de praktijk (doen) raak je sneller
doordrongen van nut en noodzaak van de leerinhoud en koppel je sneller ervaring aan kennis.

Begeleiden

De docent treedt naarmate de opleiding vordert steeds minder sturend op. Je krijgt steeds meer ruimte en de
begeleiding zal vaker bestaan uit vragen stellen in plaats van antwoorden geven. Als student ben je verantwoordelijk
voor je eigen gedrag. Je zult dus een mindset moeten krijgen, waarin je (pro)actiever wordt, consequenties van je
eigen gedrag leert accepteren, zelfdiscipline ontwikkelt en resultaatgericht wordt. Daarbij word je wel gecoacht en
begeleid.

Je leert jezelf managen door steeds complexere lesstof, steeds minder sturing, zelf leerinhouden en vraagstukken in
te brengen en zelf te bepalen wanneer je getoetst wilt worden. Om dit te stimuleren geeft de docent het goede
voorbeeld. Alles wat de docent richting de student doet, staat in het teken van teach as you preach.

3.4  Stages en/of werkplek

Bij leren door te doen, horen natuurlijk stages. Het ultieme middel om kennis te maken met je toekomstige beroep
en te testen of je de kennis die je in de eerste twee jaren hebt opgedaan ook kunt toepassen. In het derde jaar van
de opleiding ga je op stage. In principe in het eerste halve jaar (E-cluster), maar maatwerk is mogelijk.

Je mag voor de stage je voorkeur aangeven voor een specifieke context. Als je van plan bent te kiezen voor de
Internationale afstudeerrichting, moet je in het buitenland stage lopen, of bij een internationaal opererende
onderneming in Nederland, met als voertaal Engels of een andere vreemde taal.

Ten slotte ga je in het vierde (afstudeer-)jaar op afstudeerstage. Met die stage toon je aan dat je op HBO-niveau
functioneert als professional. In die stage implementeer je bijvoorbeeld een eerder gemaakt advies bij het bedrijf of
volg je een traineeship, een andere invulling is ook mogelijk. Je hebt hierin veel vrijheid, als je maar aantoont dat je
het HBO-niveau hebt bereikt.

3.5  Hoe werkveld en beroepenveld zijn betrokken

De Beroepenveldcommissie (BVC) van CE is actief betrokken bij de opleiding. De BVC vergadert drie tot vier keer
per jaar. Tijdens die vergaderingen wordt de aansluiting van de opleiding op het beroepenveld besproken. De leden
van de BVC zijn als coach beschikbaar voor alle studenten, vanaf het eerste jaar en ook geven de leden gastlessen.

Het beroepenveld is betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum en - vanzelfsprekend - de stages. We
organiseren regelmatig klankbordsessie waarvoor we de BVC en andere ondernemingen uit het beroepenveld
uitnodigen om mee te denken over de permanente ontwikkeling van het curriculum.

3.6  Lectoraten en kenniscentra

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om professionals die snel en adequaat kunnen inspelen
op nieuwe omstandigheden én met een onderzoekende houding naar hun vakgebied kunnen kijken. Om dergelijke
professionals op te kunnen leiden bieden opleidingen actueel en responsief onderwijs aan dat in verbinding staat
met het veranderende werkveld. Daarvoor is een goede relatie met het werkveld en praktijkgericht onderzoek
essentieel. Daarom werken we in de driehoek: onderwijs-werkveld- onderzoek.

 Het onderzoek binnen de academie richt zich op

1) het in stand houden en bevorderen van de onderwijsdoelstelling door onze studenten onderzoekend vermogen
aan te leren. Dit is een essentieel aspect van de doelstelling van de HAN als University of Applied Sciences. Kennis
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en innoverend vermogen worden steeds belangrijker en economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen
om professionals die snel en adequaat kunnen inspelen op omstandigheden en met een onderzoekende houding
naar hun vakgebied kunnen kijken. Het onderzoekend vermogen krijgt vorm op vraag vanuit het onderwijs. De
opleidingen zijn eigenaar van en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs dat
betrekking heeft op het aanleren en toepassen van het onderzoekend vermogen bij studenten.

2) kennisontwikkeling ten dienste van de driehoek. Hiermee wordt bedoeld het leveren van bijdragen aan het
oplossen van praktijkvragen. Daarnaast het bijdragen aan het onderwijs door de uitkomsten van onderzoek
(“kennis”) te delen met docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs en mee te denken over de toepassing van
die kennis in het onderwijs. Ook de bijdrage van onderzoekers bij het inbrengen van onderzoeksopdrachten in het
onderwijs leidt tot onderwijsverbetering. Tot slot wordt ook gewerkt aan kennisontwikkeling ten behoeve van het
eigen kennisdomein.

In de academie Business en Communicatie zijn twee lectoraten en een associate lectoraat actief. Het Lectoraat
Human Communication Development wordt geleid door dr. Els van der Pool en het nieuwe lectoraat Kansrijk
Ondernemen wordt door dr.ir. Thomas Lans aangestuurd. Het associate lectoraat Customer Insights wordt bemenst
door dr. Debra Trampe.  De lectoraten verenigen zich in het Kennis- en Innovatiecentrum Business &
Communicatie. Meer informatie over de lectoraten en het praktijkgerichte onderzoek dat wordt uitgevoerd kun je
vinden op de
website: https://www.han.nl/onderzoek/lectoraten/lectoratenfinder.xml#/academie-Academie-Business-en-Communi
catie

Zowel het lectoraat HCD als het lectoraat Kansrijk Ondernemen heeft een zgn. kenniskring met een aantal docent-
onderzoekers die samen met de lector en de associate lectoren helpen bij het doen van onderzoek. Behalve binnen
de lectoraten wordt ook onderzoek gedaan binnen de expertisecentra Sales en Digital Marketing van de opleiding
CE.

Binnen onze onze academie werken docenten, studenten, werkveld en onderzoekers  samen aan projecten waarin
concrete oplossingen worden bedacht om de beroepspraktijk van de business- en communicatieprofessional te
innoveren, op basis van praktijkgericht onderzoek. Door intensieve samenwerking in deze ‘Driehoek’, blijven zowel
studenten als werkveld op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied communicatie; vakinhoudelijke
standpunten worden gedeeld, waardoor de opleiding snel kan inspelen op trends. 

3.7  Keuzemogelijkheden in je opleiding

In de opleiding staan vier leeropbrengsten centraal: Koers bepalen, Waarde creëren, Business Development en
Realiseren. Daarnaast natuurlijk het verwerven van de 21st Century Skills (zie hiervoor ook 4.2). 

Binnen de CE- opleiding kun je kiezen voor vier afstudeerrichtingen: Sales, Marketing, Internationale Marketing &
Sales en CE-Innovation. De opleiding leidt niet op tot specialisten. Als CE’er ben je multidisciplinair opgeleid binnen
de domeinen (internationale) marketing en sales. Je bent dus breed inzetbaar. Met een minor en de vrije ruimte in
het tweede en vierde jaar van de opleiding, heb je de mogelijkheid om je in een zelf gekozen aandachtsgebied
verder te verdiepen, zoals Duits of Spaans, professionalisering, enzovoorts. Je ontvangt bij afstuderen een diploma
Commerciële Economie.

Het traject CE-Innovation biedt de afstudeerrichting Innovation aan. Bij aanmelding voor je studie in Studielink maak
je de keuze of je deel wilt nemen aan het traject CE-Innovation. Studenten die tijdens of vlak na de propedeuse
willen overstappen van of naar CE-Innovation zoeken hiertoe contact met hun studiebegeleider om te bespreken of
en zo ja welk aansluitprogramma gevolgd moet worden. De examencommissie beslist uiteindelijk over het te volgen
aansluitprogramma.

Je ontvangt bij afstuderen in de afstudeerrichting Innovation een diploma Commerciële Economie, afstudeerrichting

https://www.han.nl/onderzoek/lectoraten/lectoratenfinder.xml#/academie-Academie-Business-en-Communicatie
https://www.han.nl/onderzoek/lectoraten/lectoratenfinder.xml#/academie-Academie-Business-en-Communicatie
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Innovation.

CE heeft eigen minoren ontwikkeld: Sales & Key Accountmanagement, Eventmanagement, Doelgroepenmarketing
en Online Marketing. Daarnaast kun je natuurlijk voor vele andere minoren kiezen die voor jou als CE-student
toegankelijk zijn, ook bij andere hogescholen of in het buitenland. Als je de ambitie hebt om na de opleiding verder
te studeren aan de universiteit kan je, onder voorwaarden, de minor gebruiken voor het volgen van een pré-master.

 Talent Academy: Honoursprogramma

Ben jij ambitieus? Zoek jij extra uitdaging binnen je opleiding? Wil jij aan projecten werken met studenten uit andere
opleidingen? Dan is het honoursprogramma van de Talent Academy (TA) wat voor jou! De opleiding Commerciële
Economie participeert ook in dit programma.

De Talent Academy biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans het beste uit zichzelf te halen. Je wordt
uitgedaagd tot nieuwe inzichten en innovatieve manieren van denken. Onder begeleiding van een vaste groep
ambitieuze docenten leer je in jouw eigen learning community hoe je jouw talenten optimaal kunt benutten. In
studiejaar 2021-2022 is het honoursprogramma toegankelijk vanaf het tweede en/of derde studiejaar.

Goed om te weten: De Talent Academy start alleen in september.

Voor aanmelden en meer informatie, kijk op de website van de Talent Academy: http://han.nl/talentacademy.

 

3.8  Overig

http://han.nl/talentacademy


Datum: 7 juli 2022
Pagina: 15 van 376

B Commerciële Economie

4  De eindkwalificaties voor jouw opleiding en beroepsvereisten

4.1  Het werkveld

Visie op het beroep

Trends en ontwikkelingen volgen elkaar sneller op. Digitalisering zal nog veel intenser worden en wellicht
ingrijpender gevolgen hebben dan we nu kunnen voorspellen. Onze grootste uitdaging is om jou goed voor te
bereiden op deze snel veranderende wereld.

In het persoonlijke en zakelijke leven spelen digitale netwerken een steeds grotere rol. De fysieke samenleving is
een digitale samenleving geworden: we communiceren, spelen, maken (co-creatie, crowdsourcing, conversation),
leren en kopen steeds meer digitaal. Om vooraan te blijven lopen in de snel veranderende markt, moet het proces
van verkopen worden uitgebreid naar alle klantinteracties, van marketing tot en met levering en service centers.

Daarnaast zijn er volop marktkansen voor innovatie (regionaal, landelijk maar ook internationaal). Toch wijst
onderzoek uit dat veel bedrijven maar beperkte (menselijke) capaciteit hebben om kennis te nemen van
innovatiekansen. De mogelijkheden die bijvoorbeeld circulaire bedrijfsmodellen bieden, zijn onvoldoende bekend bij
ondernemers.

De economie van de toekomst is een innovatieve, circulaire en internationaal georiënteerde economie die zorgt voor
duurzame groei en werkgelegenheid. Multidisciplinaire samenwerking is daarbij een vereiste. Dit vraagt dan ook om
professionals die hier kennis van en ervaring mee hebben.

De CE'er van nu heeft te maken met impactvolle veranderingen in de maatschappij, de economie en de
arbeidsmarkt. Dit stelt eisen aan jou als professional die los staan van het beroep. Je continu kunnen aanpassen
aan veranderende omstandigheden wordt cruciaal. Kwaliteiten als wendbaarheid/agility, flexibiliteit, je blijven
ontwikkelen en nieuwe kennis en vaardigheden aanleren, zijn van groot belang. Daarnaast blijft een brede
kennisbasis over organisaties en economie belangrijk.

Gevolgen voor het beroep

Sales

Aan verkopende organisaties worden nieuwe eisen gesteld. De manier waarop zij omgaan met hun resources zal
veranderen. Maar ook de manier waarop zij invulling geven aan het leggen, onderhouden en uitbouwen van relaties
met de diverse stakeholders binnen hun eigen organisatie en binnen kopende organisaties.

Bovendien ontstaan nieuwe functies vanuit de verregaande digitalisering en verdwijnen er daardoor mogelijk ook
functies in de nabije toekomst. Deze ontwikkelingen betekenen ook iets voor de eindkwalificaties van de opleiding.
Als professional van de toekomst zal je heel sterk moeten zijn in de 21st century skills, om ervoor te zorgen dat je de
trends en ontwikkelingen bij kan houden en je gedrag daarop kan aanpassen.

Marketing

Een steeds groter deel van het klantproces verloopt digitaal. Dat heeft gevolgen voor de marketing. Je moet als
marketeer het offline en online koopproces door en door kennen en hierop kunnen inspelen door content via de
juiste kanalen aan te bieden.

De nieuwe marketeer moet van twee markten thuis zijn. Natuurlijk zijn content en creativiteit nog altijd belangrijk,
misschien wel belangrijker dan ooit om gevonden te worden op internet. Daarnaast heeft de nieuwe marketeer ook
bètakwaliteiten nodig. Want zonder analyse kun je geen trends ontdekken. Bovendien eist iedere organisatie
tegenwoordig verantwoording van zijn marketingafdeling waardoor analysevaardigheden nog belangrijker zijn
geworden. Als marketeer moet je daarom balanceren tussen kwaliteiten die je kunt inzetten bij contentcreatie en
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kwaliteiten die je nodig hebt voor klant- en trendanalyses en het berekenen van het resultaat van campagnes.

Internationale Marketing en Sales (IMS)

Globalisering betekent dat bedrijven over de hele wereld kunnen verkopen, maar ook inkopen, produceren en
communiceren. Er is sprake van een verdergaande integratie: de wereld wordt steeds kleiner. Deze integratie vindt
plaats op diverse terreinen: economische integratie (handelsstromen, kapitaalstromen en investeringen) en
technologische integratie (toename van internetgebruik en webtransacties). Nederland is een open economie en
blijft zeker niet achter bij deze toenemende integratie.

Innovation

“Voor het veranderen van ingesleten routines en structuren van de lineaire economie, is sociale innovatie net zo
belangrijk als technische en systeemvernieuwingen. Maatschappelijke verandering is nodig om de nieuwe
technologie een plek te geven in de samenleving. Technologie is in sommige opzichten zelfs van ondergeschikt
belang.” (Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken, 2016, p.33). Business
Innovators slaan een brug tussen technologie en sociale innovatie.

Om bij te dragen aan meervoudige waardecreatie, moet innovatie gezien worden als integraal onderdeel van de
organisatie. Hierdoor is er behoefte aan professionals die in staat zijn om in creatieve teams samen te werken, aan
leiders met een vooruitstrevende visie, aan projectmanagers en aan participatie van de gehele organisatie in het
innovatieproces

 

4.2  Beroepsvereisten

In het landelijk opleidingsoverleg zijn voor de opleiding Commerciële Economie vier leeropbrengsten bepaald. 

Daarnaast zijn vaardigheden beschreven die je als afgestudeerde CE’er moet hebben behaald, c.q. moet
beheersen. Het Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Commerciële Economie 2018-2022 is te vinden
op https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/219/original/commerciele_economie.lo
p.2017.pdf?1513870039

4.3  Eindkwalificaties

In deze paragraaf lees je aan welke eindkwalificaties je voldoet aan het einde van de opleiding. Deze
eindkwalificaties zijn formeel vastgesteld in de onderwijs- en examenregeling [en sluiten aan op de beroepsvereisten
die in paragraaf 4.2 zijn omschreven].

Wanneer je afstudeert, voldoe je aan de eindkwalificaties van de opleiding. Dat wil zeggen dat je bepaalde
(verplichte) kennis, inzichten, vaardigheden en, zo aan de orde, attitude hebt om toe te passen in het beroep
waarvoor je bent opgeleid. Welke eindkwalificaties bij jouw opleiding horen, lees je hieronder.

Nr. Omschrijving Eindkwalificatie

Als CE’er zet je de commerciële koers uit. Dit doe je op basis van je visie, de kansen
die je in de markt ziet en het duurzame concurrentievoordeel van de organisatie
waarin je werkzaam bent. Je bent als CE’er een bruggenbouwer die zowel kennis als
mensen verbindt.

Koers bepalen

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/219/original/commerciele_economie.lop.2017.pdf?1513870039
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/219/original/commerciele_economie.lop.2017.pdf?1513870039
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Nr. Omschrijving Eindkwalificatie

Je geeft als CE’er invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te
creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit doe je op basis
van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijk
gedrag van de klant. Je weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.

Waarde creëren

Als CE’er ontwerp je in co-creatie met stakeholders onderscheidende en/of
vernieuwende concepten en verdienmodellen voor de optimalisatie van waarde voor
alle relevante stakeholders. Je anticipeert op en/of initieert veranderingen en verkrijgt
draagvlak van de stakeholders gedurende het ontwikkelproces.

Business
development

Als CE’er realiseer je vanuit het ontwikkelde concept een duurzaam commercieel
(deel)product of een duurzaam commerciële dienst voor bestaande- en potentiele
stakeholders. Je draagt creatieve oplossingen aan, faciliteert (onderdelen van) het
uitvoeringsproces, toont doorzettingsvermogen en neemt (financiële)
verantwoordelijkheid om samen met in- en externe partijen tot het gewenste
commerciële resultaat te komen. Tijdens de realisatie draag je zorg voor het
commitment van stakeholders.

Realiseren

Het niveau van de eindkwalificaties is afgestemd op de Dublin Descriptoren. Daardoor is gegarandeerd dat onze
opleidingen op het juiste, nationaal en internationaal vastgestelde niveau zijn. De getuigschriften voldoen aan alle
wettelijke vereisten en zijn daardoor vergelijkbaar met en gelijkwaardig aan (soortgelijke) getuigschriften van andere
hogescholen in en buiten Nederland.

In het landelijk opleidingsprofiel zijn de eindkwalificaties (die worden voor de opleiding CE leeropbrengsten
genoemd) als volgt uitgeschreven. Voor een nadere toelichting per eindkwalificatie verwijzen
we https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/219/original/commerciele_economie.l
op.2017.pdf?1513870039

Skills van de commercieel professional
De hieronder genoemde skills zijn geformuleerd door het World Economic Forum[1], Chartered Institute of
Marketing[2]. Voor het goed uitvoeren van elk van de vier deelgebieden van het Opleidingsprofiel CE zal je als
young professional deze skills in meer of mindere mate moeten beheersen.

 

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/219/original/commerciele_economie.lop.2017.pdf?1513870039
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/219/original/commerciele_economie.lop.2017.pdf?1513870039
https://outlook.office365.com/owa/projection.aspx#x__ftn1
https://outlook.office365.com/owa/projection.aspx#x__ftn2
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5  Opbouw van een hbo-bacheloropleiding

In dit hoofdstuk lees je hoe je opleiding er in grote lijnen uitziet. In Deel 2 en Deel 3 vind je de regels en de details.

5.1  Omvang

Een hbo-bacheloropleiding bestaat uit een propedeutische fase (ook wel propedeuse) en een postpropedeutische
fase (ook wel postpropedeuse of hoofdfase genoemd).

De omvang van de opleiding is uitgedrukt in studiepunten en studielast. Eén studiepunt staat gelijk aan 28 uren
studie (dat is een gemiddelde indicatie). Dit is zo ook geregeld in de WHW.

De bacheloropleidingen hebben een studielast van 240 studiepunten.

5.2  Major en minor

Bacheloropleidingen bij de HAN bestaan uit een major en een minor. De major is je hoofdrichting, waarin je je
beroepscompetenties ontwikkelt. De major bestaat uit 210 studiepunten. Daarnaast krijg je in een minor de ruimte
om je kennis, interesses en capaciteiten te verdiepen of te verbreden. Een minor bestaat uit 30 studiepunten. 

Indeling van de opleiding Major Minor Totaal

Propedeuse 60  60

Postpropedeuse 150 30 180

Totaal 210 30 240

5.3  Propedeuse en postpropedeuse

Het eerste jaar van je studie is de propedeutische fase. Deze heeft een studielast van 60 studiepunten.

De propedeutische fase heeft drie functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende. Deze drie
functies hangen nauw met elkaar samen. De propedeutische fase geeft je een goed beeld van de hele studie.

In dit eerste jaar krijg je inzicht in de inhoud van de opleiding. In dat jaar kun je voor jezelf bepalen of de1.
opleiding aansluit bij je capaciteiten en interesses. Dit is de oriënterende functie van de propedeutische fase.
In de loop van dit jaar kun je beslissen of je deze opleiding wilt blijven volgen. Het studieadvies aan het eind2.
van de propedeutische fase kan helpen bij die beslissing. Dit is de verwijzende functie van de propedeutische
fase.
De propedeutische fase heeft een selecterende functie. Die functie is tweeledig: aan de ene kant beoordeel je3.
zelf of je geschikt bent voor de studie of niet. Aan de andere kant beoordelen de docenten en examinatoren
op basis van je studieresultaten of je geschikt bent. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de eisen die
je toekomstige beroep aan je stelt.

Na de propedeutische fase volgt de postpropedeutische fase. In de postpropedeutische fase verdiep je je verder en
werk je toe naar de eindkwalificaties van jouw bacheloropleiding. Heb je ook alle tentamens van de
postpropedeutische fase behaald? Dan sluit je deze fase af en heb je je bachelorexamen behaald. Je krijgt dan het
bachelorgetuigschrift.
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6  Jaarplanning

In dit hoofdstuk vind je informatie over de lesdagen en lestijden, en over vakanties en lesvrije weken.

6.1  Lesdagen en lestijden

Geroosterd onderwijs vindt plaats tussen 09.00 en 21.30 uur.

Arnhem:
Het gebouw op Ruitenberglaan 31 is op maandag en vrijdag geopend van 7.30 uur tot 19.00 uur, op dinsdag,
woensdag en donderdag is het gebouw open van 7.30 uur tot 22.00 uur.

Nijmegen:
Het gebouw in Nijmegen, Laan van Scheut 10, is op maandag en woensdag geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Op
dinsdag en donderdag geopend van 7.30 uur tot 21.30 uur.. En op vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur. Tijdens de
tentamenperiode is het gebouw ook geopend in het weekend van 10.30 tot 16.30 uur.

Op welke dagen er onderwijs en activiteiten gepland zijn, is opgenomen in de HAN-jaarplanning. Op Insite worden
ook de aangepaste openingstijden tijdens vakanties gepubliceerd.

6.2  Vakanties en lesvrije weken

De jaarplanning van dit studiejaar staat op HAN Insite.

In deze jaarplanning staan de lesweken en vakanties. Daarnaast is er een aantal lesvrije weken. In de lesvrije
weken kun je ook studieactiviteiten hebben, zoals themaweken en (deel)tentamens. Houd daar rekening mee.

De academie Business en Communicatie heeft een afwijkende jaarplanning. Deze vind je op HAN Insite > jouw
opleiding.
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7  Organisatie van de HAN

In dit hoofdstuk vind je informatie over de organisatie van de HAN. Je vindt hier ook informatie over de
medezeggenschap, de kwaliteitszorg en de voorzieningen van de HAN waar jij als student gebruik van kunt maken.

7.1  Academies

Bij de HAN zijn de opleidingen verdeeld over 14 academies.
Jouw opleiding hoort bij  Business en Communicatie.
Meer informatie over de academies vind je op onze website.

Hieronder vind je een overzicht van alle academies.

7.2  Management en organisatie van de academie

Op HAN Insite vind je informatie over de inrichting, organisatie en mensen van jouw opleiding, en de academie
waarbij deze horen.

7.2.1  Examencommissie en examinatoren
De leden van de examencommissie vind je op: HAN Insite > jouw opleiding > de pagina van de Examencommissie

Je kunt de examencommissie van je opleiding bereiken via het secretariaat van de
examencommissie  examencommissie.abc@han.nl

De leden van de examencommissie worden benoemd door het college van bestuur van de HAN.

De taken en verantwoordelijkheden van onze examencommissie vind je in het Reglement examencommissie.
Daarin vind je ook aanvullende regels met betrekking tot examinering en tentaminering voor zover die tot de
bevoegdheid van de examencommissie behoren. Je vindt het Reglement examencommissie in Deel 3 van dit
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opleidingsstatuut.

De examencommissie stelt onder andere vast of je voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in de onderwijs- en
examenregeling. De examencommissie wijst voor elk tentamen examinatoren aan. Een of meer aangewezen
examinatoren nemen dat tentamen af en stellen de uitslag ervan vast.

De examencommissie heeft verder onder andere de volgende taken en bevoegdheden:

borging toetskwaliteit;
verlenen van vrijstellingen;
afhandelen van verzoeken voor een extra tentamengelegenheid;
afhandelen van verzoeken om een aangepaste tentamenvorm;
afhandelen van aanvragen voor vrije minoren;
afhandelen van klachten.

Allerlei regels over tentamens en examens die voor jou gelden vind je verder in de onderwijs- en examenregeling
(zie Deel 2). Ook vind je nog regels over de organisatie ervan in de Regeling tentamens (zie Deel 3).

7.2.2  Medezeggenschap en inspraak
Hieronder vind je een kort overzicht van de commissies en raden van de HAN. Zij praten mee over beleid en
beslissingen binnen de HAN, en hebben hier ook invloed op.

Opleidingscommissie

Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een opleidingscommissie. Een opleidingscommissie bestaat uit
evenveel personeelsleden als studenten. De opleidingscommissie adviseert de opleiding over het bevorderen en
waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en beoordeelt jaarlijks hoe de opleiding de onderwijs- en
examenregeling uitvoert. De opleidingscommissie heeft ook instemmings- en adviesrechten. Via de
opleidingscommissie kun je meedenken en meebeslissen over het onderwijs en de organisatie van jouw opleiding. 
Wil je lid worden van de opleidingscommissie? Vraag dan om meer informatie via je academiemanager. De
opleidingscommissie heeft een eigen reglement (zie Deel 3).

Academieraad

Elke academie heeft een academieraad. Deze raad heeft het recht om alle zaken met betrekking tot de academie te
bespreken en vragen te stellen aan de academiedirecteur. De raad heeft onder andere inspraakrechten op het
beleid van de academie. In de academieraad kun je meepraten en meebeslissen over het beleid van de academie.
Wil je meer weten over de academieraad: vraag meer informatie via het secretariaat van de academieraad:
 academieraad.abc@han.nl

Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad hebben personeel en studenten op HAN-niveau inspraak. Deze raad heeft
instemmingsrecht op bepaalde onderdelen van het beleid, de hoofdlijnen van de instellingsbegroting, het algemeen
geldende deel van de onderwijs- en examenregeling en meer. De medezeggenschapsraad bestaat uit een gelijk
aantal studenten en personeelsleden. In de medezeggenschapsraad gaat het over het algemene beleid van de
HAN. 
Wil je lid worden van de medezeggenschapsraad? Vraag bij het secretariaat van de medezeggenschapsraad om
meer informatie: secretariaat.mr@han.nl. Wil je meer weten over de medezeggenschapsraad? Ga dan
naar: Medezeggenschap (han.nl). 

mailto:secretariaat.mr@han.nl
https://www.han.nl/over-de-han/organisatie/bestuur/medezeggenschap/index.xml
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7.3  Studentenvoorzieningen

Als student kun je rekenen op goede begeleiding bij je studieloopbaan. Binnen jouw opleiding kijk je samen met je
begeleider welke begeleiding nodig is bij je studie, je studievoortgang en je loopbaanontwikkeling. We kijken daarbij
naar je talenten, ambities en ondersteuningsbehoefte. Aanvullend op de begeleiding die je opleiding biedt, kun je
gebruik maken van het aanbod van HAN studiesucces. Dat is een team van experts dat zich samen inzet voor één
doel: jouw groei als student.

Op www.han.nl vind je onder het tabblad ‘Studeren’ alle informatie over de binnen- en buitenschoolse voorzieningen
die geboden worden. Het recht van studenten op de diverse voorzieningen is geregeld in paragraaf. 3.1 van het
Studentenstatuut. In hoofdstuk 5 van dat statuut zijn de diverse contactgegevens opgenomen. Het Studentenstatuut
kan je vinden op: Rechten en plichten (han.nl). 

Hieronder worden de belangrijkste voorzieningen kort samengevat. Voor meer informatie over deze voorzieningen
zie www.han.nl. 

 

ONDERSTEUNING

 

HAN Studiesucces
Als student kun je voor begeleiding, advies, training en coaching terecht bij HAN Studiesucces. Dit is een netwerk
van experts op het gebied van studentbegeleiding. Ze hebben expertise op het gebied van:

Studievaardigheden, taalvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
Studieswitch of vertraging
Psychologische hulpverlening
Studiefinanciering, financiële regelingen en ondersteuning en vragen over financiën
Studeren met bijzondere omstandigheden, chronische ziekte en bij zwangerschap
Studiekeuze en doorstuderen
Diverse wettelijke en hogeschoolregelingen
Klachten, bezwaar-/beroepsprocedures
Studeren als topsporter
Zingeving en religie

 

HAN Talencentrum
Bij het HAN Talencentrum kun je terecht met al je (ver)taalvragen. Ook kun je er verschillende taalcursussen,
taaltrainingen en taalworkshops volgen. Als student ontvang je korting op een cursus moderne vreemde taal.
Je kunt bij het HAN Talencentrum ook cursussen schrijven en spelling volgen. Er is ook een cursus voor studenten
met dyslexie. De cursussen zijn er zowel voor Nederlandstalige als anderstalige studenten.

 

Vertrouwenspersonen
Bij de HAN gaan we met respect met elkaar om. Het kan echter ook gebeuren dat je als student of medewerker te
maken krijgt met ongewenst of storend gedrag. Wend je dan tot één van de vertrouwenspersonen om te bespreken
wat je er aan kunt doen. Je kunt zelf kiezen met welke vertrouwenspersoon je wilt spreken. Meer informatie en de
contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je op HAN Insite.

Bureau Klachten en Geschillen
Heb je een klacht, geschil, bezwaar of beroep, dan probeer je er in eerste instantie samen uit te komen, eventueel

https://www.han.nl/studeren/succesvol-studeren/rechten-plichten/
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met ondersteuning van de studiebegeleider. Lukt dit niet, dan dien je je klacht in bij het Bureau Klachten en
Geschillen. Het Bureau Klachten en Geschillen zorgt ervoor dat klachten en beroepschriften bij de juiste
hogeschoolorganen terechtkomen. Het verzorgt ook het secretariaat van het College van Beroep voor de Examens.
E: Bureau.klachtengeschil@han.nl
T: 026-3691504
A: Verlengde Groenestraat 75 Nijmegen / Postbus 6960, 6503 CD NIJMEGEN
I: Klacht en bezwaar (han.nl)

Ombudsman
Met klachten die niet onder een van de bestaande klachten- en beroepsprocedures vallen, kun je terecht bij een
onafhankelijke ombudsman. Zijn rol is bemiddelend.  

De functie is momenteel niet vervuld. Bespreek je klacht met een van de vertrouwenspersonen. Je kunt ook terecht
bij Bureau Klachten en Geschillen. 

INFORMATIEVOORZIENING

 

Vraagpunt studentzaken via ASK@han.nl
Heb je vragen over je studie? Bijvoorbeeld over je inschrijving, de betaling van collegegeld, tentamens, lesroosters
en het studie-informatiesysteem (SIS)? Dan kun je die stellen bij het vraagpunt studentzaken via ASK@han.nl.

 

Studiecentra
De Studiecentra (bibliotheken) bieden op diverse locaties binnen de HAN een fysieke bibliotheekcollectie aan. Op
de locaties zijn ook studieplekken en stilteruimtes te vinden.

Via de website HAN Studiecentra vind je de digitale collectie, die ook vanuit huis te raadplegen is. Ondersteunende
lesmaterialen voor de lessen informatievaardigheden zijn hier te vinden.

Meer informatie over de dienstverlening, openingstijden en contactgegevens vind je op de website van de
Studiecentra: HAN Studiecentra.

 

HAN Voorlichtingscentrum via ASK@han.nl
De medewerkers van het HAN Voorlichtingscentrum kunnen je alles vertellen over opleidingen,
samenwerkingsvormen, voorlichtingsactiviteiten en de organisatie van de gehele HAN.
I: Contact (han.nl)

 

International Office
De HAN is ook internationaal actief. De activiteiten zijn heel divers; zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan
internationalisering van het curriculum, het uitbouwen van een internationaal netwerk van partneruniversiteiten,
studie in het buitenland voor HAN studenten en docentenuitwisselingen. Ook wordt vanuit het International Office de
HAN-bijdrage aan drie belangrijke sociale stageprojecten in Zuid-Afrika, India en op Curaçao gecoördineerd. Tot slot
biedt het International Office praktische ondersteuning op het gebied van beurzen (o.a. Erasmus+) en het invullen
van formulieren zoals het Learning Agreement. Ook voor internationale studenten is het International Office het
eerste aanspreekpunt. Het International Office is te vinden in Arnhem (Ruitenberglaan 31) en Nijmegen (Kapittelweg
33). Kom langs met je vragen of kijk op de Insite-pagina van het International Office.
I: International office (hanuniversity.com)

OVERIGE VOORZIENINGEN

https://www.han.nl/over-de-han/klacht-en-bezwaar/
https://specials.han.nl/sites/studiecentra/
https://specials.han.nl/sites/studiecentra/
https://www.han.nl/contact/
https://hanuniversity.com/en/about-us/han-organization/business-units/international-office/index.xml
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Sportfaciliteiten
Als student van de HAN kun je een sportkaart aanschaffen. Daarmee kun je gebruikmaken van de sportfaciliteiten
van HAN Seneca (het centrum voor sport en gezondheid van de HAN), de sportfaciliteiten van de gemeente Arnhem
en de sportfaciliteiten van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

HAN Employment
HAN Employment bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden die een duale of deeltijdse studie volgen.
Daarnaast publiceert HAN Employment vacatures voor alumni. 
HAN Employment biedt bedrijven de kans om vacatures te plaatsen op de vacaturebank. 
Aan studenten van duale en deeltijdse opleidingen worden trainingen gegeven (SollicitatieBoost) en er worden
netwerkbijeenkomsten georganiseerd (Meet & Match). 

 

Ondernemerschap 
Ondernemende studenten kunnen hier terecht voor Coaching/Startersbegeleiding, Ondernemerschapsonderwijs,
begeleiding naar financiering, netwerken en ondernemerschapsevents. Hier kun je ook terecht voor stage lopen en
afstuderen in je eigen bedrijf. Daarnaast biedt de HAN verschillende minoren rondom ondernemerschap.

 

Arbobeleid voor studenten
Wil je meer weten over de regels van veilig en gezond werken binnen de HAN? Of wil je weten wat voor
hulpmiddelen we op dat gebied hebben? Kijk dan op Insite Arbo op de speciale pagina voor studenten. 

 

HAN Green Office

De HAN Green Office is de plek waar studenten en medewerkers werken aan de duurzame doelstellingen op en
voor de HAN. De missie is om duurzaamheid actief naar voren te laten komen in het onderwijs. Dit gebeurt via
studieopdrachten, evenementen, campagnes en activiteiten.
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DEEL 2 Onderwijs- en examenregeling
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1  Over de onderwijs- en examenregeling

Deze onderwijs- en examenregeling is opgenomen in het opleidingsstatuut dat geldt voor jouw opleiding. De
onderwijs- en examenregeling wordt elk studiejaar vastgesteld. In de onderwijs- en examenregeling zijn het
onderwijs, de (deel)tentamens en de examens van jouw opleiding en je rechten en plichten geregeld.

1.1  Begrippen en definities

In deze onderwijs- en examenregeling wordt verstaan onder:

Academie Een organisatorische eenheid waarbinnen met elkaar samenhangende
opleidingen, onderzoek en kennisdienstverlening zijn gegroepeerd.

Afstudeerrichting Specialisatie binnen een opleiding zoals vastgesteld in de onderwijs- en
examenregeling.

Beoordelingscriteria Concreet en eenduidig te hanteren maatstaven op grond waarvan gemotiveerd
beoordeeld wordt of en in welke mate aan de in een (deel)tentamen te toetsen en
beoordelen kennis, inzicht en vaardigheden en, zo aan de orde, attitude op het
vereiste niveau wordt voldaan.

Beoordelingsdimensies Beoordelingsdimensies geven globaal aan waarop het handelen van de student
en of resulterende producten daarvan moeten worden beoordeeld. Globaal
vanwege het feit dat deze beoordelingsdimensies bruikbaar moeten zijn voor elke
prestatie waarmee de bekwaamheid kan worden aangetoond.

Beroepstaak Een betekenisvolle hele taak zoals deze in alle complexiteit in de feitelijke
complexiteit van de beroepscontext door de beroepsbeoefenaar wordt uitgevoerd.

Beroepsvereisten Welomschreven kwalificaties op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden
en, zo aan de orde, attitude waarover een student moet beschikken voor de
uitvoering van het beroep waarvoor wordt opgeleid.

BRIN-nummer De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een register dat door het Nederlandse
Ministerie van OCW wordt uitgegeven en alle scholen en aanverwante instellingen
bevat. Elke onderwijsinstelling is hierin geïdentificeerd aan de hand van het
nummer in het register. Het BRIN-nummer van de HAN is 25KB.

College van Beroep voor de
examens

Het College bedoeld in artikel 7.60 van de Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek dat een door een student ingesteld beroep
behandelt tegen een bepaald besluit van de HAN. 

CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

D-Stroom Invulling van het onderwijsprogramma waarbij dezelfde eindtermen,
beoordelingsdimensies en beoordelingscriteria van de onderwijseenheden gelden
als die van de reguliere stroom (A-stroom), maar een student in voortdurend
overleg met examinatoren, docenten en klasgenoten gefaciliteerd wordt een eigen
studieroute te volgen.

Eindkwalificaties
Eindtermen

Welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden
en, zo aan de orde, attitude waarover een student moet beschikken als de
opleiding wordt afgerond.
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Erkenning Verworven
Competenties (EVC)

Erkenning van competenties (EVC) opgedaan buiten de opleiding, leidend tot een
door het Nationaal Kenniscentrum EVC geregistreerd Ervaringscertificaat.
Erkenning verworven competenties kunnen leiden tot vrijstelling van het afleggen
van (deel)tentamen(s) die betrekking hebben op de eenheid/eenheden van
leeruitkomsten of onderwijseenheid/onderwijseenheden waarin deze
competenties centraal staan.

Extraneus Degene die is ingeschreven aan een universiteit of hogeschool en
(deel)tentamens en examens kan afleggen maar geen onderwijs mag volgen of
begeleiding krijgt.

HAN HAN University of Applied Sciences. In interne documenten wordt deze afkorting
gebruikt ter vergroting van de leesbaarheid.

Honoursprogramma Een verdiepend of verbredend programma voor studenten die meer kunnen en
willen dan hetgeen aangeboden wordt in het reguliere onderwijsprogramma, met
een aanvullende studielast van 22,5 studiepunten of meer.

Hoofdexaminator Door de examencommissie aangewezen voor het resultaat van de tentaminering
en beoordeling eindverantwoordelijke examinator in het geval er meer
examinatoren voor een (deel)tentamen zijn aangewezen.

Inrichtingsvorm De wijze waarop een opleiding is ingericht: voltijds, deeltijds of duaal.

Intekenen Aanmelden voor onderwijs of (deel)tentamens wordt in OSIRIS ‘intekenen’
genoemd. 

Keuze-onderwijseenheid Een onderwijseenheid die kan worden gekozen uit twee of meer keuze-
onderwijseenheden waarna de gekozen onderwijseenheid voor de student tot het
programma en examen behoort en de (deel)tentamens van de niet gekozen
onverplichte onderwijseenheden voor het getuigschrift niet hoeven te worden
afgelegd.

Leeruitkomst Een meetbaar resultaat van leerervaringen.

Leerwegonafhankelijk
tentamen

Een (deel)tentamen, dat door de student afgelegd kan worden zonder dat hij aan
het onderwijs waaraan het (deel)tentamen verbonden is, deel heeft genomen.

Major De kern van de bacheloropleiding van 210 studiepunten, waarin de student de
kwalificaties verwerft die nodig zijn om op hbo-bachelor niveau af te studeren, en
daarmee voldoet aan de gestelde beroepsvereisten.

Minor Het deel van de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding dat gericht is
op verbreding of verdieping van de studie met een studielast van 30 studiepunten.

Module Een intern samenhangend en in zekere mate zelfstandig deel van de deeltijdse en
van de duale opleiding, bestaande uit een of meerdere onderwijseenheden, dat is
gericht op een reëel cluster van kwalificaties ontleend aan de beroepspraktijk.

Modulecertificaat Schriftelijke verklaring van de examencommissie, dat een student een module in
de deeltijdse of duale opleiding met goed gevolg heeft afgelegd.

Onderwijseenheid Basiseenheid van HAN-onderwijs gericht op de verwezenlijking van
welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden
en, zo aan de orde, attitude waaraan een tentamen en studiepunten gekoppeld
zijn.
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Opleidingscommissie Het wettelijke inspraakorgaan als bedoeld in art. 10.3c van de WHW, met o.a. de
taak de kwaliteit van de in Deel 2, hoofdstuk 1 genoemde opleidingen te borgen.

Premaster Mogelijkheid om tekortkomingen weg te nemen in verband met het niet voldoen
aan de toelatingseisen van masteropleidingen.

Praktijkleerovereenkomst Overeenkomst gesloten door HAN, een student en een bedrijf of organisatie met
betrekking tot de beroepsuitoefening binnen een deeltijdse of duale opleiding als
bedoeld artikel 7.7 lid 5 WHW.

SIS (Alluris/OSIRIS) Het studie-informatiesysteem van de HAN. In dit studiejaar stapt de HAN over van
studie-informatiesysteem Alluris naar studie-informatiesysteem OSIRIS.

Student Degene die als student is ingeschreven aan de HAN voor een opleiding teneinde
onderwijs te volgen en (deel)tentamens af te leggen.

Studentcoach Een medewerker belast met studiebegeleiding van een of meer studenten.

Studiebelastingsuur Eenheid van 60 minuten te besteden aan studie waarin de studielast van elke
onderwijseenheid wordt gemeten.

Studiejaar Het tijdvak vanaf 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende
jaar.

Studiepunt Eén studiepunt staat gelijk aan 28 uren studie (dat is een gemiddelde indicatie).

Studievoortgangsnorm De norm die de opleiding stelt en waaraan de student moet voldoen om een
positief studieadvies te ontvangen.

Talentenprogramma Een verdiepend of verbredend programma voor studenten die meer kunnen en
willen dan hetgeen aangeboden wordt in het reguliere onderwijsprogramma, met
een aanvullende studielast van minder dan 22,5 studiepunten.

Tentamen Een onderzoek naar de kennis, het inzicht, de vaardigheden en, zo aan de orde,
attitude in samenhang met elkaar, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van
dat onderzoek, dat afsluitend onderdeel is van een onderwijseenheid of eenheid
van leeruitkomsten.

Tentamengelegenheid De door de opleiding geboden mogelijkheid om een (deel) tentamen af te leggen.

Tentamenmoment Het moment/het tijdstip waarop een (deel)tentamen wordt afgenomen/plaatsvindt. 

Traject met bijzondere
eigenschap

Een opleidingstraject dat zich onderscheidt van het standaardtraject door een
andere tijdsduur, intensiteit, taal of vorm, waarbij de studielast en de kwaliteiten
op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student bij de
beëindiging van het traject moet hebben verworven, gelijk zijn aan die van de
opleiding.

Uittekenen Wanneer de student is aangemeld (ingetekend) voor bepaald onderwijs of
bepaalde (deel)tentamens, kan de student zich afmelden wanneer de student toch
niet wil deelnemen. Dat wordt in OSIRIS uittekenen genoemd. 

Vrijstelling De beslissing van de examencommissie dat niet hoeft te worden deelgenomen
aan het (de) tentamen(s) voor een of meer bepaalde onderwijseenheden, omdat
naar het oordeel van de examencommissie, reeds over de vereiste kennis, inzicht,
competenties en/of vaardigheden en, zo aan de orde, attitude wordt beschikt.
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WHW Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.

Overige begrippen en definities hebben de betekenis zoals die in de landelijke wet- en regelgeving gelden.

1.2  Voor welke opleiding(en) geldt deze onderwijs- en examenregeling?

Dit is de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld in artikel 7.13 WHW, voor de volgende bacheloropleiding(en)
opgebouwd uit onderwijseenheden van de HAN:

Opleiding Inrichtingsvorm CROHO-nummer Locatie van de opleiding

B Commerciële Economie voltijd 34402 Arnhem / Nijmegen

1.3  Wat is de voor jou geldende onderwijs- en examenregeling?

Bij de HAN wordt de onderwijs- en examenregeling elk jaar vernieuwd. Dit betekent echter niet dat elk jaar alles
verandert. Meestal betreft het alleen enkele veranderingen in het onderwijsprogramma en de organisatie.

Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor het studiejaar 2022-2023, dat wil zeggen vanaf 1 september 2022 tot
en met 31 augustus 2023.

Als de onderwijs- en examenregeling wordt gewijzigd, verandert niet wat al is gedaan en geweest, maar wijzigingen
gelden alleen voor het nieuwe studiejaar. Er kunnen bijzondere regels gelden om van een ‘eerdere’ onderwijs- en
examenregeling naar een nieuwe onderwijs- en examenregeling om te schakelen. Die regels staan in de
overgangsregelingen: Deel 2 hoofdstuk 11.

In uitzonderlijke gevallen moet de onderwijs- en examenregeling tijdens een studiejaar worden gewijzigd. Wijziging
tijdens een studiejaar kan alleen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en indien dit niet ten nadele is voor de
studenten. Ook dan kan er een overgangsregeling gelden: zie Deel 2, hoofdstuk 11. Het overzicht van vastgestelde
wijzigingen wordt opgenomen in Deel 2, paragraaf 11.6.

In gevallen waarin deze onderwijs- en examenregeling niet voorziet, beslist de academiedirecteur. Als het gaat om
zaken die onder de bevoegdheid van de examencommissie vallen, dan beslist de voorzitter van de
examencommissie. De beslissing wordt binnen vier weken bekendgemaakt aan de personen die belang hebben bij
deze beslissing.
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2  Regelingen rondom toelating

De regels met betrekking tot aanmelding, toelating, vooropleidingseisen, selectie en inschrijving voor de
opleiding(en) waarop dit opleidingsstatuut betrekking heeft, vind je in het Inschrijvingsreglement: www.han.nl. 
In dit hoofdstuk staan regels die specifiek gelden voor de deficiëntietoetsen, het toelatingsonderzoek 21+ en de
eigen bijdrage die in bepaalde gevallen gevraagd mag worden.

2.1  Je voldoet niet aan de nadere vooropleidingseisen (deficiëntie)

2.1.1  Je hebt een havo- of vwo-diploma, maar je voldoet niet aan de nadere vooropleidingseisen
Ben je wel in het bezit van een havo- of vwo-diploma maar niet met de voor de opleiding vereiste profielen, vakken
of programmaonderdelen die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld? Dan kun je deelnemen aan een of meerdere
deficiëntietoets(en) op het niveau van het havo-examen. De opleiding hanteert de volgende deficiëntietoets(en):  

wanneer je economie mist dan bestaat het toelatingsonderzoek uit een instaptoets
economie/M&O/bedrijfseconomie.
wanneer je wiskunde mist dan bestaat het toelatingsonderzoek uit een instaptoets wiskunde.
wanneer je economie en wiskunde mist dan bestaat het toelatingsonderzoek uit een instaptoets
economie/M&O/bedrijfseconomie en een instaptoets wiskunde.

Als aankomend student mag je alleen starten met de opleiding als je slaagt voor het toelatingsonderzoek.

2.1.2  Inschrijving op grond van een ander diploma, maar je voldoet niet aan de nadere vooropleidingseisen
Ben je vrijgesteld van de vooropleidingseisen omdat je al een graad associate degree, bachelor of master hebt
behaald of omdat je een diploma hebt behaald dat als ten minste gelijkwaardig is aangemerkt op grond van een
ministeriële regeling of een besluit door of namens het CvB, dan ben je NIET vrijgesteld van de (bijzondere) nadere
vooropleidingseisen (de vereiste profielen, vakken of programmaonderdelen die bij ministeriële regeling zijn
vastgesteld). Daarom moet je alsnog een of meer deficiëntietoetsen afleggen.
Je mag pas worden ingeschreven voor de opleiding, als je de deficiëntietoets(en) hebt behaald.

De opleiding hanteert de volgende deficiëntietoets(en):

wanneer je economie mist dan bestaat het toelatingsonderzoek uit een instaptoets
economie/M&O/bedrijfseconomie.
wanneer je wiskunde mist dan bestaat het toelatingsonderzoek uit een instaptoets wiskunde.
wanneer je economie en wiskunde mist dan bestaat het toelatingsonderzoek uit een instaptoets
economie/M&O/bedrijfseconomie en een instaptoets wiskunde.

Als aankomend student mag je alleen starten met de opleiding als je slaagt voor het toelatingsonderzoek.

2.2  Je voldoet niet aan de wettelijke vooropleidingseisen: toelatingsonderzoek 21+

In het Inschrijvingsreglement is opgenomen in welke gevallen je een toelatingsonderzoek 21+ mag doen, en wat de
procedure rondom dit toelatingsonderzoek is. 
Het toelatingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen en eisen:  

Voldoende beheersing van de Nederlandse taal om met de opleiding te kunnen starten.

positieve beoordeling CV en motivatiebrief;
positieve uitkomst gesprek;
behalen van één of meerdere van de volgende toetsen Economie/M&O/bedrijfseconomie, Wiskunde,
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Nederlands. In het gesprek wordt bepaald welke toetsen je moet behalen.

2.3  Eisen werkkring bij deeltijdopleiding(en)

Niet van toepassing

2.4  Praktijkleerovereenkomst bij de duale inrichtingsvorm

Niet van toepassing

2.5  Eigen bijdrage

Op grond van artikel 7.50 van de WHW kan de HAN bij de inschrijving voor de opleiding, naast het collegegeld, een
eigen bijdrage van je verlangen ter dekking van bepaalde kosten die rechtstreeks verband houden met het
onderwijs. 
In Deel 2, hoofdstuk 9 zijn ook de eigen bijdragen voor een bepaalde onderwijseenheid bepaald en is een kosteloos
alternatief gegeven.

Niet van toepassing
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3  Beschrijving van de opleiding

Je leest in dit hoofdstuk over de indeling en inrichtingsvorm(en) van de opleiding. Ook kun je lezen wat de studielast
is van de opleiding en welke mogelijkheden er zijn om de opleiding in een bijzonder traject te volgen. Dit hoofdstuk
bevat een globale beschrijving. In Deel 2, hoofdstuk 9 is de precieze inhoud van de opleiding beschreven.

3.1  Indeling en inrichtingsvorm(en) van de opleiding

3.1.1  Indeling van de opleiding
De opleiding bestaat uit een samenhangend geheel van onderwijseenheden. 

De studielast van een opleiding is uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt staat gelijk aan 28 uren studie (dit is
een gemiddelde indicatie). 
De bacheloropleiding heeft een studielast van 240 studiepunten, waarvan 60 studiepunten in de propedeutische
fase en 180 studiepunten in de postpropedeutische fase.

De opleiding is ingedeeld in een major en een minor. Major en minor omvatten samen 240 studiepunten. 
Het doel van de major is dat jij alle kwalificaties verwerft die nodig zijn om op hbo-bachelor niveau af te studeren,
zodat je startbekwaam bent om je beroep uit te oefenen. De kwalificaties zijn vastgelegd in de beschrijvingen van
het onderwijs in Deel 2, hoofdstuk 9.
Het doel van de minor is verdieping en/of verbreding. Zie verder Deel 2, hoofdstuk 4.

Elk studiejaar is zo ingedeeld dat dit een omvang heeft van 60 studiepunten.

3.1.2  Indeling van de duale inrichtingsvorm
Niet van toepassing

3.2  Opleidingstrajecten

3.2.1  Standaardtraject
Het standaardtraject van de hbo-bacheloropleiding is Nederlandstalig en heeft 240 studiepunten, verdeeld over 4
studiejaren van 60 studiepunten. 
De opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden van minimaal 2,5 studiepunten.

3.2.2  Trajecten, onderwijseenheden, modules en minoren in een andere taal dan het Nederlands
Niet van toepassing

3.2.3  Trajecten met bijzondere eigenschap
Trajecten met bijzondere eigenschap wijken af van het standaardtraject van de hbo-bacheloropleiding dat in 3.2.1
staat. Deelname aan trajecten met bijzondere eigenschap is nooit verplicht. Het is een extra mogelijkheid die de
opleiding je biedt.

Binnen jouw opleiding bestaan de volgende bijzondere opleidingstrajecten:
 

De opleiding CE-Innovation is een traject van de opleiding CE. In dit traject worden de kennis, inzicht en
vaardigheden van Commerciële Economie aangevlogen vanuit het beroepsperspectief van de innovator. De
onderwijsvorm is anders dan die van Commerciële Economie; er wordt in een Open Space gewerkt aan
echte opdrachten van het bedrijven, waarbij je al werkende aan de opdracht de inhoudelijke kennis, inzicht en
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vaardigheden vergaart. Natuurlijk ondersteund door de steeds aanwezige docentbegeleiders en
gastdocenten. Omdat in de propedeuse en de hoofdfase veel zelfstandig en in groepen wordt gewerkt, vraagt
deze aanpak om zelfdiscipline en ondernemendheid van de student. 
De jaren 3 en 4 van dit traject zijn qua opbouw identiek aan die van CE, maar uiteraard ook vanuit het
innovation-inzicht ingestoken. 
Inschrijven voor Commerciële Economie - Innovation kan via Studielink. Eventueel overstappen naar
Commerciële Economie en vice versa is in bepaalde situaties mogelijk en gebeurt enkel met toestemming
van de Examencommissie ABC. Hierbij zal sprake zijn van een intake en mogelijk ook een
aansluitprogramma.

In onderstaande paragrafen worden deze trajecten nader beschreven. Voor de precieze inhoud, zie Deel 2,
hoofdstuk 9.

3.2.3.1  Versneld traject
Niet van toepassing

3.2.3.2  Verkort traject
Niet van toepassing

3.2.3.3  Verkort traject van associate degree naar bachelorgraad
Niet van toepassing

3.2.3.4  Traject voor topsporters
Niet van toepassing

3.2.3.5  D-stroom
Niet van toepassing

3.2.3.6  Gecombineerd traject
Niet van toepassing

3.2.3.7  Overige bijzondere trajecten
Niet van toepassing

3.3  Keuzemogelijkheden binnen de opleiding

De opleiding biedt je binnen de opleiding de volgende keuzemogelijkheden:

deelname aan de minor (zie Deel 2, hoofdstuk 4)

deelname aan een afstudeerrichting

3.3.1  Keuze-onderwijseenheden
Op een aantal momenten in de opleiding kun je een keuze maken uit verschillende onderwijseenheden tot ten
hoogste 10 studiepunten in totaal. Voor jouw opleiding geldt dit voor 10 studiepunten. In Deel 2, hoofdstuk 9 is
beschreven uit welke onderwijseenheden kan worden gekozen. 

Studenten geven via SIS aan welke keuzemodules zij willen volgen.
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3.3.2  Afstudeerrichting
Commerciële Economie biedt het 4-jarige traject CE-Innovation met de afstudeerrichting Innovation aan. In dit traject
bekwaam je je in de CE-eindkwalificaties in de context van innovatie. Zo leer je de innovatieve koers te bepalen,
innovatieve waarde te creëren, deze door te ontwikkelen en innovaties te realiseren. 

Eventueel overstappen van Commerciële Economie naar de afstudeerrichting Innovation gebeurt enkel met
toestemming van de Examencommissie ABC. Hierbij zal sprake zijn van een intake en mogelijk ook een
aansluitprogramma.

Zie voor het programma van de afstudeerrichting Innovation paragraaf 9.4.

3.4  Als de inhoud of inrichting van jouw opleiding verandert

Het gebeurt regelmatig dat we onderdelen in het onderwijsprogramma wijzigen of vernieuwen om de kwaliteit van de
opleiding en de waarde van jouw diploma (getuigschrift) te waarborgen. In de onderwijs- en examenregeling van
een volgend studiejaar kunnen daarom wijzigingen staan in het onderwijsprogramma zoals jij dat gaat volgen.

Wijzigingen in het onderwijsprogramma kunnen consequenties hebben. Als je studievertraging hebt, moet je – soms
– een ander (deel)tentamen behalen dan je eerder had gedacht. Het kan ook betekenen dat een (deel)tentamen
nog wel wordt aangeboden, maar dat je geen onderwijs meer over dit onderdeel kunt volgen.

Een wijziging kan niet betekenen dat onderwijseenheden of (deel)tentamens die je al behaald hebt, niet meer
meetellen voor het propedeuse- of bachelorexamen. Dat maakt de wet alleen bij hoge uitzondering mogelijk.

In de overgangsregelingen in Deel 2, hoofdstuk 11 is – voor zover nodig – voor elke wijziging van het
onderwijsprogramma bepaald, hoe dit precies werkt.

3.5  Intekenen voor onderwijs aangeboden vanaf februari 2023

Voor onderwijs dat wordt aangeboden na 31 januari 2023 geldt dat je je moet intekenen voor het onderwijs dat je
wilt volgen. In de ‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’ in Deel 3 van dit opleidingsstatuut is opgenomen
wat van jou verwacht wordt rondom het in- en uittekenen voor onderwijs. In die regeling zijn ook uitzonderingen
opgenomen voor situaties waarin het níet nodig is om je in te tekenen voor onderwijs. 
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4  Minoren

4.1  Minor

Het doel van de minor is verdieping en/of verbreding. Een minor heeft een studielast van 30 studiepunten en bestaat
uit een of meer onderwijseenheden of eenheden van leeruitkomsten.

De minor is onderdeel van de postpropedeuse. Dit hoofdstuk regelt hoe de minoren worden verzorgd en hoe je
toestemming krijgt om een minor van je keuze te volgen.

Je kunt kiezen voor een HAN-minor of een vrije minor. 

4.1.1  HAN-minoren
De HAN biedt diverse minoren aan. Een nieuwe HAN-minor wordt door de HAN minorcommissie op een aantal
criteria beoordeeld. Met het advies van deze commissie neemt de academiedirecteur het besluit om deze nieuwe
minor in het minoraanbod op te nemen. Niet alle minoren zijn toegankelijk voor alle studenten. De toegankelijkheid
is afhankelijk van de doelgroep, de ingangseisen van de minor en het moment waarop deze wordt aangeboden.

De minoren die verzorgd worden door jouw opleiding staan beschreven in Deel 2, hoofdstuk 9 van de onderwijs- en
examenregeling van de inrichtingsvorm van de opleiding die de minor verzorgt.

Je kunt ook een minor bij een andere HAN-opleiding kiezen. Het overzicht van minoren van de HAN en de
toegangseisen ervoor vind je hier: www.minoren-han.nl.

Als je een HAN-minor kiest, moet de examencommissie van je opleiding daarvoor toestemming geven. De
examencommissie beoordeelt of de minor past binnen je opleiding, past binnen het beroepsprofiel, het juiste niveau
heeft (verbredend/ verdiepend in de postpropedeutische fase en of de minor geen overlap heeft met het major-
gedeelte van je opleiding). Een HAN-minor aangeboden door jouw eigen opleiding of een andere HAN-
opleiding is opgenomen in het minorenoverzicht op www.minoren-han.nl. Hiervoor kun je je inschrijven via het
studie-informatiesysteem (SIS). 

De minoren die passen binnen jouw opleiding zijn reeds door de examencommissie goedgekeurd.  

Het overzicht van minoren die door de examencommissie zijn goedgekeurd voor jouw opleiding is te vinden in
paragraaf 4.1.4.   

Voor minoren kunnen capaciteitsbeperkingen gelden. Kijk hiervoor bij de beschrijving van de minoren in Deel 2,
hoofdstuk 9 van dit statuut of het opleidingsstatuut van de (inrichtingsvorm van de) opleiding die de minor verzorgt.

4.1.2  De vrije minor
Een vrije minor is een minor die je volgt of zelf samenstelt bij de HAN of een andere instelling voor hoger onderwijs
(binnen of buiten Nederland).

Minoren van andere hogescholen en van de universiteiten in Nederland vind je via ‘Kies op maat’,
www.kiesopmaat.nl. Hier kun je zien welke minoren er zijn en hoe je je hiervoor kunt inschrijven.

Voor een vrije minor heb je toestemming nodig van de examencommissie van je opleiding. Je wordt bij je aanvraag
begeleid door de studentcoach
De examencommissie beoordeelt je aanvraag binnen maximaal 6 werkweken.
De beoordeling van je aanvraag gebeurt op grond van de volgende criteria:

of de minor past binnen het beroepsprofiel van de opleiding;
of de minor niet overlapt met de major;

http://www.minoren-han.nl
http://www.minoren-han.nl/
http://www.kiesopmaat.nl
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of de minor het juiste niveau (postpropedeutische fase) heeft;
of de minor voldoende verdiepend en/of verbredend is;
of de kwaliteit van de tentamens en beoordeling in de minor voldoende is;
of de afzonderlijke onderwijseenheden onderling voldoende samenhangen;
-
-

Als de examencommissie oordeelt dat de minor aan deze criteria voldoet, geeft zij je toestemming om de minor te
volgen en wijst daarmee ook de examinatoren aan.

Meer informatie vind je op HAN Insite:
https://www1.han.nl/insite/studenten/minoren-en-onderwijseenheden/inschrijven-minor/aanvragen-van-een-vrije-min
or/
 

Je kunt er ook voor kiezen je minor in te vullen door een periode in het buitenland te studeren. Als je voor je
getuigschrift een buitenland-minor kiest, geeft de examencommissie van je opleiding daarvoor toestemming op
grond van dezelfde criteria. Heb je hier belangstelling voor? Neem dan contact op met de coördinator
internationalisering van je opleiding of het International Office.

4.1.3  Vrijstelling voor de minor
Als je al eerder ergens een minor met goed gevolg hebt afgesloten, of studiepunten voor onderwijseenheden hebt
behaald die samen een minor zouden kunnen vormen, of in het bezit van een EVC-verklaring bent die als minor
wordt of kan worden erkend, kun je een aanvraag voor vrijstelling van de tentamens die bij de minor horen doen bij
je examencommissie. De examencommissie beslist over die aanvraag binnen zes weken en op basis van de criteria
die zijn genoemd in Deel 2 hoofdstuk 8.

4.1.4  Minoraanbod
Het overzicht van door de examencommissie goedgekeurde minoren vind je op HAN Insite > Examencommissie
ABC.

https://www1.han.nl/insite/studenten/minoren-en-onderwijseenheden/inschrijven-minor/aanvragen-van-een-vrije-minor/
https://www1.han.nl/insite/studenten/minoren-en-onderwijseenheden/inschrijven-minor/aanvragen-van-een-vrije-minor/
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5  Extra onderwijs

5.1  Mogelijkheden van extra onderwijs

Als student kun je één of meer extra programma’s, modules of onderwijseenheden of eenheden van leeruitkomsten
aan de HAN volgen. Als je daarvoor kiest, breid je je totale studielast uit. Dit kun je doen door bij de HAN:

één of meer extra onderwijseenheden of eenheden van leeruitkomsten te volgen;
een extra module te volgen;
een extra minor te volgen;
een honoursprogramma of talentenprogramma te volgen en/of;
een (deel van een) premaster naar een bepaalde verwante masteropleiding te volgen.

Voor deelname aan een extra onderwijseenheid of eenheid van leeruitkomsten en een extra module en een extra
minor kan een capaciteitsbeperking gelden, waarbij tevens de studenten van de eigen opleiding voorrang krijgen. 
Als je wilt deelnemen aan extra onderwijs neem dan contact op met je senior studieloopbaanbegeleider (SSLB'er).

Voor deelname aan een extra onderwijseenheid of een extra module heb je geen toestemming nodig van de
examencommissie.

Extra onderwijs behoort niet tot de opleiding. De resultaten van extra onderwijs worden apart vermeld op het
getuigschrift. 

5.2  Honoursprogramma

Jouw opleiding kent een honoursprogramma met een omvang van 30 studiepunten. 
In Deel 2, hoofdstuk 9 is beschreven uit welke onderwijseenheden en welke tentamens het honoursprogramma
bestaat.

Voor het kunnen deelnemen aan het honoursprogramma is goedkeuring vereist van de Talent Academy. Je krijgt
alleen goedkeuring als je ten minste voldoet aan de volgende criteria:

De student is geselecteerd door de selectiecommissie van het honoursprogramma. Studenten worden
geselecteerd op basis van een portfolio bestaande uit: curriculum vitae, cijferlijst, motivatiebrief, een
schrijfproduct, twee aanbevelingsbrieven en een intake/selectiegesprek.
De student staat ingeschreven voor een voltijd inrichtingsvorm van de opleiding.

Heb je het honoursprogramma met goed gevolg afgerond, dan wordt dit aangetekend op het bachelorgetuigschrift.
De inhoud van het programma en de behaalde resultaten worden op je diplomasupplement vermeld. Heb je alleen
een aantal onderdelen van het honoursprogramma met goed gevolg afgerond? Dan worden die onderdelen op je
diplomasupplement vermeld.

5.3  Talentenprogramma

Niet van toepassing.

5.4  Premaster

Een premaster (ook wel een schakelprogramma genoemd) is een extra onderwijsprogramma dat je kunt volgen om
te kunnen doorstromen naar een verwante masteropleiding aan een hogeschool of universiteit. In Deel 2, hoofdstuk
9 is beschreven uit welke onderwijseenheden en welke tentamens de premaster bestaat, dan wel hoe jouw
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opleiding deze doorstroming bevordert.

Een pre-master is een extra onderwijsprogramma dat je kunt volgen om te kunnen doorstromen naar een verwante
masteropleiding aan een hogeschool of universiteit.

Jouw opleiding biedt zelf geen pre-master aan, maar in samenwerking met andere onderwijsinstellingen kun je wel
de volgende pre-masters volgen:

pre-masterprogramma* aan de Radboud Universiteit Nijmegen voor de masteropleiding:
Business Administration;

geïntegreerde pre-master aan de Tilburg School of Economics and Management voor de masteropleidingen:
Information Management;
International Management;
Marketing Management;
Marketing Analytics;
Strategic Management en
Supply Chain Management.

Meer informatie over de doorstroom naar de Universiteit van Tilburg kun je hier lezen:
https://www1.han.nl/insite/studenten/minoren-en-themaroutes/minoraanbod/pre-masters/

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met je SSLB'er. 

Voor eventueel benodigde financiële ondersteuning kun je contact opnemen met de Studentendecanen.

* Als je het honoursprogramma van de Talent Academy (TA) hebt gevolgd, in combinatie met een specifieke
academische minor speciaal voor Talent Academy studenten, genoemd TA minor (30 EC), dan kun je direct
doorstromen in een aantal masteropleidingen. Zie voor meer informatie http://han.nl/talentacademy.

https://www1.han.nl/insite/studenten/minoren-en-themaroutes/minoraanbod/pre-masters/
https://www1.han.nl/insite/studiesucces/Studentendecanen.xml?inno_gen=gen_id_239&sitedir=/insite/studiesucces
http://han.nl/talentacademy
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6  Studieadvies

In dit hoofdstuk lees je dat je een studieadvies krijgt, waarom je dat krijgt en wanneer je het krijgt. Een studieadvies
kan positief of negatief zijn, maar ook bindend negatief. Als je een bindend negatief studieadvies krijgt, wordt je
inschrijving voor de opleiding beëindigd en moet je met die opleiding stoppen. Je mag wel een andere opleiding
gaan volgen. Je leest in dit hoofdstuk wat jouw rechten zijn bij de verschillende soorten studieadviezen.

6.1  Waarom krijg je een studieadvies?

De propedeuse van je opleiding is bedoeld om je te oriënteren op de studie en het beroep dat je kunt gaan
uitoefenen. De propedeuse is ook bedoeld om een beeld te geven of je geschikt bent voor dat beroep en of je de
opleiding naar verwachting succesvol kunt afronden.

De HAN is wettelijk verplicht om elke student een studieadvies te geven.
Dit mag en gebeurt slechts één keer.

Persoonlijke omstandigheden spelen een rol bij de beslissing welk studieadvies je krijgt. Dergelijke omstandigheden
moet je zo snel mogelijk melden bij je Senior Studentloopbaanbegeleider (SSLB'er) ter vertrouwelijke registratie.
In paragraaf 6.7 vind je meer regels over die persoonlijke omstandigheden.

6.2  Welke studieadviezen kun je krijgen?

Je kunt de volgende studieadviezen krijgen:

Een positief studieadvies.
Bij een positief studieadvies wordt verwacht dat je in staat bent om je opleiding succesvol af te ronden.
Een negatief studieadvies.
Bij een negatief studieadvies wordt verwacht dat je niet of alleen met veel moeite en inspanning in staat bent
om de opleiding succesvol af te ronden.
Een bindend negatief studieadvies.
Bij een bindend negatief studieadvies moet je de opleiding verlaten. Dit is geregeld in paragraaf 6.8.

6.3  Wanneer krijg je een positief, een negatief of een bindend negatief studieadvies?

Je krijgt een positief studieadvies als je aan de studievoortgangsnorm voldoet. De studievoortgangsnorm is
hieronder opgenomen.
Als je niet aan de studievoortgangsnorm voldoet, krijg je een (bindend) negatief studieadvies. Een bindend negatief
studieadvies betekent dat je niet verder mag studeren bij de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Je wordt
automatisch uitgeschreven. Zie hierover verder paragraaf 6.8 en 6.9.
Let op: je kunt alleen een bindend negatief studieadvies krijgen, wanneer door de opleiding is voldaan aan een
aantal voorwaarden. Deze staan in paragraaf 6.6. Als hieraan niet is voldaan, kan de opleiding je wel een negatief
studieadvies geven, maar geen bindend negatief studieadvies.

Studievoortgangsnorm

Je voldoet aan de studievoortgangsnorm als je : 

50 studiepunten of meer hebt behaald in de propedeuse.

Studiepunten op basis van vrijstellingen

Studiepunten op basis van vrijstellingen tellen even zwaar mee als studiepunten op basis van tentamenresultaten
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aan de HAN.

Uitschrijving voor zesde maand na aanvang opleiding

Als je voor de zesde maand na aanvang van je opleiding verzoekt om je uit te schrijven, krijg je geen studieadvies.
Als je je daarna weer inschrijft voor dezelfde opleiding word je voor het studieadvies behandeld zoals alle
eerstejaarsstudenten van de opleiding.

Uitschrijving in de laatste vijf maanden van je eerste jaar van inschrijving
Als je in de laatste vijf maanden van je eerste jaar van inschrijving een verzoek tot uitschrijving indient, dan kan in
dat studiejaar alsnog een bindend negatief studieadvies worden gegeven voordat je daadwerkelijk wordt
uitgeschreven.

6.4  Van wie krijg je een studieadvies

Een bindend negatief studieadvies wordt gegeven door de academiedirecteur 
Voordat je een bindend negatief studieadvies kunt krijgen, moet je een officiële schriftelijke waarschuwing hebben
ontvangen, waaruit blijkt dat je niet voldoet aan de studievoortgangsnorm op dat moment. Ook moet je voldoende
tijd gekregen hebben om je resultaten te verbeteren.
In jouw opleiding wordt de waarschuwing en het positief of negatief studieadvies gegeven door de
academiedirecteur 
Je mag altijd meer informatie vragen over een gegeven advies. Doe dit bij degene die je het advies heeft gegeven.
Je mag altijd informeel advies vragen aan een docent of studiebegeleider.

6.5  Moment van het studieadvies

Je krijgt je studieadvies uiterlijk aan het einde van je eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse, of in ieder
geval voordat het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd. Een studieadvies – positief, negatief, of
bindend negatief – mag maar één keer en op één moment worden gegeven.

6.6  Voorwaarden voor het geven van het bindend negatief studieadvies

Een bindend negatief studieadvies is pas rechtsgeldig als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. De academiedirecteur moet je tijdig een officiële schriftelijke waarschuwing gegeven hebben, dit kan zijn:

Na afloop van onderwijsperiode 2 als je niet minstens 25 studiepunten hebt behaald.

Na afloop van onderwijsperiode 3 als je niet minstens 30 studiepunten hebt behaald.

2. De academiedirecteur houdt bij het nemen van de beslissing over het bindend negatief studieadvies niet alleen
rekening met de door jou behaalde studiepunten en studieresultaten, maar ook de in paragraaf 6.7 genoemde
omstandigheden.

3. Door de HAN moet voldaan zijn aan de studiebegeleiding en studievoorzieningen zoals beschreven in Deel 2,
hoofdstuk 7.

4. Voordat de academiedirecteur een bindend negatief studieadvies geeft, word je in de gelegenheid gesteld te
worden gehoord. Dit vindt plaats in de vorm van een gesprek waarin je ook kunt aangeven of je een beroep doet op
een of meer van de omstandigheden die zijn genoemd in paragraaf 6.7. Bij jouw opleiding voer je dit gesprek met
de academiemanager/SSLB'er
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6.7  Persoonlijke omstandigheden en het studieadvies

De persoonlijke omstandigheden waarmee rekening gehouden wordt, zijn:

langdurige of chronische ziekte van betrokkene;
lichamelijke, zintuiglijke of andere functiebeperkingen van betrokkene;
zwangerschap van betrokkene;
bijzondere familieomstandigheden;
lidmaatschap van medezeggenschapsraad, deelraad, studentencommissie of opleidingscommissie;
lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige
rechtsbevoegdheid;
lidmaatschap van een organisatie van enige omvang, met volledige rechtsbevoegdheid bij wie de behartiging
van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en daartoe daadwerkelijk activiteiten
ontplooit;
overige omstandigheden waarin je activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de
instelling, waarbij je aantoont dat je hier jaarlijks veel tijd aan besteedt;
overige omstandigheden, waaronder de algemene indruk die je bij je docenten hebt achtergelaten
(hardheidsclausule).

Krijg je te maken met persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op jouw studieresultaten? Bespreek die dan
direct met je studentcoach Deze gaat strikt vertrouwelijk om met je informatie.
De academiedirecteur besluit of jouw persoonlijke omstandigheden maken dat een bindend negatief studieadvies
wel of niet onredelijk zou zijn. Hij maakt zijn overweging op jouw verzoek of op advies van je studentcoach. Als
de academiedirecteur besluit dat een negatief bindend studieadvies onredelijk is, dan stelt hij zijn studieadvies uit,
maar niet langer dan één studiejaar.

6.8  Wat zijn de gevolgen als je moet stoppen met de opleiding?

Heb je een bindend negatief studieadvies gekregen? Dan beëindigt de HAN je inschrijving voor de opleiding op de
wijze zoals is bepaald in het Inschrijvingsreglement.
De academiemanager/SSLB'er geeft je een zoveel mogelijk passend opleidingsadvies.
Je mag je wel laten inschrijven voor een andere opleiding.

Als je uitgeschreven bent, gelden de volgende regels:

Je kunt je gedurende drie jaar – of totdat je een verzoek indient bij de academiedirecteur om weer te worden
ingeschreven en dat verzoek wordt gehonoreerd – niet meer als student of als extraneus inschrijven bij de
HAN voor de opleiding waarvoor je een bindend negatief studieadvies hebt gekregen. Dit geldt voor alle
inrichtingsvormen ervan: voltijd, deeltijd en duaal.

Als je na drie jaar of binnen drie jaar opnieuw wordt ingeschreven voor dezelfde opleiding kun je geen
studieadvies meer krijgen. 

6.9  Beroep

Tegen een bindend negatief studieadvies kun je binnen 6 weken beroep instellen bij het College van Beroep voor de
Examens van de HAN.
Hoe je dit doet, vind je op HAN Insite bij Bureau Klachten en Geschillen:
https://www1.han.nl/insite/rondomdestudie/Bureau_Klachten_en_Geschillen.xml?sitedir=/insite/rondomdestudie.

https://www1.han.nl/insite/rondomdestudie/Bureau_Klachten_en_Geschillen.xml?sitedir=/insite/rondomdestudie
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7  Studiebegeleiding en studievoorzieningen

Leerdoel en uitgangspunt is dat je zelf de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor je eigen leerproces.
Wij willen ook dat je je in jouw hele studieloopbaan herkend, gezien en gehoord voelt. Je hebt recht op goede
studiebegeleiding. Iedere opleiding biedt daarvoor ondersteuning. Indien nodig kan de HAN jou academische,
psychologische en financiële ondersteuning bieden. Het netwerk HAN studiesucces biedt je de ondersteuning voor
een succesvolle studievoortgang.

7.1  Wat biedt de HAN om goed te kunnen studeren?

De HAN biedt voorzieningen aan die mogelijk maken dat jij goed kunt studeren. Dit zijn bijvoorbeeld:

voorzieningen voor studenten met een functiebeperking;1.
voorzieningen voor zwangeren en mantelzorgers;2.
speciale begeleiding van internationale studenten;3.
speciale begeleiding van studenten uit minderheidsgroepen.4.

HAN Studiesucces biedt ook ondersteuning voor een succesvolle studievoortgang. Studenten die dit behoeven,
kunnen extra begeleiding krijgen. Informatie over de voorzieningen die door de HAN geboden worden en de
mogelijke begeleiding, kan je verkrijgen bij  je studentcoach, of bij HAN Studiesucces. Zie ook Deel 1, hoofdstuk 7.

Behalve de algemene voorzieningen biedt jouw opleiding in ieder geval de volgende voorzieningen:

studiebegeleiding zoals hieronder beschreven;1.
twee tentamengelegenheden per studiejaar;2.
twee tentamengelegenheden vóórdat een bindend negatief studieadvies wordt gegeven.3.

7.2  Hoe is de studiebegeleiding ingericht?

De studiebegeleiding start met de kennismaking met de studentcoach aan het begin van het studiejaar. Jouw
persoonlijke  studentcoach nodigt je in het eerste jaar van studeren ten minste vier keer uit voor een gesprek. De
studiebegeleiding is voor het overige geïntegreerd in het onderwijs in de onderwijseenheden.

Studentcoaching (STC) start in de propedeuse en loopt door tot en met de afstudeerfase en bestaat uit individuele
gesprekken en enkele groepsbijeenkomsten. De individuele gesprekken gaan over leerdoelen, studievoortgang, en
de keuzes voor de vrije ruimte, stage(s), minor en afstuderen. De bijeenkomsten staan in het teken van
studieinformatie, afspraken maken, evaluatie en training.

Waar in de propedeuse veel aandacht wordt besteed aan studievoortgang van de student, neemt dit in de loop van
de jaren af en komt de nadruk steeds meer te liggen op loopbaanontwikkeling. Informatie over de inhoud van de
individuele en groepsbijeenkomsten is te vinden in de betreffende studiehandleidingen

Vanaf het B-cluster begeleidt de studentcoach de student ook bij zijn ontwikkeling van de skills die hem uiteindelijk
tot een goede beroepsbeoefenaar maken in het commerciële domein.
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8  Tentamens en examens

In dit hoofdstuk zijn de tentamens, deeltentamens en examens van jouw opleiding algemeen geregeld.

8.1  Samenhangend geheel van onderwijseenheden

De opleiding bestaat uit een samenhangend geheel van onderwijseenheden. Deze zijn bepaald en beschreven in
Deel 2, hoofdstuk 9. Bij elke onderwijseenheid hoort een tentamen.

Een tentamen kan bestaan uit twee of meer deeltentamens die, in een vooraf bepaalde weging, samen het cijfer
voor het tentamen van de onderwijseenheid bepalen.

8.2  Tentamen

Met de uitslag van het tentamen dat bij een onderwijseenheid hoort, wordt vastgesteld of is voldaan aan de kennis,
het inzicht en/of de vaardigheden en, zo aan de orde, attitude die zijn vereist om een onderwijseenheid met goed
gevolg af te sluiten. De leeruitkomsten en beoordelingscriteria van de (deel)tentamens zijn vastgesteld in Deel 2,
hoofdstuk 9.

8.2.1  Ingangseisen
Voor sommige onderwijseenheden gelden kwalitatieve ingangseisen om aan het onderwijs en een (deel)tentamen
van die onderwijseenheid te mogen deelnemen. De ingangseisen zijn bepaald in de beschrijvingen van de
onderwijseenheden in Deel 2, hoofdstuk 9. Je kunt aan de examencommissie beargumenteerd toestemming vragen
om van deze ingangseisen af te wijken. 
Voor jouw opleiding gelden de volgende ingangseisen:

Je mag pas met het afstudeerjaar (G- en H-cluster) starten als alle OWE's van de clusters C t/m F met
succes zijn afgesloten en dus 180 EC's zijn behaald.
Voor de OWE CCX geldt dat je 50 studiepunten uit de propedeuse moet hebben behaald.
Voor de OWE's Spaans uit het tweede jaar geldt dat je hebt deelgenomen aan de modules uit de
propedeuse.
Voor de OWE's Duits uit het tweede jaar geldt dat je hebt deelgenomen aan de modules uit de propedeuse.

8.2.2  Deelnameplicht onderwijs
Niet van toepassing

8.2.3  Tentamenvorm
De vorm van een (deel)tentamen is bepaald in Deel 2, hoofdstuk 9, in de beschrijving van de desbetreffende
onderwijseenheid. De examencommissie kan, al of niet op verzoek, in bijzondere gevallen van deze vorm afwijken.

8.3  De examinator

Elk (deel)tentamen wordt opgesteld en beoordeeld door een of meer examinatoren, zoals bepaald en aangewezen
door de examencommissie.
De examinator stelt de uitslag vast en bepaalt het resultaat van het (deel)tentamen. Indien meer dan één examinator
is aangewezen, stelt de hoofdexaminator het definitieve resultaat vast.

8.3.1  Wanneer heb je een tentamen behaald?
De examinator drukt het resultaat van een tentamen uit in een cijfer.
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Het resultaat van een tentamen wordt uitgedrukt in één van de volgende cijfers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10.
Je hebt het tentamen met goed gevolg afgelegd bij een 6 of hoger.
Je hebt het tentamen niet met goed gevolg afgelegd bij een 5 of lager.

Bij fraude wordt een F geregistreerd bij het tentamenresultaat in SIS. 

8.3.2  Wanneer heb je een deeltentamen behaald?
De examinator drukt het resultaat van een deeltentamen uit in een cijfer.
Een cijfer voor een deeltentamen wordt afgerond tot een cijfer met 1 decimaal.
Cijfers met de decimaal 1; 2; 3; 4 worden afgerond naar beneden.
Cijfers met de decimaal 5; 6; 7; 8; 9 worden afgerond naar boven.

In afwijking van bovenstaande hoofdregel, kan het resultaat van een of meer deeltentamens uitgedrukt worden in
een cijfer of met de kwalificatie ‘voldaan’ of ‘niet-voldaan’. In de beschrijving van de onderwijseenheden in Deel 2,
hoofdstuk 9 is bepaald welke deeltentamens worden beoordeeld met een cijfer en welke met ‘voldaan’ of ‘niet-
voldaan’.

Je hebt een deeltentamen met goed gevolg afgelegd bij een 5,5 of hoger of wanneer de kwalificatie ‘voldaan’ is
gegeven.
Je hebt een deeltentamen niet met goed gevolgd afgelegd bij een 5,4 of lager of wanneer de kwalificatie ‘niet
voldaan’ is gegeven.

Bij fraude wordt een F geregistreerd bij het deeltentamenresultaat in SIS. 

8.3.3  Hoe komt het tentamencijfer voor een tentamen met deeltentamens tot stand?
Bij de berekening van het cijfer voor het tentamen worden de cijfers voor behaalde deeltentamens gewogen zoals
dit in de beschrijving van de onderwijseenheid in Deel 2, hoofdstuk 9 is bepaald. Daarna wordt het eindcijfer voor
het tentamen als volgt afgerond:
Tentamencijfers met de decimaal 1; 2; 3; 4 worden tot hele cijfers afgerond naar beneden.
Tentamencijfers met de decimaal 5; 6; 7; 8; 9 worden tot hele cijfers afgerond naar boven.

8.3.4  Geldend resultaat
Het hoogst behaalde resultaat voor een tentamen of deeltentamen geldt als behaald resultaat. Ook bij een
voldoende resultaat mag je opnieuw deelnemen aan het (deel)tentamen.

8.3.5  Wanneer kun je de kwalificatie 'voldaan/niet voldaan' krijgen voor een tentamen?
In afwijking van paragraaf 8.3.1 kan in de volgende gevallen in plaats van een cijfer de kwalificatie voldaan/niet
voldaan worden gegeven:

je hebt vrijstelling voor een of meer deeltentamens, waardoor het resultaat van dat tentamen niet kan wordena.
uitgedrukt in een cijfer,
de omzettingstabellen van de HAN zijn niet toepasbaar,b.
je hebt een tentamen behaald dat onderdeel is van een vrije minor bij een buitenlandse onderwijsinstelling ofc.
bij een andere Nederlandse onderwijsinstelling, en het is niet mogelijk om de daar behaalde resultaten om te
zetten in een resultaat zoals bedoeld in paragraaf 8.3.1.

8.4  Deelnemen aan tentamens van de postpropedeutische fase

Als je een propedeutisch getuigschrift hebt van deze opleiding of van een opleiding bij een andere hogeschool met
hetzelfde CROHO-nummer, of vrijstelling hebt van het propedeutisch examen, word je ingeschreven in de
postpropedeutische fase en mag je deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van de postpropedeutische fase.
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Indien je nog geen propedeuse hebt behaald, is het mogelijk om bij de examencommissie toestemming te vragen
om deel te nemen aan het onderwijs en de tentamens van de postpropedeutische fase. Toestemming vragen is niet
nodig wanneer je hebt voldaan aan de studievoortgangsnorm, daarmee heb je automatisch toestemming om door te
stromen naar de postpropedeutische fase. Voor de studievoortgangsnorm, zie Deel 2, hoofdstuk 6. Eventuele
ingangseisen zoals bedoeld in paragraaf 8.2.1 blijven onverminderd van toepassing.

8.5  Aantal tentamengelegenheden per studiejaar

Je krijgt twee maal per studiejaar de gelegenheid om een tentamen of deeltentamen af te leggen. In de beschrijving
van de onderwijseenheid in Deel 2, hoofdstuk 9 is bepaald hoeveel (deel)tentamens per studiejaar worden
afgenomen en in welke onderwijsperiode deze vallen.

Let op: als de opleiding meer dan 2 tentamengelegenheden per jaar organiseert, mag je toch maar van twee
gelegenheden gebruik maken. 

In de volgende uitzonderingssituaties kan in de beschrijving van de onderwijseenheid in Deel 2, hoofdstuk 9 zijn
bepaald dat er één maal per studiejaar gelegenheid wordt geboden om het tentamen of deeltentamen af te leggen:

als de aard van het onderwijs en de beoordeling daarvan een tweede gelegenheid onmogelijk maken, waarbij
in dat geval altijd sprake is van een moment tijdens het verloop van de onderwijseenheid, waarin de student
een indicatie krijgt of de tot dan toe geleverde prestaties voldoende zijn om het (deel)tentamen van de
onderwijseenheid daadwerkelijk te kunnen behalen, of,
als een tweede gelegenheid vanwege fysieke of logistieke redenen onmogelijk is en pas in het daarop
volgende studiejaar een tentamengelegenheid kan worden aangeboden, en
als tevens een alternatief is geboden dat verdere studievertraging voorkomt.

Deze uitzondering wordt de student bij aanmelding voor de onderwijseenheid en indien mogelijk voor aanvang van
het studiejaar medegedeeld.

8.5.1  Intekenen voor (deel)tentamens
In Deel 2, hoofdstuk 9 staat beschreven of, hoe en voor welke datum je je moet intekenen voor een tentamen of
deeltentamen.

Let op: Voor alle (deel)tentamens die na 31 januari 2023 worden afgenomen, geldt dat je je moet intekenen voor de
(deel)tentamengelegenheden waar je gebruik van wilt maken. In de ‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS’
in Deel 3 van dit opleidingsstatuut staat wat van jou verwacht wordt rondom het in- en uittekenen voor
(deel)tentamens die na 31 januari 2023 worden afgenomen. In deze regeling zijn ook uitzonderingen opgenomen
voor enkele situaties waarin het níet nodig is om je in te tekenen voor bepaalde (deel)tentamens.

8.5.2  Aanvraag extra tentamengelegenheid of andere tentamenvorm
Je kunt bij de examencommissie een extra gelegenheid aanvragen voor een tentamen of deeltentamen.
Je kunt bij de examencommissie een verzoek indienen om een (deel)tentamen in een andere vorm af te leggen.
Het verzoek is gemotiveerd en omvat in ieder geval een beschrijving van de reden en het belang.
Het Reglement examencommissie (zie Deel 3) regelt de aanvraagprocedure nader.

8.6  Tentamen in aangepaste vorm vanwege een functiebeperking

Heb je een functiebeperking of chronische ziekte, of kun je om een andere reden zoals zwangerschap, niet aan de
reguliere vorm van het (deel)tentamen deelnemen, dan kun je aan de examencommissie vragen om het
(deel)tentamen in een vorm te doen die is aangepast aan jouw situatie.
De examencommissie bepaalt, zo nodig na overleg met jou en de examinator, in redelijkheid in welke vorm het
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(deel)tentamen kan worden afgelegd, welke faciliteiten worden aangeboden en welke afwijkende regels gelden.

8.7  Mondelinge (deel)tentamens

Een mondeling (deel)tentamen wordt door middel van een gesprek tussen de examinator(en) en de student
afgenomen. Mondelinge (deel)tentamens zijn openbaar. De examencommissie kan in bijzondere gevallen van deze
regel afwijken. Dit besluit wordt aan alle betrokkenen bekend gemaakt en gemotiveerd.

8.8  Wanneer wordt de uitslag van een tentamen bekend?

Het hangt van de tentamenvorm af wanneer de uitslag van een (deel)tentamen bekend wordt gemaakt:

De uitslag van een schriftelijk (deel)tentamen wordt uiterlijk binnen 15 werkdagen aan jou bekendgemaakt.
Deze uitslag wordt opgenomen in het studie-informatiesysteem (SIS).
De uitslag van een mondeling (deel)tentamen wordt direct na het (deel)tentamen vastgesteld en na maximaal
vijf dagen bekendgemaakt. Deze uitslag wordt opgenomen in SIS.
De uitslag van een praktisch (deel)tentamen wordt direct na het (deel)tentamen, of indien dat niet mogelijk is,
binnen vijf werkdagen aan jou bekendgemaakt. Deze uitslag wordt opgenomen in SIS.

Een resultaat dat in SIS is opgenomen, kan alleen worden gewijzigd in de volgende gevallen:

Als een aantoonbaar onjuist resultaat in SIS is ingevoerd.
In gevallen van fraude, bedrog of persoonsverwisseling.
Als een examinator om gegronde en gemotiveerde redenen zijn beoordeling heeft herzien.
Als je bij het College van Beroep voor de Examens of bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs
beroep hebt ingediend tegen je beoordeling, dit beroep gegrond is verklaard en het resultaat door de
examinator is herzien.

Wijzigt een resultaat nadat het al is ingevoerd in SIS? Dan krijg je daarvan bericht.

8.9  Tentamen: inzage- en nabesprekingsrechten

Je hebt recht op nadere uitleg over de beoordeling van je (deel)tentamen. Dit is geregeld in de HAN-regels over
nabespreking en inzagerecht hieronder. 

Bij zowel nabesprekingen als individuele inzage wordt bewaakt dat er niet kan worden gefraudeerd. Nabespreking
en inzagerecht zijn als volgt ingericht:

8.9.1  Groepsgewijze nabespreking
Binnen 10 werkdagen na de uitslag van een (deel)tentamen organiseert de examinator een groepsgewijze
bespreking, tenzij daaraan bij de studenten geen behoefte is gebleken.

8.9.2  Inzage in en nabespreking van eigen werk
Nadat de groepsbespreking is geweest of als er geen groepsbespreking is geweest, heb je als belanghebbende
recht op inzage in en nabespreking van je eigen werk met je docent en met de examinator, tenzij je dit in redelijkheid
en billijkheid al tijdens de groepsgewijze nabespreking had kunnen doen. Je mag dan alles inzien en bespreken: het
beoordeelde (deel)tentamen, de vragen, opdrachten en normering. De inzage in en nabespreking van eigen werk
moet binnen 6 weken na de uitslag mogelijk gemaakt worden.

8.9.3  Andere tentamenvormen
Indien er sprake is van een tentamenvorm waarop de bovenomschreven inzage- en nabesprekingsprocedure niet
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kan worden toegepast, wordt in de beschrijving van de onderwijseenheid in Deel 2, hoofdstuk 9 bepaald hoe inzage
en nabespreking zijn ingericht. Daarbij worden dezelfde beginselen geborgd als in de paragrafen 8.9.1 en 8.9.2.

8.10  Leerwegonafhankelijk tentamen

Een leerwegonafhankelijk tentamen is een tentamen waaraan je kunt deelnemen zonder gebruik te maken van het
onderwijsaanbod van de onderwijseenheid. Als je wilt deelnemen aan een leerwegonafhankelijk (deel)tentamen, kun
je een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek omvat in ieder geval een beschrijving
van de reden en het belang.

De examencommissie neemt op grond van het ingediende bewijsmateriaal binnen 20 werkdagen een gemotiveerd
besluit.

Indien dit besluit positief is kun je aan het (deel)tentamen deelnemen. Indien het reguliere tentamen daartoe niet
geschikt of passend is, wijst de examencommissie de examinatoren aan en bepaalt zij de tentamenvorm, met
inachtneming van de betreffende eindkwalificaties en beoordelingscriteria vermeld in Deel 2, hoofdstuk 9.

8.11  Wanneer en hoe kun je vrijstelling vragen voor een (deel)tentamen

In Deel 2, hoofdstuk 9 staat per (deel)tentamen beschreven welke kennis, inzicht en vaardigheden en attitude je
moet aantonen en hoe die getoetst en beoordeeld worden. Je kunt de examencommissie verzoeken om vrijstelling
van één of meer (deel)tentamens als je aantoont dat je de bij het (deel)tentamen behorende kennis, inzicht en
vaardigheden en attitude al beheerst. Dit kun je aantonen met:

het bewijs dat je eerder een tentamen in het hoger onderwijs hebt behaald;
een officiële rapportage Erkenning Verworven Competenties;
bewijzen dat je elders de vereiste kennis, het vereiste inzicht en/of de vereiste vaardigheden hebt opgedaan.

De  leeruitkomsten en beoordelingscriteria van de (deel)tentamens zoals vastgesteld in Deel 2, hoofdstuk 9, vormen
hierbij voor de examencommissie de richtlijn voor het verlenen van de vrijstelling.

Je krijgt voor een vrijgesteld (deel)tentamen geen cijfer of de kwalificatie ‘voldaan’, maar de kwalificatie ‘vrijstelling’.

De procedure voor het verlenen van vrijstelling vind je in het Reglement examencommissie (Deel 3).

De examencommissie kan bepaalde eerder behaalde (deel)tentamens, studiepunten en getuigschriften aanwijzen
die recht geven op vrijstelling voor één of meer (deel)tentamens.
Deze aanwijzingen zijn opgenomen in een bijlage die onderdeel is van het Reglement examencommissies.
Deze aanwijzingen kunnen door de examencommissie tevens worden aangemerkt als grondslag voor vrijstellingen
voor het afleggen van een of meer (deel)tentamens van onderwijseenheden behorend bij de verkorte trajecten als
bedoeld in Deel 2, hoofdstuk 3.

8.12  De afsluitende examens

Het hoger beroepsonderwijs kent in bacheloropleidingen twee wettelijke examens. Het propedeutisch examen als
afsluiting van de propedeuse, en het afsluitende bachelorexamen aan het einde van de opleiding. Je haalt deze
examens als je alle tentamens behaald hebt die bij het desbetreffende examen horen. Dit is anders als de
examencommissie heeft bepaald dat er een extra onderzoek nodig is naar jouw inzicht, vaardigheden en kennis. In
dat geval moet je ook dat onderzoek (tentamen) met goed gevolg hebben afgelegd. Pas dan heb je het examen met
goed gevolg afgelegd.
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8.12.1  Cum laude
Als je voor alle tentamens die meetellen voor het examen bij je eerste deelname een cijfer 8 of hoger hebt behaald,
dan slaag je ‘cum laude’ voor dat examen. Tentamens uit de propedeuse tellen mee voor het propedeuse-examen
en tentamens uit de postpropedeuse tellen mee voor het bachelorexamen. Hierbij gelden de tentamencijfers per
onderwijseenheid; afzonderlijke cijfers voor de deeltentamens blijven buiten beschouwing. Als een tentamen uit
deeltentamens bestaat, tellen voor het benodigde cijfer 8 voor het tentamen alleen de cijfers van de deeltentamens
mee die bij je eerste deelname zijn behaald. 

Per examen kan één uitzondering gemaakt worden op deze regel. Die uitzondering houdt in dat per examen één
deeltentamen herkanst mag worden en dat het hoogst behaalde resultaat meetelt voor het bepalen van het
predicaat 'cum laude'. Wanneer een tentamen niet bestaat uit meerdere deeltentamens, mag dat tentamen herkanst
worden.

Tentamens die horen bij de uitbreiding van je studielast, zoals beschreven in Deel 2, hoofdstuk 5, blijven bij de
beoordeling voor toekenning van het predicaat 'cum laude'buiten beschouwing.
In de propedeuse mogen voor niet meer dan 30 studiepunten vrijstelling of een kwalificatie ‘voldaan’ zijn verkregen
en in de postpropedeutische fase voor niet meer dan 75 studiepunten.

8.12.2  Met genoegen
Als je voor alle tentamens die meetellen voor het bachelorexamen bij je eerste deelname een cijfer 7 of hoger hebt
behaald, dan slaag je ‘met genoegen’ voor dat examen. Hierbij gelden de tentamencijfers per onderwijseenheid;
afzonderlijke cijfers voor de deeltentamens blijven buiten beschouwing. Als een tentamen uit deeltentamens bestaat,
tellen voor het benodigde cijfer 7 voor het tentamen alleen de cijfers van de deeltentamens mee die bij je eerste
deelname zijn behaald. 

Er kan één uitzondering gemaakt worden op deze regel. Die uitzondering houdt in dat één deeltentamen herkanst
mag worden en dat het hoogst behaalde resultaat meetelt voor het bepalen van het predicaat 'met genoegen'.
Wanneer een tentamen niet bestaat uit meerdere deeltentamens, mag dat tentamen herkanst worden.

Tentamens die horen bij de uitbreiding van je studielast, zoals beschreven in Deel 2, hoofdstuk 5, blijven bij de
beoordeling voor toekenning van het predicaat 'met genoegen' buiten beschouwing.
In de postpropedeuse mogen voor niet meer dan 75 studiepunten vrijstelling of een kwalificatie ‘voldaan’ zijn
verkregen.

8.13  Resultatenoverzicht, bewijsstukken en verklaringen

8.13.1  Hoe kun je een – gewaarmerkt – overzicht krijgen van je studieresultaten?
Van je tentamenresultaten die in SIS staan, kun je een uitdraai maken. Als je dit overzicht van resultaten binnen de
HAN of elders als officieel bewijsstuk wilt gebruiken, kun je bij het Vraagpunt Studentzaken, via ASK@han.nl een
gewaarmerkt resultatenoverzicht aanvragen. De waarmerking biedt geen garantie dat de desbetreffende autoriteit
dit dan ook als zodanig erkent.

8.13.2  Bewijsstuk tentamen
Van elk afgelegd (deel)tentamen ontvang je van de examinator een schriftelijk en ondertekend bewijsstuk. Dit kan
een digitaal ondertekend bewijsstuk zijn. Dit bewijsstuk vermeldt de naam en code van het tentamen, de
onderwijseenheid en je resultaat. De examinator is verplicht om je dat bewijs te geven.
Bewaar zelf deze bewijzen goed.

8.13.3  Verklaring
Stop je met de opleiding en heb je geen recht op een propedeutisch of bachelor getuigschrift? Als je meer dan één
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tentamen hebt behaald ontvang je desgevraagd van de examencommissie een verklaring waarin staat welke
tentamens je hebt behaald, voor welke opleiding, hoeveel studiepunten je hiervoor hebt gekregen en, als dat van
toepassing is, het programma waarvoor dit wordt uitgereikt.

8.13.4  Modulecertificaat
Niet van toepassing

8.14  Getuigschrift, graad en diplomasupplement

8.14.1  Propedeutisch getuigschrift
Nadat de examencommissie heeft vastgesteld dat je alle tentamens van de propedeutische fase hebt behaald, en is
vastgesteld dat je bent ingeschreven aan de HAN voor de opleiding en dat je voldaan hebt aan al je financiële
verplichtingen jegens de HAN, dan reikt de examencommissie je het propedeutisch getuigschrift van de opleiding
uit.

Let op, vanaf het moment dat OSIRIS in gebruik wordt genomen als studie-informatiesysteem geldt het
volgende: 

Als je alle tentamens van de propedeutische fase hebt behaald, kun je je getuigschrift aanvragen via OSIRIS. Pas
na je aanvraag controleert de examencommissie of je inderdaad alle tentamens van de propedeutische fase hebt
behaald, of je bent ingeschreven voor de opleiding en of je voldaan hebt aan al je financiële verplichtingen jegens
de HAN. Daarna reikt de examencommissie het propedeutisch getuigschrift uit. 

8.14.2  Bachelor getuigschrift en diplomasupplement
Nadat het college van bestuur de graad heeft verleend, reikt de examencommissie het getuigschrift van de
bacheloropleiding en het bijbehorende Engelstalige diplomasupplement uit nadat door of namens het college van
bestuur is vastgesteld dat je voor de opleiding bent ingeschreven aan de HAN en aan alle financiële verplichtingen
jegens de HAN hebt voldaan.

Let op, vanaf het moment dat OSIRIS in gebruik wordt genomen als studie-informatiesysteem geldt het
volgende: 

Als je alle tentamens van de opleiding hebt behaald, kun je je getuigschrift aanvragen via OSIRIS. Pas na je
aanvraag controleert de examencommissie of je inderdaad alle tentamens van de opleiding hebt behaald, of je bent
ingeschreven voor de opleiding en of je voldaan hebt aan al je financiële verplichtingen jegens de HAN. Daarna reikt
de examencommissie het getuigschrift en het bijbehorende Engelstalige diplomasupplement uit. De officiële datum
van afstuderen is de dag dat de examencommissie vaststelt dat je alle vereiste studiepunten hebt behaald. 

8.14.3  Graad en graadtoevoeging
Nadat de examencommissie heeft vastgesteld dat je het bachelorexamen met goed gevolg hebt afgelegd, verleent
het college van bestuur van de HAN je de graad die hoort bij jouw opleiding. Bij deze graad hoort een officiële
bekorting die je in het binnen- en buitenland achter je achternaam mag zetten.

Opleiding Graad en graadtoevoeging Officiële bekorting

Commerciële Economie Bachelor of Science BSc

Deze graadtoevoeging staat ook op het getuigschrift.
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8.14.4  Extra aantekeningen
Heb je met goed gevolg een honoursprogramma of talentenprogramma gevolgd zoals beschreven in Deel 2,
hoofdstuk 5, dan wordt de inhoud van het programma en de resultaten die je hebt behaald opgenomen in je
diplomasupplement. Het honoursprogramma en talentenprogramma wordt ook vermeld op je getuigschrift.

8.14.5  Afwijking uitreikingsmoment getuigschrift bacheloropleiding
In afwijking van paragraaf 8.14.2 wordt je getuigschrift uitgereikt op de geplande diplomauitreikingen, zie uitreiking
getuigschriften op HAN Insite.

Je kunt de examencommissie verzoeken om een eerdere uitreiking van je getuigschrift. De examencommissie willigt
dit verzoek in.

Je kunt de examencommissie verzoeken om uitstel van het uitreiken van je getuigschrift. Dit uitstel wordt voor
maximaal twee jaar verleend.

Let op, vanaf het moment dat OSIRIS in gebruik wordt genomen als studie-informatiesysteem geldt het
volgende: als je niet wilt afstuderen nadat je alle tentamens van je opleiding hebt behaald, moet je bij de
examencommissie een aanvraag indienen tot uitstel van het uitreiken van je getuigschrift.  

Je mag je afstuderen maximaal twee jaar uitstellen. Als je niet binnen twee jaar alsnog een aanvraag voor het
getuigschrift indient, wordt je getuigschrift na uiterlijk twee jaar in OSIRIS automatisch uitgereikt.  

Vraag je nadat je alle tentamens behaald hebt je getuigschrift niet aan, en heb je ook niet tijdig uitstel aangevraagd,
dan zal de examencommissie het volgende doen: 

De examencommissie gaat uiterlijk aan het eind van het studiejaar over tot het uitreiken van het getuigschrift.

8.15  Beroep

Tegen een beslissing inzake het onderwijs, de examens en de tentamens op grond van de onderwijs- en
examenregeling, kun je binnen 6 weken beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens van de HAN.
Tegen welke beslissingen je beroep kunt instellen en hoe je dit doet, vind je op HAN Insite bij Bureau Klachten en
Geschillen: https://www.han.nl/over-de-han/klacht-en-bezwaar/

https://www.han.nl/over-de-han/klacht-en-bezwaar/
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9  Beschrijving van het onderwijs (de onderwijseenheden)

In dit hoofdstuk is het onderwijs van jouw opleiding beschreven in de vorm van een curriculumoverzicht en
beschrijving van de onderwijseenheden, te beginnen bij de onderwijseenheden van de propedeuse, daarna die van
de postpropedeuse en de minoren.

Daarbij is ook aangegeven of sprake is van extra programma’s, trajecten in een andere taal dan het Nederlands of
trajecten met bijzondere eigenschap. Ook wordt aangegeven of er sprake is van modules en/of van keuze-
onderwijseenheden.

Om dit hoofdstuk overzichtelijk te houden, wordt gestart met het curriculumoverzicht Commerciële
Economie en in paragraaf 9.7 het curriculumoverzicht van het traject Commerciële Economie-Innovation.

In de Bijlagen bij hoofdstuk 9 vind je achtereenvolgens de onderwijseenheden van Commerciële Economie,
het traject Commerciële Economie-Innovation en de onderwijseenheden van het honours programma.

Hieronder wordt schematisch de organisatievorm en het studieverloop van de opleiding weergegeven.

 Naam opleiding: Commerciële Economie

 CROHO-nummer: 34402

 Inrichtingsvorm  Voltijd  Deeltijd  Duaal

  Nederlands
 

 Nederlands
 

 Nederlands
 

 Trajecten 
met bijzondere eigenschap

Commerciële Economie - Innovation n.v.t. n.v.t.

    

9.1  Onderwijseenheden van de propedeuse

Hieronder staat een schematisch overzicht waarin je in een oogopslag kunt zien hoe de opleiding in elkaar zit en
welke onderwijseenheden bij de opleiding horen.

 

Zie voor de beschrijving van de onderwijseenheden van CE de bijlagen van H9 beschrijving van het onderwijs.

 

Voltijd A-cluster B-cluster
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Propedeuse
Niveau 1
 
60 stp

Commercieel Fundament 1 – ACF1
2,5 studiepunten

Commercieel Fundament 3 - BCF3
2,5 studiepunten

Commercieel Fundament 2 – ACF2
5 studiepunten

De Klantadviseur – BKA 
2,5 studiepunten

Basic Finance for Commerce - ABFC
2,5 studiepunten

Inside Sales Specialist – BISS
5 studiepunten

Basic Business English - ABBE
2,5 studiepunten

Internationale Oriëntatie 2 – BIO2
2,5 studiepunten

Sales Basis – ASB
2,5 studiepunten

Junior Area Manager - BJAM
5 studiepunten

Klantportfolio Analist – AKPA
5 studiepunten

Business & Taal Duits 2 - BBTD2 *
2,5 studiepunten

Internationale Oriëntatie 1 – AIO1
2,5 studiepunten

Business & Taal Spaans 2 - BBTS2 *
2,5 studiepunten

Business & Taal Duits 1 - ABTD1 *
2,5 studiepunten

Junior Online Marketeer 2 – BJOM2
5 studiepunten

Business & Taal Spaans 1 - ABTS1 *
2,5 studiepunten

Trendwatcher & Device Expert - BTDE
5 studiepunten

Junior Online Marketeer 1 - AJOM1
5 studiepunten

 

* Een student kiest bij aanvang van de opleiding voor Spaans of Duits.
 

Zie voor de beschrijving van de onderwijseenheden van CE de bijlagen van H9 beschrijving van het
onderwijs.

9.2  Onderwijseenheden van de postpropedeuse

Zie voor de beschrijving van de onderwijseenheden van CE de bijlagen van H9 beschrijving van het
onderwijs.

 

Voltijd   

Jaar 2 C-cluster (niveau 2) D-cluster (niveau 2)

60 stp Account management – CAMT
12,5 studiepunten

Export management – DEXP
12,5 studiepunten

Customer Experience - CCX
12,5 studiepunten

Online Ondernemer – DOO
12,5 studiepunten

Inkopen vanuit een marketingrol – INKMAR
2,5 studiepunten

Sales ontmoet Inkoop – INKSAL
2,5 studiepunten

Vrije ruimte 2JR
5 studiepunten



Datum: 7 juli 2022
Pagina: 53 van 376

B Commerciële Economie

Jaar 3 E-cluster (niveau 2) F-cluster (niveau 3)

60 stp Stage Nederland/Buitenland – EST/ESB IMS* of
Stage Nederland/Buitenland – EST/ESB SAL* of
Stage Nederland/Buitenland – EST/ESB MAR*
30 studiepunten
 

Minor - MIN
30 studiepunten

Jaar 4 G-cluster (niveau 2 of 3) H-cluster (niveau 3)

60 stp Afstudeerjaar – GIMS** of
Afstudeerjaar – GSAL** of
Afstudeerjaar – GMAR**
25 studiepunten

Afstudeerstage – HIMS** of
Afstudeerstage – HSAL** of
Afstudeerstage – HMAR**
25 studiepunten

Business English Speaking Advanced - GENG
5 studiepunten

Vrije ruimte 4JR
5 studiepunten
 

 

* Een student kiest voor aanvang van het derde jaar voor IMS, Sales of Marketing.

**Een student kiest voor aanvang van het vierde jaar voor IMS, Sales of Marketing.

9.3  Minoren van de opleiding

 Zie bijlage onderwijseenhedenbijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs: 9.3 Minoren

9.4  Afstudeerrichtingen

Zie voor de beschrijving van de studierichtingen van CE de bijlagen van H9 beschrijving van het onderwijs.

9.5  Honours-, talentenprogramma's en premasters

9.5.1  Honoursprogramma’s
Zie bijlage 4 H9 Beschrijving van het Onderwijs: 9.5.1 Onderwijseenheden honoursprogramma.

 

 

 

9.5.2  Talentenprogramma’s
Niet van toepassing.

9.5.3  Premasters
Niet van toepassing.
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9.6  Deeltijdse en/of duale inrichtingsvorm

9.6.1  Deeltijdse inrichtingsvorm
Niet van toepassing

9.6.2  Duale inrichtingsvorm
Niet van toepassing

9.7  Trajecten met bijzondere eigenschap

9.7.1  Versneld traject
Niet van toepassing

9.7.2  Verkort traject
Niet van toepassing.

9.7.3  Verkort traject van associate degree naar bachelorgraad
Niet van toepassing.

9.7.4  Traject voor topsporters
Niet van toepassing

9.7.5  D-stroom
Niet van toepassing

9.7.6  Gecombineerd traject
Niet van toepassing.

9.7.7  Overige trajecten met bijzondere eigenschap
Curriculum overzicht propedeuse traject CE - Innovation 

Jaar 1

Cluster A Cluster B

Project 1
Toekomst, Trends & Innovatie

10 EC Project 3
Prototype, Test & Improve

10 EC

Project 2
Meervoudige waardecreatie

10 EC Project 4
Implementeren en Realiseren

10 EC

Doorlopend over het jaar:

Fundament 5 EC

Engels 5 EC

Nederlands 5 EC

Vrije ruimte 5 EC
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Curriculum overzicht post-propedeuse traject CE - Innovation 

Jaar 2

Business Innovation Strategy* 15 EC Business Concept Validation* 15 EC

Value Proposition* 15 EC Implementation&Iteration* 15 EC

Jaar 3

E-cluster F-cluster

Stage (30 EC) Minor (30 EC)

Jaar 4

G/H-cluster

Afstudeertraject (60 EC)
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10  Evaluatie van het onderwijs

10.1  Evaluatiestructuur

Voor alle opleidingen van de HAN is een Kwaliteitskader vastgesteld. Dit is afgestemd op het accreditatiekader van
de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en het past bij het aan de HAN geformuleerde
onderwijsbeleid. In dit kader is onder meer vastgelegd dat er regelmatig evaluaties onder studenten,
afgestudeerden, werkveld en personeel plaatsvinden.

Ter ondersteuning van evaluaties op opleidingsniveau worden door de HAN evaluatieonderzoeken gedaan.
De HAN neemt jaarlijks met alle opleidingen deel aan de Nationale Studenten Enquête (NSE) waarin studenten
aangeven hoe tevreden zij zijn over de verschillende aspecten van de opleiding.
Ieder jaar vindt een alumni-onderzoek plaats via de HBO-monitor. Hiermee wordt voor alle opleidingen onderzocht
hoe alumni terugkijken op hun opleiding en hoe zij de aansluiting op de arbeidsmarkt ervaren.
HAN-studenten die de opleiding zonder getuigschrift verlaten worden benaderd met de vraag wat de reden van hun
vertrek is. Verder wordt de studievoortgang en de uitval per opleiding gemonitord.

Iedere zes jaar vindt de accreditatie door de NVAO plaats, met daaraan voorafgaand een externe visitatie door een
commissie van deskundigen. Halverwege deze accreditatiecyclus wordt een audit uitgevoerd door een interne
commissie aangevuld met een externe domeindeskundige. Het doel van de audit is het monitoren en toetsen van de
voortgang van verbeteractiviteiten naar aanleiding van de laatste externe opleidingsbeoordeling. Deze interne audit
levert een rapport op met verbeteradviezen aan de inhoudsverantwoordelijken van de opleiding, de
opleidingscommissie en de academiedirecteur.
De audit wordt uitgevoerd op basis van HAN-richtlijnen, waarvan de borging van de bestuurs- en
onderwijsrechtelijke kwaliteit en goede uitvoering van de onderwijs- en examenregeling onderdelen zijn.

10.2  Evaluatie door de opleiding

De academiedirecteur is verantwoordelijk voor de opbouw en de kwaliteit van de opleiding.

De academiedirecteur stelt jaarlijks een jaarverslag kwaliteitszorg van de opleiding vast dat samen met het interne
auditrapport of visitatierapport, dient voor de interne en externe dialoog over de kwaliteit van de opleiding. Dit
verslag beschrijft welke verbeteracties voor het verslagjaar waren afgesproken, hoe deze zijn uitgevoerd en wat de
resultaten daarvan zijn.

Op basis van de analyse van evaluatiegegevens over het verslagjaar is omschreven welke verbeteracties voor het
lopende jaar worden uitgevoerd. De evaluatiegegevens komen tot stand door evaluaties van eenheden van
leeruitkomsten, jaarevaluaties en curriculumevaluaties met docenten, studenten, alumni en beroepspraktijk, en de
evaluatieonderzoeken die centraal door de HAN worden uitgevoerd.
De academiedirecteur en/of de opleidings-, curriculum- en examencommissies zijn in deze cyclus op
opleidingsniveau betrokken door middel van een beknopte reactie daarop die in de bijlagen van het jaarverslag
wordt opgenomen.

10.3  Rol van de opleidingscommissie

De taken, rol en verantwoordelijkheden van de opleidingscommissie bij de evaluatie zijn bepaald in het Reglement
opleidingscommissie (zie Deel 3). De opleidingscommissie kan ook het initiatief nemen en een specifiek
evaluatieonderzoek uitvoeren.
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10.4  Opleidingsspecifieke kwaliteitszorg

De opleiding evalueert periodiek de kwaliteit en relevantie van het onderwijs middels schriftelijke en mondelinge
evaluaties. Dit gebeurt aan de hand van de Plan-Do-Check-Act-cyclus. De uitkomsten van de evaluaties worden in
het kader van interne kwaliteitszorg besproken binnen de opleiding. Op basis van deze gesprekken worden
eventueel maatregelen opgesteld die bijdragen aan continue ontwikkeling en verbetering van de opleiding.

Daarnaast wordt de kwaliteit van de opleiding ook bewaakt in samenwerking met:

Beroepenveldcommissie (BVC)
In de BVC geven professionals uit het vakgebied hun visie op de inrichting van het onderwijs, de aansluiting
op de praktijk en trends en vragen uit de praktijk.
Teamtrekkers
Dit zijn docenten die verantwoordelijk zijn voor een onderwijseenheid (OWE), Zij hebben regelmatig overleg
met elkaar en met hun team. Daarin bespreken zij ter zake de onderliggende onderwijseenheid de
werkbaarheid/belasting daarvan voor zowel de docent als de student en de kwaliteit van de
onderwijseenheden en nemen suggesties van studenten en de BVC mee in hun overwegingen.
Curriculum Commissie
Deze commissie bewaakt de kwaliteit en actualiteit van het gehele curriculum en betrekt ook daarin alle
resultaten van evaluaties en externe ontwikkelingen.
Examencommissie
De examencommissie vervult een belangrijke rol bij het vaststellen of een student voldoet aan de eisen die
horen bij de verleende graad. Bovendien borgt ze de kwaliteit van toetsen. Zij wordt hierbij ondersteund door
de toetscommissie.
Toetscommissie
De toetscommissie adviseert over de toetsing binnen de opleiding en ondersteunt onder andere docenten op
het gebied van toetsing.
Opleidingscommissie (OPC)
De OPC bestaat uit docent- en studentleden en heeft niet alleen adviesrecht, maar stemt bijvoorbeeld ook in
met (bepaalde onderdelen van) de Onderwijs- en Examenregeling.
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11  Overgangsregelingen

11.1  Wijzigingsmoment

Behalve in geval van verschrijving, overmacht, voldoen aan wettelijk voorschrift of als de wijziging in jouw voordeel
is, kan een wijziging van de onderwijs- en examenregeling alleen in werking treden met ingang van 1 september van
een volgend studiejaar.
Dit hoofdstuk bevat de regels voor de eerbiediging van verkregen rechten en gewekt vertrouwen.

11.2  Geldigheid propedeuse

Een behaald propedeutisch examen en getuigschrift zijn onaantastbaar, behoudens in geval van bewezen fraude bij
het behalen daarvan.

11.3  Behaalde studiepunten en studieresultaten

Een tentamenresultaat en de daarbij behorende studiepunten blijven geldig totdat de examencommissie
gemotiveerd heeft besloten dat de getentamineerde stof zodanig sterk is verouderd dat deze niet meer bruikbaar is
in het beroep en de geldigheidsduur met ingang van een door de examencommissie bepaalde datum is vervallen.
Behaalde resultaten van deeltentamens blijven geldig, en kunnen - als ze nog passen in het nieuwe programma -
leiden tot vrijstellingen voor (deel)tentamens.

11.4  Gevolgd onderwijs, (deel)tentamen niet gedaan of niet behaald

De student die het onderwijs van een onderwijseenheid in het studiejaar voorafgaande aan de programmawijziging
heeft gevolgd, maar geen (deel)tentamen heeft gedaan of een (deel)tentamen niet heeft behaald, heeft recht op
herhalingsonderwijs gedurende ten minste het studiejaar waarin de wijziging in werking treedt en heeft recht op ten
minste twee gelegenheden voor het (deel)tentamen.
De examencommissie kan hiervan in bijzondere gevallen ten gunste van de student afwijken.
Je kunt als je dat wilt zelf direct kiezen voor de nieuwe programma-opzet en je aanmelden voor een vernieuwde of
veranderde onderwijseenheid. Je doet daarmee afstand van je beroep op het overgangsrecht.

11.5  Opleidingsspecifieke overgangsregelingen

Zie bijlage 6 -  H11 Overgangsregelingen.

11.6  Vastgestelde wijzigingen in dit opleidingsstatuut

Niet van toepassing
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DEEL 3 Overige regelingen
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1 Regeling tentamens



1 Regeling tentamens 
 

In deze regeling zijn vastgelegd: 

1. De gedragsregels voor studenten bij schriftelijke en digitale tentamens en deeltentamens, 

voor zover niet vastgelegd in het Studentenstatuut, de Onderwijs- en examenregeling of 

aanverwante regelingen.  

2. De gedragsregels voor studenten bij de inzage en nabespreking van tentamens en 

deeltentamens, voor zover niet vastgelegd in het Studentenstatuut, de Onderwijs- en 

examenregeling of aanverwante regelingen.  

 

1 Gedragsregels voor studenten tijdens tentamenafname 
 

De faciliteiten die de HAN biedt voor studenten in het kader van (deel)tentamens, zijn vastgelegd 

in het Studentenstatuut, de Onderwijs- en examenregeling en aanverwante regelingen. Er is een 

gedragsregeling voor studenten. Deze gedragsregeling bevat naast algemene bepalingen ook 

bepalingen ten aanzien van het gedrag van studenten in de tentamenlocaties. In deze regeling 

tentamens staan additionele bepalingen m.b.t. het gedrag van studenten bij de afname van met 

name schriftelijke en digitale tentamens.  
 

Gedrag 

De student: 

1. volgt de instructies van de surveillant op en gaat respectvol met hem/haar om; 

2. gedraagt zich zodanig dat hij/zij andere studenten niet stoort bij binnenkomst en bij 

vertrek van de tentamenlocatie alsmede tijdens de tentamenafname. De student dient 

voor, gedurende en na het tentamen stilte in acht te nemen in en in de directe omgeving 

van de ruimte waarin het tentamen plaatsvindt; 

3. neemt bij onduidelijkheden voor en/of tijdens het tentamen z.s.m. contact op met de 

surveillant. 
 

Identificatie en toelating 

De student:  

1. meldt zich tijdig (15 minuten voor aanvang van het tentamen) bij het tentamenlokaal; 

2. wordt alleen toegelaten tot het HAN-tentamen als hij zich kan identificeren met een 

geldige collegekaart of een geldig identiteitsbewijs. Hieronder wordt verstaan: 

- een paspoort; 

- een Europees identiteitsbewijs; 

- een Nederlands rijbewijs; 

- een Europees rijbewijs; 

- een Nederlands vreemdelingendocument. 

3. die deelneemt aan een landelijk tentamen kan zich alleen middels een identiteitsbewijs 

identificeren; 

4. dient – ter controle van zijn identiteit door de surveillant - zijn geldige collegekaart of 

geldig identificatiebewijs rechtsboven op de tafel te leggen gedurende de 

tentamenafname; 

5. wordt door de surveillant afgevinkt op de presentielijst ter bevestiging van deelname 

aan het tentamen; 

6. die niet op de presentielijst vermeld staat, meldt dit direct aan de surveillant. Alleen 

wanneer van te voren door de opleiding of academie bepaald is dat bijschrijven op de 
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presentielijst is toegestaan wordt de student vervolgens in de gelegenheid gesteld om 

aan het tentamen deel te nemen.  

 

Diefstal/verlies legitimatie 

Als de student door diefstal of verlies geen legitimatie kan tonen, kan met een originele aangifte 

van diefstal en/of een originele aanvraag nieuw identiteitsdocument van de gemeente een bewijs 

van inschrijving aangevraagd worden bij het Tentamenbureau om toegelaten te worden tot de 

tentamenlocatie. Deze aanvraag moet tijdig vóór het tentamen worden aangevraagd.  
 

Voor aanvang van het tentamen 

De student: 

1. legt uitsluitend zaken die hij/zij nodig heeft voor het maken van een tentamen 

op/naast de tafel; 

2. mag - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - tijdens het tentamen niet in het bezit zijn 

van digitale gegevensdragers, resp. apparatuur met geïntegreerde digitale 

gegevensdrager(s), zoals USB-stick, rekenmachine, speciaal horloge, speciale bril, 

speciale oordopjes e.d.; 

3. mag geen horloge dragen. In alle tentamenlocaties is een klok aanwezig; 

4. mag - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - tijdens het tentamen geen gebruik 

maken van de volgende hulpmiddelen: papieren versie(s) van woordenboek(en), 

wetboek(en), (hand)boek(en) e.d.; wanneer deze hulpmiddelen wel zijn 

toegestaan, kunnen deze hulpmiddelen door de surveillanten gecontroleerd 

worden; 

5. dient zijn/haar jas, muts, das, tas(sen), etui(s), mobiele telefoon(s), smartphone(s), 

digitale gegevensdrager(s) en apparatuur met geïntegreerde digitale 

gegevensdrager(s) e.d. neer te leggen op de door de surveillant aangewezen 

plaats; 

6. dient de mobiele telefoon(s), smartphone(s) e.d. uit te zetten alvorens deze weg te 

leggen; 

7. vermeldt bij aanvang van het tentamen op alle tentamendocumenten zijn naam, 

studentnummer, klas/groep en verdere door surveillant gevraagde gegevens. Bij 

gebruik van het kladpapier, noteert hij/zij deze gegevens ook hierop; 

8. heeft na de feitelijke aanvang van het tentamen geen onmiddellijke toegang tot de 

tentamenlocatie. Studenten die niet in staat zijn op tijd op de tentamenlocatie 

aanwezig te zijn, mogen 30 minuten na de feitelijke aanvang van het tentamen de 

tentamenlocatie alsnog betreden en aan het tentamen voor de resterende 

tentamenduur deelnemen. De surveillant noteert welke studenten te laat zijn. 

Studenten houden zich strikt aan de aanwijzingen van de surveillanten m.b.t. de 

plekken waar zij plaats mogen nemen en storen de studenten die al een aanvang 

hebben gemaakt met het tentamen niet. 

 

Tijdens het tentamen 

De student: 
1. mag tijdens een tentamenzitting van 120 minuten of korter geen gebruik maken 

van het toilet. Bij een tentamenzitting die langer duurt dan 120 minuten, is 

toiletbezoek na 120 minuten onder begeleiding van een surveillant toegestaan. 

Uitzonderingen bij alle tentamens in geval van fysieke ongemakken zijn mogelijk, 

mits uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het tentamen gemeld bij de surveillant of 

in geval van binnenkomst 30 minuten na aanvang van het tentamen direct bij 

binnenkomst; 
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2. mag tijdens de eerste 30 minuten na de feitelijke aanvang van een tentamen niet 

vertrekken of zijn werk inleveren (om onrust en/of onregelmatigheden tegen te 

gaan). Indien er studenten zijn die 30 minuten na aanvang alsnog de 

tentamenlocatie betreden, mogen de studenten die al willen vertrekken dat pas 

doen als de verlate studenten zijn gestart met hun tentamen; 

3. die middels een onderwijsovereenkomst of een daartoe strekkend besluit van de 

examencommissie recht heeft op extra tentamenfaciliteiten wordt daartoe in de 

gelegenheid gesteld. Deze faciliteiten zijn van toepassing als de student zich tijdig 

heeft ingeschreven voor het tentamen;  

4. mag tijdens een tentamen dat minder dan 150 minuten duurt geen etenswaren nuttigen; 

bij een tentamenzitting van 150 minuten of langer mag de student etenswaren 

nuttigen die geen onnodige hinder voor medestudenten veroorzaken; 

5. mag alleen drinkwaren uit een af te sluiten flesje/pakje nuttigen; 

6. dient het tentamen met de voorgeschreven schrijfbenodigdheden zoals vermeld op 

het voorblad (zwarte of blauwe pen of potlood) te maken; 

7. draagt er zorg voor dat schrapformulieren op de juiste wijze en volgens de instructie 

van de surveillant worden ingevuld; 

8. mag op geen enkele manier (delen van) een tentamen kopiëren of op welke andere 

wijze dan ook (de inhoud van) een tentamen buiten de tentamenlocaties brengen. 

 

Hulpmiddelen 

De student: 

1. mag geen andere hulpmiddelen gebruiken dan die zijn toegestaan. De toegestane 

hulpmiddelen worden tijdig bekendgemaakt door de opleiding en staan tevens 

vermeld op het tentamenvoorblad; 

2. draagt er zorg voor dat hulpmiddelen niet zijn voorzien van bijschrijvingen etc. behalve 

als op het tentamenvoorblad staat aangegeven dat dit toegestaan is. 

 

(Vermoedelijke) Onregelmatigheid 

De student: 

1. wordt voor de bepalingen rondom onregelmatigheden of fraude, sancties bij 

onregelmatigheid of fraude, inbeslagname van bewijsmateriaal verwezen naar 

Deel 2 van het opleidingsstatuut (de onderwijs- en examenregeling), en Deel 3, 

hoofdstuk 3 van het opleidingsstatuut (het reglement examencommissie); 

2. mag in geval van constatering van een redelijk vermoeden van een 

onregelmatigheid of fraude door de surveillant het tentamen afmaken, en 

ondertekent het door de surveillant ingevulde ‘formulier – vermoedelijke – 

onregelmatigheid of fraude’ voor gezien. 

 

Inleveren tentamendocumenten 

De student: 

1. controleert vóór inlevering van de tentamenuitwerking en -opdracht(en) of op alle 

in te leveren tentamenstukken zijn naam, studentnummer, klas/groep en verdere 

door surveillant gevraagde gegevens (juist) zijn ingevuld; 

2. levert alle tentamendocumenten inclusief gebruikt en ongebruikt kladpapier in 

bij de surveillant en plaats ter bevestiging hiervoor zijn handtekening op de 

presentielijst; 

3. zorgt ervoor dat alles netjes en opgeruimd wordt achtergelaten alvorens de 

tentamenlocatie te verlaten. 

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 63 van 376



2 Gedragsregels voor studenten tijdens inzage/nabespreking beoordeeld 
tentamenwerk 
 

Er is een gedragsregeling voor studenten. Deze gedragsregeling bevat naast algemene 

bepalingen ook bepalingen ten aanzien van het gedrag van studenten in de tentamenlocaties. 

In deze regeling tentamens staan additionele bepalingen m.b.t. de inzage van beoordeeld 

tentamenwerk (verder te noemen ‘inzage’). 

 

Vooraf: Alleen studenten die hebben deelgenomen aan het tentamen waarvoor de inzage is 

georganiseerd mogen in het lokaal aanwezig zijn. Tijdens de inzage is een docent en een 

surveillant aanwezig. 

 

Gedrag 

De student: 

1. volgt de instructies van de surveillant op en gaat respectvol met hem/haar om; 

2. gedraagt zich zodanig dat hij/zij andere studenten niet stoort bij binnenkomst en bij 

vertrek van het lokaal waar de inzage plaatsvindt (verder te noemen ‘lokaal’), 

alsmede tijdens de inzage; 

3. neemt bij onduidelijkheden tijdens de inzage z.s.m. contact op met de surveillant. 

 

Identificatie en toelating 

De student: 

1. toont de surveillant ter identificatie zijn geldige collegekaart of een geldig 

identificatiebewijs: 

- een paspoort; 

- een Europees identiteitsbewijs; 

- een Nederlands rijbewijs; 

- een Europees rijbewijs; 

- een Nederlands vreemdelingendocument. 

Als de student geen collegekaart of een geldig identificatiebewijs kan tonen, wordt hij/zij 

uitgesloten van deelname aan de inzage/nabespreking. 

In het geval van diefstal of verlies van het identiteitsbewijs kan alleen met een originele 

aangifte van diefstal en/of een originele aanvraag nieuw identiteitsdocument van de 

gemeente een bewijs van inschrijving aangevraagd worden bij het Tentamenbureau om 

toegelaten te worden tot het lokaal. 

2. noteert zijn/haar naam op de door de surveillant aangereikte presentielijst ter bevestiging 

van deelname aan de inzage/nabespreking; 

3. dient – ter controle van zijn identiteit door de surveillant - zijn geldige collegekaart of geldig 

identificatiebewijs rechtsboven op de tafel te leggen gedurende de inzage/nabespreking. 
 

Aanvang en hulpmiddelen 

De student: 

1. dient bij inzage van een schrapkaarttoets zelf zorg te dragen voor een kopie van zijn/haar 

antwoordformulier (gele doorslag); 

2. legt uitsluitend die (toegestane) hulpmiddelen op tafel die vermeld staan op het inzage 

voorblad of door de surveillant aan het begin van de inzage meegedeeld worden; 

3. mag - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - niet in het bezit zijn van digitale 

gegevensdragers, resp. apparatuur met geïntegreerde digitale gegevensdrager(s), zoals 

mobiele telefoon, smartphone, USB-stick, rekenmachine, speciaal horloge, speciale bril, 

speciale oordopjes e.d.; 
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4. dient zijn/haar jas, muts, das, tas(sen), etui(s), mobiele telefoon(s), smartphone(s), 

digitale gegevensdrager(s) en apparatuur met geïntegreerde digitale gegevensdrager(s) 

e.d. neer te leggen op de door de surveillant aangewezen plaats; draagt er tevens zorg 

voor dat zijn/haar mobiele telefoon(s), smartphone(s) of andere digitale 

gegevensdrager(s) en apparatuur met geïntegreerde digitale gegevensdrager(s) uit staan 

alvorens deze weg te leggen; 

5. vult alle gevraagde gegevens op het protestformulier nauwkeurig in. 

 

Tijdens de inzage/nabespreking  

De student: 

1. mag tijdens de inzage geen gebruik maken van het toilet; 

2. mag tijdens de inzage geen etenswaren nuttigen; 

3. mag alleen drinkwaren uit een af te sluiten flesje/ pakje nuttigen; 

4. mag alleen één of meer van de volgende toegestane documenten op tafel hebben 

liggen: 

a. beoordelingsformulier 

b. gele doorslag (van de schrapkaart toets) 

c. tentamenuitwerkingen 

5. mag geen aantekeningen of wijzigingen aanbrengen in de gemaakte 

tentamenuitwerking. Mocht hij/zij dit toch doen dan wordt dit als onregelmatigheid 

gemeld bij de examencommissie; 

6. mag geen standaarduitwerkingen of opgaven meenemen of kopiëren. Ook het 

overschrijven van de eigen tentamenuitwerking en/of die van andere studenten is 

niet toegestaan; 

7. is niet toegestaan op welke manier dan ook (delen van) een tentamen te kopiëren 

of op welke andere wijze dan ook (de inhoud van) een tentamen buiten de 

tentamenlocaties te brengen. 

 

(Vermoedelijke) Onregelmatigheid 

Voor de geldende bepalingen bij onregelmatigheden of fraudes, sancties bij onregelmatigheid of 

fraude en inbeslagname van bewijsmateriaal wordt verwezen naar de geldende bepalingen in 

Deel 2 van het opleidingsstatuut (de onderwijs- en examenregeling), en Deel 3, hoofdstuk 3 van 

het opleidingsstatuut (het reglement examencommissie). 

 

Inleveren ingezien (beoordeeld) tentamenwerk 

De student: 

1. levert alle ter inzage gekregen documenten in bij de surveillant en plaats ter bevestiging 

hiervoor zijn handtekening op de presentielijst;  

2. zorgt ervoor dat alles netjes en opgeruimd wordt achtergelaten alvorens het lokaal te 

verlaten. 
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3 Slotbepalingen 

 

Onvoorziene omstandigheden 

In uitzonderlijke situaties en in gevallen waarin deze regeling niet voorziet en waarin een 

onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist:  

a. zo dit tot de bevoegdheid hoort van het tentamenbureau: de leidinggevende van het 

tentamenbureau;  

b. zo dit tot haar/zijn bevoegdheid hoort: de examinator; 

c. zo dit tot zijn/haar bevoegdheid hoort: de voorzitter van de examencommissie; 

d. indien niet kan worden afgewacht tot één van bovenstaande bevoegden aanwezig is: de 

surveillant, in overleg met de coördinerend surveillant.  

 

De beslissing wordt zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de belanghebbende(n). 

 

Klacht en beroep betreffende beslissingen en handelswijzen van het tentamenbureau 

Zie hiervoor de volgende HAN regelingen: 

- ‘Klachtenregeling’; 

- ‘Regeling rechtsbescherming besluiten het onderwijs betreffende (COBEX)’. 
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4 Bijlage 

Formulier geconstateerde vermoedelijke onregelmatigheid of fraude 
Form for suspected irregularity/fraud 
 
Naam surveillant Name of supervisor 
 
.………………………………………………………………..………………………………………………. 
Naam student Name of student  
 
.………………………………………………………………..………………………………………………. 
Studentnummer Student number  
 
.………………………………………………………………..………………………………………………. 
Code/naam tentamen Code/name of exam  
 
.………………………………………………………………..………………………………………………. 
Datum Date  
 
.………………………………………………………………..………………………………………………. 
Tijdstip van de vermoedelijke onregelmatigheid of fraude Time of suspected irregularity/fraud 
 
.………………………………………………………………..………………………………………………. 
Tentamenlokaal Exam room  
 
.………………………………………………………………..………………………………………………. 
Plaats Place  
 
………………………………………………………………………………………………..…………….….. 
 
Beknopt verslag door de surveillant van het gebeurde: 
Brief written report of the events by the supervisor: 
_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

Korte reactie van de student (je bent niet verplicht dit in te vullen, je krijgt nog de kans je 

verhaal te doen bij de examencommissie): 

Brief response by the student (you are not required to fill out this form, you will still have the 
opportunity to tell your story to the Board of Examiners): 
_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 
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_____________________________________________________________________________

_ 

 
Handtekening surveillant Supervisor’s signature 
 
.………………………………………………………………..………………………………………………. 
Handtekening 'voor gezien' van student  
Student’s signature to confirm he/she has read the form 
 
.………………………………………………………………..………………………………………………. 
 

 
 

De surveillant grijpt in geval van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid of fraude direct in. 

Hij laat de student onder voorbehoud het tentamen afmaken en neemt alle bescheiden in waarmee 

de vermoedelijke onregelmatigheid/fraude heeft plaatsgevonden. De surveillant vult dit formulier in en 

levert dit met alle bescheiden na afloop van het tentamen direct in bij de coördinator-surveillant. De 

student ontvangt een kopie van het ingevulde formulier. Via het Tentamenbureau gaat het formulier 

vervolgens naar de examencommissie. De examencommissie neemt contact op met de student.  

 

The supervisor intervenes immediately in case of a suspected irregularity or fraud. He or she 

provisionally allows the student to finish the exam, and seizes all documents that he or she suspects 

are involved in the suspected irregularity/fraud. The supervisor fills in this form and submits it to the 

coordinating supervisor along with all accompanying items immediately after the exam. The student in 

question receives a copy of the completed form. The form is then sent to the Board of Examiners via 

the exams office. The Board of Examiners will contact the student.  
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2 Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS



 
 

2 Regeling onderwijs en (deel)tentamens OSIRIS  
 

Regeling tot in- en uittekenen voor onderwijs en  
(deel)tentamens in OSIRIS 
 

1. Intekenen voor onderwijs1 
a. Voor onderwijs waaraan je van plan bent deel te nemen moet je je intekenen. Als je je niet 

hebt aangemeld, kan je niet deelnemen aan het onderwijs.  
b. De opleiding kan bepalen dat aan bepaald onderwijs een maximum aantal studenten kan 

deelnemen. Indien van toepassing wordt dit in Deel 2 van het opleidingsstatuut (de 
onderwijs- en examenregeling), hoofdstuk ‘Beschrijving van het onderwijs’  vermeld. 

c. De opleiding kan bepalen dat intekenen voor bepaald onderwijs niet nodig is2. Indien van 
toepassing wordt dit vermeld bij de beschrijving van het specifieke onderwijs in Deel 2 van 
het opleidingsstatuut (de onderwijs- en examenregeling), hoofdstuk ‘Beschrijving van het 
onderwijs’. 

d. Je hoeft je niet in te tekenen voor het onderwijs in de eerste onderwijsperiode van het  
eerste studiejaar van een voltijdse opleiding die start in september of februari. 3 Indien 
intekenen in de eerste onderwijsperiode voor bepaald keuze-onderwijs eventueel toch 
nodig is, wordt dit in Deel 2 van het opleidingsstatuut (de onderwijs- en examenregeling), 
hoofdstuk ‘Beschrijving van het onderwijs’ vermeld. 

 
 

2. Termijnen van intekenen voor onderwijs 
a. Intekenen voor onderwijs kan vanaf [DIT WORDT NADER BEPAALD] tot 10 werkdagen 

voor aanvang van het onderwijs. Als er voor bepaald onderwijs een afwijkende termijn is 
vastgesteld, is deze termijn te vinden bij de beschrijving van dat specifieke onderwijs in 
Deel 2 van het opleidingsstatuut (de onderwijs- en examenregeling), hoofdstuk 
‘Beschrijving van het onderwijs’.  

b. Voor het onderwijs behorend bij minoren kan een afwijkende intekentermijn gesteld zijn. 
Deze termijn is te vinden in de specifieke onderwijsbeschrijving in Deel 2 van het 
opleidingsstatuut (de onderwijs- en examenregeling), hoofdstuk ‘Beschrijving van het 
onderwijs’ van de opleiding die de minor verzorgt. 

c. Voor onderwijs dat start in de eerste onderwijsperiode geldt dat intekenen mogelijk is [tot 
en met de eerste week van de onderwijsperiode.]  

 
 

3. Intekenen voor onderwijs na de deadline 
a. Nadat de deadline is verstreken, kan je je niet meer intekenen. Tot uiterlijk de dag voor de 

start van het onderwijs is het mogelijk een verzoek tot na-intekenen4 in te dienen door een 
mail te sturen naar ASK@han.nl. 

b. Je krijgt toestemming indien er geen maximum aantal studenten is beschreven zoals 
bedoeld in art. 1 onder b en voor zover de onderwijsvorm van het onderwijs na-intekenen 
toestaat. 

c. Als er wel een maximum aantal studenten is beschreven krijg je toestemming indien dit 
maximum nog niet bereikt is en voor zover de onderwijsvorm van het onderwijs na-
intekenen toestaat. 

 
1 Hieronder wordt ook het ‘onderwijsarsenaal’ van opleidingen in eenheden van leeruitkomsten verstaan. 
Ook worden bedoeld alle mogelijke werkvormen die de opleiding aanbiedt.  
2 Dit kan alleen als de opleiding het intekenen verzorgt. 
3 De opleiding verzorgt het intekenen voor onderwijs in de eerste onderwijsperiode van de eerstejaars 
studenten. 
4 Toelichting: dit betekent het doen van een verzoek doen om alsnog aan het onderwijs te mogen 
deelnemen, waarbij (indien toestemming verkregen wordt) het gevolg is dat je door Studievoortgang alsnog 
ingetekend wordt.  
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d. De opleiding kan bepalen dat voor bepaald onderwijs geldt dat na-intekenen niet mogelijk 
is. Indien van toepassing wordt dit bij de specifieke onderwijsbeschrijving in Deel 2 van het 
opleidingsstatuut (de onderwijs- en examenregeling), hoofdstuk ‘Beschrijving van het 
onderwijs’ vermeld. 

 
 

4. Uittekenen voor onderwijs 
a. Wanneer je niet wilt deelnemen aan onderwijs waarvoor je je hebt ingetekend, moet je je 

uiterlijk de dag voor de start van het onderwijs uittekenen. 
b. Wanneer je je uittekent, vervalt de automatische intekening voor het eerste 

tentamenmoment zoals hieronder geregeld in art. 5 onder b.  
 
 

5. Intekenen voor (deel)tentamens 
a. Voor (deel)tentamens waaraan je wilt deelnemen moet je je intekenen. Als je niet bent 

ingetekend voor een (deel)tentamen, kan je daaraan niet deelnemen.  
b. Er geldt één uitzondering op deze regel: wanneer je deelneemt aan onderwijs, word je door  

je in te tekenen voor het onderwijs, automatisch ingetekend voor het eerste (deel-) 
tentamenmoment behorend bij het onderwijs. Indien je gebruik wilt maken van een ander 
(deel)tentamenmoment moet je jezelf uittekenen (zie art. 8 hieronder). Vergeet dan niet om 
je in te tekenen voor het moment waarvoor je wel wilt deelnemen. 

 
 

6. Termijnen van intekenen voor (deel)tentamens 
a. Intekenen voor (deel)tentamens is mogelijk vanaf 20 werkdagen voor de tentamendatum tot 

uiterlijk 10 werkdagen voor de tentamendatum. 
b. Als er voor bepaalde (deel)tentamens een afwijkende termijn is vastgesteld, is deze termijn 

te vinden bij de beschrijving van dat specifieke onderwijs in Deel 2 van het 
opleidingsstatuut (de onderwijs- en examenregeling), hoofdstuk ‘Beschrijving van het 
onderwijs’.  
 
 

7. Intekenen voor (deel)tentamens na de deadline 
a. Nadat de deadline is verstreken, kan je je niet meer intekenen. Het is tot uiterlijk één 

werkdag 09.00 uur voor het (deel)tentamenmoment mogelijk een verzoek tot na-intekenen5 
in te dienen door een mail te sturen naar ASK@han.nl.  

b. Je krijgt toestemming voor zover de organisatie (benodigde capaciteit en ondersteuning) 
van het (deel)tentamen na-intekenen toestaat. Indien gezien de reeds door de HAN 
geregelde voorzieningen of benodigde ondersteuning het niet mogelijk is om alsnog aan het 
(deel)tentamen deel te nemen, krijg je geen toestemming tot intekenen na de deadline. 
Indien er voor het mogelijk maken van de na-intekening geen extra voorzieningen, 
capaciteit of ondersteuning geregeld hoeft te worden of nog niet geregeld is, krijg je wel 
toestemming tot na-intekenen.6  
 

 

8. Uittekenen voor (deel)tentamens 
a. Wanneer je besluit niet deel te nemen aan het (deel)tentamen, moet je je voorafgaand aan 

het (deel)tentamenmoment afmelden. 

 
5 Toelichting: dit betekent het doen van een verzoek doen om alsnog aan het (deel)tentamen te mogen 
deelnemen, waarbij (indien toestemming verkregen wordt) het gevolg is dat je door Studievoortgang alsnog 
ingetekend wordt. 
6 Na verstrijken van de deadline worden door de HAN toetslokalen (en surveillanten) geregeld voor 
degenen die zich hebben ingetekend. Wanneer er dan bijvoorbeeld nog één plaats vrij is in een zaal, kan 
een student die vlak na sluiting van de datum een verzoek doet tot na-intekenen toestemming krijgen tot 
deelname. Een student die als tweede een verzoek doet wordt dan afgewezen, omdat de zaal dan 
inmiddels ‘volgeboekt’ is. Zolang er nog geen voorzieningen zijn geregeld, kan een student dus ook niet 
worden afgewezen en is na-intekening nog mogelijk. 
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b. Uittekenen voor een (deel)tentamen kan tot uiterlijk één werkdag voor het 

(deel)tentamenmoment. 

c. Wanneer je bent ingetekend voor een (deel)tentamen, maar niet deelneemt en je niet hebt 
uitgetekend, heb je een tentamengelegenheid gebruikt en wordt ‘ND’ geregistreerd bij het 
(deel)tentamenresultaat in SIS. Daarna kan je je nog maar voor één volgend 
(deel)tentamenmoment intekenen, ongeacht hoeveel tentamenmomenten de opleiding 
organiseert. Indien er bijzondere omstandigheden speelden die  het ui ttekenen en/of het 
deelnemen verhinderd hebben, kun je bij de examencommissie een extra 
tentamengelegenheid aanvragen. Zie de paragraaf ‘Aanvraag extra tentamengelegenheid 
of andere tentamenvorm’ in Deel 2 van het opleidingsstatuut (de onderwijs - en 
examenregeling), hoofdstuk ‘Tentamens en examen’.   

 

9. Technische problemen 
Wanneer je tijdens het in- of uittekenen voor onderwijs of (deel)tentamens problemen ondervindt 
en het in- of uittekenen niet lukt, meld je dan vóór sluiting van de termijn per e-mail bij 
ASK@han.nl. 
 
 

10. Inwerkingtreding van deze regeling 
Deze regeling treedt in werking met ingang van het moment waarop het 
studentregistratiesysteem OSIRIS in gebruik wordt genomen door de HAN en is van toepassing 
op onderwijs dat gegeven wordt en (deel)tentamens die afgenomen worden na 31 januari 2023. 
De opleiding zorgt voor goede communicatie met studenten over de datum vanaf wanneer het 
intekenen voor onderwijs en (deel)tentamens via OSIRIS nodig is.  
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3 Reglement examencommissie



EXAMENCOMMISSIES ABC, AR EN ISB 

 

 

 

1 

 

Reglement examencommissie 2022-2023 
 

Paragraaf 1: Algemene bepalingen  
 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

Voor dit reglement gelden de definities en bepalingen die zijn opgenomen in paragraaf 1.1 van 

de Onderwijs- en examenregeling. 

 

Artikel 1.2 Status en toepasselijkheid van het reglement 

1. Dit reglement bevat regels over taken en bevoegdheden van de examencommissies en 

maatregelen die zij in dit verband kunnen nemen alsmede regels over de uitvoering ervan: 

- de examencommissie van de Academie Business en Communicatie (ABC), 

- de examencommissie van de Academie Rechten (AR), 

- de examencommissie van de academie International School of Business (ISB). 

2. Het modelreglement wordt jaarlijks met instemming van de medezeggenschapsraad door het 

college van bestuur als deel van het kader opleidingsstatuut vastgesteld. 

De examencommissie kan leden, artikelen en paragrafen aanpassen, mits genoemde 

aanpassingen niet in strijd komen met de onderwijs- en examenregeling (OER) van de 

opleidingen, het Studentenstatuut HAN en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (WHW). 

3. Het reglement is vastgesteld door bovengenoemde examencommissies en is van toepassing op 

de eenheden van leeruitkomsten/onderwijseenheden, (deel)tentamens en examens van de 

Associate degree-opleidingen, Bacheloropleidingen en Masteropleidingen die de academies ABC, 

AR en ISB aanbieden aan studenten en aan personen die van dit onderwijs gebruik maken en aan 

de HAN zijn ingeschreven als cursist. 

 

Paragraaf 2: Besluitvorming en mandaten, taken en bevoegdheden, vergaderingen 

en overleggen 
 

Artikel 2.1 Besluitvorming en mandaten  

1. De voorzitter van de examencommissie tekent besluiten van de examencommissie, tenzij 

de tekenbevoegdheid is gemandateerd. 

2. De examencommissie kan, voor aangelegenheden de dagelijkse gang van zaken 

betreffende, een dagelijkse commissie instellen. Deze commissie bestaat uit de voorzitter 

van de examencommissie en een ander lid en wordt ondersteund door de ambtelijk 

secretaris. De dagelijkse commissie is, op basis van een algemeen mandaat, bevoegd om 

de lopende zaken te regelen. Indien de dagelijkse commissie niet tot  besluitvorming komt, 

zal op zo kort mogelijke termijn de situatie aan de examencommissie ter besluitvorming 

worden voorgelegd. 

3. De examencommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk 

secretaris of meerdere ambtelijk secretarissen. 

4. Door de examencommissie gemandateerde taken zijn opgenomen in een overzicht dat kan 

worden geraadpleegd via de pagina van de opleiding op Insite onder het kopje 

“Examencommissie”. De examencommissie blijft volledig verantwoordelijk voor eventueel 

door haar gemandateerde taken en/of bevoegdheden. 

5. De examencommissie draagt er zorg voor dat regelmatig aan haar (schriftelijk) wordt 

gerapporteerd betreffende de voortgang van door haar gemandateerde taken en/of 

bevoegdheden. 
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Artikel 2.2 Taken en bevoegdheden examencommissie  

De examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:  
1. Het borgen van de kwaliteit van (deel)tentamens en examens.  

2. Het ongeldig verklaren van (een deel van) een afgenomen (deel)tentamen en/of het 

(deel)tentamenresultaat, wanneer dat afgenomen (deel)tentamen volgens de 

examencommissie niet voldoet aan de kwaliteitscriteria voor toetsing. Het ongeldig 

verklaren van een afgenomen (deel)tentamen leidt tot vervallen van of het niet toekennen 

van een (deel)tentamenresultaat. Aan getroffen studenten wordt een vervangende 

gelegenheid geboden het desbetreffende (deel van het) (deel)tentamen af te leggen. 

3. Het in aanvulling op de OER vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen over de constructie 

en afname van (deel)tentamens en examens en om (deel)tentamens en examens objectief, 

betrouwbaar, valide en transparant te beoordelen en de uitslag vast te stellen. Deze 

richtlijnen en aanwijzingen zijn te raadplegen via de pagina van de opleiding op Insite onder 

het kopje “Examencommissie”.  

4. Het besluiten dat de geldigheidsduur van behaalde tentamenresultaten en de daarbij 

behorende studiepunten is vervallen, met ingang van een door de examencommissie 

bepaalde datum, indien kan worden gemotiveerd dat de kennis, het inzicht en/of de 

vaardigheden zodanig sterk zijn verouderd dat deze niet meer bruikbaar zijn in het beroep.  

5. Het beslissen op vrijstellingsverzoeken van studenten. Indien blijkt dat het genomen besluit 

is gebaseerd op door de student aangeleverd onjuist bewijsmateriaal, is de 

examencommissie bevoegd dit besluit in te trekken. 

6. Het besluiten dat bepaalde eerder behaalde (deel)tentamens, certificaten en andere 

verklaringen, diploma’s en getuigschriften recht geven op vrijstelling van het afleggen van 

één of meer (deel)tentamens. Een overzicht van aanwijzingsbesluiten voor groepen 

studenten is te raadplegen via de pagina van de opleiding op Insite onder het kopje 

“Examencommissie”. 

7. Het vaststellen van nadere regels in verband met mogelijke fraude en/of 

onregelmatigheden van een (aankomend) student, cursist of extraneus en de in dat 

verband te nemen maatregelen.  

8. Het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom (deel)tentamens 

en examens. 

9. Het aanwijzen van (hoofd)examinatoren ten behoeve van het afnemen van (deel)tentamens 

en het vaststellen van de uitslag daarvan. De examencommissie stelt richtlijnen op voor de 

aanwijzing van en opdracht aan (hoofd)examinatoren per tentamenvorm.  

10. Het beëindigen van de aanwijzing als (hoofd)examinator. 

11. Het doen van voorstellen aan het college van bestuur om de inschrijving van een student te 

beëindigen bij ernstige fraude.  

12. Het adviseren van het college van bestuur in verband met beëindigen van de opleiding van 

de student als gevolg van zijn gedraging in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening.   

13. Het beslissen bij verdenking van een door een student gepleegde onregelmatigheid en/of 

fraude en het zo nodig treffen van maatregelen ter zake.  

14. Het beslissen op het verzoek van een student om een minor te volgen conform de OER. 

15. Het beslissen welke HAN-minoren worden goedgekeurd als minor voor het getuigschrift van 

de opleiding. Het overzicht van deze door de examencommissie goedgekeurde HAN-

minoren kan worden geraadpleegd via de pagina van de opleiding op Insite onder het kopje 

“Examencommissie”. 

16. Het beslissen op het verzoek van een student tot een extra gelegenheid voor het afleggen 

van een (deel)tentamen. 

17. Alleen voor opleidingen opgebouwd uit onderwijseenheden: het beslissen op het verzoek 

van een student voor het afleggen van een leerwegonafhankelijk (deel)tentamen van een 

onderwijseenheid.  

18. Het beslissen op het verzoek van een student om (deel)tentamens van het afsluitend 

examen te mogen afleggen voordat het propedeutisch examen met goed gevolg is 

afgelegd.  
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19. Het beslissen op het verzoek van een student om onderwijs te mogen volgen en 

(deel)tentamens te mogen afleggen in afwijking van geldende ingangseisen. 

20. Het beslissen op het verzoek van een student om (deel)tentamens in een andere vorm te 

mogen afleggen dan bepaald in de OER.  

21. Het beslissen op het verzoek van een student om, op grond van functiebeperking, 

chronische ziekte of om een andere reden zoals zwangerschap, (deel)tentamens op een 

aangepaste wijze te mogen afleggen.  

22. Het beslissen op het verzoek van een student om een mondeling (deel)tentamen niet 

openbaar te laten zijn. In geval van bijzondere redenen zoals geheimhoudingsplicht bij een 

afstudeerzitting kan de examencommissie ook zonder verzoek van de student het 

(principe)besluit nemen bepaalde (deel)tentamens niet openbaar te laten zijn.  

23. Alleen voor opleidingen opgebouwd uit onderwijseenheden: het beslissen op het verzoek 

van een student om vrijstelling van de deelnameplicht aan het onderwijs behorende bij een 

(deel)tentamen, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen. 

24. Het verstrekken van bewijsstukken, modulecertificaten en verklaringen.  

25. Het mede vormgeven aan het examenbeleid van de opleiding of groep van opleidingen.  

26. Het adviseren van de academiedirecteur over de OER(-en).  

27. Het namens het college van bestuur van de HAN verlenen van de graad aan de student die 

het examen met goed gevolg heeft afgelegd. 

28. Het verstrekken van een getuigschrift ten bewijze dat een examen met goed gevolg is 

afgelegd nadat door het college van bestuur is verklaard dat aan de procedurele eisen voor 

afgifte is voldaan.  

Deze eisen zijn:  

a) de student dient voor het verlenen van de graad ingeschreven te staan bij de HAN;  

b) het collegegeld dient te zijn betaald.  

29. Het beslissen op het verzoek van een student om de uitreiking van het getuigschrift eerder 

plaats te laten vinden dan op de vastgestelde momenten, of uit te stellen.  

30. Het desgevraagd - aan degene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd 

en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 lid 2 WHW kan worden uitgereikt - 

verstrekken van een verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die met goed 

gevolg zijn afgelegd.  

 

Artikel 2.3. Vergaderingen examencommissie  

1. De examencommissie vergadert ten minste viermaal per jaar. 

2. De data van de vergaderingen van de examencommissie worden zodanig gepland dat deze 

aansluiten bij de planningscyclus van de opleiding(en) en de academie.  

3. De examencommissie beslist bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.  

4. Indien bij stemmen de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.  

5. Bij gelegenheid van de eerstvolgende vergadering bekrachtigt de examencommissie 

formeel de beslissingen de dagelijkse gang van zaken betreffende, die de dagelijkse 

commissie op basis van haar algemeen mandaat tussentijds heeft genomen, evenals 

eventuele andere beslissingen die op basis van gemandateerde taken/bevoegdheden zijn 

genomen.  

6. De (ambtelijk) secretaris van de examencommissie draagt zorg ervoor dat van elke 

vergadering een verslag wordt gemaakt. Het verslag wordt de eerstkomende vergadering 

van de examencommissie vastgesteld. Onderdeel van het verslag is een besluitenlijst.  

7. De (ambtelijk) secretaris van de examencommissie draagt zorg ervoor dat vastgestelde, 

geanonimiseerde, vergaderverslagen op aanvraag digitaal kunnen worden ingezien door 

medewerkers van de betreffende opleiding(en).   

 

Artikel 2.4 Gezamenlijk overleg academiedirecteur en examencommissie 

1. De (voorzitters van de) examencommissies overleggen ten minste 4 keer per studiejaar met 

elkaar. 
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2. De (voorzitter van de) examencommissie overlegt ten minste 4 keer per studiejaar met de 

academiedirecteur. 

 

Paragraaf 3: Kwaliteitsbewaking examens, (deel)tentamens en organisatie  
 

Artikel 3.1 Het borgen van de kwaliteit van (deel)tentamens  

1. De examencommissie borgt de kwaliteit van de (deel)tentamens. 

2. De examencommissie gaat na of de richtlijnen en aanwijzingen zoals bedoeld in artikel 2.2 

lid 3 en lid 9 van dit reglement in de praktijk worden nageleefd en leiden tot (deel)tentamens 

van goede kwaliteit.  

3. De examencommissie zal daar waar nodig aanwijzingen ter verbetering doen. 

4. Voor het waarborgen van de validiteit, betrouwbaarheid, authenticiteit, uitvoerbaarheid en 

transparantie van de tentaminering wordt door de academie of opleiding (jaarlijks) een 

toetsbeleidsplan opgesteld. Deze plannen zijn op te vragen bij de academiemanager.  

5. Om te waarborgen dat de werkzaamheden van de examencommissie daadwerkelijk en 

doeltreffend worden uitgevoerd, stelt de examencommissie (jaarlijks) een borgingsplan op. 

Dit plan is op te vragen bij de ambtelijk secretaris. 

 

Artikel 3.2 Richtlijnen en aanwijzingen t.b.v. de (deel)tentamens  

1. Het afnemen van (deel)tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan geschiedt door 

(hoofd)examinatoren aangewezen door de examencommissie.  

2. De (hoofd)examinatoren toetsen en beoordelen de (deel)tentamens aan de hand van de in 

de OER-en opgenomen criteria en door de examencommissie vastgestelde richtlijnen en 

aanwijzingen.  

 

Artikel 3.3 Het borgen van de kwaliteit van het examen  

1. De examencommissie borgt de kwaliteit van de examens.  

2. De examencommissie onderzoekt regelmatig of het geheel van de (deel)tentamens alle 

beoogde eindkwalificaties toetst. 

3. De examencommissie stelt vast of de student beschikt over kennis, inzicht en 

vaardigheden en eventueel attitude, zoals beschreven in de OER, die noodzakelijk zijn 

voor het verkrijgen van een getuigschrift en een graad. Tevens stelt de examencommissie 

vast of een judicium wordt toegekend. Hiervoor hanteert de examencommissie een 

(afstudeer)protocol/procedure dat/die te raadplegen is via de pagina van de opleiding op 

Insite onder het kopje “Examencommissie”. 

4. De examencommissie is bevoegd ten behoeve van een zorgvuldig besluit tot vaststelling als 
bedoeld in het vorige lid de examinandus een eigen nader onderzoek/(deel)tentamen af te 
nemen. De examencommissie doet dit bij gerede twijfel.  

5. De examencommissie onderzoekt periodiek het niveau van de eindwerken. De 
examencommissie kan dit onderzoek door andere personen laten uitvoeren, waarna door hen 
een rapportage aan de examencommissie wordt uitgebracht. 

6. De examencommissie gaat oneigenlijke toekenning van studiepunten of onthouding ervan 

door examinatoren tegen. 

 

Artikel 3.4 Het borgen van kwaliteit van de organisatie en procedures rondom (deel)tentamens 

en examens  

1. De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de 

organisatie en procedures rondom (deel)tentamens en examens. Het college van bestuur 

is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van (deel)tentamens en examens. 

2. De examencommissie ziet toe op de naleving van de richtlijnen en aanwijzingen over de 

afname van (deel)tentamens zoals opgenomen in artikel 2.2 lid 3 van dit reglement. De 

examencommissie heeft hiervoor periodiek overleg met de medewerkers die belast zijn 
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met de organisatie van de (deel)tentamens en indien noodzakelijk met het college van 

bestuur. 

 

Artikel 3.5. Externe validering van examenkwaliteit  

De examencommissie borgt de externe validering van de examenkwaliteit onder andere door (het 
bevorderen van):  
• inzet van een extern lid binnen de examencommissie; 

• opleidings-/academie-overstijgende toetsing;  

• aanwijzing van externe examinatoren; 

• inzet van externe deskundigen;  

• inzet van externe toezichthouders; 

• samenwerking met andere hogescholen rondom de beoordeling van (deel)tentamens en 

examens. 

 

Paragraaf 4: Aanwijzen en deskundigheid examinatoren  
 

Artikel 4.1 Aanwijzen en deskundigheid van examinatoren  

1. Voor de constructie, het afnemen en de beoordeling van (deel)tentamens alsmede het 

vaststellen van de uitslag daarvan wijst de examencommissie (externe) examinatoren aan. 

Indien er meerdere examinatoren voor een (deel)tentamen zijn, wijst de examencommissie 

ook hoofdexaminatoren aan. Zij krijgt daarvoor van het management van de academie een 

lijst van alle examinatoren met hun specifieke deskundigheden en stelt minimumeisen vast 

met betrekking tot hun deskundigheden. 

2. (Hoofd)examinatoren zijn - afhankelijk van hun rol in het toetsproces - deskundig in het 

vakgebied en beschikken over onderwijskundige kennis en vaardigheden wat betreft het 

opstellen van(deel)tentamens, het vaststellen van beoordeelwijze en -norm, het 

organiseren van (deel)tentamens en het kunnen analyseren van de 

(deel)tentamenresultaten op basis van richtlijnen en criteria voor betrouwbare, valide en 

transparante toetsing en beoordeling.  

3. De examencommissie ziet er op toe dat de examinatoren voldoende deskundig zijn. De 

examencommissie verzoekt de academiedirecteur waar nodig maatregelen te treffen om de 

deskundigheid van examinatoren te bevorderen.  

4. Examinatoren worden aangewezen voor een of meer specifieke opleidingsonderdelen 

(eenheid van leeruitkomsten, onderwijseenheid, (deel)tentamen, fase, vakgebied) en voor 

een specifieke periode.  

5. De examencommissie informeert examinatoren over hun aanwijzing en de gestelde 

minimumeisen.  

6. Examinatoren en overige betrokkenen kunnen zo nodig door de examencommissie worden 

gehoord en verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen en/of adviezen.  

7. Examinatoren moeten desgevraagd de examencommissie kunnen voorzien van materiaal 

aan de hand waarvan de toetskwaliteit en de beoordelingswijze en -resultaten kunnen 

worden beoordeeld (zoals: leerdoelen, toetsplan, toetsmatrijs, een antwoordmodel, 

beoordelingsschema, beoordelingscriteria bij opdrachten, het (deel)tentamen en/of de 

opdracht(en) zelf, de (deel)tentamenresultaten en een analyse daarvan).  

8. De examencommissie kan de aanwijzing van een examinator intrekken wanneer deze niet - 

of niet meer - aan de gestelde deskundigheidseisen voldoet.  

 

Paragraaf 5: Nadere regels m.b.t. beslissingen aangaande individuele studenten  
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Artikel 5.1. OER als kaderstellend document  

In de OER zijn kaderstellende bepalingen vastgelegd over beslissingen aangaande individuele 

studenten. De procedures en te gebruiken formulieren bij het indienen van een verzoek door 

de student staan op Insite op de pagina van de opleiding onder het kopje “Examencommissie”. 

 

Artikel 5.2. Nadere regels m.b.t. vrijstelling van (deel)tentamens of het afleggen van 

leerwegonafhankelijk(e)(deel)tentamens 

1. De student dient zijn schriftelijk verzoek inclusief het bijbehorende bewijsmateriaal rechtstreeks in 
bij de examencommissie. 

2. De examencommissie kan zich bij haar besluitvorming over het verzoek laten adviseren door een 
examinator dan wel een (externe) deskundige. 

3. De examencommissie legt richtlijnen en aanwijzingen vast om het verzoek te beoordelen en de 
uitslag vast te stellen. Deze richtlijnen en aanwijzingen zijn te raadplegen via de pagina van de 
opleiding op Insite onder het kopje “Examencommissie”. 

4. De examencommissie beslist binnen 20 werkdagen over het ingediende verzoek en deelt dit 
gemotiveerd schriftelijk mede aan de student. 

5. Voor een verzoek tot vrijstelling geldt: de examencommissie draagt zorg voor de communicatie 
over de verwerking van de vrijstelling in het studie-informatiesysteem. 

6. Een vrijstellingsaanvraag op basis van een eerder afgelegd (deel)tentamen wordt alleen 
toegekend wanneer dat (deel)tentamen is behaald. 

7. Aanwijzingsbesluiten waarin een of meer vrijstellingen in het vooruitzicht worden gesteld 

voor speciale doelgroepen (bijvoorbeeld in het kader van een verkorte route) zijn te 

raadplegen via de pagina van de opleiding op Insite onder het kopje “Examencommissie”. 

 

Artikel 5.3. Nadere regels m.b.t. studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of met 

een andere bijzondere gesteldheid zoals zwangerschap.  

1. Indien de student vraagt om standaardtentamenfaciliteiten, legt de student het gemotiveerde 
verzoek voor aan de (senior) studieloopbaanbegeleider die door middel van mandaat van de 
examencommissie de faciliteiten kan toekennen. De standaardfaciliteiten zijn te raadplegen via 
de pagina van de opleiding op Insite onder het kopje “Examencommissie”. 

2. Indien de student vraagt om faciliteiten die niet standaard zijn, legt de student het verzoek ter 
goedkeuring voor aan de examencommissie. De student motiveert het verzoek. 

3. De (senior) studieloopbaanbegeleider adviseert de examencommissie over de aanvraag om niet 
standaardfaciliteiten. 

4. De examencommissie beslist binnen 20 werkdagen over het ingediende verzoek en deelt dit 
gemotiveerd schriftelijk mede aan de student. De examencommissie verhoudt zich in deze tot 
het HAN-beleid inzake studeren met een functiebeperking. 

5.  De (senior) studieloopbaanbegeleider draagt zorg voor de communicatie over en realisatie van 
de te treffen maatregelen. 

 

Artikel 5.4. Nadere regels m.b.t. vrije minoren 

1. De student dient zijn schriftelijk verzoek inclusief het bijbehorende bewijsmateriaal rechtstreeks in 
bij de examencommissie. De student motiveert het verzoek. 

2. De examencommissie kan zich bij haar besluitvorming over het verzoek laten adviseren door een 
examinator dan wel een (externe) deskundige.  

3. Het verzoek kan worden afgewezen wanneer de vrije minor wordt aangevraagd om een sanctie 
bij een (andere) minor te ontlopen. 

4. De examencommissie beslist binnen 20 werkdagen over het ingediende verzoek en deelt dit 
gemotiveerd schriftelijk mede aan de student.  

5. De examencommissie draagt zorg voor de communicatie over de verwerking van de vrije minor in 
het studie-informatiesysteem. 

6. Een verzoek om een vrije minor op basis van een eerder afgeronde minor, eerder afgeronde 
(deel)tentamens of een EVC-verklaring wordt beschouwd als een aanvraag voor vrijstelling van 
de (deel)tentamens die bij de minor horen. 
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Artikel 5.5. Nadere regels m.b.t aanvragen extra (deel)tentamenkans 

1. De student dient zijn schriftelijke verzoek rechtstreeks in bij de examencommissie of bij de 
(senior) studieloopbaanbegeleider die door middel van mandaat van de examencommissie 
bevoegd is over het verzoek te beslissen. De student motiveert het verzoek. De extra 
(deel)tentamenkans kan bij hoge uitzondering worden toegekend.  

2. De examencommissie of de (senior) studieloopbaanbegeleider beslist zo spoedig mogelijk over 
het ingediende verzoek en deelt dit gemotiveerd schriftelijk mede aan de student. 

3. De examencommissie of de (senior) studieloopbaanbegeleider draagt zorg voor de 
communicatie over en realisatie van de extra (deel)tentamenkans.  
 

Artikel 5.6. Nadere regels m.b.t aanvragen andere tentamenvorm 

1. De student dient zijn schriftelijk verzoek inclusief het bijbehorende bewijsmateriaal rechtstreeks 
in bij de examencommissie. De student motiveert het verzoek. 

2. De examencommissie kan zich bij haar besluitvorming over het verzoek laten adviseren door 
een examinator dan wel een (externe) deskundige. 

3. De examencommissie beslist binnen 20 werkdagen over het ingediende verzoek en deelt dit 
gemotiveerd schriftelijk mede aan de student.  

4. De examencommissie of de (senior) studieloopbaanbegeleider draagt zorg voor de 
communicatie over en realisatie van de andere tentamenvorm. 

 

Artikel 5.7. Nadere regels m.b.t. aanvragen eerder uitreiken getuigschrift of uitstel uitreiken 

getuigschrift 

1. De student dient tijdig zijn schriftelijk verzoek rechtstreeks in bij de examencommissie. De 
student motiveert het verzoek. 

2. De examencommissie kan zich bij haar besluitvorming over het verzoek laten adviseren door de 
(senior) studieloopbaanbegeleider. 

3. De examencommissie beslist binnen 20 werkdagen over het ingediende verzoek en deelt dit 
gemotiveerd schriftelijk aan de student mede. 

4. De examencommissie draagt zorg voor de communicatie over en realisatie van haar besluit. 
 

Paragraaf 6: Onregelmatigheid en fraude bij (deel)tentamens  
 

Artikel 6.1. Definitie van onregelmatigheid en fraude  

1. Onder onregelmatigheid wordt verstaan: “ieder handelen of nalaten van een student in strijd 

met de regels, richtlijnen en aanwijzingen met betrekking tot het afleggen van tentamens.” 

2. Onder fraude wordt verstaan: “elk handelen of nalaten waarvan betrokkene wist of 

behoorde te weten dat dit handelen of nalaten het op de juiste wijze vormen van een 

oordeel over zijn of andermans kennis, inzicht en vaardigheden en zo aan de orde attitude 

geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt en/of het opzettelijk beïnvloeden door betrokkene 

van (onderdelen van) het (deel)tentamen- of vrijstellingsverleningsproces met als doel het 

resultaat van het (deel)tentamen of vrijstellingsbesluit te beïnvloeden of met als doel een 

ander resultaat uit het (deel)tentamen of vrijstellingsverzoek te verkrijgen.” 

3. Onder onregelmatigheid c.q. fraude wordt in ieder geval begrepen: 

a) het bewust of onbewust als eigen werk opnemen in een portfolio en/of als eigen 

(groeps)werk presenteren c.q. inleveren van (groeps)werk (zoals scriptie, werkstuk, 

opdracht, of ander ter beoordeling in te leveren schriftelijk (deel)tentamen) dat geheel 

of gedeeltelijk is overgenomen en/of door de student ongeoorloofd met een of meer 

andere(n) is gemaakt. Hieronder vallen ook de volgende regels: 

i het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende 

bronverwijzingen; 

ii het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of 

ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding; 

iii het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een 

bepaalde vormgeving, dat tekst letterlijk van een andere auteur is overgenomen, 

zelfs indien een correcte bronvermelding is opgenomen; 
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iv het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor 

opdrachten van eerdere/andere (deel)tentamenonderdelen; 

v het indienen van of andersoortige schriftelijke stukken die verworven zijn van een 

commerciële instelling of die (al dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn 

geschreven; 

vi het niet of nauwelijks hebben meegewerkt aan een (groeps)opdracht, terwijl de 

student zelf of via een ander zijn naam onder het (groeps)werk heeft geplaatst; 

b) het bekend maken of zich in kennis stellen van (deel)tentamenvragen en/of –

antwoorden voorafgaand aan, tijdens en/of na het afnemen van het (deel)tentamen; 

c) het op enige wijze verlenen van hulp of steun aan een medestudent als gevolg 

waarvan een onjuiste indruk van de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van die 

medestudent wordt gewekt;  

d) het hulp of steun zoeken en/of verkrijgen van een medestudent of een ander als gevolg 

waarvan een onjuiste indruk van de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de 

student wordt gewekt; 

e) het binnen handbereik hebben van niet-toegestane hulpmiddelen tijdens het 

(deel)tentamen;  

f) het tijdens het (deel)tentamen gebruiken van toegestane hulpmiddelen waarin niet-

toegestane aantekeningen en/of toevoegingen voorkomen (bijgeschreven of op losse 

blaadjes);  

g) het zonder uitdrukkelijke toestemming verlaten van de tentamenlocatie en in die locatie 

terug te keren tijdens het (deel)tentamen;  

h) het verlaten van de tentamenlocatie met (een deel van) het gemaakte 

(deel)tentamenwerk, ook wanneer deze uitwerking vervolgens wordt aangeboden aan 

de surveillant of diens plaatsvervanger; 

i) het aanbrengen van wijzigingen in de bij de examinator ingeleverde of reeds door de 

examinator beoordeelde schriftelijke (deel)tentamens; 

j) het maken van een (deel)tentamen onder de naam van een ander dan wel dit laten 

doen;  

k) het overtreden van regels voor inzage in en nabespreking van beoordeeld 

(deel)tentamenwerk;  

l) elke andere overtreding van de regels zoals opgenomen in de OER en/of 

Tentamenregeling met betrekking tot het afleggen van tentamens; 

m) al die overige zaken of voorvallen die als zodanig door de voorzitter van de 

examencommissie worden benoemd.  

 

Artikel 6.2. Inbeslagname bewijsmateriaal  

In geval van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid of fraude zijn de 

examencommissie, (hoofd)examinator en degenen, die namens het college van bestuur 

betrokken zijn bij het (deel)tentamen, bevoegd tot inbeslagname van enig materiaal dat kan 

dienen als bewijs van de onregelmatigheid of fraude. Uiterlijk nadat de beslissing van de 

examencommissie als bedoeld in artikel 6.5 van dit reglement onherroepelijk is geworden, 

retourneert de examencommissie het materiaal aan de betrokkene.  

 

Artikel 6.3 Maatregelen bij onregelmatigheid, respectievelijk fraude  

1. Indien een student zich ten aanzien van enig deel van het (deel)tentamen aan enige 

onregelmatigheid of fraude heeft schuldig gemaakt, kan de examencommissie een of meer 

van de volgende maatregelen treffen:  

a) het geven van een schriftelijke waarschuwing;  

b) het geven van een schriftelijke berisping;  

c) het ongeldig verklaren van (een deel van) een afgenomen (deel)tentamen en het 

(deel)tentamenresultaat waarvan de examencommissie de kwaliteit door deze 
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onregelmatigheid of fraude niet kan garanderen. Het ongeldig verklaren van een 

afgenomen (deel)tentamen leidt tot het registreren van een ‘F’ bij het 

(deel)tentamenresultaat in SIS;  

d) het onthouden van het getuigschrift aan de student (indien de onregelmatigheid of 

fraude eerst na afloop van het (deel)tentamen wordt ontdekt); 

e) het bepalen dat het getuigschrift slechts kan worden uitgereikt na een hernieuwde 

toetsing op een door de examencommissie te bepalen wijze, datum en tijd (indien de 

onregelmatigheid of fraude eerst na afloop van het (deel)tentamen wordt ontdekt);  

f) het intrekken van het getuigschrift nadat dit is uitgereikt (indien de ernstige vorm van 

fraude eerst na afloop van het uitreiken van het getuigschrift wordt ontdekt).  

De examencommissie hanteert een sanctie-overzicht voor het opleggen van 

maatregelen. Het sanctie-overzicht kan worden geraadpleegd via de pagina van de 

opleiding op Insite onder het kopje “Examencommissie”. 

2. Bij onregelmatigheid of fraude kan de examencommissie besluiten tot ontzegging van 

deelname aan (een deel van) één of meer (deel)tentamens voor de termijn van ten hoogste 

één jaar.  

3. Bij een ernstige vorm van fraude kan de examencommissie het college van bestuur 

voorstellen de inschrijving voor de opleiding van betrokkene definitief te beëindigen. In het 

sanctie-overzicht, dat geraadpleegd kan worden via de pagina van de opleiding op Insite 

onder het kopje “ Examencommissie”, staan voorbeelden van vormen van fraude die door 

de examencommissie als ernstig worden gekwalificeerd. 

4. Indien een afgenomen (deel)tentamen volgens de examencommissie niet voldoet aan de 

kwaliteitscriteria voor toetsing als gevolg van een onregelmatigheid of fraude gepleegd door 

een ander dan de student, dan kan de examencommissie besluiten om (een deel van) het 

(deel)tentamen en/of het (deel)tentamenresultaat ongeldig te verklaren. Het ongeldig 

verklaren van een afgenomen (deel)tentamen leidt tot vervallen van of het niet toekennen 

van een (deel)tentamenresultaat. Aan getroffen studenten wordt een vervangende 

gelegenheid geboden het desbetreffende (deel van het) (deel)tentamen af te leggen.  

 

Artikel 6.4. Horen student, melder en (eventueel) een of meer relevante derden  

1. De examencommissie deelt onverwijld, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk, 

mede aan de student dat er een melding van een onregelmatigheid of fraude bij een 

(deel)tentamen hem betreffende is ontvangen. 

2. De examencommissie stelt de student in de gelegenheid te worden gehoord alvorens er 

een definitief besluit wordt genomen.  

3. Indien de student wenst te worden gehoord, dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken en wel 

binnen 8 werkdagen na dagtekening van het schrijven waarin de student over de 

mogelijkheid tot horen is geïnformeerd.  

4. De student wordt gehoord uiterlijk 10 werkdagen nadat het verzoek daartoe is ontvangen.  

5. De examencommissie kan de melder en eventueel een of meer derden horen voordat zij 

een definitief besluit neemt over de onregelmatigheid of fraude.  

6. Voordat het horen plaatsvindt wordt de student erop gewezen, dat hij niet verplicht is tot 

antwoorden op de door de examencommissie gestelde vragen. 

7. Eventueel door de student meegebrachte derden mogen niet worden geweigerd. Zij mogen 

als toehoorder bij het horen aanwezig zijn.  

 

Artikel 6.5 Bekendmaking besluit  

1. Indien de student niet binnen 8 werkdagen na dagtekening van het schrijven waarin de 

student over de mogelijkheid tot horen werd geïnformeerd, schriftelijk heeft gereageerd, 

gaat de examencommissie ervan uit dat de student niet wenst te worden gehoord. De 

examencommissie informeert de student binnen 10 werkdagen na het verstrijken van deze 

termijn schriftelijk over het genomen besluit dan wel een voorstel/advies aan het college 

van bestuur. 
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2. Indien de student, melder en/of een of meer relevante derden zijn gehoord, informeert de 

examencommissie de student binnen 10 werkdagen na het horen schriftelijk over het 

genomen besluit dan wel een voorstel/advies aan het college van bestuur.  

 

Paragraaf 7: Getuigschrift en diplomasupplement  
 

Artikel 7.1. OER als kaderstellend document 

1. In de OER zijn kaderstellende bepalingen vastgelegd op het gebied van eenheden van 

leeruitkomsten/onderwijseenheden, (deel)tentamens en getuigschriften.  

2. De examencommissie maakt gebruik van de door het college van bestuur vastgelegde 

formats voor getuigschriften, diplomasupplementen en certificaten en gaat daarbij uit van 

de uitgangspunten en werkwijzen omtrent de uitreiking zoals geformuleerd in de toelichting 

bij dit besluit. 

 

Artikel 7.2 Getuigschriftvertaling 

Voor vertalingen kunnen afgestudeerden zich wenden tot een beëdigd tolk/vertaler (zie: www.ngtv.nl). 
Alle kosten voor de vertalingen zijn voor rekening van de student. Voor het legaliseren van 
opleidingsdocumenten kunnen afgestudeerden zich wenden tot de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  

 

Paragraaf 8: Jaarverslag examencommissie  
 

Artikel 8.1. Jaarlijkse rapportage examencommissie  

1. De examencommissie stelt jaarlijks, in de maand november, een verslag op van haar 

werkzaamheden over het voorgaande studiejaar en stuurt dit naar het college van bestuur 

en de academiedirecteur.  

2. De examencommissie maakt gebruik van de HANdreiking voor het jaarverslag.  

 

Paragraaf 9: Slotbepalingen  
 

Artikel 9.1. Onvoorziene omstandigheden  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarin een onmiddellijke beslissing 

noodzakelijk is, beslist, zo dit tot de bevoegdheden van de examencommissie behoort, de 

voorzitter van de examencommissie. Zijn beslissing deelt hij zo spoedig mogelijk mee aan de 

belanghebbenden bij de beslissing.  

 

Artikel 9.2 Klacht en beroep inzake beslissingen en handelswijzen van een examencommissie1 

1. Tegen een besluit van de examencommissie of een examinator kan een student binnen 6 

weken na bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen bij het College van Beroep voor 

de Examens. De procedure staat vermeld in de ‘Regeling rechtsbescherming besluiten het 

onderwijs betreffende (COBEX)’ van het Studentenstatuut HAN. 

2. Elk besluit van de examencommissie of individuele examinator bevat een 

rechtsmiddelenclausule. In deze clausule is ten minste het volgende opgenomen:  

a) het is mogelijk binnen 6 weken na bekendmaking van het desbetreffende besluit in 

beroep te gaan;  

b) het beroep kan worden ingediend bij het College van Beroep voor de Examens;  

c) de juiste en actuele adresgegevens van het College van Beroep voor de Examens; 

d) een verwijzing - voor meer informatie - naar de ‘Regeling rechtsbescherming besluiten 

het onderwijs betreffende (COBEX)’ van het Studentenstatuut HAN.  

                                                           
1 Dit artikel is niet van toepassing op cursisten zoals opgenomen in artikel 1.2 lid 3.  
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3. Indien een student een klacht wil indienen tegen een examinator of examencommissielid, 

dan wordt verwezen naar de procedure zoals vermeld in het reglement ‘Klachten’ van het 

Studentenstatuut HAN.  

4. Indien een klacht of beroep een lid van de examencommissie betreft, neemt dit 

examencommissielid niet namens de examencommissie deel aan de behandeling van de 

klacht of het beroep. 

 

Artikel 9.3 Vaststelling, inwerkingtreding en wijziging  

1. Dit reglement is vastgesteld door de examencommissies ABC, AR en ISB op 31 mei 2022 

en treedt in werking met ingang van 1 september 2022. 

2. Het reglement is ter vervanging van het vorige vastgestelde reglement examencommissies. 

3. Dit reglement wordt bekendgemaakt aan de studenten en de medewerkers van de 

academies genoemd in artikel 1.2. lid 1 van dit reglement door opname in het 

Opleidingsstatuut.  

4. Wijzigingen van dit reglement worden door de examencommissies bij afzonderlijk besluit 

vastgesteld. Wijzigingen gedurende het lopende studiejaar vinden uitsluitend plaats indien 

dit noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen van studenten.  

5. Wijzigingen van dit reglement kunnen voor de student geen nadelige uitwerking hebben op 

eerder genomen besluiten van de examencommissies, die krachtens dit reglement zijn 

genomen.  
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Hoofdstuk 1   Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1 Status en begripsbepalingen 

1. Dit reglement is een reglement als bedoeld in het bestuurs- en beheersreglement van HAN 

University of Applied Sciences (hierna: HAN). 

2. Dit reglement is van toepassing op de opleidingscommissie(s) voor de bacheloropleiding 

Commerciële Economie (voltijd en deeltijd/duaal), de specialisatie Commerciële Economie – 

Business Innovation (voltijd) en de Associate degree Online Marketing & Sales. 

3. De definities en bepalingen uit de begrippenlijst van bijlage 1 bij het opleidingsstatuut zijn op dit 

reglement van toepassing.  

 

 

Hoofdstuk 2   Opleidingscommissie 

 

Artikel 2 Instellen opleidingscommissie(s) 

1. Voor elke opleiding of voor een groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld.  

2. Indien een academie slechts één opleiding omvat worden de taken en bevoegdheden van de 

opleidingscommissie door de academieraad uitgeoefend. 

3. In het geval een opleidingscommissie voor twee of meer opleidingen wordt ingesteld, wordt die 

opleidingscommissie een gemeenschappelijke opleidingscommissie genoemd. Het besluit tot 

instelling of opheffing van een gemeenschappelijke opleidingscommissie wordt door de 

academiedirecteur genomen en vereist de instemming van de academieraad van de 

desbetreffende academie. Bij het besluit tot instemming consulteert de desbetreffende 

academieraad de desbetreffende opleidingscommissies. 

4. De bepalingen in dit reglement gelden ook voor de gemeenschappelijke opleidingscommissie, 

tenzij de aard van de bepaling zich tegen toepassing verzet.  

5. Binnen een opleidingscommissie kunnen zo nodig één of meerdere kamers worden ingesteld. Een 

kamer kan worden ingesteld naar inrichtingsvorm, naar de bijzondere eigenschap van de opleiding 

(bijvoorbeeld Engelstaligheid), naar locatie van de opleiding of naar gelang een andere 

bijzonderheid van de opleiding daartoe noodzaakt.1 

6. De opleidingscommissie is voor meerdere opleidingen ingesteld. De opleidingscommissie bestaat 

uit drie kamers: een kamer voor de voltijd inrichtingsvorm (CE voltijd), een kamer voor de 

specialisatie CE-BI en een kamer voor de opleiding(svariant)en deelnemende aan het experiment 

Leeruitkomsten (CE deeltijd/duaal en Ad OMS). Wanneer in dit reglement over de 

opleidingscommissie wordt gesproken worden alle kamers bedoeld, tenzij specifiek één kamer 

wordt benoemd.  

 

Artikel 3 Gezamenlijke vergadering  

Indien de opleidingen van één academie niet een gemeenschappelijke opleidingscommissie hebben, 

vergaderen alle opleidingscommissies behorend tot het academie ten minste twee keer per jaar in een 

gezamenlijke vergadering over gemeenschappelijke punten, waaronder ten minste de punten genoemd in 

artikel 27 lid 4 van dit reglement. 

 

Artikel 4 Samenstelling opleidingscommissie 

De opleidingscommissie bestaat uit 12 leden, 8 leden maken deel uit van de voltijdkamer. CE-I is een 

traject van de opleiding CE en heeft om die reden geen eigen OPC of kamer. Eén van de 8 leden van de 

OPC is verbonden aan CE-I. 

 
1 Zie voor de taken en bevoegdheden van een kamer de omschrijving in artikel 27 lid 3 van het reglement . 
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De kamer van de opleidingen deelnemend aan het experiment Leeruitkomsten van de 

opleidingscommissie bestaat uit 4 leden.  

1. De helft van de leden van de (kamers van de) opleidingscommissie bestaat uit studenten van de 

desbetreffende opleiding en de andere helft van de leden van de (kamers van de) 

opleidingscommissie bestaat uit personeel van de desbetreffende opleiding.  Voor de kamer van de 

opleidingen deelnemend aan het experiment Leeruitkomsten geldt ook dat er zowel één student uit 

de bachelor deeltijd duaal en één student uit de Ad-traject zitting heeft in de OPC. 

2. Zij die deel uitmaken van het academie- of opleidingsmanagement of werkzaam zijn als 

onderwijsmanager kunnen niet tevens lid zijn van de opleidingscommissie.  

 

Artikel 5 Zittingsduur 

1. De leden van een opleidingscommissie, kamer(s) en leden van de gezamenlijke vergadering die uit 

en door de studenten zijn benoemd, hebben 2 jaar zitting. De leden van een opleidingscommissie, 

kamer(s) en leden van de gezamenlijke vergadering die uit en door het personeel zijn 

gekozen/benoemd, hebben 4 jaar zitting.  

2. De zittingstermijn vangt aan op 1 september. 

3. Alle leden treden aan het einde van hun zittingsperiode tegelijk af.  

4. De leden van een opleidingscommissie, kamer(s) en leden van de gezamenlijke vergadering 

kunnen aan het einde van hun zittingsperiode herbenoemd worden, met dien verstande dat de 

leden die uit en door het personeel zijn benoemd twee aansluitende termijnen zitting kunnen 

hebben en daarna eerst weer herbenoemd kunnen worden na één termijn geen zitting te hebben 

gehad. De leden die uit en door de studenten gekozen zijn kunnen na aftreden hernoemd worden 

met een maximum van vier aansluitende studiejaren. 

 

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van een opleidingscommissie, kamer(s) en de gezamenlijke vergadering eindigt 

door: 

a. het aflopen van de zittingsperiode, tenzij het lid opnieuw benoemd wordt;  

b. tussentijds: 

- in geval van overlijden; 

- indien de samenstelling van de opleidingscommissie niet meer voldoet aan de eisen 

zoals opgenomen in dit reglement; 

- in het geval de docent niet meer aan het academie, respectievelijk de betreffende 

opleiding verbonden is; 

- in geval de student de opleiding verlaten heeft. 

2. Een lid van de opleidingscommissie kan te allen tijde het lidmaatschap beëindigen, door het 

lidmaatschap –met vermelding van reden- schriftelijk bij de desbetreffende academiedirecteur op te 

zeggen. 

 

Artikel 7 Wijze van samenstellen 

1. De samenstelling van de opleidingscommissie geschiedt op basis van verkiezingen/voordracht en 

benoeming.  

2. Jaarlijks wordt bezien of het wenselijk is de wijze van samenstelling te handhaven.  

 

Indien de opleidingscommissie in het hiervoor gaande artikel voor verkiezingen heeft gekozen, dan zijn de 

bepalingen in hoofdstuk 3 van toepassing. Indien de opleidingscommissie in het hiervoor gaande artikel 

voor benoeming gekozen heeft, dan zijn de bepalingen in hoofdstuk 4 van toepassing. Bij een keuze voor 

benoeming dient jaarlijks bezien te worden of het wenselijk is deze wijze van samenstelling te handhaven.  
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Hoofdstuk 3   Verkiezingen 

 

Niet van toepassing. 

 

Hoofdstuk 4   Benoeming 

 

Artikel 16 Benoeming 

De leden van de opleidingscommissie worden door de academiedirecteur benoemd.  

 

Artikel 17 Procedure 

1. Voor afloop van de zittingstermijn dragen de leden van de studentengeleding van de 

opleidingscommissie met inachtneming van artikel 4 van elke (tot de groep van opleidingen 

behorende) opleiding vier studenten ter benoeming aan de academiedirecteur voor. De voordracht 

wordt opgesteld door de opleidingscommissie van de betreffende opleiding(en), dan wel door of 

namens de academiedirecteur. 

2. Voor afloop van de zittingstermijn dragen de leden van de personeelsgeleding van de 

opleidingscommissie met inachtneming van artikel 4 van elke tot (tot de groep van opleidingen 

behorende) opleiding vier personeelsleden voor de komende zittingsperiode aan de 

academiedirecteur ter benoeming voor. De voordracht wordt opgesteld door de 

opleidingscommissie van de betreffende opleiding(en), dan wel door of namens de 

academiedirecteur. 

3. Indien voor de opleidingen van een academie niet één gezamenlijke opleidingscommissie is 

ingesteld, kiest elke afzonderlijke opleidingscommissie behorend tot dat academie jaarlijks uit haar 

midden een medewerker en een student, die naast de voorzitter, in de gezamenlijke vergadering 

worden afgevaardigd. 

 

Artikel 18 Tussentijdse vacature bij benoeming 

1. In het geval van een tussentijdse vacature bij een opleidingscommissie of kamer benoemt de 

academiedirecteur een opvolger. De benoemingsprocedure uit artikel 17 wordt gevolgd. 

2. De benoeming van een opvolger geschiedt binnen 4 weken na het ontstaan van de tussentijdse 

vacature. 

3. De tussentijdse opvolger treedt af op het moment dat degene wiens lidmaatschap tussentijds is 

geëindigd had moeten aftreden. 

 

 

Hoofdstuk 5   Functies en functioneren 

 

Artikel 19 Functies 

1. De opleidingscommissie en kamer(s) kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris, en 

voor elk van beide een plaatsvervanger. 

2. Een (kamer van een) opleidingscommissie wordt vertegenwoordigd door de voorzitter of diens 

plaatsvervanger. 

  

Artikel 20 Besluitvorming 

1. De opleidingscommissie of kamer beslist met gewone meerderheid van stemmen. Een onthouding 

wordt niet meegerekend. Er kan alleen gestemd worden als de meerderheid van de leden bij de 

vergadering aanwezig is.  

2. Stemming vindt plaats zonder aanwezigheid van de directie of gesprekspartner.  
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3. De leden van de opleidingscommissie adviseren en stemmen zonder last of ruggenspraak.  

4. Bij afwezigheid kan een lid zijn stem per volmacht uitbrengen. Volmachten worden aan het begin 

van de vergadering schriftelijk afgegeven. Een lid kan slechts door een ander lid per keer 

gevolmachtigd worden. De gevolmachtigde stemt zonder last of ruggenspraak. Een volmacht telt 

mee bij het bepalen van het quorum van de vergadering. 

5. Eenieder die bij de uitvoering van de taak van de commissie betrokken is en daarbij de beschikking 

krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, 

is verplicht tot geheimhouding.  

6. De (kamer van de) opleidingscommissie draagt er in voorkomende gevallen zorg voor dat ook het 

standpunt van de minderheid van de uitgebrachte stemmen aan de academiedirecteur en/of 

academiedirecteur kenbaar wordt gemaakt. 

7. De opleidingscommissie draagt er zorg voor dat haar besluiten, adviezen en voorstellen ter inzage 

liggen op een voor de docenten en de studenten van het academie, respectievelijk de opleiding 

toegankelijke plaats. 

 

Artikel 21 Vergaderingen 

1. De (kamer van de) opleidingscommissie vergadert (minimaal) achtmaal per jaar en voorts in het 

geval minstens de helft van de leden van de kamer van de opleidingscommissie hierom verzoekt. 

De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de opleidingscommissie of kamer. Op 

de eerste vergadering wordt in overleg met de academiedirecteur een vergaderrooster opgesteld, 

dat op de website van de opleiding wordt gepubliceerd.  

2. De leden van de kamer van de opleidingscommissie ontvangen uiterlijk vijf werkdagen voor 

aanvang van de vergadering een schriftelijke uitnodiging voor de vergadering. De uitnodiging is 

voorzien van een agenda. 

3. De vergaderstukken worden uiterlijk vier werkdagen voor aanvang van de vergadering aan de 

leden van de opleidingscommissie gezonden. Bij latere toezending kunnen de leden ter 

vergadering met meerderheid van stemmen besluiten om de vergaderstukken niet te behandelen.  

4. De opleidingscommissie kan zich op de vergadering door een deskundige laten voorlichten. De 

deskundige wordt minimaal zeven dagen voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris 

aangemeld.  

5. De opleidingscommissie kan uit haar midden een tijdelijke commissie samenstellen, die een 

onderwerp voorbereidt. Deze commissie rapporteert aan de opleidingscommissie.  

 

Artikel 22 Openbaarheid 

1. De vergaderingen van de kamer van de opleidingscommissie zijn openbaar, tenzij de kamer van de 

opleidingscommissie anders beslist. De kamer van de opleidingscommissie bepaalt zelf of zij ter 

voorbereiding van een openbare vergadering een besloten vergadering houdt. In besloten 

vergaderingen kunnen geen besluiten genomen worden.  

2. De opleidingscommissie houdt ten minste tweemaal per jaar een openbare vergadering. De data 

van de openbare vergaderingen worden, in overleg met de academiedirecteur, zodanig gepland  

dat zij aansluiten bij de officiële jaarplanning van de HAN. 

 

Artikel 23 Verslaglegging 

1. Van iedere vergadering wordt door de secretaris van de kamer van de opleidingscommissie een 

verslag gemaakt. 

2. Dit verslag bevat ten minste: 

- de datum, tijd en plaats van de vergadering; 

- de namen van de op vergadering aanwezige en afwezige leden; 

- de agendapunten; 
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- de hoofdlijnen van de discussie; 

- eventuele stemverklaringen; 

- de adviezen; 

▪ de besluiten over advies en instemming met 

vermelding van stemmingen en uitslagen van 

stemmingen;Het verslag wordt uiterlijk 15 

werkdagen na afloop van de vergadering in 

concept naar de leden van de 

opleidingscommissie gestuurd, waarna het 

verslag in de eerstvolgende vergadering 

wordt vastgesteld.  

3. De verslagen van de openbare vergaderingen van de kamer van de opleidingscommissie worden 

digitaal beschikbaar gesteld opdat de docenten en studenten van het academie, respectievelijk de 

betreffende opleiding er kennis van kunnen nemen. 

 

Artikel 24 Contact met directies 

1. De academiedirecteur van de betreffende inrichtingsvorm/opleiding met een bijzondere eigenschap 

verstrekt de opleidingscommissie respectievelijk de kamer(s) ongevraagd tijdig alle inlichtingen die 

deze voor de vervulling van haar taak naar redelijkheid en billijkheid nodig kan hebben en, 

gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van haar taak naar redelijkheid en 

billijkheid nodig acht.  

2. De opleidingscommissie is bevoegd de academiedirecteur ten minste twee maal per jaar uit te 

nodigen om het voorgenomen beleid te bespreken aan de hand van een door haar opgestelde 

agenda. 

3. Bij aanvang van het studiejaar stelt de opleidingscommissie een beleidsplan op, waarin de 

opleidingscommissie de visie en speerpunten van de opleidingscommissie voor het komende 

studiejaar formuleert. Het beleidsplan wordt met de academiedirecteur gedeeld.  

4. Op verzoek van de academiedirecteur -of de door hem aangewezen plaatsvervanger- dan wel op 

verzoek van de kamer van de opleidingscommissie woont de academiedirecteur -of de door hem 

aangewezen plaatsvervanger- de vergaderingen van de kamer van de opleidingscommissie of een 

gedeelte daarvan, bij. 

5. De academiedirecteur draagt er zorg voor dat de studenten en de medewerkers van de betreffende 

academie voldoende op de hoogte zijn van het bestaan en het functioneren van de kamer van de 

opleidingscommissie.  

 

Artikel 25 Jaarlijkse rapportage 

1. De voorzitter van de opleidingscommissie brengt jaarlijks uiterlijk in de maand november schriftelijk 

verslag uit aan de academiedirecteur over de werkzaamheden en het functioneren van de 

opleidingscommissie in het voorgaande studiejaar. De voorzitter zendt het verslag ter 

kennisneming aan de academieraad. 

2. De rapportage bevat in elk geval informatie over: 

- de samenstelling van opleidingscommissie; 

- de visie van de opleidingscommissie op haar taak en werkwijze; 

- het beleidsplan van de opleidingscommissie en de evaluatie daarvan;  

- de door de opleidingscommissie uitgebrachte adviezen en besluiten, waaronder de 

instemmingsverzoeken; 

- de reactie van het bestuur op de adviezen en besluiten; 

- conclusies en aanbevelingen. 
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3. Het in de leden 1 en 2 bedoelde verslag wordt in ieder geval digitaal en indien gewenst schriftelijk 

beschikbaar gesteld voor de medewerkers en studenten van het academie, respectievelijk de 

betreffende opleiding(en). 

 

Artikel 26 Contact met academieraad 

De voorzitter van de opleidingscommissie draagt er zorg voor dat daar waar nodig overleg met de 

(voorzitter van de) academieraad plaatsvindt. 

 

 

Hoofdstuk 6   Taken en bevoegdheden opleidingscommissie 

 

Artikel 27 Taakstelling opleidingscommissie 

1. De opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de 

kwaliteit van de opleiding.  

2. De opleidingscommissie heeft voorts als taak: 

- het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling 

(OER) van de betreffende opleiding; 

- het desgevraagd of op eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan de 

academieraad en de academiedirecteur over alle andere aangelegenheden betreffende het 

onderwijs in de betreffende opleiding(en).  

3. Een kamer van de opleidingscommissie heeft tot taak de opleidingscommissie te adviseren over: 

- het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding;  

- het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER van de betreffende 

opleiding;  

- het desgevraagd of op eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan de 

opleidingscommissie over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de 

betreffende opleiding(en). 

4. De gezamenlijke vergadering heeft tot taak: 

- de afzonderlijke adviezen over de OER, van de opleidingscommissies  die tot een academie 

behoren, te bespreken, om tot één gezamenlijk besluit of advies te komen in het geval de 

OER op academieniveau wordt vastgesteld.  

- de afzonderlijke beoordelingen van de opleidingen over de wijze van uitvoeren van de OER 

te bespreken om tot een beoordeling over de wijze van uitvoeren van de OER op 

academieniveau te komen.  

- het desgevraagd of op eigen initiatief advies uitbrengen aan de academiedirecteur, en/of de 

academieraad over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in  de 

betreffende opleiding(en) op academieniveau. 

Artikel 28 Instemmingsrecht 

1. De opleidingscommissie heeft instemmingsrecht ten aanzien van het bestuurs- en 

beheersreglement voor zover: 

- daarin een andere wijze van samenstelling van de opleidingscommissie wordt vastgelegd 

dan verkiezing; 

- het de jaarlijkse beoordeling van de wenselijkheid van deze andere wijze van samenstelling 

betreft; 

2. De opleidingscommissie heeft instemmingsrecht ten aanzien van de OER van de betreffende 

opleiding voor zover het betreft: 

- de wijze waarop het onderwijs in de desbetreffende opleiding wordt geëvalueerd;  

- de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding; 
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- de kwaliteit op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij 

beëindiging van de opleiding moet hebben verworven; 

- waar nodig de inrichting van praktische oefeningen; 

- de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende 

onderwijseenheden en eenheden van leeruitkomsten; 

- indien van toepassing, de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal traject 

binnen een opleiding gericht op het behalen van een hoger kennisniveau van studenten 

plaatsvindt; 

- indien van toepassing, de regeling dat de studielast voor een versneld traject gericht op 

studenten met een VWO-diploma 240 in plaats van 180 studiepunten bedraagt.  

 

Artikel 29 Adviesrecht 

De opleidingscommissie heeft adviesrecht ten aanzien van de OER van de betreffende opleiding voor 

zover het betreft: 

- de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens;  

- de nadere regels ter uitvoering van het studieadvies propedeutische fase bacheloropleiding 

of eerste studiejaar associate degree-opleiding en de nadere regels ter uitvoering van de 

verwijzing in propedeutische fase/het eerste studiejaar indien een opleiding na de  

propedeutische fase/het eerste studiejaar meer dan een afstudeerrichting omvat;  

- het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze 

afgelegd kunnen worden; 

- de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding;  

- waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per 

studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van tentamens en examens;  

- waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, behoudens de 

bevoegdheid van de examencommissie die geldigheidsduur te verlengen;  

- of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd, behoudens 

de bevoegdheid van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen;  

- de wijze waarop studenten met een handicap of chronische ziekte redelijkerwijs in de 

gelegenheid worden gesteld de tentamens af te leggen; 

- de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens, behoudens de bevoegdheid van de 

examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen; 

- de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt alsmede of en op 

welke wijze van deze termijn kan worden afgeweken; 

- de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft 

afgelegd, inzage verkrijgt in zijn beoordeeld werk; 

- de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen en 

opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen tentamen en van 

de normen aan de hand waarvan de boordeling heeft plaatsgevonden; 

- de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde 

tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs 

opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of 

meer tentamens; 

- waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de 

toelating tot het afleggen van andere tentamens; 

- waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de 

toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid van 

de examencommissie vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder oplegging 

van vervangende eisen; 
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- de bewaking van studievoortgang en de individuele studiebegeleiding; 

- de feitelijke vormgeving van het onderwijs. 

 

Artikel 30 Voorwaarden instemming en advies 

1. De academiedirecteur draagt er zorg voor dat: 

a. een advies op een zodanig tijdstip wordt gevraagd dat het advies van wezenlijke invloed 

kan zijn op de besluitvorming,  

b. de commissie in de gelegenheid wordt gesteld met de directeur overleg te voeren voor dat 

het advies wordt uitgebracht, 

c. de commissie zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop 

aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven. 

 

Artikel 31 Procedure instemming en advies 

1. De opleidingscommissie deelt de academiedirecteur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 

weken nadat instemming of een advies is gevraagd, schriftelijk mede of de opleidingscommissie 

instemming verleent respectievelijk wat het advies van de opleidingscommissie is.  

2. De opleidingscommissie en academiedirecteur kunnen overeenkomen de in het vorige lid 

genoemde termijn te verlengen, dan wel te verkorten in het geval het spoedeisende karakter van 

het te nemen besluit dat verlangt, dan wel indien het besluit genomen dient te worden ter 

voldoening aan een wettelijk voorschrift. 

3. Indien de opleidingscommissie het advies dan wel de beslissing met betrekking tot de gevraagde 

instemming niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn c.q. binnen de verlengde of 

verkorte termijn aan de academiedirecteur kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de 

opleidingscommissie geacht van zijn bevoegdheden geen gebruik te maken.  

4. De opleidingscommissie kan studenten en/of medewerkers van de betreffende opleiding 

raadplegen, alvorens te besluiten op het instemmingsverzoek respectievelijk een advies af te 

geven. 

 

Artikel 32 Afwijken advies 

1. Indien de academiedirecteur een advies van de opleidingscommissie niet of niet geheel wil volgen, 

deelt zij dit binnen vier weken en met redenen omkleed aan de opleidingscommissie mede.  

2. De academiedirecteur draagt er zorg voor dat de opleidingscommissie in de gelegenheid gesteld 

wordt nader overleg met hem te voeren alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan.  

3. De academiedirecteur schort de uitvoering van haar besluit op tot 4 weken na de dag waarop zij de 

opleidingscommissie het besluit heeft medegedeeld, tenzij de commissie tegen onmiddellijke 

uitvoering geen bedenkingen heeft.  

4. De academiedirecteur stelt de opleidingscommissie en de academieraad schriftelijk van het 

definitieve besluit in kennis en vermeldt in het besluit dat wordt afgeweken van het advies van de 

opleidingscommissie. 

 

Artikel 33 Initiatiefrecht 

1. Indien de opleidingscommissie desgevraagd of op eigen beweging een voorstel als bedoeld in 

artikel 27 lid 2 van dit reglement aan de academieraad of academiedirecteur doet, reageert de 

academiedirecteur binnen twee maanden na ontvangst van het voorstel. De opleidingscommissie 

zendt de adviezen en voorstellen ter kennisneming aan de medezeggenschapsraad of 

desbetreffende academieraad.  
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Hoofdstuk 7   Kwaliteitszorg 

 

Artikel 34 

1. Bij aanvang van het studiejaar maken de opleidingscommissie en de academiedirecteur afspraken 

over de wijze waarop de kwaliteitszorg wordt uitgevoerd. 

2. De kwaliteitszorg wordt uitgevoerd door de Academiemanager CE en de teamleider LLO in 

samenwerking met het kwaliteitsteam en de Opleidingscommissie, waarbij de Opleidingscommissie 

een controlerende en adviserende rol vervult. 

 

Hoofdstuk 8   Betrokkenheid bij accreditatie 

 

Artikel 35 

In het kader van en ten behoeve van de accreditatie van de opleiding: 

- geeft de opleidingscommissie op verzoek van de academiedirecteur een advies af voor de 

zelfevaluatie van de opleiding; 

- heeft de opleidingscommissie in voorkomende geval adviesrecht op het herstelplan.  

Hoofdstuk 9   Geschillen 

 

Artikel 36 Toegang tot de geschillenadviescommissie 

De geschillencommissie medezeggenschap neemt kennis van geschillen tussen de opleidingscommissie 

of academiedirecteur over: 

a. de toepassing van het reglement opleidingscommissies; 

b. geschillen die voortvloeien uit de artikelen 27 tot en met 30 van dit reglement.  

 

Artikel 37 Minnelijke schikking 

Indien er een geschil is tussen de opleidingscommissie en de academiedirecteur onderzoekt het college 

van bestuur of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien dit niet mogelijk blijkt, legt de academiedirecteur 

of de opleidingscommissie het geschil voor aan de geschillenadviescommissie. 

 

Artikel 38 Bindende uitspraak geschillenadviescommissie 

De geschillencommissie is bevoegd een minnelijke schikking tussen partijen tot stand te brengen. Indien 

geen minnelijke schikking wordt bereikt, beslecht de geschil lencommissie een aan haar voorgelegd geschil 

door een bindende uitspraak te doen waarbij zij toetst of:  

a. de academiedirecteur zich heeft gehouden aan de eisen van de wet en het huishoudelijk 

reglement opleidingscommissies; 

b. de academiedirecteur bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot het 

voorstel of de beslissing heeft kunnen komen en; 

c. de academiedirecteur onzorgvuldig heeft gehandeld ten opzichte van de 

opleidingscommissie. 

 

Artikel 39 Opschorting uitvoering beslissing 

Indien het geschil betrekking heeft op het niet of niet geheel volgen van het advies van de 

opleidingscommissie, wordt de uitvoering van de beslissing opgeschort met vier weken, tenzij de 

opleidingscommissie geen bedenkingen heeft tegen onmiddellijke uitvoering van de besl issing. 
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Artikel 40 Toestemming bij ontbreken instemming 

Indien de academiedirecteur voor de voorgenomen beslissing geen instemming van de 

opleidingscommissie heeft gekregen, kan de academiedirecteur de geschillencommissie, in afwijking van 

artikel 31, toestemming vragen om de beslissing te nemen. De geschillencommissie geeft slechts 

toestemming indien de beslissing van de opleidingscommissie om geen instemming te geven onredelijk is 

of indien de voorgenomen beslissing van de academiedirecteur gevergd wordt door zwaarwegende 

organisatorische, economische of sociale redenen. 

 

 

Hoofdstuk 10  Faciliteiten 

 

Artikel 41 Faciliteiten (leden) opleidingscommissies 

1. De academiedirecteur staat de opleidingscommissie het gebruik toe van de voorzieningen 

waarover de commissie kan beschikken en die de commissie voor de vervulling van haar taak 

redelijkerwijs nodig heeft, waaronder in ieder geval wordt verstaan ambtelijke,  financiële en 

juridische ondersteuning.  

2. Meer in het bijzonder heeft de opleidingscommissie recht op: 

- vergaderruimte; 

- mogelijkheden tot reproductie/distributie van vergaderstukken; 

- secretariële ondersteuning; 

- restauratieve voorzieningen. 

3. De academiedirecteur stelt de leden van de opleidingscommissie een scholingsbudget ter 

beschikking. Het scholingsbudget wordt bij aanvang van het studiejaar in onderling overleg tussen 

de opleidingscommissie en de academiedirecteur bepaald en maakt mogelijk dat de leden van de 

opleidingscommissie in ieder geval deel kunnen nemen aan het scholings- en 

professionaliseringsaanbod van de HAN Academy. Het scholingsbudget voor de 

opleidingscommissie van de opleiding Commerciële Economie bedraagt 2.000 euro per studiejaar.  

4. De leden van de opleidingscommissie die als medewerker werkzaam zijn worden in de 

gelegenheid gesteld om deze scholing in werktijd en met behoud van salaris te ontvangen.  

5. De academiedirecteur stelt de opleidingscommissies in de gelegenheid om zoveel mogelijk ti jdens 

werktijd te vergaderen. De studentleden en personeelsleden van de opleidingscommissie worden 

voor het geheel aan activiteiten van de opleidingscommissie voor 80 uur per lid per studiejaar 

gefaciliteerd, waarbij voor het voorzitterschap een aanvullende facilitering van 40 uur per studiejaar 

geldt.  

 

 

Hoofdstuk 11  Slotbepalingen 

 

Artikel 42 Rechtsbescherming 

Het college van bestuur, de academiedirecteur en de academiemanager van de betreffende 

inrichtingsvorm/opleiding met een bijzondere eigenschap dragen er zorg voor dat de leden van de 

opleidingscommissie, de kamer en de leden van de gezamenlijke vergadering - uit hoofde van hun 

lidmaatschap van de opleidingscommissie - niet worden geschaad in hun positie en/of belangen met 

betrekking tot de hogeschool. 

 

Artikel 43 Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing van de 

opleidingscommissie respectievelijk kamer respectievelijk gezamenlijke vergadering, noodzakelijk is, 

beslist de voorzitter van de opleidingscommissie respectievelijk de voorzitter van de gezamenlijke 
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vergadering. De voorzitter deelt zijn/haar besluit zo spoedig mogelijk mede aan de overige leden van de 

(kamer van de) opleidingscommissie respectievelijk de overige leden van de gezamenlijke vergadering, en 

aan de academiedirecteur en de betreffende academiemanager. 

 

Artikel 44 Inwerkingtreding  

Dit reglement is door de academiedirecteur vastgesteld op ………. en geldt met ingang van 1 september 

2022.  
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9 Beschrijving van het onderwijs (de OWE’s) 
 

In hoofdstuk 9 (H9) is het onderwijs van jouw opleiding beschreven in de vorm van een curriculumoverzicht 

en beschrijving van de onderwijseenheden, te beginnen bij de onderwijseenheden van de propedeuse, daarna 

die van de postpropedeuse, waarbij ook is aangegeven of er sprake is van keuzeonderwijseenheden, en tot 

slot die van de minoren. Daarna zijn de OWE’s beschreven van de extra programma’s. 

 

Samenstelling propedeutische fase (voltijd) 

 

Alleen voor studenten gestart per 1 september 2018 of later 

 

Voltijd  A-cluster B-cluster 

Propedeuse 

Niveau 1  

 

60 stp 

Commercieel Fundament 1 – ACF1 

2,5 studiepunten 

Commercieel Fundament 3 - BCF3 

2,5 studiepunten 

Commercieel Fundament 2 – ACF2 

5 studiepunten 

De Klantadviseur – BKA   
2,5 studiepunten 

Basic Finance for Commerce - ABFC 

2,5 studiepunten 

Inside Sales Specialist – BISS  
5 studiepunten 

Basic Business English - ABBE 

2,5 studiepunten 

Internationale Oriëntatie 2 – BIO2 

2,5 studiepunten 

Sales Basis – ASB 

2,5 studiepunten 

Junior Area Manager - BJAM 

5 studiepunten 

Klantportfolio Analist – AKPA 

5 studiepunten 

Business & Taal Duits 2 - BBTD2 * 

2,5 studiepunten 

Internationale Oriëntatie 1 – AIO1 

2,5 studiepunten 

Business & Taal Spaans 2 - BBTS2 * 

2,5 studiepunten 

Business & Taal Duits 1 - ABTD1 * 

2,5 studiepunten 

Junior Online Marketeer 2 – BJOM2  
5 studiepunten 

Business & Taal Spaans 1 - ABTS1 * 

2,5 studiepunten 

Trendwatcher & Device Expert - BTDE  
5 studiepunten 

Junior Online Marketeer 1 - AJOM1  
5 studiepunten 

 

* Een student kiest bij aanvang van de opleiding voor Spaans of Duits. 
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Alleen voor studenten gestart vóór 1 september 2018 

Voltijd  A-cluster B-cluster 

Propedeuse 

Niveau 1  

 

60 stp 

Marketing 1 en 2 - AMM1  
5 studiepunten 

Marketing 3 en 4  -  BMO1 

5 studiepunten 

Marketingcommunicatie 1 – AMM2A  
2,5 studiepunten 

Marketingcommunicatie 2 – BMO2  
2,5 studiepunten 

Online Business – AMM2B  
2,5 studiepunten 

Bedrijf & Omgeving 1: Internationale 
Economie – BBO1  
2,5 studiepunten 

Business & Onderzoek 1: 
Bedrijfseconomie  -  ABO1  
2,5 studiepunten 

Bedrijf & Omgeving 2: Onderzoek 2 – 
BBO2 

2,5 studiepunten 

Business & Onderzoek 2:  Onderzoek 
1  -  ABO2  
2,5 studiepunten 

Bedrijf & Omgeving 3: Organisatie, 
personeel, management & ethiek – 
BBO3  
2,5 studiepunten 

Algemene Economie  -  AAE 

5 studiepunten 

Sales 1 Inleiding Sales en 
klantportfoliomanagement - BSS  
7,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Nederlands 1 en 2-  
ATC1  
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Nederlands 3 en 4 -  
BTC1  
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Engels 1 en 2  -  ATC2  
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Engels 3 en 4  -  
BTC2  
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Duits 1 en 2 -  ATC3  
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Duits 3 en 4  -  BTC3  
2,5 studiepunten 

Studentbegeleiding  -  STB1 

2,5 studiepunten 

Integrale Toets 1 - IT1 

Proeve van Bekwaamheid 
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Samenstelling post-propedeutische fase (voltijd) 

 

 

Alleen voor studenten gestart in de hoofdfase vanaf 1 september 2022 

   

Voltijd   stp 

Jaar 2 C-cluster (niveau 2) D-cluster (niveau 2) 60 

60 stp Account management – CAMT 

12,5 studiepunten 

Export management – DEXP 

12,5 studiepunten 

 

Customer Experience - CCX 

12,5 studiepunten 

Online Ondernemer – DOO 

12,5 studiepunten 

Inkopen vanuit een 
marketingrol – INKMAR 

2,5 studiepunten 

Sales ontmoet Inkoop – INKSAL 

2,5 studiepunten 

Vrije ruimte 2JR 

5 studiepunten 

Jaar 3  E-cluster (niveau 2) F-cluster (niveau 3) 60 

60 stp Stage Nederland – EST/Stage 

Buitenland – ESB IMS* of 

Stage Nederland – EST/Stage 

Buitenland – ESB SAL* of 

Stage Nederland – EST/Stage 

Buitenland – ESB MAR* 

30 studiepunten  

 

Minor - MIN 

30 studiepunten 

 

Jaar 4 G-cluster (niveau 2 of 3) H-cluster (niveau 3) 60 

60 stp Afstudeerjaar – GIMS** of 

Afstudeerjaar – GSAL** of  

Afstudeerjaar – GMAR** 

25 studiepunten 

Afstudeerstage – HIMS** of 

Afstudeerstage – HSAL** of  

Afstudeerstage – HMAR** 

25 studiepunten  

 

Business English Speaking 

Advanced - GENG 

5 studiepunten 

Vrije ruimte 4JR 

5 studiepunten  

 

 

* Een student kiest voor aanvang van het derde jaar voor IMS, Sales of Marketing. 

**Een student kiest voor aanvang van het vierde jaar voor IMS, Sales of Marketing. 
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Alleen voor studenten gestart in de hoofdfase vanaf 1 september 2019 

   

Voltijd   stp 

Jaar 2 C-cluster (niveau 2) D-cluster (niveau 2) 60 

60 stp Account management – CAMT 

12,5 studiepunten 

Export management – DEXP 

12,5 studiepunten 

 

Customer Experience - CCX 

12,5 studiepunten 

Online Ondernemer – DOO 

12,5 studiepunten 

Inkopen vanuit een 
marketingrol – INKMAR* 

2,5 studiepunten 

Sales ontmoet Inkoop – INKSAL* 

2,5 studiepunten 

Vrije ruimte 2JR 

5 studiepunten 

Business & Taal Spaans 3 – 

BTS3* 

2,5 studiepunten 

Business & Taal Spaans 4 – 

BTS4* 

2,5 studiepunten 

Business & Taal Duits 3 –  

BTD3 * 

2,5 studiepunten 

Business & Taal Duits 4 – BTD4* 

2,5 studiepunten 

Jaar 3  E-cluster (niveau 2) F-cluster (niveau 3) 60 

60 stp Stage Nederland – EST/Stage 

Buitenland – ESB IMS** of 

Stage Nederland – EST/Stage 

Buitenland – ESB SAL** of 

Stage Nederland – EST/Stage 

Buitenland – ESB MAR** 

30 studiepunten  

 

Minor - MIN 

30 studiepunten 

 

Jaar 4 G-cluster (niveau 2 of 3) H-cluster (niveau 3) 60 

60 stp Afstudeerjaar – GIMS*** of 

Afstudeerjaar – GSAL*** of  

Afstudeerjaar – GMAR*** 

25 studiepunten 

Afstudeerstage – HIMS*** of 

Afstudeerstage – HSAL*** of  

Afstudeerstage – HMAR*** 

25 studiepunten  

 

Business English Speaking 

Advanced - GENG 

5 studiepunten 

Vrije ruimte 4JR 

5 studiepunten  

 

 

* Een student kiest voor aanvang van de hoofdfase voor Spaans, Duits of Inkoop. 

** Een student kiest voor aanvang van het derde jaar voor IMS, Sales of Marketing. 

***Een student kiest voor aanvang van het vierde jaar voor IMS, Sales of Marketing. 
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Voor studenten gestart in de hoofdfase vóór 1 september 2019 
 

Voltijd   stp 
Jaar 2* C-cluster (niveau 2) D-cluster (niveau 2) 60 

60 stp Sales 2: Buitendienst – CBT 
7,5 studiepunten 

Marktonderzoek - DMO  
7,5 studiepunten 

 

Sales 3: Accountmanagement – 
CAM 
7,5 studiepunten 

Online Marketingplan - COM 
7,5 studiepunten 

Exportmanagement - CEM1 
7,5 studiepunten 

Operationeel Marketingplan - 
DOP  7,5 studiepunten  

Taal & cultuur Nederlands 5 en 
6 - TCN3 
2,5 studiepunten 

Taal & cultuur 4 Nederlands 7 en 
8 - TCN4  
2,5 studiepunten 

Taal & cultuur Engels 5 en 6 – 
TC3 
2,5 studiepunten 

Taal & cultuur Engels 7 en 8 – 
TC4 
2,5 studiepunten 

 

Taal & cultuur Duits 5 en 6 – 
TCDX 
2,5 studiepunten 

Taal & cultuur Duits  7 en 8 – 
TCDY 
2,5 studiepunten1 

 

Jaar 3  E-cluster (niveau 2) F-cluster (niveau 3) 60 
60 stp Stage Nederland – EST  of  

Stage Buitenland – ESB   
30 studiepunten  

Strategie– GST1  
15 studiepunten 

 

Commercieel Beleidsplan – 
GCM2  
10 studiepunten  

 Salesvaardigheden: 
internationaal onderhandelen – 
GSV1 
5 studiepunten  

 

Jaar 4 G-cluster (niveau 2 of 3) H-cluster (niveau 3) 60 
60 stp Minor - MIN 

30 studiepunten  
Afstudeeropdracht  - HAO 
30 studiepunten  

 

 
of 
 

Jaar 3  E-cluster (niveau 2) F-cluster (niveau 3) 60 
60 stp Stage Nederland – EST  of  

Stage Buitenland – ESB   
30 studiepunten  

Minor – MIN 
30 studiepunten 

 

Jaar 4 G-cluster (niveau 2 of 3) H-cluster (niveau 3) 60 
60 stp Vrije ruimte 4JR 

5 studiepunten  
 

Afstudeerstage – HIMS** of 

Afstudeerstage – HSAL** of  

Afstudeerstage – HMAR** 
30 studiepunten 

 

 Afstudeerjaar – GIMS** of 

Afstudeerjaar – GSAL** of  

Afstudeerjaar – GMAR** 

25 studiepunten 

 

 
*Het onderwijs van het tweede jaar (C- en D-cluster) wordt per 2019-2020 niet meer aangeboden. Voor de 
beschrijving van het onderwijs van het tweede jaar wordt verwezen naar deel 3 van het Opleidingsstatuut 
2018-2019.  
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Samenstelling Honoursprogramma  

 
Jaar 1 (vindt plaats in het 2e/3e studiejaar)  
   

Trimester 1   Trimester 2   Trimester 3   

Keuze A:    

Honours Applied Business 

Research   

HABR – 5 stp.   

Keuze A:   

Honours Communication, 

Uncertainty and Complexity   

HCUC – 5 stp.   

Keuze A:    

Honours Innoveren in de 

Praktijk   

HINP - 5 stp.   

Keuze B:    

Honours Business Data 

Analytics   

HBDA - 5 stp.   

Keuze B:   

Honours Acting, Uncertainty and 

Complexity   

HAUC – 5 stp.   

Keuze B (nieuwe OWE):    

Honours Mens en Organisatie   

   

HMEO – 5 stp.    

   
   
Jaar 2 (vindt plaats in het 3e/4e studiejaar)  
   

G-cluster  
   H-cluster  

Honours Academic Skills HACS - 7,5 stp.  
of  

Honours Professional Skills I  
HPS I - 7,5 stp.  

Honours Afstudeerpaper HAOZ - 7,5 stp.  
of  

Honours Professional Skills II  
HPS II - 7,5 stp.  
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9.1 Onderwijseenheden van de propedeuse 
 

A-cluster  

 
ACF1 Commercieel Fundament 1  

  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Commercieel Fundament 1   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
ACF1  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 1  

Intekenen onderwijs n.v.t. 

Studiepunten/  

studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  

  

  Aantal klokuren  

Contacturen  15,75  

Uren voorbereiding/zelfstudie  54,25  

Totale studentbelasting (uren)  70  

  

  

Ingangseisen   Geen  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen:  
De CE'er kent aangereikte modellen voor koersbepaling en (online) 
strategie, opdat bedrijfsresultaten worden geoptimaliseerd. 
De CE'er geeft op basis hiervan eenvoudige adviezen die passen bij een 
gegeven eenvoudige context op basis van een eenvoudige analyse.   

Algemene omschrijving  

In de OWE ACF1 maakt de student zich vertrouwd met de basale kennis 
van de vakgebieden Marketing, Sales en Internationale Marketing en 
Sales. Daarnaast wordt er gewerkt aan een onderzoekende houding: 
groepsopdrachten moeten onderzoeksmatig worden aangepakt.  
Week1: interactief werkcollege: Kennismaking, werkwijze in de periode, 
aanvang maken met groepsopdracht/huiswerk.  
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Vanaf week 2: presentatie van en bespreken van de groepsopdracht, 
voorzien van feedback.   
  

Samenhang  

De onderwijseenheid ACF1 bereidt voor op de verdiepende 
onderwijseenheid ACF2 en toepassingsonderwijseenheid BCF3 en biedt 
een inleiding van begrippen en het toepassen van deze materie, die 
binnen de pijlers Sales, Digital Marketing en International Sales en 
Marketing, worden aangeboden.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

In de lesperiode (vanaf week 2) wordt iedere week gebruik gemaakt van 
de volgende werkvormen (en in deze volgorde):  
• Feedbackcollege (FBC):   

Iedere week hebben studenten in (vastgestelde) duo’s een 
huiswerkopdracht. Deze opdracht dient voor aanvang van de 
les gereed te zijn. Bij binnenkomst wordt het huiswerk gecontroleerd 
op aanwezigheid en of het compleet is. De docent wijst een aantal 
duo’s aan die een korte presentatie verzorgen over hun bevindingen 
en uitwerkingen (Padlet, Powerpoint of Prezi). Hierop ontvangen 
studenten mondelinge feedback van de docent en medestudenten. 
Op deze wijze delen studenten kennis met elkaar.  

• Verdiepingscollege (VDC):   
Indien er nog vragen zijn over de stof die voor die week bestudeerd 
moet zijn, of als uit de presentaties blijkt dat er nog hiaten zijn in de 
kennis van de student, kan de docent die specifieke onderwerpen 
nader toelichten. Hiervoor zijn per week lesslides beschikbaar. 
Specifieke vragen dienen 24 uur voor de les aangeleverd te zijn in 
#OnderwijsOnline, conform de procedure zoals beschreven in Bijlage 
1.   

• Verbindingscollege (VBC):  
In het verbindingscollege wordt de huiswerkopdracht van de 
volgende les uitgelegd. Indien er na deze instructie nog tijd over is, 
hebben de duo’s alvast de gelegenheid om aan de opdracht te 
beginnen. Het spreekt voor zich dat de opdracht in ieder geval voor 
de volgende les is uitgewerkt en afgerond.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

Boek:  
Verhage, B. en Visser, M. (2022) Grondslagen van de marketing, 10e 
editie, Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001268695 of 
ebook: ISBN 9789001268718   
 

Studiehandleiding:  
De syllabus (Studiehandleiding ACF1), Maurits Cosijn, Online 
beschikbaar op #OnderwijsOnline.  
  

Verplichte software / verplicht 

materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  
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3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria  

Voor de meerkeuzetoets waarin kennis, 
vaardigheden en toepassing worden getoetst geldt: 
de student heeft kennis van en begrijpt de 
basisbegrippen van Marketing/Sales/Internationale 
Marketing en Sales en kan deze toepassen op 
casuïstiek.  
De volgende onderwerpen maken onderdeel uit van 
de toets:  
Basiskennis marketing/sales:   

• De essentie van marketing (inleiding), verschil 
met sales  

• De micro-, meso- en macro-omgeving (met 
specifieke aandacht voor algemene economie 
en MVO / ATR)   

• Strategie en planning   

• Targeting en positionering   

• Consumentenkoopgedrag en (Marketing) 
Ethiek   

  
Voor huiswerk-, en groepsopdrachten geldt: de 
student past een onderzoekende houding toe, en kan 
achteraf zijn eigen 
onderzoekende houding evalueren. Daarnaast wordt 
bij de huiswerkopdrachten gelet op taal.    

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Kennistoets ACF1  

Code (deel)tentamen Alluris ACF1FUN1A.1  

Tentamenvorm  Meerkeuzetoets, schrapkaart  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  T1  

Herkansing  T2  

Duur tentamen   120 min  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023   

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, 
voor de intekenperiode zie: www.han.nl/insite.   

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 
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Nabespreking en inzage  Individuele inzage met surveillant  

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t.  

Datum waarop de OWE niet meer 

aangeboden wordt en 

overgangsregeling   

n.v.t.  
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ACF2 Commercieel Fundament 2   
  
  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Commercieel Fundament 2   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
ACF2  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 2  

Intekenen onderwijs n.v.t. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  21  
Uren voorbereiding/zelfstudie  119  
Totale studentbelasting (uren)  140  
  
  

Ingangseisen  Geen  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen:  
De CE'er kent aangereikte modellen voor koersbepaling en (online) 
strategie, opdat bedrijfsresultaten worden geoptimaliseerd. De CE'er geeft 
op basis hiervan eenvoudige adviezen die passen bij een gegeven 
eenvoudige context op basis van een eenvoudige analyse.   

Algemene omschrijving  

In de OWE ACF2 gaat de student verdiepen op de marketing 
mix instrumenten. Hij bestudeert en begrijpt de essentie van Producten 
en Diensten, is in staat prijsstelling in de handelsketen te berekenen, 
alsmede de distributiekengetallen. Daarnaast leert hij een keuze te 
maken voor het distributiekanaal en krijgt hij inzicht en begrijpt hij de inzet 
van marketingcommunicatie. De student leert op basis van argumenten 
een commerciële stelling te verdedigen en op overtuigende wijze te 
presenteren.  

Samenhang  

De onderwijseenheid ACF2 is de verdiepende onderwijseenheid, die 
wordt voorafgegaan door de inleidende onderwijseenheid ACF1 en die 
wordt gevolgd door de toepassingsonderwijseenheid BCF3. Binnen ACF2 
vindt er een verdieping plaats en wordt de materie toegepast, van de 
begrippen uit ACF1 die binnen de vervolgonderwijseenheden van de 
pijlers Sales, Digital Marketing en International Sales en Marketing, 
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essentieel zijn en waarvan mag worden aangenomen dat die tot de 
basiskennis behoort.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

• In de lesperiode (vanaf week 2) wordt iedere week gebruik gemaakt 
van de volgende werkvormen (en in deze volgorde):  

• Feedbackcollege (FBC): het eerste blok van twee lesuren: ca. 60 
minuten.  
Iedere week hebben studenten in (vastgestelde) duo’s 
een huiswerkopdracht. Deze opdracht dient voor aanvang van de les 
gereed te zijn. Bij binnenkomst wordt het huiswerk gecontroleerd op 
aanwezigheid en of het compleet is. De docent wijst een aan tal duo’s 
aan die een korte presentatie verzorgen over hun bevindingen en 
uitwerkingen (Padlet, Powerpoint of Prezi). Hierop ontvangen 
studenten mondelinge feedback van de docent en medestudenten. 
Op deze wijze delen studenten kennis met elkaar.  

• Verdiepingscollege (VDC): het eerste blok van twee lesuren: 
de laatste ca. 30 minuten.  
Indien er nog vragen zijn over de stof die voor die week bestudeerd 
moet zijn, of als uit de presentaties blijkt dat er nog hiaten zijn in de 
kennis van de student, kan de docent die specifieke onderwerpen 
nader toelichten. Hiervoor zijn per week lesslides beschikbaar. 
Specifieke vragen dienen 24 uur voor de les aangeleverd te zijn in 
#OnderwijsOnline, conform de procedure zoals beschreven in Bijlage 
1.  

• Presentatiecollege (PrC): het tweede blok van twee lesuren, ca. 60 
minuten.  
Studenten geven in tweetallen een presentatie in maximaal 10 
minuten. Na de presentatie verdedigt het tweetal hun stellingname 
aan de hand van kritische vragen van de toehoorders (max 10 min.). 
Tijdens het PrC komen maximaal 3 duo’s aan bod. Daarna ontvangen 
deze duo’s feedback van docent en medestudenten. Deze feedback 
geldt als input voor alle volgende presentaties in P2. Toehoorders 
kan worden gevraagd als medebeoordelaars te fungeren, maar de 
bepaling van het cijfer is aan de docent. (Zie ook § 5.2 Presentaties)  

• Verbindingscollege (VBC): het tweede blok van twee lesuren: de 
laatste ca. 30 minuten.  
In het verbindingscollege wordt de huiswerkopdracht van de 
volgende les uitgelegd. Indien er na deze instructie nog tijd over is, 
hebben de duo’s alvast de gelegenheid om aan de opdracht te 
beginnen. Het spreekt voor zich dat de opdracht in ieder geval voor 
de volgende les is uitgewerkt en afgerond.  

• Wrapup/herkansingscollege: In week 7 zijn de laatste 2 lesuren 
gereserveerd voor herkansing van de presentaties en is er de 
mogelijkheid dat vragen worden gesteld.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

Boek:  
Verhage, B. en Visser, M. (2022) Grondslagen van de marketing, 10e 
editie, Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001268695 of 
ebook: ISBN 9789001268718   
 

Studiehandleiding:  
De syllabus (Studiehandleiding ACF2), Maurits Cosijn, Online 
beschikbaar op #OnderwijsOnline.  
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Verplichte software / verplicht 

materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

 

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

ACF2FUN1A.1  
  

Voor de meerkeuzetoets waarin kennis, vaardigheden en toepassing 
worden getoetst geldt: de student heeft kennis van en begrijpt de 
basisbegrippen van de Marketing mix en is in staat deze toe te passen.  
De volgende onderwerpen maken onderdeel uit van de toets:  
• Productbeleid en Productontwikkeling.  
• Prijsbeleid. (incl. prijsberekeningen maken)  
• Promotie/communicatiebeleid  
• Distributiebeleid en Detailhandel. (incl. distributie kengetallen   

berekeningen)   

ACF2FUN1A.6  
  

De student geeft een presentatie:   
• waarin op basis van argumenten een commerciële stelling wordt  
• verdedigd;   
• waarin argumenten worden gegeven vanuit de marketingtheorie;    
• waarin op basis van analyse een eindconclusie wordt 

getrokken; die overtuigend en zakelijk is. 
   
• Bij niet of niet op tijd voor deadline presenteren, wordt cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline presenteren, betekent dat de 

docent geen feedback geeft en student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
 

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 
 

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Kennistoets ACF2  Presentatie  

Code (deel)tentamen Alluris ACF2FUN1A.1  ACF2FUN1A.6  

Tentamenvorm  Meerkeuze vragen, schrapkaart  Presentatie  

Individueel / groep  Individueel  duo  

Aantal examinatoren  1  1  

Tentamenmoment  T2  P2, in de lesweek  

Herkansing  T3  P2, in de lesweek  

Duur tentamen   120 min  10 min  

Toegestane hulpmiddelen  Niet-grafische rekenmachine  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  5,5  

Weging   80%  20%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/

Voor schriftelijke tentamens schrijf 
je je in via Alluris, voor de 

als je deelneemt aan het onderwijs 
ben je automatisch aangemeld voor 
de bijbehorende (deel)tentamens.    

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 112 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 16 van 276 
 

aanmeldingstermijn t/m 31 

januari 2023   
intekenperiode zie: www.han.nl/insit
e  

  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden 

vanaf 1 februari 2023 

  

Nabespreking en inzage  Individuele inzage met surveillant  
Indien gewenst individuele 
bespreking na ontvangen cijfer in 
overleg met de docent  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t  

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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ABFC Basic Finance for Commerce   
  

 

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Basic Finance for Commerce   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
ABFC  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 1  

Intekenen onderwijs n.v.t. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  21  
Uren voorbereiding/zelfstudie  49  
Totale studentbelasting (uren)  70  
  
  

Ingangseisen   Geen  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  
Koers bepalen:  
De CE’er verkrijgt inzicht in de financiële kracht van een organisatie op 
basis van commerciële kengetallen.  

Algemene omschrijving  

De student werkt deels “blended” aan een basiskennis dat aansluit en nodig 
is om deel te kunnen nemen aan OWE’s van Sales, Marketing en 
Internationaal.  
Deze basiskennis vormt het zogenaamde financieel fundament en bestaat 
uit de volgende onderdelen:  

• Bedrijfseconomie  

• Commercieel rekenen  
  

Bedrijfseconomie: De CE-er krijgt bij de uitvoering van zijn/haar 
werkzaamheden te maken met de financiële gevolgen van zijn/haar 
activiteiten en handelen. Managementbeslissingen worden genomen op 
basis van financiële informatie en risico-calculatie. Daarom zullen een aantal 
bedrijfseconomische aspecten behandeld worden, waardoor de student een 
basiskennis bedrijfseconomie heeft. Deze basiskennis is ook nodig voor 
verdere verdieping bij andere OWE's van de opleiding.   
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Commercieel rekenen: Student leert hoe commerciële calculaties 
gemaakt worden die hij/zij nodig heeft bij sales- en marketingvraagstukken.   
  
De belangrijkste skill hierbij is verantwoordelijkheidsbesef: zorgen dat de 
werkzaamheden tijdig en naar behoren worden uitgevoerd, rekening 
houdend met de geldende kwaliteitsnormen en verwachtingen. 

Samenhang  

Basis bedrijfseconomie en basis commerciële calculaties behoort tot het 
fundament van de opleiding CE. Dit fundament is nodig bij 
onderwijseenheden in de rest van de opleiding, waar nut en noodzaak van 
commercieel en bedrijfseconomisch doorrekenen vereist is.   

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of werkvormen  
De contacturen zijn een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges, waarbij 
het individu centraal staat. Student werkt naar eigen kunnen en in eigen 
tempo aan de opdrachten.   

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

Op online platform: www.educatiever.nl de modules:  
-  bedrijfseconomie  
- commercieel rekenen (reader oefenopgaven en antwoorden sales 
berekeningen) 

Verplichte software / verplicht 

materiaal  
Licentie (toegang voor heel studiejaar) www.educatiever.nl – Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen – Basic Finance for Commerce  

Eigen financiële bijdrage (OER 

2.7)  
n.v.t  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria 

Voor de kennistoets geldt: de student heeft kennis 

van en begrijpt de basisbegrippen van 
bedrijfseconomie, inclusief commercieel rekenen.   
De volgende onderwerpen maken onderdeel uit van 
de toets:  

• Het financieel plan (de beginbalans, de  
              resultatenrekening, het liquiditeitsoverzicht,     
             de eindbalans)   

• De beoordeling van de financiële situatie  

• Kosten en kostprijs  

• Break-even berekeningen  

• Ketenberekeningen en handelsmarge 

• Sales Conversie ratio’s 

• Customer Lifetime Value analyse  

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Kennistoets ABFC  

Code (deel)tentamen Alluris ABFCBCE1A.1  

Tentamenvorm 
Schriftelijk, combinatie openvragen (70%) en MC 
(30%)  

Individueel / groep  Individueel  
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Aantal examinatoren 1  

Tentamenmoment  T1  

Herkansing  T2  

Duur tentamen   120 min  

Toegestane hulpmiddelen  Rekenmachine (geen grafische)  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023  

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, 
voor de intekenperiode zie: www.han.nl/insite.   

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  Individuele inzage met surveillant  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t.  

Datum waarop de OWE niet meer 

aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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ABBE Basic Business English 

  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang 

Nederlandstalig 
  

Naam onderwijseenheid lang 

Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid kort 

Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid kort 

Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid Alluris Basic Business English 

Code onderwijseenheid OSIRIS  

Code onderwijseenheid Alluris ABBE  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  P1  

Intekenen onderwijs n.v.t. 

Studiepunten/  
studielast  

  
Studiepunten: 2,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  10,5  
Uren voorbereiding/zelfstudie  59,5  
Totale studentbelasting (uren)  70  
  
  

Ingangseisen  Geen   

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen  
De CE'er leert basisconcepten van de internationale omgeving van 
organisaties, zodat inzicht wordt verkregen in verschillen tussen 
landen en  internationaal opererende bedrijven. De CE'er geeft op 
basis hiervan adviezen die passen bij een gegeven eenvoudige 
context.  
 
Waarde creëren  
De CE'er maakt in groepsverband onder sturende begeleiding kennis 
met de verschillen tussen de thuismarkt in relatie tot 
marktomstandigheden in het buitenland. De CE'er beschikt over 
basisvaardigheden om deze verschillen te duiden en in kaart te 
brengen. De CE'er dient zich zowel mondeling als schriftelijk uit te 
kunnen drukken in een moderne vreemde taal.  

 

Business development  
De CE'er analyseert in groepsverband succesfactoren van 
internationale organisaties en krijgt daarmee inzicht in verschillen in 
hun marktbenadering.  
 

Realiseren  
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De CE'er formuleert eenvoudig en concreet advies voor een 
organisatie met betrekking tot marktontwikkeling in een ander land. 
De CE'er maakt kennis met cultuurverschillen tussen verschillende 
landen in een zakelijke setting en communiceert daarbij in een 
moderne vreemde taal.  

Algemene omschrijving  

Vormen van een goede basis, zowel wat grammatica betreft als 
zakelijk idioom, voor het toepassen van mondelinge en schriftelijke 
producten op B2 niveau, oplopend naar C1 niveau in de hoofdfase. 
Grammatica: overzicht tenses, active en passive, conditionals, 
gerund, prepositions, modals. Zakelijk idioom: H1, 2, 4, 5, 6, 13 en 19 
uit Engels voor het EAO.  

Samenhang  

Basiskennis grammatica Engels en uitgebreide woordenschat zijn 
vereist voor de uitoefening van de andere competenties Business 
English waar later in het jaar op wordt getoetst te weten: P2 
Internationale Oriëntatie 1, Spreken middels Presentatie, P3 
Internationale Oriëntatie 2, Schrijven middels Bedrijfsscan en P4 
Inside Sales Specialist, Spreken middels Zakelijk Telefoongesprek  

Deelnameplicht onderwijs  
n.v.t.  
  

Maximum aantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.   

Activiteiten en/of werkvormen  

Studenten bereiden zich voor door vóór het college de stof van de 
betreffende week door te nemen en opdrachten te 
maken. Blended learning is hier onderdeel van. Tijdens de lessen zijn 
studenten (individueel én in groepjes) bezig met het maken van 
opdrachten, waarbij de docent inventariseert waar de knelpunten 
liggen en uitleg geeft indien nodig. Formatieve toetsing: instaptoets, 
tussentijdse toetsjes d.m.v. o.a. Socrative.  

Verplichte literatuur/ beschrijving 

“leerstof”  
Martin. R. (2014) Engels Idioom voor eao, (2e druk),  Walvaboek.  
Syllabus met oefeningen BBE, te vinden op OO  

Verplichte software / verplicht 

materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage (OER 

2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria   

De student heeft kennis van- en begrijpt de 
basisbegrippen van de grammaticale onderwerpen, 
de syntactische constructies en het zakelijke 
vocabulaire in professionele setting op Niveau B2- 
volgens het ERK. De grammaticale onderwerpen 
zijn: 
overzicht tenses, active en passive, conditionals,  
gerund, prepositions, modals.   
Beheerst het benodigd zakelijke idioom: H1, 2, 4, 5, 
6, 13 en 19 uit Engels voor het EAO. Kan vertalen 
van N-E en E-N.  

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen Osiris  

Naam (deel)tentamen 

Alluris 
Toets Basic Business English  
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Code (deel)tentamen Alluris ABBEENG1A.1  

Tentamenvorm  Schriftelijk  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  T1  

Herkansing  T2  

Duur tentamen   60 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023 

Inschrijven voor de toets op Alluris enkele weken van 
tevoren.  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  
Tijdens het inzagemoment enkele weken na T1 of 
T2.  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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ASB Sales Basis  

  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Sales Basis   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
ASB  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 1  

Intekenen onderwijs n.v.t. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  12  
Uren voorbereiding/zelfstudie  58  
Totale studentbelasting (uren)  70  
  
  

Ingangseisen   Geen  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen: 
De CE'er verschaft als verkoop binnendienst medewerker inzicht in 
mogelijke verbeterpunten voor een sales organisatie.   
CE'ers delen onder begeleiding hun inzichten met elkaar om uiteindelijk 
ieder een eigen inzicht te verkrijgen. Dit inzicht komt voort uit eenvoudige 
data analyse, desk- en field research onder klanten van één organisatie.  
  
Waarde creëren: 
De CE’er maakt binnen een eenvoudige context in groepsverband en 
onder begeleiding kennis met de sales organisatie van een bedrijf en 
onderzoekt de doelstellingen en taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van deze organisatie. De CE’er beschikt over 
basisvaardigheden om een analyse te maken tussen theorie en praktijk.   
  
Realiseren  
De CE-er zet zelfstandig netwerkactiviteiten in ten behoeve van acquisitie 
voor het werven van een eigen opdrachtgever 
  
Bij het werken aan deze beroepstaken ontwikkelt de student de volgende 
skills:  
• Initiatief  
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• Communicatie  
• Doorzettingsvermogen   

Algemene omschrijving  

De student leert aan de hand van een drietal portfolio opdrachten de 
basiskennis en vakjargon m.b.t. het ‘salesvak’. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn:  

1. Verschil tussen sales en marketing, inrichting en   
verantwoordelijkheden sales organisatie   

2. Salesproces (lead generation, sales funnel 
management, accountmanagement  

3. Analysevaardigheden  m.b.v. Excel 
  
Hierbij wordt steeds uitgegaan van een vraagstuk, op basis waarvan de 
student zelfstandig op zoek gaat naar de benodigde 
achtergrond, kennis en een bedrijf (initiatief).   
Indien van toepassing werkt de student de opdracht schriftelijk uit, waarbij 
het stuk dient te voldoen aan de juiste opbouw en Nederlandse taal 
(communicatie).  
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de persoonlijke performance door 
middel van het pitchen van een boodschap met effectief gebruik van 
verschillende presentatiemiddelen (communicatie).  
  
Elke 2 weken wordt een kennisopdracht gegeven, waarna de student 
individueel aan de slag gaat om deze opdracht uit te werken. De student 
dient derhalve een duidelijk planning te maken en overzicht te bewaren 
om de opdrachten af te ronden (doorzettingsvermogen).   
Na 6 weken zijn er drie opdrachten gereed en kan het geheel als portfolio 
worden ingeleverd en getoetst.   
  
De opdrachten moeten de student inzicht geven in de plaats van sales in 
een organisatie en in de werkzaamheden van de sales binnendienst.     
  
Aan het eind van deze OWE:  
• toont de student kennis van de structuur, taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden binnen de commerciële afdeling van een 
bedrijf en kan hij deze toepassen bij een bedrijf;  

• kent de student de samenhang tussen marketing en sales.  

• toont de student kennis van de basisbegrippen binnen het 
salesproces;  

• weet de student een boodschap op een pakkende manier over te 
dragen door middel van een pitch en een passende presentatie;   

• toont de student basiskennis van analysevaardigheden met behulp 
van Excel;   

Samenhang  

  
Deze OWE vormt de basis van de sales leerlijn in het CE curriculum. De 
OWE heeft een samenhang met de OWE Commercieel rekenen binnen de 
Fundamentals d.m.v. Excel analyse. Daarnaast heeft het samenhang met 
de OWE BCF in het B-cluster m.b.t. het onderdeel organisatiestructuur 
en tbv’s.  
Tevens vormt deze OWE een voorbereiding op de OWE Klantportfolio 
analist in P2 en de OWE Klantadviseur in P3. Ook heeft deze OWE 
samenhang met de leerlijn communicatie op het vlak van Nederlandse taal 
en opbouw en structuur van een adviesrapport 

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  
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Activiteiten en/of 

werkvormen  

 De onderwijseenheid bestaat uit drie opdrachten van verschillende aard.   
  
• Het salesproces: De student brengt vanuit de literatuur de fasen van 

het salesproces in kaart. In de vorm van een kennisclip wordt de 
theorie op een pakkende, duidelijke en enthousiaste manier 
weergegeven. Gebruikte werkvormen zijn werkcolleges en een 
feedback college.  

• De salesorganisatie: De student gaat op zoek naar een bedrijf waarin 
functionarissen m.b.t. sales en marketing aanwezig zijn. Door middel 
van deskresearch en een interview met een sales medewerker brengt 
de student in kaart hoe de commerciële organisatie is georganiseerd. 
Hierbij wordt de literatuur direct toegepast op de praktijk. Werkvormen 
zijn hier een werkcollege en intervisie.  

• Excel analyse: De student maakt kennis met Excel door het volgen 
van de online cursus Excel Basisvaardigheden op het digitaal 
platform Educatiever. Gebruikte werkvormen 
zijn: zelfstandig online werkcolleges en intervisie.    

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

Renkema, S. (2019) Inleiding Sales (2e druk), Boom Lemma. 
ISBN 9789024424849 of  Ebook 9789462742567  

 

Alblas, G. en E. Wijsman. Gedrag in Organisaties (5e druk). Noordhoff 
Uitgevers, Groningen. Pdf, hoofdstuk 7.  

Verplichte software / 

verplicht materiaal  
www.educatiever.nl   

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria  

De CE’er:  
• toont kennis van de basisbegrippen in het Sales 

werkveld; 
• toont kennis van de structuur, taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen 
de commerciële afdeling van een bedrijf; 

• weet een boodschap op een pakkende manier 
over te dragen door middel van een pitch en een 
passende presentatie; 

• toont basiskennis van Excel en voert met behulp 
van Excel een cijfermatige analyse uit en geeft 
het op een passende wijze weer; 

• kent de samenhang tussen marketing en sales; 
 
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 

betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
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ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Sales portfolio  

Code (deel)tentamen Alluris ASBSAL1A.8  

Tentamenvorm  Portfolio  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  P1  

Herkansing  P1  

Duur tentamen   n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    

Als je deelneemt aan het onderwijs ben je 
automatisch aangemeld voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.    

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  
Schriftelijk onderbouwde feedback met mondelinge 
toelichting, indien gewenst tijdens een individuele 
bespreking in overleg met docent  

  
  

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   

De beoordeling van het ontvankelijkheidscriterium communicatie (het 
product moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse taal en de 
opbouw en structuur van een adviesrapport ) zal worden gedaan door 
de docent ASB-COM. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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AKPA Klantportfolio Analist  
  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
  
  

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Klantportfolio Analist 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
AKPA  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 2  

Intekenen onderwijs n.v.t. 

Studiepunten/  
studielast  

  
Studiepunten: 5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  24 
Uren voorbereiding/zelfstudie  116 
Totale studentbelasting (uren)  140  
  
  

Ingangseisen   Geen  

  

1. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties 

Koers bepalen: 
De CE'er verschaft als verkoop binnendienst medewerker inzicht in 
mogelijke verkoopkansen voor een sales organisatie.   
CE'ers delen onder begeleiding hun inzichten met elkaar om uiteindelijk 
ieder een eigen inzicht te verkrijgen. Dit inzicht komt voort uit eenvoudige 
data analyse, desk- en field research onder klanten van één organisatie.   
 
Waarde creeren: 
De CE’er is in staat om zich op basis van onderzoek en analyses te 
verplaatsen in zijn klant en met behulp van peers en tutor te komen met 
verbetervoorstellen. 
  
Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de volgende 
skills: 
• Kritisch denken  
• Doorzettingsvermogen  

• Communicatie   

Algemene omschrijving  
De student zal met behulp van Excel een klantbestand analyseren als 
onderbouwing voor de conclusies en het advies voor verbetering. De 
klantgegevens worden zo bewerkt dat de student in staat is conclusies te 
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geven. Vervolgens kan de student op basis van de conclusies 
commerciële acties  formuleren voor de verschillende segmenten. 
(kritisch denken) De student geeft dit op overtuigende wijze weer in schrift 
en is tevens in staat om dit mondeling duidelijk over brengen. 
(communicatie)  
  
Binnen de OWE worden de volgende onderwerpen behandeld:  
  

• Excel als analysetool  

• Pitching als vorm om de commerciële acties over te brengen  

• Sales  

• Design  
  
In het onderdeel Excel gaat de student verder met het bekend worden 
met het programma en leren ze verscheidende manieren om data te 
bewerken. Hierbij is het van belang dat de student onderscheid kan 
maken tussen feiten en interpretaties zodat er nieuwe kennis ontwikkelt    
  
Bij pitching krijgt de student inzicht in het overtuigend overbrengen van 
verbetervoorstellen. Onder andere door conclusies op een onderbouwde 
manier te presenteren. De student stelt hierbij zelf de doelen en wijze 
waarop die gehaald kunnen worden (doorzettingsvermogen).  
  
Bij Sales worden de verschillende theorieën behandeld die gebruikt 
worden bij het segmenteren van klantenbestanden en bepalen van impact 
van sales acties.  
  
Bij Design wordt de student op de hoogte gebracht van verschillende 
manieren om informatie te presenteren.  
  

Samenhang  
In deze OWE wordt er verder gegaan met de vaardigheden die bij Sales 
Basis zijn behandeld.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

In de OWE zijn twee opdrachten die op elkaar aansluiten.   
Analyse en rapportage heeft twee onderdelen:  
1. In werkcolleges worden studenten begeleid bij het leren werken met 

Excel. Er worden opdrachten meegegeven om te komen tot 
een analyse. Verder kunnen de studenten gebruik maken van een e-
boek om zichzelf verder te bekwamen buiten de lessen om.  

2. Studenten gaan in werkcolleges aan de slag om hun rapportage van 
de bevindingen op een overzichtelijke en efficiënte manier vorm te 
geven.  

  
De tweede opdracht is een gesprek met de manager (de docent) waarin 
het probleem, de analyse en voorgestelde oplossingen worden 
besproken. In colleges worden studenten hierop voorbereid met theorie 
en rollenspelen.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

Renkema, S. (2019). Inleiding Sales: Een introductie in een veelzijdig 

vakgebied (2e druk).  . Amsterdam: Boom Lemma uitgevers.  
ISBN: 9789024424849  
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Verhage, B. en Visser, M. (2018) Grondslagen van de marketing, 
Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001853174 of 
ebook: ISBN 9789001853181   

Verplichte software / verplicht 

materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

AKPASO1A.5  
  

Voor de klantportfolio analyse:  
Toont de student inzicht in de volgende onderdelen 
en past deze inzichten juist toe in de analyse.   
  
De student kan:  
• Segmenten bepalen en verschillen benoemen  

• Formules gebruiken  
• Excel model overzichtelijk weergeven  
• Standaard analyses uitvoeren  
• Additionele analyses uitvoeren  
• Conclusies juist op analyses baseren.  
• Voorgestelde activiteiten koppelen aan 

doelstellingen en analyses.  
• Visueel doeltreffend weergeven  
 
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

AKPASAL1A.6  
  
  

Voor de MT Meeting past de student de volgende 
onderdelen passend toe bij de eisen die daaraan 
gesteld worden toe.   
  
• Toelichting van gemaakte keuzes  
• Onderbouwing van conclusies  
• Beschrijven van de segmenten  
• Hoofd van bijzaken onderscheiden.  
• Impact van de acties  

• Verbale uitdrukking  
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline presenteren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
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• Niet of niet op tijd voor de deadline presenteren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig   

Naam (deel)tentamen Engelstalig   

Code (deel)tentamen OSIRIS   

Naam (deel)tentamen Alluris Klantportfolio analyse  
Presentatie via een 
Pitch  

Code (deel)tentamen Alluris AKPASO1A.5  AKPASAL1A.6  

Tentamenvorm  Inleveropdracht  
Presentatie(MT 
Meeting)  

Individueel / groep  Individueel  Individueel  

Aantal examinatoren  1  1  

Tentamenmoment  P2  P2  

Herkansing  P2  P2  

Duur tentamen   n.v.t.  24 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  5,5  

Weging   80%  20%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023   

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.    

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.    

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

  

Nabespreking en inzage  

Schriftelijk onderbouwde 
feedback met mondelinge 
toelichting, indien 
gewenst tijdens een 
individuele bespreking in 
overleg met docent.  

Indien gewenst 
individuele bespreking 
na ontvangen cijfer in 
overleg met de docent  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet meer 

aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 127 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 31 van 276 
 

 AIO1 Internationale Oriëntatie 1   

 

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
  
  

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Internationale Oriëntatie 1   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
AIO1  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie   

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 2  

Intekenen onderwijs n.v.t. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  14.63  
Uren voorbereiding/zelfstudie  55.37  
Totale studentbelasting (uren)  70  
  
  

Ingangseisen   Geen  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen  
De CE'er leert basisconcepten van de internationale omgeving van 
organisaties, zodat inzicht wordt verkregen in verschillen tussen landen 
en  internationaal opererende bedrijven. De CE'er geeft op basis hiervan 
adviezen die passen bij een gegeven eenvoudige context.  
  
Realiseren  
De CE'er formuleert eenvoudig en concreet advies voor een organisatie 
met betrekking tot marktontwikkeling in een ander land. De CE'er maakt 
kennis met cultuurverschillen tussen verschillende landen in een zakelijke 
setting en communiceert daarbij in een moderne vreemde taal.   

Algemene omschrijving  

Binnen deze OWE vallen de componenten: Internationale Marketing & 
Sales, Onderzoek, MOE, Engels spreekvaardigheden B2.   
  
Component Internationale Marketing & Sales  
De student wordt op basis van hoor- en verbindingscolleges vertrouwd 
gemaakt met relevante modellen en theorieën rondom de invloed van 
macro-economische factoren waarmee een student kan bepalen in 
hoeverre een land de voorwaarden heeft voor een internationaal 
georiënteerde onderneming om succesvol op deze internationale markt te 
opereren. Tevens begrijpt de student in hoeverre een internationaal 
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opererende onderneming een keuze heeft gemaakt tussen 
standaardiseren of aanpassen van marketingstrategieën.   
  
Component Onderzoek  
De student maakt op basis van beschikbaar studiemateriaal een 
onderzoeksvoorstel voor het uitvoeren van de landenscan middels 
deskresearch. In de landenscan wordt zichtbaar gebruik gemaakt van 
relevante, actuele bronnen volgens de APA-norm.   
  
Component MOE  
De student oriënteert zich middels verbindingscolleges bij het component 
MOE op cultuurverschillen aan de hand van theoretische cultuurmodellen, 
waarna de student de opgedane kennis kan toepassen in een 
internationale business context.   
  
Component Engels spreekvaardigheden B2  
De student verwoordt de uitkomsten van het onderzoek op zodanige wijze 
dat hij/zij in staat is om deze uitkomsten op B2 niveau te kunnen 
presenteren. Tijdens de colleges ligt de focus op het leren en oefenen van 
Engels grammatica, structuur, inhoud en uitspraak op B2 niveau.  

Samenhang  

Wat betreft de samenhang in het onderwijsprogramma vormt deze 
onderwijseenheid een beginsel voor en aanvulling op de overige vakken 
die de (internationale) bedrijfsomgeving leren analyseren zoals bij 
Commercieel Fundament 1 en 2, Internationale Oriëntatie 2 en daarop 
volgend Junior Area Manager. Daarnaast bevat deze onderwijseenheid 
een integratie van verschillende vakcomponenten als Engels 
spreekvaardigheden op B2 niveau, Onderzoek, Internationale Marketing 
en Ethiek.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  
Op basis van (kort) overgedragen theoretische kennis, werkt de student 
binnen een project verschillende opdrachten uit.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

• Jethu-Ramsoedh, R. Hendrickx, M (2020). Internationaal 

Ondernemen (3e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. 

(ISBN 9789001575427)  
• Verhage, B. Visser, M. (2018). Grondslagen van de Marketing (9e 

druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. (ISBN 9789001853174)  
  

Via #OO verstrekte PDF  
Verplichte software / verplicht 

materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria  

•  De student kan een landenscan maken op basis 
van een beknopt en overzichtelijk 
onderzoeksvoorstel en past daarbij relevante 
en juiste begrippen, modellen en theorieën toe, 
zodat hij tot een bruikbare analyse van diverse 
thema's rondom internationalisering komt. Hij 
kan aantonen dat hij de verschillende theorieën 

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 129 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 33 van 276 
 

beheerst en dat hij kan reflecteren op het proces 
om te komen tot de landenscan.   

• De student spreekt Engels op B2 niveau in een 
zakelijke context. Op B2 niveau beheerst student 
de grammatica en uitspraak, brengt structuur 
aan en kan omschrijvingen geven.  

  
Bovenstaande criteria bepalen het eindcijfer, waarbij 
het onderdeel “Engels” 50% van het cijfer uitmaakt.  
Beide onderdelen, “IMS” en “Engels”, dienen met een 
5,5 of hoger afgesloten te worden. Wanneer een van 
deze onderdelen onvoldoende is, wordt het eindcijfer 
niet op basis van het gemiddelde berekend, maar 
wordt een 4 toegekend.  
Bij een onvoldoende (na herkansing) dient de hele 
OWE het volgende jaar geheel opnieuw afgerond te 
worden.  
 
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 

betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Internationale marktoriëntatie 1  

Code (deel)tentamen Alluris AIO1IEM1A.4  

Tentamenvorm  CGI  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  2  

Tentamenmoment  P2  

Herkansing  P2  

Duur tentamen   n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100%  
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Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023   

Als je deelneemt aan het onderwijs ben je 
automatisch aangemeld voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.   

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  
Indien gewenst individuele bespreking na ontvangen 
cijfer in overleg met de docent.  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet meer 

aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 131 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 35 van 276 
 

ABTD1  Business & Taal Duits 1 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris 
Business & Taal Duits 1  

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
ABTD1 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 1 en 2 

Intekenen onderwijs n.v.t. 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen Geen 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Waarde creëren: 
De CE'er maakt in groepsverband onder sturende begeleiding kennis met 
de verschillen tussen de thuismarkt in relatie tot marktomstandigheden in 
het buitenland. De CE'er beschikt over basisvaardigheden om deze 
verschillen te duiden en in kaart te brengen. De CE'er dient zich zowel 
mondeling als schriftelijk uit te kunnen drukken in een moderne vreemde 
taal. 
 
Realiseren: 
De CE'er maakt kennis met cultuurverschillen tussen verschillende landen 
in een zakelijke setting en communiceert daarbij in een moderne vreemde 
taal. 

Algemene omschrijving 

Het mondeling en schriftelijk communiceren in een internationale, 
beroepsmatige omgeving. De taal wordt bestudeerd en in de praktijk 
gebracht in een algemene, zakelijke en commerciële context. In de 
communicatie houdt de student rekening met verschillen in cultuur en 
omgangsvormen. 

Samenhang 
De CE’er leert in zijn klantcontact in het kader van sales en marketing met 
inachtneming van en respect voor de andere tradities, gewoonten en 
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gebruiken van de andere cultuur zijn taalgedrag in het Duits af te 
stemmen op de andere eisen van de Duitstalige cultuur t.a.v. beleefdheid 

en omgangsvormen en zich in zijn performance als zodanig positief te 
onderscheiden van zijn concurrenten. 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Vanuit de zakelijke beroepscontext van de presentatie van de eigen 

persoon, het bedrijf en product komen in hoor-/werkcolleges aan bod: 
• de juiste werkwoordsvormen; 
• beleefdheid formuleren; 

• de juiste vragen stellen; 
• de juiste verbindingswoorden en voegwoorden gebruiken; 
• de juiste voorzetsels gebruiken; 

• de juiste vormen van de trappen van vergelijking gebruiken; 
• het juiste gebruik van de naamvallen en toepassing ervan in een 

zakelijke e-mail. 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

Handout met trainingsmateriaal op #OnderwijsOnline 

Duits in je pocket, 1e druk, Wolters, Noordhoff uitgevers, ISBN 
9789001780173  

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

 

De student heeft kennis van en begrijpt het 

taalsysteem van het Duits. De student is in staat op 
A1/A2-niveau (volgens het ERK) in eenvoudig 
correct en beleefd zakelijk Duits met inachtneming 

van de cultuurverschillen zijn commerciële doelen 
te realiseren. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Business & Taal Duits 1 

Code (deel)tentamen Alluris ABTD1DU1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T2 

Herkansing T3 

Duur tentamen  120 min 
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Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100 % 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023   

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in 
via Alluris, voor de 
intekenperiode zie: www.han.nl/insite.  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage Individuele inzage met surveillant 

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  
n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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ABTS1 Business & Taal Spaans 1  
  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
  
  

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Business & Taal Spaans 1   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid  ABTS1  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  P1 en P2  

Intekenen onderwijs n.v.t. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  21  
Uren voorbereiding/zelfstudie  49  
Totale studentbelasting (uren)  70  
  
  

Ingangseisen   Geen  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Waarde creëren:  
De CE'er maakt in groepsverband onder sturende begeleiding kennis met 
de verschillen tussen de thuismarkt in relatie tot marktomstandigheden in 
het buitenland. De CE'er beschikt over basisvaardigheden om deze 
verschillen te duiden en in kaart te brengen. De CE'er dient zich zowel 
mondeling als schriftelijk uit te kunnen drukken in een moderne vreemde 
taal.  
  
Realiseren:  
De CE'er maakt kennis met cultuurverschillen tussen verschillende landen 
in een zakelijke setting en communiceert daarbij in een moderne vreemde 
taal.  

Algemene omschrijving  

Het mondeling en schriftelijk communiceren in een internationale, 
beroepsmatige omgeving. De taal wordt bestudeerd en in de praktijk 
gebracht in een algemene, zakelijke en commerciële context. In de 
communicatie houdt de student rekening met verschillen in cultuur en 
omgangsvormen.  

Samenhang  
De OWE ABTS1 (Business & Taal Spaans 1) wordt gevolgd door de OWE 
BBTS2 (Business & Taal Spaans 2).  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 135 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 39 van 276 
 

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  
Werkcolleges  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

• Pasaporte compilado. Libro del alumno, 1e druk, Intertaal BV, 
ISBN  9788477115779  

• Pasaporte compilado. Libro de ejercicios. 1e druk, Intertaal BV, 
ISBN 9788477115786  

Verplichte software / verplicht 

materiaal  

• Vocabulairelijsten CE – via #OO  
• Ppt’s grammatica CE – via #OO  
• Reader grammatica Spaans CE – via #OO  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria  

De student heeft kennis van en begrijpt de 
basisbegrippen van de grammaticale onderwerpen, 
de syntactische constructies en het vocabulaire in 
persoonlijke en professionele setting op Niveau A1- 
volgens het ERK.  
 
• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 

mondelinge assessment, wordt een cijfer 1,0 
ingevoerd 

• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 
mondelinge assessment, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en student zonder feedback 
naar de (eventuele) herkansing gaat. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Business & Taal Spaans 1  

Code (deel)tentamen Alluris ABTS1SP1A.2  

Tentamenvorm  PC-toets  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  T1 

Herkansing  T2  

Duur tentamen   60 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5.5  

Weging   100%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, 
voor de intekenperiode zie: www.han.nl/insite.   
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Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  Individuele inzage via Cirrus. 

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
Tentamenmoment verplaatst van T2 naar T1. 
Herkansing verplaatst van T3 naar T2 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t  
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AJOM1 Junior Online Marketeer  

 

1.     Algemene informatie   

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

Alluris   
Junior Online Marketeer 1   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS  
  

Code onderwijseenheid 

Alluris  
AJOM1   

Opleiding / doelgroep   Propedeusefase opleiding Commerciële Economie   

Onderwijsperiode   Onderwijsperiode 1 en 2   

Intekenen onderwijs  n.v.t.  

Studiepunten/   

studielast   

Studiepunten: 5 EC   

    

    Aantal klokuren   

Contacturen   30,75   

Uren voorbereiding/zelfstudie   109,25   

Totale studentbelasting (uren)   140   

    

Ingangseisen    Geen   

    

2.     Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen:  
De CE'er kent aangereikte modellen voor koersbepaling en (online) 
strategie, opdat bedrijfsresultaten worden geoptimaliseerd. De CE'er 
geeft op basis hiervan eenvoudige adviezen die passen bij een 
gegeven eenvoudige context op basis van een eenvoudige analyse. 
 
Waarde creëren:  
De CE'er maakt binnen een eenvoudige context in groepsverband 
onder sturende begeleiding kennis met het concept 'de customer 
journey' binnen het marketingdomein, en beschikt over 
basisvaardigheden om de customer journey in kaart te brengen. 
  
Realiseren:  
De CE'er stelt advies op voor een organisatie op basis van theorie over 
(digitale) marketing op basis van eenvoudige analyses. De CE'er kan 
advies verantwoorden. 
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Algemene omschrijving  

Binnen deze OWE staan de volgende onderwerpen en vaardigheden 
centraal:  
   
Onderwerpen:  
• Afbakening/definiëring vakgebied  
• Digital marketing in relatie tot strategie  
• Marketsensing  
• Productrealisatie  
• Klantacquisitie, online branding  

• Klantacquisitie: owned media, earned media  
   
Vaardigheden:  
•      Voor een cijfer: presenteren in relatie tot digital marketing aan de  
        hand van een infographic  
•       Als randvoorwaarde voor de presentatie: een nieuwsbrief  
        schrijven en designen in Mailchimp   

Samenhang  
AJOM1 vormt samen met BJOM2 de basis van digital marketing in het 
1e jaar.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t  

Maximumaantal 

deelnemers  
n.v.t  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

Middels onderstaande lesopzet komen de genoemde onderwerpen en 
vaardigheden in deze OWE aan bod:  
   
Theorieweek: (oneven weken)  

Theoriecollege  
Docent Digital Marketing behandelt de basale essentiële kennis van het 
digital marketing onderwerp van de week. De student heeft thuis de 
business case voorbereid en tijdens deze les wordt case behandeld.  
   
Praktijkweek: (even weken)  
Lesgeven door studenten  
Studenten geven les betreffende digitale marketing onderwerpen in 
aanwezigheid van de docent digital marketing.  
 
P1 Communicatie   
Docent communicatie behandelt de basale en essentiële kennis over 
een digital marketing onderwerp. Dit gebeurt in de vorm van 
praktijklessen. De docent communicatie beoordeelt de schriftelijke 
opdracht voor een vink  
 
P2 Digital marketing praktijk  
De docent Digital Marketing beoordeelt de presentatie van de 
infographic van de studenten in relatie tot digital marketing voor een 
cijfer. 
   
Daarnaast bereidt de student de onderwerpen uit het hoorcollege voor, 
werkt hij/zij aantekeningen uit naar aanleiding van de les, en bereidt 
hij/zij zich voor voor de meerkeuzetoets op het einde van het semester.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

Visser, M., & Sikkenga, B. (2018). Basisboek online marketing. 
Groningen: Noordhoff Uitgevers BV. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal  
n.v.t  
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Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t  

   

3.     Tentaminering  

Beoordelingscriteria     

AJOM1DIM1A.1  

Meerkeuzetoets met daarin 40 meerkeuzevragen waarin kennis, inzicht 
en toepassing met betrekking tot digital marketing wordt getoetst.  
   
De volgende onderwerpen worden getoetst op kennis, inzicht en 
toepassing:  
   
• Afbakening/definiëring vakgebied  
• Digital marketing in relatie tot strategie  
• Marketsensing  
• Productrealisatie  
• Klantacquisitie, online branding  

• Klantacquisitie: owned media, earned media  
   

AJOM1DN2A.6  

Een studentenduo houdt een presentatie over een online 
marketingstrategie van een bedrijf en maakt hiervoor een infographic 
ter illustratie. De nieuwsbrief is randvoorwaardelijk voor de presentatie.  
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline presenteren, wordt cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline presenteren, betekent dat de 

docent geen feedback geeft en student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 

 

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 

 

Code (deel)tentamen 

OSIRIS 

 

Naam deeltentamen  
Meerkeuzetoets Junior Online 
Marketeer 1  

Presentatie Junior Online 
Marketeer 1  

Code deeltentamen  AJOM1DIM1A.1  AJOM1DN2A.6  

Tentamenvorm  Schriftelijk, schrapkaart  Presentatie  

Individueel / groep  Individueel  Duo 

Aantal examinatoren  1  1  

Tentamenmoment  T2  P1  

Herkansing  T3  P1  

Duur tentamen  120  8  

Toegestane hulpmiddelen  geen  Presentatietool  

(Minimaal) oordeel  5,5  5,5  

Weging  75%  25%  
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Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenhed

en/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023    

Voor schriftelijke tentamens schrijf je 
je in via Alluris, voor de 
intekenperiode zie: 
www.han.nl/insite  

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je automatisch 
aangemeld voor de 
bijbehorende (deel)tentamens.    

Intekenen en uittekenen 

voor 

(deel)tentamengelegenhed

en vanaf 1 februari 2023 

  

Nabespreking en inzage  Individuele inzage met surveillant  
Indien gewenst individuele 
bespreking na ontvangen cijfer 
in overleg met de docent  

   
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  
De nieuwsbrief is een randvoorwaarde voor de presentatie van 
AJOM.  

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  
n.v.t  
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B-cluster  

 
BCF3 Commercieel Fundament 3  
  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
  
  

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Commercieel Fundament 3 (Proeve van Bekwaamheid)  

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
BCF3  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 4  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  25  
Uren voorbereiding/zelfstudie  45  
Totale studentbelasting (uren)  70  
  
  

Ingangseisen   Geen 

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Business Development:  
De CE'er ontwikkelt in groepsverband eenvoudige creatieve concepten 
waarbij de marktontwikkelingen gegeven zijn of op eenvoudige wijze 
onderzocht worden. Om groei te realiseren houdt de CE'er rekening met 
de kracht van de organisatie. CE'ers delen concepten met elkaar en 
oefenen op die manier in collegiaal overleg.  
 
Realiseren:  
De CE'er stelt advies op voor een organisatie op basis van theorie over 
(digitale) marketing op basis van eenvoudige analyses. De CE'er kan 
advies verantwoorden.   

Algemene omschrijving  

Deze OWE bestaat uit bijeenkomsten MOE en Communicatie tijdens de 
lesweken en de Proeve van Bekwaamheid.   
  
De PvB is de integratieve toets waarbij de kennis en vaardigheden van de 
vakgebieden marketing, onderzoek, Communicatie, Engels, Sales en 
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bedrijfseconomie samenkomen. Daarnaast moet de 
toets Hogeschooltaal met een voldoende zijn afgesloten.  
  
In een programma van een week schrijft de student, samen met 4-6 
groepsgenoten van verschillende opleidingen, een Business Plan voor 
een door henzelf te bedenken fysiek product, dat zij, naar hun 
specificaties geproduceerd, inkopen. Dit Business Plan bevat een 
marktanalyse, op basis waarvan een strategie en implementatieplan wordt 
geschreven. Daarnaast bevat het plan een bedrijfseconomische 
onderbouwing. Naast het schrijven van het rapport, bevat het plan ook 
een Engelstalige samenvatting.   
  
Studenten presenteren het Business Plan aan een investeerder/retailer. 
Ook beoordelen studenten elkaar in een Peer Assessment.  
  
Dag 1: in de centrale kick-off krijgen studenten instructie voor het 
schrijven van een Business Plan voor een fysiek product. Aansluitend 
gaan zij kennismaken met hun groepsgenoten en de tutor en bezoeken zij 
de productenmarkt, waar de productconcepten die in P4 door B-cluster 
studenten ORM zijn ontwikkeld, worden gepitcht en maken daaruit een 
keuze.  
Dag 2: een plenair hoorcollege Marketing, groepswerk waarin aan het 
Business Plan wordt gewerkt, fieldresearch en vragenuur o.l.v. experts.   
Dag 3: plenair Hoorcollege Finance, groepswerk waarin aan het Business 
Plan wordt gewerkt en een vragenuur o.l.v. experts.  
Dag 4: peer assessment waarin feedback wordt geven en ontvangen o.l.v. 
tutor. Inleveren Business Plan en voorbereiden presentatie/pitch.  
Dag 5: voorronde Pitch o.l.v. tutor.   
  
Op dag 5 is ook de finale en Dragons’ Den, o.l.v. een deels uit externen 
bestaande jury.  

Samenhang  

De onderwijseenheid BCF3 is de toepassingsonderwijseenheid, die wordt 
voorafgegaan door de inleidende onderwijseenheden ACF1, ACF2, 
ABFCBCE en ABBEENG. Daarnaast wordt in deze periode nog 
ondersteuning geboden in de vorm van lessen voor de vakken 
Management, Organisatie en Ethiek (MOE) en Communicatie (COM).   

Deelnameplicht onderwijs  
Er geldt een aanwezigheidsplicht gedurende de Proeve van 
Bekwaamheid.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

In de lesperiode (week 4.1 tot en met 4.7) wordt gebruik gemaakt van 
werkcolleges voor BCF3-MOE. Tijdens deze werkcolleges wordt theorie 
besproken en gaat de student aan de slag met het maken van 
oefenopdrachten. Deze opdrachten staan los van de eindopdracht PvB, 
maar helpen de student bij het bepalen van de juiste richting tijdens de 
toets van de PvB. Ook wordt tijdens de werkcolleges feedback op deze 
opdrachten gegeven. Tijdens de colleges BCF3-COM wordt er o.a. 
aandacht besteed aan schrijfvaardigheid, verzorgd taalgebruik en 
overtuigingskracht/argumenteren. Daarnaast worden er 
ondersteuningslessen aangeboden aan studenten die de 
Hogeschooltaaltoets nog moeten behalen.  
 
Tijdens de PvB (week 4.9) is er een Kick-off college, zijn er opfriscolleges 
voor marketing en finance, zijn er spreekuren van experts en tutor-
sessies.   
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Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

Boeken:  
Verhage, B. en Visser, M. (2022) Grondslagen van de marketing, 10e editie, 
Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001268695 of ebook: ISBN 9789001268718   
(Verplicht)  
Gedrag in organisaties  
Gert Alblas & Ella Wijsman, 7e druk,  
Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001876937   
(Aanbevolen)  

 

Basisboek Online Marketing   
Marjolein Visser & Berend Sikkinga, 4e druk  
Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001752200 

(Verplicht)  
Verplichte software / verplicht 

materiaal  
Hogeschooltaal  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria   

BCF3COM1A.1 

Met de Hogeschooltaaltoets stellen de docenten vast of de 
eerstejaarsstudenten voldoen aan de landelijk vastgestelde 
norm voor taal.   
  
De taaltoets bestaat uit opgaven op 3F-niveau, die het 
schriftelijke taalgebruik van de studenten op indirecte wijze 
meten. Dit houdt in dat de student vragen krijgt over de 
spellingwijze van woorden, de interpunctie, de formulering en 
de grammatica. Af en toe dient de student zelf een woord in te 
vullen (bijvoorbeeld de juiste werkwoordsvorm). Daarnaast 
moet de student een tekst redigeren.   
  
De toets wordt door Hogeschooltaal nagekeken. Alle toetsen 
worden vóór en ná afname getoetst op betrouwbaarheid en 
validiteit.   
 

BCF3FMN1A.7  

Business Plan (schriftelijk, groepsbeoordeling, 50% van het 
cijfer)  
De student:  

• kan een projectvoorstel schrijven op basis waarvan hij 
eenvoudig fieldresearch kan doen ter voorbereiding van 
zijn Business plan;  

• schrijft een interne en externe analyse die voldoet aan de 
in de handleiding geformuleerde criteria;  

• schrijft een Business Plan dat bestaat uit een 
marketingplan en een financieel plan, die voldoen aan de 
in de handleiding geformuleerde criteria;   

• kan kennis over organisatiestructuur, verdeling van 
werkzaamheden, bevoegdheden / verantwoordelijkheden 
en (het overdragen van) organisatiecultuur toepassen in 
zijn Business Plan;  

• schrijft een verslag dat getuigt van ‘haalbaarheid’;  
• levert een verslag dat er verzorgd uitziet, in correct 

Nederlands is geschreven en voorzien is van een 
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samenvatting in correct Engels en correcte 
bronvermelding;  

 

Presentatie (mondeling, groepsbeoordeling, 35% van het 
cijfer)  
De student houdt een presentatie, waarin elk groepslid 
voldoende spreektijd krijgt.   
De student (in groepsverband):  
• geeft een correcte weergave van de inhoud van het 

rapport   
• stemt zijn presentatie af op de doelgroep  
• geeft een presentatie die voldoet wat betreft taalgebruik  
• geeft een adequate reactie op vragen, zowel in het 

Nederlands als in het Engels;  
 

Peer assessment (mondeling, groepsbeoordeling, 15% van het 
cijfer)  
De tutor beoordeelt de student op basis van een peer 
assessment waarin de studenten de houding en inzet van 
medeprojectleden waarderen ten aanzien van:  

• initiatief, uitwerking van ideeën;  
• participatie (groepsdiscussies: deed hij/zij zijn/haar 

zegje?);  
• bijdrage en taakgerichtheid: (bood hij/zij zelf aan om 

bepaalde    taken te doen of moest hem/haar dat altijd 
eerst gevraagd worden?);  

• verantwoordelijkheid voor de resultaten van het 
team; communicatie (feedback, actief luisteren, enz.).  

 
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, wordt cijfer 

1.0 ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat 

de docent geen feedback geeft en student zonder 
feedback naar de (eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de 
tijd om e.e.a. aan te passen. Het product wordt van 
feedback voorzien als de student het product binnen 24 
uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het product na correctie 
wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  
 

Naam (deel)tentamen Engelstalig  
 

Code (deel)tentamen OSIRIS  
 

Naam (deel)tentamen Alluris Proeve van Bekwaamheid Hogeschooltaaltoets 

Code (deel)tentamen Alluris BCF3FMN1A.7 BCF3COM1A.2 

Tentamenvorm  Project  Online PC toets 

Individueel / groep  
Groep met deels 
individuele beoordeling  

Individueel 

Aantal examinatoren  1-3  1 

Tentamenmoment  P4 (OW 9)  T1 
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Herkansing  P4 (OW 10)  T3, T4 en T5 

Duur tentamen   n.v.t.   90 min. 

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t. n.v.t. 

(Minimaal) oordeel   5,5  V 

Weging   100%  0% (ontvankelijkheidseis) 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldin

gstermijn t/m 31 januari 2023    
n.v.t.  

Voor schriftelijke tentamens schrijf 
je je in via Alluris, voor de 
intekenperiode zie: www.han.nl/in
site  
 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 

februari 2023 

  

Nabespreking en inzage  

Direct na het mondeling, 
indien gewenst individuele 
bespreking na ontvangen 
cijfer in overleg met de 
docent.   

Individuele inzage via 
Hogeschooltaal 

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
Er  zijn extra tentamenmomenten toegevoegd voor de 
Hogeschooltaaltoets (het aantal kansen per jaar blijft gelijk). 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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BKA  De Klantadviseur  

 

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
  

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
De Klantadviseur 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
BKA  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 3  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  15  
Uren voorbereiding/zelfstudie  50  
Totale studentbelasting (uren)  70  
  

Ingangseisen  Geen  

  
2. Inhoud en organisatie  
  

Eindkwalificaties  
  
  

Waarde creëren  
De CE’er maakt binnen een eenvoudige context in groepsverband onder 
sturende begeleiding kennis met de concepten ‘waardepropositie’ en 
‘duurzaamheid’ binnen het sales domein. De CE’er beschikt over 
basisvaardigheden om beide in kaart te brengen en een eenvoudig advies 
te formuleren.   
 
Business development: 
De CE’er ontwikkelt verbetervoorstellen voor de organisatie. 
  
Bij het werken aan deze eindkwalificaties ontwikkelt de student de 
volgende skills:   

• samenwerken  

• commercieel bewustzijn  

• communicatie  

• kritisch denken   

• nieuwsgierigheid  

Algemene omschrijving  
Binnen deze OWE komen de volgende onderdelen aan bod:  
BKASAL:  Sales  
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BKAONZ: Onderzoek  
BKACSV: Commerciële schrijfvaardigheid (Nederlands)  
  
Deze OWE vindt grotendeel plaats in het werkveld. Studenten werven zelf 
een B2B bedrijf voor deze groepsopdracht (3-4 personen). Binnen het 
bedrijf doen studenten onderzoek naar de waardepropositie en de 
activiteiten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, waarbij de 
student wensen en behoeften van de klant inventariseert (commercieel 
bewustzijn).  
  
De studenten doen literatuuronderzoek over de waardepropositie 
en duurzaamheid (nieuwsgierigheid).   
Daarnaast wordt d.m.v. klantinterviews onderzocht welke verbeterpunten 
er mogelijk zijn op het vlak van duurzaamheid. De studenten 
stellen daarbij voornamelijk open vragen en vragen door op 
containerbegrippen en algemeenheden (kritisch denken).  
  
In een adviesverslag worden concrete verbeterpunten uitgewerkt waarvan 
ook de interne veranderingen, doelstellingen, planning en financiële 
implicaties onderdeel zijn. Dit advies wordt aan de klant teruggekoppeld. 
De studenten schrijven in goed lopende zinnen en maken juist gebruik 
van grammatica zonder taalfouten (communicatie).  
  
De studenten werken in een groep van maximaal 4 personen aan de 
opdracht. De student doet zijn deel van het werk en zorgt steeds dat het 
tijdig af is en deelt alle bruikbare en relevante informatie tijdig met de 
groepsleden (samenwerken). Er is op verschillende momenten in de 
lesweken ruimte voor feedback ingeroosterd. Studenten kunnen zelf 
bepalen of ze hier gebruik van willen maken. Daarnaast wordt in de les 
aandacht besteed aan de groepssamenwerking en het proces.  
  
De student gaat zelf op zoek naar inhoud van de begrippen 
‘waardepropositie’ en ‘duurzaamheid’. In de les wordt kort op de 
bevindingen van de studenten ingegaan. De studenten mogen zelf het 
bedrijf kiezen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een niet te complex bedrijf 
in een B2B omgeving. De studenten voeren onderzoek uit dat aan de 
eisen van goed onderzoek voldoet en wisselen opgedane kennis met 
anderen uit (nieuwsgierigheid).  
  
Aan het eind van deze OWE:   
  

• kan de student een plan van aanpak omtrent een onderzoeksvraag 
opstellen;  

• kan de student verdiepend onderzoek doen in de vorm van desk- en 
fieldresearch (interview);  

• kan de student een analyse uitvoeren en bruikbare adviezen 
formuleren over een duurzame strategie voor een bedrijf;  

• kan de student een adviesrapport opstellen dat voldoet aan de eisen 
van de Nederlandse taal en de eisen aan de opbouw en structuur van 
een adviesrapport.   

Samenhang  

Deze OWE borduurt voort op de Sales OWE ‘Sales Basis’ m.b.t. een 
verdergaande bedrijfsanalyse en invulling van het 
klant/salesproces. Vanuit sales perspectief is deze OWE de eerste 
kennismaking met het concept duurzaamheid.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  
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Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

BKA-SAL: in de sales lessen wordt de opdracht uitgelegd en de inhoud 
uitgediept en besproken. Werkvormen zijn een kick-off, 
presentatiecolleges en feedback college.  
  
BKA-ONZ: bij het onderdeel onderzoek wordt aandacht besteed aan 
projectplanning, voorbereiding en uitwerking van interviews als methode 
van onderzoek. Werkvormen zijn werkcolleges.  
  
BKA-CSV: tijdens de csv lessen krijgt de student uitleg over de opbouw 
en vorm van een adviesrapport en management samenvatting. Tevens 
wordt aandacht besteed aan taalgebruik van het rapport. Gebruikte 
werkvormen zijn instructie – en werkcollege en een feedback 
college. Studenten maken ook gebruik van het online leer- en 
oefenprogramma Hogeschooltaal. 
  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

BKA-SAL: Voor het onderwerp ‘waardepropositie’ wordt gebruik gemaakt 
van:  

• Renkema, S. (2019) Inleiding Sales (2e druk), Boom Lemma. 
ISBN 9789024424849 of  Ebook 9789462742567 

• Boersma, M. (2021) Basisboek duurzame economie, Boom Lemma,  
ISBN 9789024436125 of Ebook ISBN 9789024436422 

 
BKA-ONZ: Aanbevolen (zie ter inzage HAN studiecentrum):   
• Baarda, B. en M. van der Hulst.  Basisboek Interviewen. Handleiding 

voor het voorbereiden en afnemen van interviews. Noordhoff 
Uitgevers, Groningen. ISBN:9789001877156   

  
BKA-CSV: online leer- en oefenprogramma Hogeschooltaal. Overig 
materiaal wordt in de les uitgereikt.  
  
Bovenstaande dient te worden aangevuld met bronnen en informatie 
vanuit eigen literatuuronderzoek.  
  

Verplichte software / verplicht 

materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria  

Ontvankelijksheidseis:  

• Het product moet voldoen aan de eisen van de 
Nederlandse taal en de eisen aan de opbouw en 
structuur van een adviesrapport alvorens te 
worden beoordeeld. 

 
De CE’er  
• kan een projectplan rondom een probleemvraag 

opstellen  

• kan verdiepend onderzoek doen in de vorm van 
desk- en fieldresearch (interview)  
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• kan een analyse uitvoeren en bruikbare 
adviezen formuleren t.a.v. de duurzaamheid van 
een bedrijf   

 
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 

betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris   Klant Adviesrapport  

Code (deel)tentamen Alluris BKASOC1A.5  

Tentamenvorm  Inleveropdracht  

Individueel / groep  Groep 3-4 personen  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  P3   

Herkansing  P3  

Duur tentamen   n.v.t.   

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023     

als je deelneemt aan het onderwijs ben je 
automatisch aangemeld voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.    

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  
Schriftelijk onderbouwde feedback met mondelinge 
toelichting, indien gewenst tijdens een individuele 
bespreking in overleg met docent  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t. 
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Datum waarop de OWE niet meer 

aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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BISS Inside Sales Specialist    
  
  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang 

Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid lang 

Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid kort 

Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid kort 

Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Inside Sales Specialist   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
BISS  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 4  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  27  
Uren voorbereiding/zelfstudie  113  
Totale studentbelasting (uren)  140  
  
  

Ingangseisen  Geen 

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Realiseren   
De CE'er vertaalt onder begeleiding commerciële 
kansen in eenvoudige (digitale) sales activiteiten in 
een b2b omgeving. Hij onderhoudt in de rol van 
verkoop binnendienst medewerker zowel schriftelijk als 
mondeling, reactief als proactief, contact met klanten 
over hun vragen, wensen, informatiebehoefte, klachten 
en overige verkoopactiviteiten..  
  
Bij het werken aan deze eindkwalificatie ontwikkelt de 
student de volgende skills  
• Aanpassingsvermogen  
• Probleemoplossend vermogen  
• Communicatie  

Algemene omschrijving  
Binnen deze OWE komt de volgende inhoud aan bod:  
• BISSSAL:  Sales  
• BISSENG: Engels  
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• BISSCSV: Commerciële schrijfvaardigheid 
(Nederlands)  

  
De student bekwaamt zich in de werkzaamheden die 
bij een inside sales functie horen. Dat betekent dat hij 
zich zal bekwamen in ‘outbound’ 
activiteiten zoals social selling, lead nurturing en lead 
kwalificatie. Deze activiteiten focussen zich rondom de 
‘buying journey’ van een potentiële klant. In dit 
onderdeel speelt de Nederlandse taal een belangrijke 
rol, want veel van de hiervoor  
genoemde outbound activiteiten zijn schriftelijk van 
aard. In de OWE (en de toetsing) zal dan ook de 
nadruk komen te liggen op het ontwikkelen van 
commerciële schrijfvaardigheden. Studenten leren 
o.a. hoe ze 
een white paper / advertorial / adviesvoorstel en een 
zakelijke mail (bij deze OWE een direct mail) kunnen 
opstellen. 
De toets bestaat uit het schrijven van een portfolio met 
daarin bovengenoemde vier tekstsoorten.  
  
Daarnaast bekwaamt de student zich in deze OWE in 
de zogenaamde ‘inbound’ activiteiten zoals het 
managen van binnenkomende informatieverzoeken, 
telefoontjes met bijvoorbeeld vragen en klachten, 
zowel in het Nederlands als in het Engels. De student 
leert zich binnen een internationale zakelijke context 
mondeling in het Engels uit te drukken met 
inachtneming van de daarbij behorende 
beleefdheidsconventies zoals gangbaar binnen een 
Engelstalige zakelijke cultuur. Aan bod zullen komen: 
informatieaanvraag en –verstrekking, offertes, orders 
en klachtenbehandeling (probleemoplossend 
vermogen en communicatie)   
  
De toetsing en beoordeling van dit onderdeel gebeurt 
gezamenlijk door een docent Engels en een docent 
Sales. Hierbij beoordeelt de docent Sales de 
inhoudelijke kant van het gesprek en de docent Engels 
de taalkundige aspecten. Studenten krijgen de casus 
voor deze toets 15 minuten voor aanvang van de toets 
uitgereikt en zullen dus in een kort tijdsbestek hun in 
de colleges opgedane kennis en vaardigheden moeten 
toepassen op deze toetscasus (aanpassingsvermogen 
en communicatie).   

Samenhang  

Deze OWE is onderdeel van de sales leerlijn in het CE 
curriculum en bouwt voort op de verkregen kennis en 
vaardigheden in de eerdere OWE’s in deze leerlijn. 
Daarnaast heeft deze OWE een duidelijke samenhang 
met de OWE’s Junior Online Marketeer 1 en 2 waarbij 
in deze OWE de focus ligt op de toepassing binnen 
een Business-2-Business omgeving. Tevens vormt 
deze OWE een voorbereiding op de sales OWE in het 
tweede jaar. De kennis en vaardigheden die de student 
ontwikkelt in deze OWE zijn nodig om de OWE’s in het 
2e jaar goed te kunnen doorlopen.    
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Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of werkvormen  

Deze OWE draait om de activiteiten waarmee 
een inside sales specialist in de dagelijkse praktijk te 
maken krijgt. Daarbij staat klantgerichte 

communicatie centraal, zowel mondeling als 
schriftelijk. De kernopdrachten bestaan uit het voeren 
van een inbound telefoongesprek in het Engels en het 
schrijven van een Nederlandstalige commerciële 
tekst.   
  
Werkvormen: hoor-en werkcolleges  

Verplichte literatuur/ beschrijving “leerstof”  

• Renkema, S. | Handboek Commerciële 
Vaardigheden, 2e druk | Boom Amsterdam | ISBN 
978-90-5875-789-0  

• Renkema, S | Inleiding Sales, 2e druk | Boom 
Amsterdam | ISBN 978902442849  

• Van Campen T. en Siebelink J. l Telephone 
Business 3e druk l Walvaboek l ISBN 978-90-6675-
349-5  

Verplichte software / verplicht materiaal n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage (OER 2.7)  n.v.t.  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

BISSSE1A.4  
  

Realiseren  

• De student stemt zijn communicatie af op de taal 
en cultuur van zijn in en externe relaties  

• De student kan telefonisch klantgericht 
communiceren, o.a. informatie opvragen, 
informatie geven, omgaan met bezwaren, 
acquireren volgens de volgende eisen:  

  
Opbouw gesprek:  
1. Aanvang  
2. Analyse  
3. Actie  
4. Afsluiting  
5. Afscheid  
  
Gesprekstechniek:  

• Actief luisteren, samenvatten en doorvragen  
• Initiatief tijdens gesprek  
 
Klantvriendelijkheid en -gerichtheid  
• Klant bij naam noemen  
• Aansluiting reactie op vraagstuk klant.  

Beoordelingscriteria Engels  

  
Communicatie:  
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• ‘Rapport’ (klant)vriendelijke houding en taal, 
oplossingsgerichtheid  

• Beleefdheid: gebruik van modals, softeners en 
understatement  

• Coherentie en inhoud: gebruik van met link words.  
  
Taalgebruik (beheersing op B2 niveau):  

• Zakelijke woordenschat en ‘telefoonidioom’.   
• Grammatica.  

• Vloeiendheid: pauzes / tussenwerpingen, snelheid 
en intonatie  

• Uitspraak: verstaanbaarheid, accent, uitspraak van 
woorden.  

• Algemene indruk; het gesprek als geheel op B2 
niveau  

 
• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 

mondelinge assessment, wordt een cijfer 1,0 
ingevoerd 

• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge 
assessment, betekent dat de docent geen feedback 
geeft en student zonder feedback naar de 

(eventuele) herkansing gaat.  

BISSCSV1A.5  
  

Realiseren  
De student kan schriftelijk een commerciële 
tekst opstellen die voldoet aan de onderstaande eisen 
voor 1) Vorm/lay-out, 2) Inhoud en 3) Stijl en 
spelling. Hierbij wordt gebruikgemaakt van 
Hogeschooltaal.  
  
Vorm/Lay-out  
• Vormkenmerken  
• Alinea-indeling  
• Gebruik signaalwoorden  
  
Inhoud  
• Inleiding  
• Kern  
• Slot  
• Afstemming inhoud op doelgroep  
• Afstemming taalgebruik op doelgroep  
 

Stijl/Spelling  
• Spelling  
• Zinsbouw  
• Stijl & interpunctie  
• Aantrekkelijkheid taalgebruik  
• Lengte van het stuk   
 
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 

betekent dat de docent geen feedback geeft en 
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student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het product 
wordt van feedback voorzien als de student het 
product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is 
het product na correctie wederom niet 
ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 ingevoerd, 
maar de student ontvangt dus wel feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig   

Naam (deel)tentamen Engelstalig   

Code (deel)tentamen OSIRIS   

Naam (deel)tentamen Alluris 
Inbound telefoongesprek  
(Engels & Sales)  

Commercieel schrijven   
(Nederlands)  

Code (deel)tentamen Alluris   BISSSE1A.4  BISSCSV1A.5  

Tentamenvorm  Mondeling  Inleveropdracht  

Individueel / groep  Individueel  Individueel  

Aantal examinatoren  2  1  

Tentamenmoment  P4  P4  

Herkansing  
Binnen de periode i.o.m. 
de docenten  

Binnen de periode i.o.m. 
de docenten  

Duur tentamen   15 min  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  Telefoon  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  5,5  

Weging   70%  30%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    

Via Handin dien je je in te 
schrijven voor de toets. 
Uiterlijk op maandag in 
week 4.5.  

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.    

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

  

Nabespreking en inzage  

Indien gewenst door 
student individuele 
bespreking na ontvangen 
cijfer in overleg met de 
docent  

Schriftelijk onderbouwde 
feedback met mondelinge 
toelichting, indien gewenst 
tijdens een individuele 
bespreking in overleg met 
docent  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
Bij BISSSE1A.4 is het aanmelden voor het tentamen gewijzigd. Studenten 
dienen zich nu aan te melden via Handin   

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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BIO2 Internationale Oriëntatie 2   
  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Internationale Oriëntatie 2 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
BIO2  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 3  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  15.75  
Uren voorbereiding/zelfstudie  54.25  
Totale studentbelasting (uren)  70  
  
  

Ingangseisen   Geen  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen  
De CE'er leert basisconcepten van de internationale omgeving van 
organisaties, zodat inzicht wordt verkregen in verschillen tussen 
landen en  internationaal opererende bedrijven. De CE'er geeft op basis 
hiervan adviezen die passen bij een gegeven eenvoudige context.   
  
Realiseren  
De CE'er formuleert eenvoudig en concreet advies voor een organisatie 
met betrekking tot marktontwikkeling in een ander land. De CE'er maakt 
kennis met cultuurverschillen tussen verschillende landen in een zakelijke 
setting en communiceert daarbij in een moderne vreemde taal.  

Algemene omschrijving  

Binnen deze OWE vallen de componenten: Internationale Marketing & 
Sales, Onderzoek, Engels schrijfvaardigheden B2.   
   
Component Internationale Marketing & Sales  
De student wordt op basis van hoor- en verbindingscolleges vertrouwd 
gemaakt met relevante modellen en theorieën betreffende de interne 
omgeving waarmee een student kan bepalen in hoeverre een bedrijf 
voorwaarden heeft gecreëerd voor succesvolle internationale expansie.    
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Tevens begrijpt de student in hoeverre een internationaal opererende 
onderneming een keuze heeft gemaakt tussen standaardiseren of 
aanpassen van marketingstrategieën.   
   
Component Onderzoek  
De student maakt op basis van beschikbaar studiemateriaal een 
onderzoeksvoorstel voor het uitvoeren van de bedrijfsscan middels 
deskresearch. In de bedrijfsscan wordt gebruik gemaakt van relevante, 
actuele bronnen.   
   
Component Engels schrijfvaardigheden B2  
De student verwoordt de uitkomsten van het onderzoek op zodanige wijze 
dat hij/zij in staat is om deze uitkomsten op B2 niveau te kunnen 
rapporteren. Tijdens de colleges ligt de focus op het leren en oefenen van 
Engels grammatica, spelling, interpunctie, lay-out en woordenschat op B2 
niveau.  

Samenhang  

Wat betreft de samenhang in het onderwijsprogramma vormt deze 
onderwijseenheid een aanvulling op de overige vakken die de 
(internationale) bedrijfsomgeving leren analyseren zoals de reeds 
gevolgde OWE's Basis Marketeer 1 en 2 en Internationale Oriëntatie 1. 
De periode hierna volgt Junior Area Manager in deze lijn. Daarnaast bevat 
deze onderwijseenheid een integratie van verschillende vak componenten 
als Engels schrijfvaardigheden op B2 niveau en Onderzoek.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  
Op basis van (kort) overgedragen theoretische kennis, werkt de student 
binnen een project verschillende opdrachten uit.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

• Jethu-Ramsoedh, R. Hendrickx, M (2020). Internationaal 
Ondernemen. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. 
(ISBN- 9789001575427)  

• Verhage, B. Visser, M. (2018). Grondslagen van de Marketing. 
Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. (ISBN-9789001853174)   

Verplichte software / verplicht 

materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

 

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria  

• De student kan een ondernemingsscan maken 
op basis van een beknopt en overzichtelijk 
onderzoeksvoorstel en past daarbij relevante 
en juiste begrippen, modellen en theorieën toe, 
zodat hij tot een bruikbare analyse van diverse 
thema's rondom internationalisering komt. Hij 
kan aantonen dat hij de verschillende theorieën 
beheerst en dat hij kan reflecteren op (het 
proces om te komen tot) de ondernemingsscan.   

• De student rapporteert adhv vragen schriftelijk in 
het Engels op B2 niveau in een zakelijke context. 
Op B2 niveau beheerst student de grammatica, 
spelling, interpunctie, brengt structuur en goede 
lay-out aan.  
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Bovenstaande criteria bepalen het eindcijfer, waarbij 
het onderdeel “Engels” 50% van het cijfer uitmaakt.  
Beide onderdelen, “IMS” en “Engels”, dienen met een 
5,5 of hoger afgesloten te worden. Wanneer een van 
deze onderdelen onvoldoende is, wordt het eindcijfer 
niet op basis van het gemiddelde berekend, maar 
wordt een 4 toegekend.  
Bij een onvoldoende (na herkansing) dient de hele 
OWE het volgende studijaar opnieuw afgerond te 
worden.  

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Internationale marktoriëntatie 2  

Code (deel)tentamen Alluris BIO2IE1B.1  

Tentamenvorm  CGI (P3) en schriftelijk tentamen (T3)  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  T3  

Herkansing  T4  

Duur tentamen   60 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, 
voor de intekenperiode zie: www.han.nl/insite  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  
Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven 
voor een groepsbespreking, op aanvraag kan het 
tentamen individueel besproken worden.  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet meer 

aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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BJAM Junior Area Manager   

 

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Junior Area Manager   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
BJAM  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie (CE)  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 4  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  45.5  
Uren voorbereiding/zelfstudie  94.5  
Totale studentbelasting (uren)  140  
  
  

Ingangseisen   Geen  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen  
De CE'er leert basisconcepten van de internationale omgeving van 
organisaties, zodat inzicht wordt verkregen in verschillen tussen 
landen en  internationaal opererende bedrijven. De CE'er geeft op basis 
hiervan adviezen die passen bij een gegeven eenvoudige context.   
 
Waarde creëren  
De CE'er maakt in groepsverband onder sturende begeleiding kennis met 
de verschillen tussen de thuismarkt in relatie tot marktomstandigheden in 
het buitenland. De CE'er beschikt over basisvaardigheden om deze 
verschillen te duiden en in kaart te brengen. De CE'er dient zich zowel 
mondeling als schriftelijk uit te kunnen drukken in een moderne vreemde 
taal.  
 
Business development  
De CE'er analyseert in groepsverband succesfactoren van internationale 
organisaties en krijgt daarmee inzicht in verschillen in hun 
marktbenadering.  
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Realiseren  
De CE'er formuleert eenvoudig en concreet advies voor een organisatie 
met betrekking tot marktontwikkeling in een ander land. 
De CE'er maakt kennis met cultuurverschillen tussen verschillende landen 
in een zakelijke setting en communiceert daarbij in een moderne vreemde 
taal.  

Algemene omschrijving  

Centrale thema’s van de OWE:   
overzicht van de bouwstenen van een exportplan;  
toetscriteria in welke mate een product of dienst moet worden aangepast 
aan de klantbehoeften in een exportland of -regio.   
  
Leeruitkomsten voor de student:   
inzicht in de complexiteit van internationaal zaken doen en daarmee 
overeenkomstig handelen  
  
Inrichting van praktische oefeningen en de functie ervan in de OWE:  
In lijn met de fasering van het exportplan worden aan de hand van een 
internationale onderneming exportopdrachten uitgevoerd welke aansluiten 
bij de beroepsuitoefening van een junior area manager.  

Samenhang  AIO1 en BIO2  

Deelnameplicht onderwijs  

Er is een aanwezigheidsverplichting voor deelname aan het 
(deel)tentamen Beursopdracht (Trade Fair) (code BJAMIMS1A.5) omdat 
hiermee de praktische invulling van de onderwijseenheid is 
vormgegeven.   

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

In lijn met de fasering van het exportplan worden wekelijks aan de hand 
van een internationale onderneming exportopdrachten uitgevoerd welke 
aansluiten bij de beroepsuitoefening van een junior area manager (IMS). 
Hierbij vindt theoretische verdieping plaats aan de hand van 
exportliteratuur. De student kan diverse cultuurmodellen in de praktijk 
toepassen (IC).  
  
De gebruikte werkvorm tijdens het contactonderwijs binnen deze OWE is 
het responsiecollege. Aanvullend wordt nog een internationale beurs 
bezocht om kennis te maken met de praktijk van internationaal zaken 
doen (Trade Fair).  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  
Jethu-Ramsoedh, R. Hendrickx, M (2020). Internationaal Ondernemen. 

Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. (ISBN- 9789001575427)  
Verplichte software / verplicht 

materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

BJAMII1A.1  

In de kennistoets worden de componenten IMV en ICA 
getoetst.   
• De student begrijpt de basisbegrippen die 

gebruikelijk zijn in Internationaal Ondernemen;   
• De student kan diverse cultuurmodellen in de 

praktijk toepassen  
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BJAMIMS1A.5  

Beursbezoek   
• De student begrijpt hoe zij zichtbare 

cultuuruitingen (symbolen*1 / normen*2) kunnen 
matchen met de onderliggende waardes van een 
samenleving of bedrijf.  

• De student begrijpt hoe zij zakelijk voordeel 
kunnen realiseren d.m.v. juiste interpretatie van 
culturele verschillen.  

• De student kan een plan van aanpak opstellen 
voor een efficiënte beurs als 
participant/standhouder. Dit plan van aanpak is 
onderbouwd met onderzoek naar activiteiten en 
promotie van (andere) standhouders op de beurs.  

 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, wordt 
cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het product 
wordt van feedback voorzien als de student het 
product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is 
het product na correctie wederom niet ontvankelijk, 
dan wordt het cijfer 1,0 ingevoerd, maar de student 
ontvangt dus wel feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Kennistoets BJAM  Trade Fair  

Code (deel)tentamen Alluris BJAMII1A.1  BJAMIMS1A.5  

Tentamenvorm  Schriftelijk (open boek)  
Beursbezoek en Plan van 
Aanpak  

Individueel / groep  Individueel  Groepsopdracht  

Aantal examinatoren  1  1  

Tentamenmoment  T4  P4  

Herkansing  T1/T5  P4  

Duur tentamen   120 min  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5.5  5.5  

Weging   80%  20%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingsterm

ijn t/m 31 januari 2023     

Voor schriftelijke tentamens 
schrijf je je in via Alluris, 
voor de 
intekenperiode zie: www.ha
n.nl/insite.  

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.   
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Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

  

Nabespreking en inzage  
Individuele inzage met 
surveillant  

Nabespreking van 
de schriftelijk 
onderbouwde feedback 
met mondelinge 
toelichting, indien 
gewenst tijdens een 
individuele bespreking in 
overleg met docent  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet meer 

aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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BBTD2 Business & Taal Duits 2 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Business & Taal Duits 2 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
BBTD2 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 3 en 4 

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 
Uren voorbereiding/zelfstudie 49 
Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen Geen 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Waarde creëren: 
De CE'er maakt in groepsverband onder sturende begeleiding kennis met 
de verschillen tussen de thuismarkt in relatie tot marktomstandigheden in 
het buitenland. De CE'er beschikt over basisvaardigheden om deze 
verschillen te duiden en in kaart te brengen. De CE'er dient zich zowel 
mondeling als schriftelijk uit te kunnen drukken in een moderne vreemde 
taal. 
 
Realiseren: 
De CE'er maakt kennis met cultuurverschillen tussen verschillende landen 
in een zakelijke setting en communiceert daarbij in een moderne vreemde 
taal. 

Algemene omschrijving 

Het schriftelijk communiceren in een internationale, beroepsmatige 
omgeving. De taal wordt bestudeerd en in de praktijk gebracht in een 
algemene, zakelijke en commerciële context. In de communicatie houdt 
de student rekening met verschillen in cultuur en omgangsvormen. 

Samenhang 
De CE’er leert in zijn schriftelijke klantcontact in het kader van sales en 
marketing met kennis van zaken onder gebruikmaking van de juiste 
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zakelijke vakwoordenschat en met kennis van de implicaties ervan zijn 
commerciële doelen te realiseren. 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Vanuit de zakelijke beroepscontext van de (digitale) schriftelijke 
communicatie komen in werkcolleges aan bod: 

• Terminvereinbarung 
• Reservierung 
• Planung 
• Anfrage 
• Angebot 
• Bestellung / Auftrag 
• Liefer- und Zahlungsbedingungen 

en de toepassing ervan in een zakelijke e-mail. 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

Handout met trainingsmateriaal op #OnderwijsOnline  

Goossen, P., Duits in je pocket, Noordhoff , ISBN 9789001780173 
Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

De student is in staat op A2-niveau (volgens het 
ERK) in correct en beleefd zakelijk Duits met 
inachtneming van de cultuurverschillen zijn 
commerciële doelen te realiseren. Centraal staan 
het aanleren en toepassen van de juiste zakelijke 
taalstructuren en standaard(vak)woordenschat rond 
en in de aangeboden schriftelijke communicatie.  

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Business & Taal Duits 2 

Code (deel)tentamen Alluris BBTD2DU1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T4 

Herkansing T1/T5 

Duur tentamen  120 min 

Toegestane hulpmiddelen Duits in je pocket 

(Minimaal) oordeel  5,5 
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Weging  100 % 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in 
via Alluris, voor de 
intekenperiode zie: www.han.nl/insite.  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage Individuele inzage met surveillant 

 
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  
n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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BBTS2 Business & Taal Spaans 2  

 

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Business & Taal Spaans 2  

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
BBTS2  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 3 en 4 

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  21  
Uren voorbereiding/zelfstudie  49  
Totale studentbelasting (uren)  70  
  
  

Ingangseisen  Deelname aan onderwijseenheid Spaans 1 Propedeuse: ABTS1.   

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Waarde creëren:  
De CE'er maakt in groepsverband onder sturende begeleiding kennis met 
de verschillen tussen de thuismarkt in relatie tot marktomstandigheden in 
het buitenland. De CE'er beschikt over basisvaardigheden om deze 
verschillen te duiden en in kaart te brengen. De CE'er dient zich zowel 
mondeling als schriftelijk uit te kunnen drukken in een moderne vreemde 
taal.  
  
Realiseren:  
De CE'er maakt kennis met cultuurverschillen tussen verschillende landen 
in een zakelijke setting en communiceert daarbij in een moderne vreemde 
taal.  
  

Algemene omschrijving  

Het mondeling en schriftelijk communiceren in een internationale, 
beroepsmatige omgeving. De taal wordt bestudeerd en in de praktijk 
gebracht in een algemene, zakelijke en commerciële context. In de 
communicatie houdt de student rekening met verschillen in cultuur en 
omgangsvormen.  
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Samenhang  
De OWE BBTS2 (Business & Taal Spaans 2) wordt 
voorafgegaan door  de OWE ABTS1 (Business & Taal Spaans 1).  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  
Werkcolleges  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

• Pasaporte compilado. Libro del alumno. ISBN: 9788477115779  
• Pasaporte compilado. Libro de ejercicios. ISBN:  9788477115786  
Uitgever: Edelsa. Auteurs: Aragón, M.C., Cerrolaza Gili, Ó. 
En Justo Muñoz, P.  

Verplichte software 

/ verplicht materiaal  

• Vocabulairelijsten CE – via #OO  
• Ppt’s grammatica CE – via #OO  
• Reader grammatica Spaans CE – via #OO  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria  

Voor de mondelinge toets Spaans 2 geldt: de student 
heeft kennis van, begrijpt en past de basisbegrippen 
van de grammaticale onderwerpen, de syntactische 
constructies en het vocabulaire toe in mondelinge 
communicatie in een persoonlijke- en professioneel 
kader op Niveau A1+ volgens het ERK.  
 

• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 
mondelinge assessment, wordt een cijfer 1,0 
ingevoerd 

• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 
mondelinge assessment, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en student zonder feedback 
naar de (eventuele) herkansing gaat.  

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Business & Taal Spaans 2  

Code (deel)tentamen Alluris BBTS2SP1A.4 (mondeling tentamen)  

Tentamenvorm  Mondelinge toets  

Individueel / groep  
Tentamenafname: in tweetallen / beoordeling: 
individueel  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  P4  

Herkansing  i.o.m. docent  

Duur tentamen   15 min.  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  
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(Minimaal) oordeel   5.5  

Weging   100%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    

Als je deelneemt aan het onderwijs ben je 
automatisch aangemeld voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.    

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  
Indien gewenst individuele bespreking na ontvangen 
cijfer in overleg met de docent  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
 n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet meer 

aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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BJOM2 Junior Online Marketeer 2  

 

1.     Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang 

Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid lang 

Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid kort 

Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid kort 

Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Junior Online Marketeer 2  

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
BJOM2  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 3 en 4  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 5 EC  
   
   Aantal klokuren  
Contacturen  30.75  
Uren voorbereiding/zelfstudie  109.25  
Totale studentbelasting (uren)  140  
   
   

Ingangseisen   Geen  

   

2.     Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen: 
De CE'er kent aangereikte modellen voor koersbepaling en (online) 
strategie, opdat bedrijfsresultaten worden geoptimaliseerd. De CE'er geeft 
op basis hiervan eenvoudige adviezen die passen bij een gegeven 
eenvoudige context op basis van een eenvoudige analyse. 
 
Waarde creëren:  
De CE'er maakt binnen een eenvoudige context in groepsverband onder 
sturende begeleiding kennis met het concept 'de customer journey' binnen 
het marketingdomein, en beschikt over basisvaardigheden om de 
customer journey in kaart te brengen. 
  
Realiseren:  
De CE'er stelt advies op voor een organisatie op basis van theorie over 
(digitale) marketing op basis van eenvoudige analyses. De CE'er kan 
advies verantwoorden.  

Algemene omschrijving  

Binnen deze OWE staan de volgende onderwerpen en vaardigheden 
centraal:  
   
Onderwerpen:   
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• Klantacquisitie: paid media   
• Klantacquisitie: verkoop en prijsbepaling   
• Orderafhandeling   

• CRM   
• Websitemanagement   
• Digital analytics   
   
Vaardigheden:   
Voor een cijfer: SEO-tekst schrijven voor een productpagina  
Voor een vink: Doelgroep specifieke vlog – inclusief uitleg van 
de strategie hoe en waar toe te passen.  
   

Samenhang  
AJOM1 vormt samen met BJOM2 de basis van digital marketing in het 
1e jaar.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

Middels onderstaande lesopzet komen de genoemde zaken aan bod:  
 
Theorieweek: (oneven weken)  

• Theoriecollege → Docent Digital Marketing behandelt de basale 
essentiële kennis van het digital marketing onderwerp van de week. 
De student heeft thuis de business case voorbereid en tijdens deze 
les wordt case behandeld.  

 
Praktijkweek: (even weken)  

• Lesgeven door studenten → studenten geven les betreffende digitale 
marketing onderwerpen in aanwezigheid van de docent digital 
marketing.  

• P3 Communicatie → Docent communicatie behandelt de basale en 
essentiële kennis over een digital marketing onderwerp. Dit gebeurt in 
de vorm van praktijklessen. De docent communicatie beoordeelt de 
schriftelijke opdracht voor een cijfer  

• P4 Digital marketing praktijk → De docent Digital Marketing 
beoordeelt de opdracht van de studenten in relatie tot digital 
marketing voor een vink.  

   
Daarnaast bereidt de student de onderwerpen uit het hoorcollege voor, 
werkt hij/zij aantekeningen uit naar aanleiding van de les, en bereidt hij/zij 
zich voor op de meerkeuzetoets op het einde van het semester.    

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  
Visser, M., & Sikkenga, B. (2021). Basisboek online marketing. 
Groningen: Noordhoff Uitgevers BV. ISBN 9789001752200 

Verplichte software 

/ verplicht materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

   

3.     Tentaminering  

Beoordelingscriteria     

BJOM2DIM1A.1  

Meerkeuzetoets met daarin 40 meerkeuzevragen 
waarin kennis, inzicht en toepassing met betrekking 
tot digital marketing wordt getoetst.   
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De volgende onderwerpen worden getoetst op 
kennis, inzicht en toepassing:  
   
•       Klantacquisitie: paid media   
•       Klantacquisitie: verkoop en prijsbepaling   
•       Orderafhandeling   
•       CRM   
•       Websitemanagement   
•       Digital analytics   
   

BJOM2DN2A.5 

Een studentenduo schrijft een SEO-tekst voor een 
specifieke productpagina (700-900 woorden) en 
laat zien dat er SEO-principes worden gebruikt. Het 
duo past op correcte wijze de theorie uit de lessen 
Communicatie en Digital Marketing toe.    
 
Onderstaande Doelgroepspecifieke vlog is 
randvoorwaardelijk voor de SEO tekst 
 
Een studentenduo maakt een doelgroepspecifieke 
vlog. Het gaat hier om een vlog inclusief uitleg van 
de strategie hoe en waar toe te passen. De docent 
Digital Marketing (DIM) is verantwoordelijk voor de 
voldaan. 
 
Uitgangspunten: 
• De vlog heeft een duur van 5 minuten. 
• De vlog is gekoppeld aan een toegewezen 

doelgroep. 
• De vlog moet worden gemaakt vanuit een merk 

dat het duo zelf mag kiezen. 
• Tijdens de vlog moet duidelijk worden wat het 

doel is. 
• De creatieve invulling van de vlog kent geen 

kaders; zorg voor aantrekkelijkheid. 
• De vlog moet liggend worden gefilmd! 

 
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 

betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 
student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. 
Het product wordt van feedback voorzien als 
de student het product binnen 24 uur opnieuw 
heeft ingeleverd. Is het product na correctie 
wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus 
wel feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  
 

Naam (deel)tentamen Engelstalig  
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Code (deel)tentamen OSIRIS  
 

Naam (deel)tentamen Alluris 
Meerkeuzetoets Junior 
Online Marketeer 2  

Schriftelijke opdracht – 

Junior Online marketeer 

2  

Code (deel)tentamen Alluris BJOM2DIM1A.1  BJOM2DN2A.5 

Tentamenvorm  Schriftelijk, schrapkaart  SEO-tekst product 

pagina  

Individueel / groep  Individueel  Duo  

Aantal examinatoren  1  1  

Tentamenmoment  T4  P3  

Herkansing  T1/T5  P3  

Duur tentamen  120  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  
Rekenmachine (geen 
grafische)  

   

(Minimaal) oordeel  5.5  5.5  

Weging  75%  25%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023     

  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

  

Nabespreking en inzage  
Individuele inzage met 
surveillant  

Schriftelijk 
onderbouwde feedback 
met mondelinge 
toelichting, indien 
gewenst tijdens een 
individuele bespreking 
in overleg met docent  

   

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  
De Doelgroepspecifieke Vlog is een randvoorwaarde voor de SEO 

tekst van BJOM.   
Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  
n.v.t.  
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BTDE  De Trendwatcher en Device Expert  
  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
BTDE 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Trendwatcher en Device Expert  

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
BTDE  

Opleiding / doelgroep  Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 3 en 4  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  29.25  
Uren voorbereiding/zelfstudie  110.75  
Totale studentbelasting (uren)  140  
  
  

Ingangseisen   Geen  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen:  
De CE'er kent aangereikte modellen voor koersbepaling en (online) 
strategie, opdat bedrijfsresultaten worden geoptimaliseerd. 
De CE'er geeft op basis hiervan eenvoudige adviezen die passen bij een 
gegeven eenvoudige context op basis van een eenvoudige analyse.  
   
Business development:   
De CE'er ontwikkelt in groepsverband eenvoudige creatieve concepten 
waarbij de marktontwikkelingen gegeven zijn of op eenvoudige wijze 
onderzocht worden. Om groei te realiseren houdt de CE'er rekening met 
de kracht van de organisatie. CE'ers delen concepten met elkaar en 
oefenen op die manier in collegiaal overleg.  
  
Waarde creeren:   
De CE'er stelt advies op voor een organisatie op basis van theorie over 
(digitale) marketing op basis van eenvoudige analyses. De CE'er kan 
advies verantwoorden.  

Algemene omschrijving  
Binnen deze OWE vallen de onderwerpen:  
• BTDETWR  Trendwatcher   
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• BTDEDVE  Device Expert  
• BTDEONZ Onderzoek  
  
Onderwerpen: BTDETWR  Trendwatcher   
• Inspelen op trends  
• AV / VR / MR  
• Robotisering / Artificiële intelligentie  
• Neuromarketing  

• Online duurzaamheid  
• Internet of Things  
  
Onderwerpen: BTDEDVE  Device Expert  

• Introductie devices  
• Verdienmodellen  
• Privacy wetgeving  
• Customer Journey  
• Persona’s   

• Usability en Functioneel ontwerp  
• Gebruikerstesten  
• Device Marketing  
• Visueel presenteren  
  
In de onderwijseenheid Trendwatcher en Device Expert wordt kennis 
gemaakt met actuele trends binnen digital marketing en de toepassing 
hiervan.   
  
In de module BTDETWR (Trendwatcher) wordt kennis gemaakt met de 
belangrijkste (digital) marketingtrends van dit moment. Door middel van 
wekelijkse opdrachten worden de mogelijkheden van toepassing verkend 
voor een bestaand bedrijf. Waarbij uiteindelijk op basis van een 
trendanalyse een advies gegeven wordt over toepassing.   
  
In de module BTDEDVE (Device Expert) ontwikkelt de student binnen een 
groep op basis van een zelf gegenereerd idee en uitgevoerde analyse 
een concept voor een technische applicatie welke voor waarde creatie 
kan worden ingezet binnen de customer journey van een bestaande 
organisatie.   
  

Samenhang  
De OWE BTDE is op een aantal onderwerpen complementair aan AJOM 
en BJOM en wordt voortgezet binnen de OWE CCX.   

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

• Hoorcolleges  
• Werkcolleges  
• Presenteren  
• Werkgroepen  

• Vraaggesprekken  
Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  
Artikelen zoals weergegeven in de Studiehandleiding.   

Verplichte software/ verplicht 

materiaal  
n.v.t.  
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Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

BTDETD1A.6  
  

• De student kan de laatste trends in online 
marketing en sales benoemen en uitleggen.  

• De student kan onderbouwd aangeven welke 
laatste trends in online toepasbaar zijn binnen 
ondernemingen.   

• De student heeft kennis van de marketingmix en 
kan binnen die hoedanigheid trends verwerken.  

• De student kan uitleg geven hoe deze trends bij 
een onderneming toepasbaar kunnen worden 
gemaakt.  

• De student kan het geheel van een passende 
financiële onderbouwing voorzien.  

• De student kan op basis van de bovenstaande 
verkregen kennis een helder trendrapport 
opleveren.   

• De student kan kort en krachtig visueel en 
verbaal overbrengen wat de verworven inzichten 
zijn  

 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline presenteren, 
wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline presenteren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

BTDETDO1A.5  
  
  

• De student kan de laatste trends in online 
marketing en sales benoemen en uitleggen.  

• De student kan uitleg geven over de 
verschillende devices en laten zien hoe deze 
gebruikt kunnen worden.  

• De student ziet samenhang tussen de 
toepassing van de devices en de doelstelling en 
gebruiken om tot mogelijke oplossingsrichtingen 
te komen.   

• De student kan een selectie van de device 
oplossingen maken en deze keuze 
rechtvaardigen      

• De student kan de juridische aspecten 
betreffende online privacy uitleggen en 
gebruiken in de te ontwerpen toepassing.   

• De student kan de customer journey uitleggen, 
voor de gekozen toepassing beschrijven en op 
passende wijze de integratie ontwikkelen.  

• Student kan onderzoeksmethoden benoemen en 
toepassen om klantgebruik weer te geven.  

 
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
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• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig   

Naam (deel)tentamen Engelstalig   

Code (deel)tentamen OSIRIS   

Naam (deel)tentamen Alluris PechaKucha Visuele applicatie 

Code (deel)tentamen Alluris BTDETD1A.6  BTDETDO1A.5  

Tentamenvorm  Presentatie  Beroepsproduct  

Individueel / groep  Individueel  Individueel/groep  

Aantal examinatoren  1  1  

Tentamenmoment  P3  P4  

Herkansing  P3  P4  

Duur tentamen   n.v.t.  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen      

(Minimaal) oordeel   5,5  5,5  

Weging   50%  50%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023     

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.    

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.    

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

n.v.t. n.v.t. 

Nabespreking en inzage  

Indien gewenst individuele 
bespreking na ontvangen 
cijfer in overleg met de 
docent  

Schriftelijk onderbouwde 
feedback met 
mondelinge toelichting, 
indien gewenst tijdens 
een individuele 
bespreking in overleg 
met docent  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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9.2 Onderwijseenheden van de postpropedeuse  
 

C-Cluster 
 

CAMT Account management 

 

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang 
Nederlandstalig 

 

Naam onderwijseenheid lang 
Engelstalig 

 

Naam onderwijseenheid kort 
Nederlandstalig 

 

Naam onderwijseenheid kort 
Engelstalig 

 

Naam onderwijseenheid 
Alluris  

 
Account management   

Code onderwijseenheid 
OSIRIS 

 

Code onderwijseenheid 
Alluris   CAMT  

Opleiding / doelgroep  Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode  Onderwijsperiode 1 en 3  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 12,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen    75  
Uren voorbereiding/zelfstudie  275  
Totale studentbelasting (uren)  350  
  

Ingangseisen  Geen 

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties 

  
Koers bepalen  
De CE'er is in staat om in de rol van accountmanager te komen tot een 
advies omtrent de te volgen strategie op het gebied van 
accountbewerking. Dit advies komt tot stand onder begeleiding van 
een tutor en in samenspraak met peers. Het advies is gebaseerd op 
onderzoek en analyse van de markt en klanten en op de toegevoegde 
waarde die zijn organisatie kan bieden. 
 
Waarde creëren  
De student is klantbewust. Hij is in staat op basis van onderzoek en 
analyses de buying- en customer journey van zijn klanten te begrijpen 
en zelfstandig te komen met verbetervoorstellen. Hij heeft oog voor het 
perspectief en de context van de klanten en heeft inzicht in wat zijn 
organisatie voor klanten betekent. Hij formuleert 
marktbewerkingsplannen ter optimalisatie van de waarde voor de 
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klanten en de waarde voor zijn organisatie. Hij toont zich een 
volwaardige partner in het creëren van een duurzame relatie.  
 
Business development  
De student creëert op basis van onderzoek en analyses onder 
begeleiding een accountplan om inzicht in het groeipotentieel van de 
klant te verkrijgen en daarmee de omzet te maximaliseren. Hij weet de 
klant te interesseren, te behouden of te ontwikkelen tot 
ambassadeur.   
Hij heeft oog voor verschillende belangen en veranderende 
omstandigheden en kan draagvlak creëren voor zijn ideeën.  
  
Realiseren  
De student is in staat om zelfstandig klanten te beheren of verder te 
ontwikkelen door initiatief te nemen in de benodigde activiteiten die 
bijdragen aan het beoogde resultaat. Hij beschikt over 
salesvaardigheden die hem helpen om klanten aan zich te binden en 
hen te voorzien van alternatieve, creatieve en duurzame oplossingen 
en suggesties. Hij is klantgericht, kan goed verbaal en schriftelijk 
communiceren met alle stakeholders en werkt binnen gestelde 
deadlines naar een positief resultaat voor zowel zijn klant als eigen 
organisatie.  
  
  
Bij het werken aan deze beroepstaken ontwikkelt de student de 
volgende skills:   
• Initiatief  
• Commercieel bewustzijn  
• Nieuwsgierigheid  
• Probleemoplossend vermogen  
• Aanpassingsvermogen  

• Communicatie  
• Kritisch denken  
• Doorzettingsvermogen  
  

Algemene omschrijving  

De onderwijseenheid accountmanagement gaat uit van een 
beroepsomgeving waarin de accountmanager op basis van 
omgevings- en klantanalyse het klantpotentieel bij een klant of suspect 
bepaalt. Het werkveld wordt betrokken doordat de opdracht tot het 
schrijven van een accountplan vanuit een bedrijf komt. Het bedrijf 
geeft ook de klanten of suspects aan die zij onderzocht wil hebben. 
Het gekozen bedrijf is actief op de Nederlandse markt en is gericht op 
product verkoop (eventueel incl. diensten). De context is hiermee 
gemiddeld complex.  

 

Op basis van de analyse wordt individueel een accountplan 
geschreven waarin klantwaarde en doelen centraal staan. De opzet en 
opbouw van dit accountplan staan van tevoren niet vast, er worden 
wel richtlijnen gegeven. Het is aan de student om de situatie te 
overzien en te bepalen wat er moet gebeuren (initiatief).  
  
Er wordt ruim aandacht besteed aan het voeren van individuele 
klantgesprekken. Het accountplan dient daarbij als basis.   
In het eerste gesprek is het doel dat informatie wordt ingewonnen bij 
de klant ten behoeve van het optimaliseren van het accountplan. 
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(kritisch denken) Interview- en vraagstellingstechnieken staan hierbij 
centraal. Dit gesprek wordt formatief getoetst.  
  
Het tweede gesprek focust zich op de behoeften inventarisatie bij de 
klant. Hier komen vooral vraagstelling, omgaan met bezwaren en 
structuur van een gesprek aan de orde. (aanpassingsvermogen , 
commercieel bewustzijn, probleemoplossend vermogen en kritisch 
denken).  
 
In het derde gesprek gaat het om de onderhandeling en het sluiten 
van de deal. Het gesprek wordt vooraf gegaan door een Engelstalige 
pitch. De gesprekken worden inhoudelijk verwoord in een Engelstalig 
gespreksverslag (aanpassingsvermogen , commercieel bewustzijn, 
probleemoplossend vermogen en kritisch denken).  
  
Doorlopend vinden individuele reflectiegesprekken plaats over de 
eigen prestatie en het gehele proces (doorzettingsvermogen).  
  
Over het geheel genomen is het van belang dat de student goed 
onderzoek uitvoert waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere 
bronnen (desk research en klantgesprekken) en de hoofd- en bijzaken 
goed van elkaar kan scheiden (Nieuwsgierigheid en communicatie).  
  

Samenhang  

De onderwijseenheid ‘Accountmanagement’ sluit aan op de sales 
onderwijseenheden uit de propedeuse. Analyse, klantwaarde en 
gespreksvaardigheden zijn onderwerpen uit het eerste jaar. Deze 
worden in het 2e jaar verder verdiept en toegepast.   
  
Daarnaast heeft ‘Accountmanagement’ samenhang met de 
onderwijseenheid ‘Customer Experience’(CEX) omdat het klantcontact 
een belangrijk ‘touchpoint’ is dat bij CEX naar voren komt. Ook heeft 
de onderwijseenheid raakvlakken met het onderwerp 
Exportmanagement. De onderwijseenheid bereidt voor op de stage en 
op het aandachtsgebied Sales in het 4e jaar. In het derde jaar is de 
Sales minor een verdere verdieping en verbreding m.b.t. diverse 
onderwerpen.   

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of werkvormen  

  
De onderwijseenheid bestaat uit vijf opdrachten die op elkaar 
aansluiten.   
  
1. Accountplan: op basis van desk- en fieldresearch dient de student 

een potentiele klant te analyseren en te komen tot het 
groeipotentieel, doelstellingen en een actieplan hoe deze klant 
kan worden bewerkt. Gebruikte werkvormen zijn: 
brainstormsessies, werkcollege en 
groepsbijeenkomsten/intervisie.  
  

2. Verkoop- en onderhandeling gesprek: Het accountplan is de basis 
om met de klant in gesprek te gaan. De student leert hoe hij in het 
gesprek de daadwerkelijke klantbehoefte kan achterhalen en op 
basis van gespreks- en onderhandelingstechnieken het gesprek 
tot een succesvol einde kan brengen. Werkvormen zijn: (online) 
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rollenspellen, reflectie- en feedbackgesprekken in kleinere 
groepen.   
  

3. Engelstalige pitch: Voorafgaand aan het laatste gesprek wordt 
een pitch in het Engels gegeven aan de klant. De student leert in 
passend Engels op een enthousiasmerende wijze de 
kernboodschap en klantvoordelen voor de klant weer te geven. 
Werkvormen zijn: werkcolleges en rollenspellen.  
  

4. Engelstalig gespreksverslag: Na het laatste gesprek schrijft de 
student een gespreksverslag. Deze dient volledig en overzichtelijk 
te zijn en dient te worden geschreven in correcte Engelse taal. 
Werkvormen zijn werkcolleges.  

  
5. Reflectiegesprek: Gedurende het traject vinden 

reflectiegesprekken plaats waarin het proces en de vaardigheden 
van de student worden besproken. De student bereidt zich hierop 
voor door tijdens de onderwijseenheid op verschillende momenten 
te reflecteren. Deze reflectie wordt d.m.v. gesprekken tijdens de 
wekelijkse procesbespreking meegenomen.  

  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof”  

• Renkema, S. , 2e druk. (2019). Inleiding Sales: Een introductie in 
een veelzijdig vakgebied. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers.  

        ISBN: 9789024424849 

• Renkema, S (2017). Handboek Commerciële Vaardigheden 
(1e druk). Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 978 90 5875 789 0 of 
E-book ISBN 978 90 5875 790 6  

• Pdf’s op Onderwijs Online  

• Eigen materiaal (Engels en Nederlands)  
Verplichte software / verplicht 
materiaal  www.traintool.com  

Eigen financiële bijdrage (OER 
2.7)  n.v.t.  

  
 
 
 

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

CAMTSAL1A.5  

• De student heeft oog voor het perspectief en de 
context van de klanten en heeft inzicht in wat zijn 
organisatie voor klanten betekent.  

• Advies is gebaseerd op onderzoek en analyse van 
markten en klanten en op de toegevoegde waarde 
die zijn organisatie klanten kan bieden.  

• De student formuleert marktbewerkings-plannen 
ter optimalisatie van de waarde voor de klanten en 
de waarde voor zijn organisatie.  

• De student is in staat om zelfstandig klanten te 
beheren of verder te ontwikkelen door initiatief te 
nemen in de benodigde activiteiten die bijdragen 
aan het beoogde resultaat.  

• De student is klantgericht, kan goed schriftelijk 
communiceren met alle stakeholders en werkt 
binnen gestelde deadlines naar een positief 
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resultaat voor zowel zijn klant als eigen 
organisatie.  

 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 
wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

CAMTBEH1A.4  

• Interpersoonlijke vaardigheden op het gebied van 
expertise, contact maken en de leiding nemen in 
een gesprek  

• Verkrijgen van voldoende begrip van de 
klantsituatie door vraagtechnieken om daarmee 
een passend voorstel voor de klant te kunnen 
maken  

• Op een overtuigende wijze de voordelen van het 
product koppelen aan de behoeften van de koper  

• Uit de weg ruimen van bezwaren of vragen van de 
koper en initiatief tonen t.a.v. het vervolgtraject  

• Contact maken, 
een waardepropositie presenteren en het voorstel 
samenvatten  

 
• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 

mondelinge assessment, wordt een cijfer 1,0 
ingevoerd 

• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 
mondelinge assessment, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en student zonder feedback 
naar de (eventuele) herkansing gaat. 

CAMTENG1A.6  

• De student kan op enthousiaste wijze de 
kernboodschap overbrengen.   

• De student is in staat om de boodschap vloeiend 
in voldoende Engels taalgebruik over te brengen.  

• De pitch is creatief en weet de aandacht te 
trekken.  

• De student is in staat om de toegevoegde waarde 
voor de klant duidelijk te maken.  

 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline presenteren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline presenteren, 

betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

CAMTENG1A.5  
• De student is in staat om een verslag te schrijven 

in correct  zakelijk Engels taalgebruik.   
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• Het verslag geeft inhoudelijk een correcte en 
complete weergave van het gesprek.   

CAMTOND1A.4  

• Interpersoonlijke vaardigheden op het gebied van 
expertise, contact maken en de leiding nemen in 
een gesprek  

• Uit de weg ruimen van bezwaren of vragen van de 
koper en initiatief tonen t.a.v. het vervolgtraject  

• Contact maken, 
een waardepropositie presenteren en het voorstel 
samenvatten  

• Begrip krijgen van een mogelijke gap tussen beide 
partijen en deze op een effectieve wijze dichten 
en tot een deal komen.  

• De mate waarin het behaalde 
onderhandelingsresultaat overeenkomt met de 
vooraf geformuleerde doelstellingen.  

 
• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 

mondelinge assessment, wordt een cijfer 1,0 
ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 
mondelinge assessment, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en student zonder feedback 
naar de (eventuele) herkansing gaat. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Accountplan  
Behoefte-
gesprek  

Engelstalige 
pitch  

Code (deel)tentamen Alluris CAMTSAL1A.5  CAMTBEH1A.4  CAMTENG1A.6  

Tentamenvorm  Inleveropdracht  Gesprek  Pitch  

Individueel / groep  Individueel  Individueel  Individueel  

Aantal examinatoren  1  2  1  

Tentamenmoment  P1/P3  P1/P3  P1/P3  

Herkansing  P1/P3  P1/P3  P1/P3  

Duur tentamen   n.v.t.  20 minuten  5 minuten.  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  5,5  5,5  

Weging   25%  25%  10%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermi

jn t/m 31 januari 2023     

 
als je deelneemt 
aan het 
onderwijs ben je 
automatisch 
aangemeld voor 
de bijbehorende 

 
als je deelneemt 
aan het 
onderwijs ben je 
automatisch 
aangemeld voor 
de bijbehorende 

 
als je deelneemt 
aan het 
onderwijs ben je 
automatisch 
aangemeld voor 
de bijbehorende 
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(deel)tentamens.
    

(deel)tentamens.
    

(deel)tentamens.
    

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

   

Nabespreking en inzage  

Schriftelijk 
onderbouwde 
feedback 
met mondelinge 
toelichting, 
indien gewenst 
tijdens een 
individuele 
bespreking in 
overleg met 
docent  

Direct na het 
Indien gewenst 
individuele 
bespreking 
na ontvangen 
cijfer in overleg 
met de docent  

Direct na het 
mondeling, 
indien gewenst 
individuele bespr
eking na 
ontvangen cijfer 
in overleg met 
de docent  

  

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig   

Naam (deel)tentamen Engelstalig   

Code (deel)tentamen OSIRIS   

Naam (deel)tentamen Alluris Engels gespreksverslag  Onderhandeling gesprek  

Code (deel)tentamen Alluris CAMTENG1A.5  CAMTOND1A.4  

Tentamenvorm  Pc tentamen  Gesprek  

Individueel / groep  Individueel  Individueel  

Aantal examinatoren  1  1  

Tentamenmoment  T1/T3  P1/P3  

Herkansing  T2/T4  P1/P3  

Duur tentamen   60 minuten  20 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  5,5  

Weging   15%  25%  

 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermi

jn t/m 31 januari 2023     

Voor schriftelijke 
tentamens schrijf je je in 
via Alluris, voor de 
intekenperiode zie: www.ha
n.nl/insite.  

 
Als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens  

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

 

Nabespreking en inzage  
Individuele inzage met 
surveillant  

Direct na het mondeling, 
indien gewenst 
individuele bespreking na 
ontvangen cijfer in 
overleg met de docent  
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Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   

• Toetscode CAMTREF1A.4 is komen te vervallen. 
• Toetscode CAMTSAL1A.4 is vervangen door de codes 

CAMTBEH1A.4 en CAMTOND1A.4. 
Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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CCX Inleiding Customer Experience  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
Inleiding Customer Experience 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Inleiding Customer Experience 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
CCX 

Opleiding / doelgroep Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode Periode 2 en Periode 4 

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 

onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 12,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 114x 0,75 85,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 264,50 

Totale studentbelasting (uren) 350 

 

 

Ingangseisen  geen 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Business Development:  
De CE'er ontwikkelt onder begeleiding van een tutor creatieve concepten 
en zoekt daarvoor actief naar actuele (markt-)ontwikkelingen en past deze 
toe in de eigen concepten, waarbij de CE'er oog heeft voor de belangen 
van verschillende stakeholders binnen de organisatie en de kracht van de 
organisatie om groei te realiseren. De CE'er deelt gevonden inzichten met 
de opdrachtgever om de organisatie te versterken. 
 
Realiseren: 
De CE'er stelt op basis van theorie een advies op over (digitale) marketing 
op basis van gepaste analyses. De CE'er kan advies verantwoorden en 
heeft oog voor verschillende belangen van stakeholders binnen de 
organisatie. De CE'er werkt implementatievoorstellen uit. De CE'er houdt 
rekening met het beschikbare budget. De CE'er beseft wat de implicaties 
van gegeven advies zijn voor de organisatie.  
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Algemene omschrijving 

De student geeft in de functie van Customer Experience Consultant advies 
aan een MKB-opdrachtgever (die door de studenten zelf wordt geworven) 
in een B2C en/of B2B setting over de optimalisatie van de customer 
journey, opdat deze journey en klantervaringen worden geoptimaliseerd. 
Dit doet de student in een groep van 4 of 5 studenten, waarbij ze wekelijks 
worden gecoacht door een tutor (vakdocent). 
 
Door middel van onderzoek (intern en extern) en analyse worden de 
onderdelen van de customer journey voor een klant in kaart gebracht . 
Hierbij zet de student empathisch vermogen in om de customer journey in 
kaart te brengen én te verbeteren: customer journey 1.0 (vanuit 
organisatieperspectief), customer journey 2.0 (vanuit klantperspectief), 
customer journey 3.0 (optimalisatie customer journey).  
 
De OWE heeft op het gebied van complexiteit en zelfstandigheid het 
niveau B. De OWE sluit aan op vakken uit de propedeuse waar studenten 
een eerste basale kennismaking hebben gehad met het onderwerp 
customer journey. De OWE CCX gaat hier veel dieper op in en behandelt 
het (complexe) geheel: de customer experience. Daarnaast is er veel 
aandacht voor zelfstandigheid in de OWE, aangezien 50% van het 
eindcijfer individuele toetsing is. 

Samenhang 

Samenhang met OWE’s in de propedeuse: 
Deze overkoepelende OWE sluit aan op de OWE’s van de propedeuse. In 
het bijzonder sluit deze OWE aan op de OWE Klantadviseur. 
 
Samenhang met OWE’s in het tweede jaar: 
Tevens sluit deze OWE aan bij de OWE Online Ondernemer en de OWE 
Accountmanager. 

 
Vooruitblik op afstudeerfase: 
In steeds meer afstudeeropdrachten wordt onderzoek gedaan naar het 
optimaliseren van de customer journey m.b.t. de customer experience. De 
leeropbrengen van deze OWE leggen een basis voor de afstudeerfase.  

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Deze OWE vindt grotendeels plaats in het werkveld, waar studenten 
onderzoek doen op basis van desk- en fieldresearch. Een gebruikte 
werkvorm is mystery shopping. Aan de hand van deze 
onderzoeksgegevens gaan studenten onder andere aan de slag met de 
werkvormen customer journey mapping, visuele technieken, brand 
activation, scenario denken, storytelling en brainstormsessies. Tijdens de 
tutorbijeenkomsten vindt intervisie plaats. Op basis van alle bevindingen 
gaan de studenten een customer journey 3.0 opleveren en (gedeeltelijk) 
daadwerkelijk implementeren. Informatie uit de gastcolleges wordt hierin 
meegenomen. 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

• Basisboek Customer Journey, een inleiding in het vakgebied van van 
Slooten, Veldhoen, Achthoven, van Rensch en van Ratingen 
(Noordhoff), 1e druk 

• Branddesign van Ruud Boer RM, 6e druk (Pearson) 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

Groepsbeoordelingsdimensies: 
Merkidentiteit 
Storytelling 
Onderzoeksvaardigheden 
Klantbewustzijn 
CJ technieken 
Merkactivaties 
 
Individuele beoordelingsdimensies: 
Klantbewustzijn 
Klantbehoefte 
Merkidentiteit/storytelling 
Neuromarketing 
Creativiteit 
 
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren/presenteren, wordt cijfer 1.0 
ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 
inleveren/presenteren, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en student zonder 
feedback naar de (eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 
student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. 
Het product wordt van feedback voorzien als 
de student het product binnen 24 uur opnieuw 
heeft ingeleverd. Is het product na correctie 
wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus 
wel feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris 
Individuele mondelinge verdediging + 
groepspresentatie 

Code (deel)tentamen Alluris CCX1A.4 

Tentamenvorm Assessment (presentatie en verdediging) 

Individueel / groep 
Een geïntegreerd tentamen met een 
groepspresentatie en een individuele verdediging 

Aantal examinatoren 
Twee examinatoren bij de individuele 
tentamenvorm en het groepstentamen. 

Tentamenmoment P2 of P4 

Herkansing P2 of P4 

Duur tentamen  n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  Cijfer minimaal 5,5 

Weging  100% 
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Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

Verhouding groepscijfer versus individuele cijfer is 50/50 ipv 60/40 voor 

het eindcijfer. Daarnaast is compensatie tussen deze twee onderdelen 
niet meer toegestaan. Beoordelingscriteria zijn 
aangescherpt/verduidelijkt. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    

Herkansers dienen zich aan te melden vóór de 
datum die de OWE coördinator communiceert via 

de mail ten behoeve van deelneming. Maximaal 2 
assessment deelnames per collegejaar. 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 
 

Nabespreking en inzage n.v.t. 
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VR2JR Vrije Ruimte  

 

1.  Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Vrije Ruimte 2JR   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
VR2JR  

Opleiding / doelgroep  Commerciële Economie (CE) – leerjaar 2  

Onderwijsperiode  P1, P2, P3 en P4  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Verplicht  
Studiepunten: 5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  variërend 0-140*  
Uren voorbereiding/zelfstudie  variërend 0-140*  
Totale studentbelasting (uren)  140  
  
De mate van contacturen en/of uren voorbereiding/zelfstudie kunnen 
verschillend zijn en afhankelijk van de wijze waarop de student de skills 
wenst te ontwikkelen middels de aangeboden onderdelen.  

Ingangseisen  
De ingangseisen kunnen verschillend zijn en afhankelijk van de wijze 
waarop de student de skills wenst te ontwikkelen middels de aangeboden 
onderdelen.  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  
  
Koers bepalen  
  

Algemene omschrijving  

  
De student zet binnen deze onderwijseenheid zelfstandig koers uit m.b.t. zijn 
eigen leerproces door commerciële skills verder te ontwikkelen waarover een 
afgestudeerd commercieel professional behoort te beschikken teneinde een 
goede beroepsprofessional te worden.   
  
De vraag die de student zichzelf stelt: waar wil ik mij verder in 

ontwikkelen? De 12 skills waarover een afgestudeerd commercieel 
professional moet beschikken, zijn hierin leidend. De student maakt een 
keuze op welke 2 skills hij zich verder wilt ontwikkelen. De student krijgt de 
mogelijkheid om deze skills te ontwikkelen door deel te nemen aan twee 
onderwijs- en/of praktijk onderdelen. De Vrije Ruimte coördinator(-en) 
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bepalen het aanbod binnen deze onderwijseenheid. De volgende onderdelen 
worden binnen deze onderwijseenheid aangeboden:   
 
Onderwijs onderdelen:  
 
1. Business & Taal Duits 3  (ingangseis propedeuse Duits) 
2. Business & Taal Duits 4 (ingangseis Duits 3)  
3. Business & Taal Spaans 3 (ingangseis propedeuse Spaans) 
4. Business & Taal Spaans 4 (ingangseis Spaans 3) 

 

Praktijk onderdelen: 
 
5. Zeker presenteren (cursus persoonlijke ontwikkeling) 
6. Timemanagement (cursus persoonlijke ontwikkeling) 
7. Praktijkopdracht 1 
8. Praktijkodracht 2 
9. International Sales Week (ISW)  
10. Onderzoeksopdracht Nijmegen 
11. Onderzoeksopdracht Arnhem 
12. HAN Green Office 1 
13. HAN Green Office 2 
14. CE_Innovation 
15. Eigen invulling 1 
16. Eigen invulling 2 

 

Elk bovenstaand onderwijs- en/of praktijk onderdeel (van 1 t/m 16) bestaat uit 
70 studiebelastingsuren (SBU). De student dient binnen deze 
onderwijseenheid een tijdsinvestering van totaal 140 SBU’s te realiseren.  In 
Alluris worden alle invullingen met een V/NV of cijfer geregistreerd. Het 
assessment wordt met een cijfer beoordeeld.  
 
De randvoorwaarden voor deelname aan het assessment zijn: 
• Voldoende afronding invullingen (V/NV of cijfer) 
• Logboek+urenregistratie (2x 70 uren) 
• Minimaal 1 bewijsstuk per ontwikkelde skill 
 
De student toont uiteindelijk, na succesvolle afronding van twee onderwijs - 
en/of praktijk onderdelen, middels een mondelinge verdediging aan in 
hoeverre de gekozen onderdelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het 
leerproces en ontwikkeling in de skills van de student. De STC beoordeelt 
deze mondelinge verdediging met een cijfer.  
 
Tijdens het eerste studiejaar bespreekt de student met zijn studentcoach 
(STC) de gekozen skills, een motivatie van de gemaakte keuze en bevestigt 
de student de wijze waarop hij de skills wenst te ontwikkelen a.d.h.v. de 
aangeboden onderdelen. Vervolgens bespreekt de student nogmaals aan de 
start van het tweede studiejaar met zijn STC wat hij in de Vrije Ruimte gaat 
doen, welke skills hij gaat ontwikkelen, hoe hij hierop gaat reflecteren en 
welke bewijslasten hij gaat verzamelen. De STC vervult hierin de rol van 
coach en ondersteunt hiermee de student in zijn leerproces. De 
ondersteunende en coachende rol van de STC is hierin essentieel in de 
opbouw van zelfsturing.  
  
De rol van de Vrije Ruimte coördinatoren is als volgt: 
• Faciliteren van de inschrijven en indelingen 
• Het op de hoogte stellen van studenten en STC’ers  

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 191 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 95 van 276 
 

• Het goedkeuren van externe opdrachten die binnenkomen via het 
Business Service Center, die daarna op het stageportal wordt geplaatst 
(praktijkopdracht) 

• Het goedkeuren van de werkplekscan bij een zelfgezochte stage 
• Het goedkeuren van de one-pager van de eigen invulling (dit wordt ook 

door de STC gedaan) 

Samenhang  

De onderwijseenheid sluit aan op de onderwijsvisie binnen het curriculum. 
Met name de volgende bouwstenen van HILL (High Impact 
Learning that Lasts; Dochy, 2015) zijn van toepassing:  
  
Zelfmanagement: student moet zichzelf leren managen en neemt daarin 
steeds meer zijn eigen verantwoordelijkheid, niet alleen in wat hij leert, maar 
ook in hoe hij leert. Daarbij wordt gecoacht op het leren overzien van de 
consequenties van zijn keuzes en gedrag, zowel op vakinhoudelijk als 
persoonlijk gebied. De student reflecteert op zichzelf, niet alleen op zichzelf 
als handelend persoon, maar ook op het afgeleverde resultaat (kritische 
houding) en niet alleen na afloop van een OWE, maar ook tijdens het 
handelen.  
  
Coöperatie, interactie en coaching: studenten leren in netwerken 
(opleiding, werkveld, lectoraat, HAN Green Office): ze leren interactief, met 
en van elkaar en ze krijgen feedback om een gedeeld doel te bereiken. Door 
een veilige leeromgeving te creëren en elkaar te vertrouwen, krijgen 
studenten de kans kennis op te bouwen, waarbij 
inhoudelijke meningsverschillen mogen bestaan en fouten mogen worden 
gemaakt.   
  
Van een toekomstige commercieel professional wordt gevraagd dat hij zijn 
eigen ontwikkeling kan sturen. Studenten dienen te worden voorbereid om 
blijvend aan hun professionele ontwikkeling te werken.   
  
De OWE Vrije Ruimte 2JR (VR2JR) wordt ook in het 4e jaar aangeboden 
onder de naam Vrije Ruimte 4JR (VR4JR).   
  

Deelnameplicht onderwijs  

De student committeert zich aan de aanwezigheidsverplichting van de door 
hem gemaakte en bevestigde keuzes op de aangeboden onderdelen bij 
aanvang van het studiejaar. Afwijkingen op de eerder gemaakte 
keuzes dienen altijd te worden overlegd met de STC en de Coördinatoren 
Vrije Ruimte.  

Maximumaantal 
deelnemers  

Het is mogelijk dat er bij onderdelen sprake is van een minimum en maximum 
aantal deelnemers en/of ingangseisen w.o. intakegesprek 
of eerder gevolgde OWE’s. Het is aan de student om hier rekening mee te 
houden bij het maken van de keuze van de invullingen.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.   

Activiteiten en/of 
werkvormen  

De activiteiten en/of werkvormen kunnen verschillend zijn en afhankelijk van 
de wijze waarop de student de skills wenst te ontwikkelen middels de 
aangeboden onderdelen.  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof”  

De verplichte literatuur/beschrijving “leerstof” kan verschillend zijn en 
afhankelijk van de wijze waarop de student de skills wenst te ontwikkelen 
middels de aangeboden onderdelen.    

Verplichte software 
/verplicht materiaal  

De verplichte software/verplicht materiaal kan verschillend zijn en afhankelijk 
van de wijze waarop de student de skills wenst te ontwikkelen middels de 
aangeboden onderdelen.  

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7)  

Eventuele eigen financiële bijdrage kan verschillend zijn en afhankelijk van de 
wijze waarop de student de skills wenst te ontwikkelen middels de 
aangeboden onderdelen.  
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3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria   

  
Tentaminering:  
De student toont op geheel eigen wijze, na 
succesvolle afronding van twee onderwijs- en/of 
praktijk onderdelen, middels een mondelinge 
verdediging aan in hoeverre de gekozen onderdelen 
daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het 
leerproces en de ontwikkeling van de skills van de 
student. De studentcoach beoordeelt deze 
mondelinge verdediging op:  
  
• Ontvankelijkheidscriteria  
  
De randvoorwaarden voor deelname aan het 
assessment zijn: 
• Voldoende afronding invullingen (V/NV of cijfer) 

• Logboek+urenregistratie (2x 70 uren) 
• Minimaal 1 bewijsstuk per ontwikkelde skill 

 
 
2 van de 16 aangeboden onderdelen dienen 
succesvol afgerond te worden.  Dit wordt verwerkt 
met een V/NV of cijfer 
 
Onderwijs onderdelen: -> CIJFER 

 
• Business & Taal Duits 3  > BTD3DU1A.4 

• Business & Taal Duits 4 > BTD4DU1A.4 
• Business & Taal Spaans 3 > BTS3SPA3A.2 
• Business & Taal Spaans 4 > BTS4SPA4A.6 

 

Praktijk onderdelen: 
 
• Zeker presenteren > VR2PRES1A.9 
• Timemanagement > VR2TIME1A.9 
• Praktijkopdracht 1 > VR2PRAKT1A.9 
• Praktijkodracht 2 > VR2PRAKT2A.9 
• International Sales Week (ISW) > VR2ISW1A.9 

• Onderzoeksopdracht Nijmegen > VR2ONZN1A.9 
• Onderzoeksopdracht Arnhem > VR2ONZA1A.9 
• HAN Green Office 1 > VR2VGREEN1A.9 
• HAN Green Office 2 > VR2VGREEN2A.9 
• CE_Innovation > VR2CEIN1A.9 
• Eigen invulling 1 > VR2EIG1A.9 

• Eigen invulling 2 > VR2EIG2A.9 
 

 
• Beoordelingscriteria  
  
Onderbouwing:   

• Bronnen worden aangehaald ter validatie van 
urenverantwoording  

• De student toont voldoende redeneervermogen  
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• De student heeft opgedane inzichten vanuit de 
gekozen onderdelen adequaat verbonden aan 
zijn gekozen skills en zijn leerproces   

• De student reflecteert op het 
ontwikkelingsproces en verwoordt met inzicht 
welke zaken hij/zij de volgende keer 
hetzelfde/anders zou doen. 

 

Communicatie:  

• De wijze van communicatie binnen het 
mondeling is begrijpelijk en professioneel.  

• De student verdedigt de gemaakte keuzes in zijn 
leerproces op een professionele wijze.  

  
Eindbeoordeling: Cijfer in Alluris bij aantoonbaar 
voldaan aan ontvankelijkheidscriteria. 

 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 
wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Vrije Ruimte Mondelinge Verdediging  

Code (deel)tentamen Alluris 

  

VR2JR1A.4  

  

Tentamenvorm  Mondelinge opdracht  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  In overleg met beoordelaar  

Herkansing  In overleg met beoordelaar  

Duur tentamen   30 min  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   
5,5  
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Weging   100%   

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 
t/m 31 januari 2023     

Na het voldoen aan randvoorwaarden en ingeleverd 
via Handin, vraagt de student op eigen initiatief het 
assessment aan bij zijn STC. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023 

 

Nabespreking en inzage  Direct na afname  

  
Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar   Invullingen zijn gewijzigd en randvoorwaarden zijn aangescherpt.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling   

n.v.t.  
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INKMAR Inkopen vanuit een marketingrol 

 

   

1. Algemene informatie   

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

Alluris   
Inkopen vanuit een marketingrol   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS  
  

Code onderwijseenheid 

Alluris  
INKMAR   

Opleiding / doelgroep   Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode   Periode 2    

Intekenen onderwijs  

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het onderwijs 
dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/   
studielast   

Verplicht   
Studiepunten: 2,5 EC   
   
   Aantal klokuren   
Contacturen (online hoorcollege)                                16   
Uren voorbereiding/zelfstudie   54   
Totale studentbelasting (uren)   70   
   
   

Ingangseisen   Geen  

   

2. Inhoud en organisatie   

Eindkwalificaties   

   
Koers bepalen   
    
   
De CE'er is in staat om in de rol van medewerker van een 
marketingafdeling te komen tot een advies over de te volgen strategie op 
het gebied van inkoop. Dit advies komt tot stand  in samenspraak 
met peers. Het advies sluit aan bij gegevens uit data-analyse. Voor het 
advies worden modellen gekozen die aansluiten bij de organisatie.   
   

Algemene omschrijving   

   
De kerngedachte van deze onderwijseenheid is dat samenwerken in de 
keten van een bedrijf cruciaal is voor goede resultaten: samenwerking 
met andere disciplines in het bedrijf zoals verkoop, service, distributie en 
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marketing, maar ook met leveranciers en dienstverleners en de 
eindafnemers. Deze onderwijseenheid richt zich op de samenwerking 
met leveranciers en dienstverleners en behandelt de basistheorie van 
inkopen vanuit een marketingrol.    
  
De student geeft in de functie van marketingmedewerker advies over de 
te volgen inkoopstrategie omtrent één productgroep en/of dienst. Hierin 
heeft de student een grote vrijheid van handelen bij het maken van 
keuzes, het kiezen van oplossingsstrategieën; het nemen van besluiten. 
Marketingmedewerkers moeten er immers zeker van zijn dat via de 
aanschaf van producten en diensten ten behoeve van onder andere 
events, campagnes & advertenties, promotiemateriaal, communicatie 
en/of onderzoek, zij een toegevoegde waarde kunnen leveren aan het 
hele commerciële beleid van hun eigen organisatie. Omdat de 
marketingmedewerker werkzaam is in verschillende sectoren kunnen 
inkoopprocedures (wo. aanbestedingen) per sector verschillen. De 
student richt zich binnen deze onderwijseenheid op één van die 
sectoren.    
   
De student is in de rol van inkoper operationeel verantwoordelijk voor de 
stappen van het inkoopproces; van leveranciersselectie tot en met 
nazorg. Hij analyseert data over één markt/sector, leveranciers, prijzen 
en productontwikkelingen en vertaalt resultaten naar concrete acties en 
inkoopstrategieën voor de betreffende product(-groep) en/of dienst. Het 
gaat hierbij om de verschillende stappen van het inkoopproces waarbij 
ook contractmanagement een belangrijke stap is.   
   

Samenhang   

De onderwijseenheid ‘Inkopen vanuit een marketingrol’ bereidt voor op 
de marketing- en sales stage in het 3e jaar.   
   
Deze  onderwijseenheid sluit aan op de commercieel fundament 
onderwijseenheden (FUN1, FUN2 en FUN3) uit de propedeuse. 
Analyse, commercieel rekenen en management & organisatie zijn 
onderwerpen uit het eerste jaar.    
   
Daarnaast heeft ‘Inkopen vanuit een marketingrol’ samenhang met 
2e jaars  onderwijseenheid ‘Customer Experience’ (CCX) omdat de inzet 
van diverse marketingtools en de uitvoering van marketingactiviteiten 
belangrijke ‘touchpoints’ zijn bij CCX. Ook heeft de onderwijseenheid 
raakvlakken met de onderwijseenheid Online Ondernemer (DOO).   
    
De onderwijseenheid ‘Inkopen vanuit een marketingrol’ is een voorloper 
op de onderwijseenheid ‘Sales ontmoet Inkoop’ (INKSAL).    
   

Deelnameplicht onderwijs   n.v.t.   

Maximumaantal deelnemers   n.v.t.   

Compensatiemogelijkheid   n.v.t.   

Activiteiten en/of werkvormen   

De onderwijseenheid bestaat uit werkcolleges die (indien mogelijk) 
offline worden aangeboden. Tijdens de werkcolleges is de docent 
aanwezig voor coaching.   
   
Gedurende de werkcolleges gaan de studenten in teams een real life case 
uitwerken in opdracht van een bedrijf.  
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De colleges zijn opgebouwd a.d.h.v. het inkoopproces. Centraal staat de 
leveranciersspecificatie en – selectie.   
  
Studenten kunnen zich voorbereiden op de werkcolleges d.m.v. 
kennisclips op #OO en a.d.h.v. het boek Inkoop.Werken vanuit een 

ketenperspectief (Faber, 2019). Ook kunnen studenten zelf oefenen via de 
website van het boek.  
  

In de werkcolleges gaan de studenten aan de slag met de real life case.   
   

Verplichte literatuur/ beschrijving 

“leerstof”   

• Faber, B., Pieters, R. & Weijers, S. (2019). Inkoop.Werken vanuit een 
ketenperspectief. (3e druk). Groningen. Noordhoff Uitgevers. ISBN 978 
9001 886882   

   
• Aanvullende materialen op Onderwijs Online (#OO)   
   

Verplichte software / verplicht 

materiaal   n.v.t.   

Eigen financiële bijdrage (OER 

2.7)   n.v.t.   

   

3. Tentaminering   

Beoordelingscriteria    

Koers bepalen:   
• De student heeft kennis van de stappen van het 

inkoopproces en kan een inkoopproces inrichten   
• De student heeft op hoofdlijnen kennis van 

Europees aanbesteden en weet in welke situaties 
Europees aanbesteden verplicht is.    

• De student heeft kennis van verschillende 
productgroepen en/of diensten in relatie tot inkoop   

• De student kan contractmanagement vormgeven in 
relatie tot de uitvoering van contractafspraken    

• De student heeft inzicht in de totstandkoming van 
een inkoopprijs in relatie tot contractafspraken   

  

 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 
wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig    

Naam (deel)tentamen Engelstalig    

Code (deel)tentamen OSIRIS    
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Naam (deel)tentamen Alluris  Inkopen vanuit marketingrol   

Code (deel)tentamen Alluris  
   
INKMAR1A.5   
   

Tentamenvorm   Uitwerking case  

Individueel / groep   Groepsproduct (max. 3 studenten)  

Aantal examinatoren   1   

Tentamenmoment   P2 (OW 2.6)   

Herkansing   P3   

Duur tentamen    N.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen   N.v.t.  

(Minimaal) oordeel    5.5   

Weging    100%   

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023      

Deelnemers aan de OWE zijn automatisch 
aangemeld   

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023  

  

Nabespreking en inzage   Na het assessment  

   

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar    

Het vak is geen keuzemodule meer maar verplicht onderdeel van het 
curriculum voor alle CE studenten die vanaf 22 september starten in 
de hoofdfase. 

Datum waarop de OWE niet meer 

aangeboden wordt en 

overgangsregeling    
n.v.t.   
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D-Cluster 
 

DEXP Export Management  

 

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 
lang Nederlandstalig 

 

Naam onderwijseenheid 
lang Engelstalig 

 

Naam onderwijseenheid 
kort Nederlandstalig 

 

Naam onderwijseenheid 
kort Engelstalig 

 

Naam onderwijseenheid 
Alluris  Export Management  

Code onderwijseenheid 
OSIRIS 

 

Code onderwijseenheid  DEXP  

Opleiding / doelgroep  Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode  P1 met uitloop in P2 en P3 met uitloop in P4  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

  
Studiepunten: 12,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  60  
Uren voorbereiding/zelfstudie  290  
Totale studentbelasting (uren)  350  
  
  

Ingangseisen  Geen 

 
 

2. Inhoud en organisatie  

  
  
Eindkwalificaties  

  
Koers bepalen:  
De CE'er geeft in groepsverband onder begeleiding van een tutor en in 
samenspraak met peers advies over te volgen entreestrategie en invulling 
van de marketingmix, zodat een organisatie zich kan vestigen of groeien in 
een buitenlandse markt. Voor het advies worden modellen gekozen die 
aansluiten bij de organisatie.  
  
Business development:  
De CE'er krijgt inzicht in de fase waarin een internationaal opererend bedrijf 
zich bevindt en geeft onder begeleiding van een tutor advies over mogelijke 
organisatorische of financiële knelpunten om verdere groei te realiseren.  
  
Realiseren:  
De CE'er werkt implementatievoorstellen uit, rekening houdend met het 
beschikbare budget en de CE'er realiseert zich dat de opdrachtgever keuzes 
moet maken in het investeren in de eigen organisatie en de verschillende 
disciplines.  
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Algemene omschrijving  

Binnen deze OWE zijn er 2 hoofdopdrachten/projecten:  
• X-culture (communicatie en rapportage in het Engels)  
• Exportplan (schriftelijk en mondeling in het Engels)  
 

 

X-culture  
X-culture is een extra onderdeel export in een internationale context. Binnen 
een internationale groep (bestaande uit studenten die werken vanuit 
verschillende universiteiten uit de hele wereld) werkt de student, rekening 
houdend met interculturele verschillen, mee aan een gezamenlijk uit te 
voeren project. Wat opgeleverd wordt is een business proposal voor een 
internationaal bedrijf, rekening houdend met de economische haalbaarheid 
en dat richtlijnen geeft voor de implementatie.  
Uiteraard wordt er binnen de groep in het Engels gecommuniceerd 
gebruikmakend van moderne communicatiemiddelen. Studenten dienen 
wekelijks deelopdrachten in te leveren en een peer assessment in te vullen.  
  
Exportplan  
Op basis van een verstrekte praktijkcase met analyses van een bedrijf en 
haar internationale omgeving gaat de student binnen een HAN-projectgroep 
een exportplan in het Engels opstellen. De nadruk van dit beroepsproduct ligt 
binnen de eindrapportage op de geadviseerde entreestrategie en het 
implementatieplan.  
Doorpakkend op het implementatieplan stelt de student in duo's een 
functiebeschrijving op van een door de student geadviseerde functie. 
Vervolgens maakt de student individueel een GAP analysis waarbij de 
student reflecteert op hetgeen nog ontwikkeld moet worden om aan de 
functiebeschrijving te kunnen voldoen.  
  
Engelse Meetings  
Na een instructie gaan studenten in duo’s aan de slag met diverse 
rollenspelen waarin zij kunnen aantonen dat ze de gebruikelijke, zakelijke 
conventies en beleefdheidsvormen in de Engelse taal beheersen. Deze 
rollenspelen worden thuis voorbereid en in de lessen volgt verdere 
verdieping. De student wordt op deze manier voorbereid op een nieuwe 
casus die op het mondeling tentamen aan bod zal komen.  
  
Engels Business Writing  
A.d.h.v. het in het Engels opgestelde exportplan gaat de student een aantal 
open schriftelijke vragen beantwoorden over het implementatieplan. Deze 
vragen dienen in correct grammaticaal Engels te worden beantwoord.  

Samenhang  

De onderwijseenheid sluit aan op de onderwijseenheden van Internationale 
Oriëntatie uit de propedeuse (AIO1, BIO2) en BJAM, waar werd 
kennisgemaakt met internationaal opereren, het maken van een landenscan 
(meso/macro) en een bedrijfsscan (interne analyse). Deze onderwijseenheid 
borduurt voort op deze onderwerpen en de kennis wordt verdiept en 
toegepast. Ook heeft de onderwijseenheid raakvlakken met de OWE 
Accountmanagement. De OWE bereidt voor op de stage en op het 
aandachtsgebied IMS in het 4e jaar.  

Deelnameplicht onderwijs  

Engels: Studenten worden verondersteld aanwezig te zijn aangezien er na 
een korte instructie in duo’s verder zal worden gewerkt.  
  
X-culture: Voor enkele (introductie-) lessen wordt zeer dringend verwacht 
aanwezig te zijn, omdat de gegeven instructies essentieel zijn voor deelname 
aan het project. (Zie studiehandleiding)  
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Exportplan: Studenten worden verondersteld aanwezig te zijn aangezien het 
groepswerk betreft.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 
werkvormen  

Engels:  
na een korte instructie gaat de student in de werkcolleges actief aan de slag 
met de thuis goed voorbereide meetings waarin de student op professionele 
wijze een gesprek gaat voeren.  
  
X-culture:   
Instructiecolleges: Studenten worden geïnformeerd over het hoe en wat van 
X-C en worden geprepareerd voor de 'readiness test'.  
Voortgangscolleges: Studenten delen ervaringen, bespreken obstakels en 
kunnen beroep doen op een coach. Overig contact tussen student en coach 
vindt plaats via mail.  
  
Exportplan:  
Op basis van de in de les overgedragen theoretische kennis zoekt de student 
de verdieping in de literatuur. In de werkcolleges en buiten de geroosterde 
uren werken de studenten in duo’s a.d.h.v. een bedrijfscasus aan het 
exportplan, dat uit onderdelen bestaat: de entreestrategie en het 
implementatieplan. Deze worden als één beroepsproduct in het Engels 
opgeleverd.  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof”  

Engels:  
Via #OO verstrekte PDF(‘s)  
  
X-culture:  
Instructie manuals (worden verstrekt)  
  
Exportplan:  
Hollensen, S. Global Marketing (8th edition, juni 2016). Pearson (ISBN-
9780273756545)  

(Tip: De 6th of 7th edition is ook goed, maar wacht met aanschaf tot de 

eerste les)  
Verplichte software / verplicht 
materiaal  n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7)  n.v.t.  

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

DEXPENG1A.4 

• De student is in staat om in vloeiend Engels te vergaderen met zijn 
gesprekspartner op B2/C1 niveau. 

• De student kan op een overtuigende wijze zijn standpunt duidelijk 
maken en doet dit in grammaticaal correct Engels, gebruikmakend 
van zakelijk/formeel Engels. 

 
• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, 

wordt een cijfer 1,0 ingevoerd 
• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, 

betekent dat de docent geen feedback geeft en student zonder 
feedback naar de (eventuele) herkansing gaat. 

DEXPBUW1A.1 

• De student is in staat schriftelijke vragen over het implementatieplan 
te beantwoorden in grammaticaal correct Engels, gebruikmakend van 
zakelijk / formeel Engels met de juiste spelling en interpunctie op B2 
niveau.  
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DEXPXCUL1A.5 

• Peer Assessments 

De student beoordeelt zichzelf t.o.v. het team op: 
o Intellectueel en creatieve bijdrage aan project 
o Communicatie 
o Inzet 
o Leiderschap en team coördinatie 

 

 

• Business proposal 
o Wekelijkse en post-project peer assessment score 
o Punctualiteit 
o Nauwkeurigheid 
o Kwaliteit van de bijdragen 
o Kwaliteit van rapportage: 

▪ Economische haalbaarheid 
▪ Onderbouwing en sterkte van argumenten 
▪ Leesbaarheid en opmaak 

 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, wordt cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de 

docent geen feedback geeft en student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als 
de student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is 
het product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het 
cijfer 1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

DEXPEPL1A.5 

• De student kan in samenwerking met een partner op basis van een 
bedrijfscasus (interne en externe analyse) schriftelijk onderbouwd een 
entreestrategie adviseren. 

• De student kan in samenwerking met een partner op basis van een 
bedrijfscasus (interne en externe analyse) een exportplan opstellen, 
compleet met doelstellingen, positionering, marketingmix, 
organisatorische consequenties, financieel plan, implementatie 
planning en controle-/sturingsmechanismen. 

 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, wordt cijfer 1.0 

ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de 
docent geen feedback geeft en student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als 
de student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is 
het product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het 
cijfer 1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

DEXPGAP1A.4 

• De student kan in samenwerking met een partner op basis van de zelf 
gerapporteerde organisatorische consequenties één van de 
benodigde functies uitwerken in een functieomschrijving. 

• De student kan individueel analyseren en mondeling onderbouwen 
welke competenties en vaardigheden hij/zij nog moet ontwikkelen en 
hoe en wanneer deze ontwikkeld zullen worden, teneinde aan de 
samen opgestelde functieomschrijving te voldoen. 

 
• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, 

wordt een cijfer 1,0 ingevoerd 
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• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en student zonder 
feedback naar de (eventuele) herkansing gaat. 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
   

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 
   

Code (deel)tentamen 

OSIRIS 
   

Naam (deel)tentamen 

Alluris 
Engels Meetings 

Engels Business 
Writing 

X-culture Business 
Proposal 

Code (deel)tentamen Alluris DEXPENG1A.4 DEXPBUW1A.1 DEXPXCUL1A.5 

Tentamenvorm Mondeling Schriftelijk 
Inlever 
opdracht 

Individueel / groep Individueel Individueel 
Individueel (soft 
skills) / Groep (hard 
skills) 

Aantal examinatoren 1 1 1 

Tentamenmoment P1 / P3 T1 / T3 P2 / P4 

Herkansing P1 / P3 T2 / T4 P2 / P4 

Duur tentamen  20 minuten 60 minuten n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen Woordenboek E-N/N-E 
Woordenboek E-
N/N-E 

 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 5,5 

Weging  10% 10% 25% 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenhede

n/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023    

Als je deelneemt aan 
het onderwijs ben je 
automatisch 
aangemeld voor de 
bijbehorende 
(deel)tentamens.   

Voor schriftelijke 
tentamens schrijf je 
je in via Alluris, 
voor de 
intekenperiode zie:  
www.han.nl/insite 

Als je deelneemt aan 
het onderwijs ben je 
automatisch 
aangemeld voor de 
bijbehorende 
(deel)tentame.   

Intekenen en uittekenen 

voor 

(deel)tentamengelegenhede

n vanaf 1 februari 2023 

   

Nabespreking en inzage 

Indien gewenst 
individuele bespreking 
na ontvangen cijfer in 
overleg met de 
docent.  
 
 

Individuele inzage 
met surveillant 

Schriftelijk 
onderbouwde 
feedback met 
mondelinge 
toelichting, indien 
gewenst tijdens een 
individuele 
bespreking in overleg 
met docent 

 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
  

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 
  

Code (deel)tentamen 

OSIRIS 
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Naam deeltentamen Exportplan 
Functie beschrijving /  
GAP analysis 

Code deeltentamen DEXPEPL1A.5 DEXPGAP1A.4 

Tentamenvorm Inleveropdracht Inleveropdracht / Mondeling 

Individueel / groep 
- Entreestrategie: Duo 
- Implementatieplan: Duo 

- Functiebeschrijving: Duo 
- GAP: individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P1 / P3 P1 /P3 

Herkansing P1 / P3 P1 / P3 

Duur tentamen  n.v.t. 20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen 
Woorden 
boeken 

 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  40% 15% 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenhede

n/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023    

als je deelneemt aan het onderwijs 
ben je automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.   

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je automatisch 
aangemeld voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.   

Intekenen en uittekenen 

voor 

(deel)tentamengelegenhede

n vanaf 1 februari 2023 

  

Nabespreking en inzage 

Schriftelijk onderbouwde feedback 
met mondelinge toelichting, indien 
gewenst tijdens een individuele 
bespreking in overleg met docent 

Schriftelijk onderbouwde 
feedback met mondelinge 
toelichting, indien gewenst 
tijdens een individuele 
bespreking in overleg met docent 

 
 

Wijzigingen ten opzichte 

van vorig jaar  
Beschrijving van de leerstof exportplan is iets anders geformuleerd. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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DOO De Online Ondernemer    
  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 
lang Nederlandstalig 

 

Naam onderwijseenheid 
lang Engelstalig 

 

Naam onderwijseenheid 
kort Nederlandstalig 

 

Naam onderwijseenheid 
kort Engelstalig 

 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
De Online Ondernemer    

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
DOO  

Opleiding / doelgroep  Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode  Periode 2 en Periode 4  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 12,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  64,5  
Uren voorbereiding/zelfstudie  285,5  
Totale studentbelasting (uren)  350  
  
  

Ingangseisen  
Geen  
  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen: 
De CE'er is in staat om in de rol van medewerker van een 
marketingadviesbureau te komen tot een advies over de te volgen 
strategie op het gebied van marketingcommunicatie. Dit advies komt tot 
stand onder begeleiding van een tutor en in samenspraak met peers. Het 
advies sluit aan bij gegevens uit data-analyse. Voor het advies worden 
modellen gekozen die aansluiten bij de organisatie.  
  
Waarde creëren:   
De CE'er vergroot binnen een eenvoudig project, in groepsverband en 
onder begeleiding van een coach, de waarde voor de (interne) klant door 
(een deel van) de marketingstrategie in kaart te brengen, voorstellen te 
doen voor optimalisatie, op basis van onderzoek. De voorgestelde 
optimalisaties passen bij het marketingbeleid van de (interne) 
klant. CE'ers zijn kritisch op door de (interne) klant gegeven input.  

Algemene omschrijving  

De student doet beroep op zijn kritisch vermogen, zijn commercieel 
bewustzijn en zijn vermogen om samen te werken om koers te 

bepalen bij de oprichting van een online start-up. Hiervoor vergaart hij 
inzichten over het gekozen product of dienst, het platform, de markt, de 
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doelgroep, de passende kanalen en middelen binnen de (online) 
marketingmix en de uiteindelijke financiële consequenties.   
  
Daarnaast doet een student beroep op zijn kritisch vermogen, zijn 
creativiteit, zijn commercieel bewustzijn en zijn vermogen om samen 
te werken om waarde te creëren bij de oprichting van een online start-
up. Hiervoor krijgt hij stakeholders en teamgenoten mee in het proces, 
visualiseert hij verworven inzichten op passende wijze en weet hij 
concrete invulling te geven aan de uitgezette koers.   
  
De opzet van de Online Ondernemer vergt een grote mate 
van zelfstandigheid van studenten aangezien er sprake is van een grote 
vrijheid van handelen bij het maken van keuzes, het kiezen van 
oplossingsstrategieën en het nemen van besluiten. Tevens is er sprake 
van een grote verantwoordelijkheid voor het eindresultaat en/of het werk- 
en leerproces van groepsgenoten.   
  
Daarnaast is de opzet van de Online Ondernemer voor 
studenten complex qua taak aangezien de omvang en inhoud van de 
taak groot is, standaardprocedures ontbreken en de student nieuwe 
kennis/ technologieën moet toepassen of bedenken en er meerdere 
disciplines samenkomen in de taak.   

Samenhang  

• De Online Ondernemer bouwt voort op kennis en inzichten die zijn 
opgedaan tijdens de propedeuse in de OWE’s AJOM, BJOM, BTDE 
en ABFCBCE.  

• De inzichten die opgedaan worden in de Online Ondernemer zijn 
complementair aan een deel van de inzichten uit de OWE CCX. 

• De Online Ondernemer bereidt voor op het aandachtsgebied 
Marketing.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.   

Activiteiten en/of 

werkvormen  

Groepsproduct  
De voltooiing van het groepsproduct vereist van studenten dat zij 
samenwerken, een kritische houding aannemen en dat zij commercieel 
bewustzijn tonen. Concreet komen deze skills tot uiting in de volgende 
activiteiten:   
  
1.Ondernemingsidee   
De studenten maken een keuze voor de markt, de doelgroep, de 
middelen uit de marketingmix en een financiële verantwoording die 
passend zijn bij het ondernemingsidee.    
  

2.Online platform  
De studenten maken een onderbouwde en logische keuze voor een van 
de drie individuele uitwerkingen van het online platform + mock-up.  

  
3.Campagne  
De studenten stellen een online campagne voor die passend is bij het 
ondernemingsidee en het online platform. Zij onderbouwen deze 
campagne met een financiële verantwoording en een wijze van 
monitoring.   

  
4.Groepsreflectie   
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De groep logt de taskflow, verantwoord gemaakte keuzes en presenteert 
dit op overzichtelijke wijze.    
  
Individueel product  
De voltooiing van het individuele product vereist van studenten dat zij 
creatief denken, een kritische houding aannemen en commercieel 
bewustzijn tonen. Concreet komen deze skills in de volgende activiteiten 
tot uiting:  
  
1.Online Platform :  
De student maakt een mock-up + Engelstalig briefing voor een online 
platform dat passend is bij het ondernemingsidee, een goede vertaling is 
van het voorgestelde platform en voldoet aan de laatste inzichten omtrent 
conversie en marketing.   

  
2.Reflectie Mock-up   
De student analyseert en reflecteert op de eigen mock-up (incl. briefing).  

  
Werkvormen  

• Agile Scrum (zie toelichting SHL)  

• Hoorcolleges  

• Werkcolleges  

• Consultancy uren  
Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  
Visser, M., & Sikkenga, B. (2021). Basisboek online marketing. 
Groningen: Noordhoff Uitgevers BV. ISBN 9789001752200 

Verplichte software / verplicht 

materiaal  

Simbound Studenten Licentie  
Google Analytics Academy  
Google Academy for Ads  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

DOOOP1A.5  
  
  

Criterium 1 – Opbouw:  
De elementen die bepalend zijn voor de opbouw van het product 
worden consistent toegepast.   
  
Criterium 2 – Communicatie:   
De wijze van communicatie binnen het product is begrijpelijk en 
toegespitst op de belevingswereld van de doelgroep.  
  
Criterium 3 – Onderbouwing:  
Bronnen worden aangehaald ter validatie van statements. De 
student(en) toont een indrukwekkend redeneervermogen  

 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, wordt cijfer 1.0 
ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de 
docent geen feedback geeft en student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als 
de student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is 
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het product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het 
cijfer 1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback.   

DOOMO1A.4  
  
  
  

Criterium 1 – Opbouw:  
De elementen die bepalend zijn voor de opbouw van het product 
worden consistent toegepast.   
  
Criterium 2 – Communicatie:   
De wijze van communicatie binnen het product is begrijpelijk en 
toegespitst op de belevingswereld van de doelgroep.  
  
Criterium 3 – Onderbouwing:  
Bronnen worden aangehaald ter validatie van statements. De 
student(en) toont een indrukwekkend redeneervermogen.  
 
• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, 

wordt een cijfer 1,0 ingevoerd 
• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, 

betekent dat de docent geen feedback geeft en student zonder 
feedback naar de (eventuele) herkansing gaat. 

DOOEN1A.5  
  

Samenhang, spelling interpunctie en lay-out, 
woordenschat, grammatica en de algemene indruk.  
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, wordt cijfer 1.0 

ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de 
docent geen feedback geeft en student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als 
de student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is 
het product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het 
cijfer 1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

DOOFI1A.5  
  

Investeringsbegroting,   
Financieel plan,   
Openingsbalans,   
Exploitatiebegroting jaar 1,   
Verwachte resultaten jaar 2 en jaar 3,   
Prognose eindbalans jaar 1,   
Liquiditeitsbegroting jaar 1,   
Break-even omzet jaar 1,   
3 scenario’s: worst/expected/best   
(cijfermatige) toelichting bij belangrijke onderdelen.  
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, wordt cijfer 1.0 

ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de 
docent geen feedback geeft en student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als 
de student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is 
het product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het 
cijfer 1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
 

Naam (deel)tentamen Engelstalig  
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Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris   

DOO-
Groepsproduct: 
uitwerking 
ondernemingside
e, 
verantwoording 
online platform, 
uitwerking online 
campagne en 
groepsreflectie  

DOO-Engels 
Individueel: 
uitgewerkte 
briefing 
ter ondersteunin
g van de mock-
up in het 
Engels  

DOO-
Individueel: 
uitwerking 
online platform, 
reflectie mock-
up en reflectie 
op 
groepsproces  

DOO-Finance: 
Groepsproduct: 
Financiéel 
verslag ter 
ondersteuning 
van het 
ondernemingspl
an  

Naam (deel)tentamen Engelstalig 
DOOOP1A.5  DOOEN1A.5  

  
DOOMO1A.4  DOOFI1A.5  

  

Tentamenvorm  
schriftelijk 
verslag  

Inlever-
opdracht  

mock-up video, 
inlever-
opdrachten  en 
certificaten  

Inlever-opdracht  

Individueel / groep  Groep  Individueel  Individueel  Groep  

Aantal examinatoren  1  1  1  1  

Tentamenmoment  P2/P4  P2/P4  P2/P4  P2/P4  

Herkansing  
In dezelfde 
periode P2/P4  

In dezelfde 
periode P2/P4  

In dezelfde 
periode P2/P4  

In dezelfde 
periode P2/P4  

Duur tentamen   n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  5,5  5,5  5,5  

Weging   30%  10%  50%  10%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aan

meldingstermijn t/m 31 januari 

2023    

als je deelneemt 
aan het 
onderwijs ben je 
automatisch 
aangemeld voor 
de bijbehorende 
(deel)-
tentamens.    

als je deelneemt 
aan het 
onderwijs ben je 
automatisch 
aangemeld voor 
de bijbehorende 
(deel)-
tentamens.    

als je 
deelneemt aan 
het onderwijs 
ben je 
automatisch 
aangemeld voor 
de bijbehorende 
(deel)-
tentamens.    

als je deelneemt 
aan het 
onderwijs ben je 
automatisch 
aangemeld voor 
de bijbehorende 
(deel)tentamens.
    

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden 

vanaf 1 februari 2023 

    

Nabespreking en inzage  

Schriftelijk 
onderbouwde 
feedback met 
mondelinge 
toelichting, 
indien gewenst 
tijdens een 
groeps-
bespreking in 
overleg met 
docent.   

Schriftelijk 
onderbouwde 
feedback met 
mondelinge 
toelichting, 
indien gewenst 
tijdens een 
individuele 
bespreking in 
overleg met 
docent.   

Schriftelijk 
onderbouwde 
feedback met 
mondelinge 
toelichting, 
indien gewenst 
tijdens een 
individuele 
bespreking in 
overleg met 
docent.   

Schriftelijk 
onderbouwde 
feedback met 
mondelinge 
toelichting, 
indien gewenst 
tijdens 
een groeps-
bespreking in 
overleg met 
docent.   
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Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
Voor toetsen DOOOP1A.5  en DOOMO1A.4  zijn de toelichtingen op 
de beoordelingscriteria aangepast. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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INKSAL Sales ontmoet Inkoop   

 
  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Sales ontmoet Inkoop    

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
INKSAL  

Opleiding / doelgroep  Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode  Periode 3  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  16  
Uren voorbereiding/zelfstudie  54  
Totale studentbelasting (uren)  70  
  
  

Ingangseisen  Geen 

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen  
De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn 
visie, de kansen die hij in de markt ziet en het duurzame 
concurrentievoordeel van de organisatie waarin hij werkzaam is. 
Omdat hij niet in een vacuüm werkt is de CE’er een bruggenbouwer 
die zowel kennis als mensen verbindt.   
  
In deze OWE werkt de student aan de volgende skills:  

• Commercieel bewustzijn  

• Kritisch denken  

Algemene omschrijving  

Inkoop kan tot op zekere hoogte als het spiegelbeeld van verkoop 
beschouwd worden. De inkopers van de ene organisatie zijn de 
klanten van een verkoopafdeling van de andere organisatie: de 
leverancier. Deze onderwijseenheid ‘Sales ontmoet inkoop’, behandelt 
de strategieën en belangen vanuit inkopersoogpunt en is een vervolg 
op de basistheorie van ‘Inkopen vanuit een marketingrol’. Het is een 
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onderwijseenheid waarbij de student de andere kant van de medaille 
gaat zien.   
  
De student verplaatst zich binnen deze onderwijseenheid in de rol van 
strategische inkoper van een organisatie en heeft inzicht in het 
opzetten van een relatie met leveranciers in een business-to-business 
omgeving. De activiteiten zijn gericht op het verkennen, starten en 
onderhouden – en waar nodig – verder ontwikkelen van een 
samenwerkingsrelatie met leveranciers. Hierbij horen ook het opstellen 
van een leveranciersportfolio voor één productgroep en/of dienst en 
het bepalen van een passende sourcingstrategie per inkooppakket. Dit 
alles om vervolgens te komen tot een advies omtrent inrichting van 
een passende vorm van leveranciersmanagement.  
  
Bij alle activiteiten houdt de student, in de rol van strategische inkoper, 
rekening met de belangen en behoeftes van de eigen organisat ie en 
die van de leverancier. Daarnaast maakt de student kennis met de 
SDG’s en neemt de student de SDG mee in het inkoopadvies . De 
student heeft binnen deze onderwijseenheid een grote vrijheid van 
handelen bij het maken van keuzes, het kiezen van 
oplossingsstrategieën; het nemen van besluiten.  
  

Samenhang  

De onderwijseenheid bereidt voor op de marketing- en sales stage in 
het 3e jaar.   
  
Deze onderwijseenheid sluit aan op de sales onderwijseenheden 
(de Sales Basis, klantportfolio analist, de klantadviseur en 
de inside sales specialist) uit de propedeuse. Analyse, klantwaarde en 
gespreksvaardigheden zijn onderwerpen uit het eerste jaar. Deze 
worden in het 2e jaar verder verdiept en toegepast in de 
onderwijseenheid Accountmanagement (CAMT).   
  
De module ‘Sales ontmoet Inkoop’ is een vervolg op de 
onderwijseenheid ‘Inkopen vanuit een marketingrol’ (INKMAR).   

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of werkvormen  

De onderwijseenheid bestaat uit werkcolleges die (indien mogelijk) 
offline worden aangeboden. Tijdens de werkcolleges is de docent 
aanwezig voor coaching. 
 
Gedurende de werkcolleges gaan de studenten in teams een real life 
case uitwerken in opdracht van een bedrijf. 
 
De colleges zijn opgebouwd a.d.h.v. strategische inkoopvraagstukken. 
In elk college staat een onderwerp centraal. Zo worden de volgende 
onderwerpen tijdens de colleges behandeld:  Inkooporganisaties, 
inkoopmarktonderzoek, inkoopportfolio en leveranciersportfolio,  
leveranciersmanagement en strategie en duurzaam inkopen.  
 
Studenten kunnen zich voorbereiden op de theorie voor het college 
a.d.h.v. het boek Inkoop.Werken vanuit een ketenperspectief (Faber, 
2019). Ook kunnen studenten zelf oefenen via de website van het 
boek.  
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In de werkcolleges gaan de studenten aan de slag met de real life 
case.  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof”  

• Faber, B., Pieters, R. & Weijers, S. (2019). Inkoop. Werken vanuit 
een ketenperspectief. (3e druk). Groningen. Noordhoff Uitgevers. 
ISBN 978 9001 886882  

• Aanvullende materialen Onderwijs Online (#OO)  
Verplichte software / verplicht 
materiaal  n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage (OER 
2.7)  n.v.t.  

  
 

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria   

De studenten gaan aan de slag met een reallife 
casus en stellen een inkoopplan op.  
 
• De student heeft kennis van verschillende 

inkooporganisaties en kan dit toepassen.  
• De student heeft kennis van verschillende 

productgroepen en/of diensten in relatie tot 
inkoop.  

• De student doet onderzoek naar leveranciers en 
markten.  

• De student kan op basis van verschillende 
perspectieven de inkoopportfolio opstellen.  

• De student kan op basis van inkoopportfolio een 
inkoopstrategie opstellen.  

• De student kan een leveranciersrelatie inrichten.  

• De student heeft kennis van de SDG’s en kan 
deze toepassen in een inkoopadvies 

 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 

betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 
student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. 
Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw 
heeft ingeleverd. Is het product na correctie 
wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus 
wel feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Real life case ‘Sales ontmoet inkoop’  

Code (deel)tentamen Alluris   INKSAL1A.5  
  

Tentamenvorm  Uitwerking case 
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Individueel / groep  Groep  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  
P3 (exacte moment is afhankelijk van de 
roostermogelijkheden)  

Herkansing  P4  

Duur tentamen   n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5.5  

Weging   100%  

Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 
t/m 31 januari 2023    

De student moet zich inschrijven bij de docent voor 
deelname aan de casus. 

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023 

 

Nabespreking en inzage  Na beoordeling eerste kans. 
  

  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar   

Het vak is geen keuzemodule meer maar verplicht onderdeel van het 
curriculum voor alle CE studenten die vanaf 22 september starten in 
de hoofdfase. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling   

n.v.t.  
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E-Cluster 

 

EST of ESB Stage Nederland of Stage Buitenland Internationaal Marketing & Sales  
  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang 
Nederlandstalig  

Naam onderwijseenheid lang 
Engelstalig  

Naam onderwijseenheid kort 
Nederlandstalig  

Naam onderwijseenheid kort 

Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Stage Nederland - Stage Buitenland IMS  

Code onderwijseenheid   

Code onderwijseenheid 

Alluris 
ESTIMS/ESBIMS  

Opleiding / doelgroep  Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode  E-cluster, deze OWE wordt aangeboden in semester 1 en 2.  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
Studielast  

Studiepunten: 30 EC  
  Aantal klokuren  
Geprogrammeerde contacttijd  168  
Geprogrammeerde onderwijstijd voor  stage  672  
Totale studentbelasting (uren)  840  
  

Ingangseisen  De propedeuse moet zijn behaald.  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen  
De CE'er stippelt in de praktijk onder coachende begeleiding een 
internationale koers uit voor een onderdeel van een internationaal 
georiënteerde organisatie: dit op basis van zijn visie en de kansen in een 
sterk veranderende internationale context, opdat bedrijfsresultaten 
worden geoptimaliseerd. De CE'er weet kansen te verzilveren in die 
internationale context en daarmee een duurzaam concurrentievoordeel 
voor het bedrijfsonderdeel te verkrijgen.  
  
Waarde creatie  
De CE'er vergroot in de praktijk van een internationaal bedrijf onder 
coachende begeleiding de waarde voor de organisatie ten aanzien van 
afzet in het buitenland. Het bedrijf kan op basis hiervan keuzes maken om 
wel of niet actief te worden in een ander land.  
  
Business Development  
De CE'er vergroot in de praktijk van een internationaal bedrijf onder 
coachende begeleiding de waarde voor de organisatie ten aanzien van 
afzet in het buitenland. Het bedrijf kan op basis hiervan keuzes maken om 
wel of niet actief te worden in een ander land.  
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Realiseren  
De CE'er zoekt onder begeleiding van een coach actief in de praktijk naar 
actuele internationale marktontwikkelingen en past deze toe op de context 
van de eigen organisatie, waarbij de CE'er rekening houdt met juridische, 
financiële en culturele verschillen.   

Algemene omschrijving  

Tijdens je stage oriënteer je je op je taken die je in de toekomst gaat 
uitoefenen. Je focust je daarbij op een van de drie aandachtsgebieden 
(Sales, Marketing of International Sales & Marketing). Dit wil echter niet 
zeggen dat er geen aspecten uit de andere aandachtsgebieden aan 
de orde komen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in een organisatie 
is er immers altijd overlap tussen de verschillende richtingen.   
  
Tijdens de stage ontwikkel jij je op zes commerciële skills: samenwerken, 
communicatie, initiatief, verantwoordelijkheidsbesef, commercieel 
bewustzijn en aanpassingsvermogen. 
Zo voer je bijvoorbeeld meerdere commerciële werkzaamheden uit waar 
je (deels) de verantwoordelijkheid voor draagt. Ook leer je omgaan met 
collega’s in een professionele werkomgeving.  

• Daarnaast doe je onderzoek naar twee relevante thema’s met als doel 
het geven van advies aan de stage biedende organisatie.   

Samenhang  
In de stage pas je de verworven kennis en vaardigheden toe in 
een internationale commerciële context.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers  n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid  n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen  

Stage Nederland  
Je loopt vier dagen per week stage in 
een internationaal georiënteerde  organisatie, waarbij het een pre is als 

een moderne vreemde taal de voertaal is. Tijdens deze dagen voer je 
werkzaamheden uit die je samen met de bedrijfscoach bepaalt. Deze 
werkzaamheden moeten aansluiten bij de commerciële doelstellingen van 
de organisatie en passen bij de opleiding.  
  
Eén dag in de week werk je aan stage opdrachten, waarbij je samen kunt 
werken met jouw buddy-stagiair. 
Deze dag staat in het teken van intervisie, verdieping en aanscherping 
van je kennis en vaardigheden. Ook is er dan gelegenheid voor een 
persoonlijk gesprek met je studentcoach en/of tutor. 
  
Stage in het buitenland  
Je loopt vier of vijf dagen in de week stage. Tijdens deze dagen voer je 
werkzaamheden uit die je samen met de bedrijfscoach bepaalt. Deze 
werkzaamheden moeten aansluiten bij de commerciële doelstellingen van 
de organisatie en passen bij de opleiding.   
  
Daarnaast werk je aan twee stage-gerelateerde opdrachten uit die de 
opleiding heeft geformuleerd.  

 

Uiteraard is het niet mogelijk om naar Nederland te komen voor intervisie 
en andere bijeenkomsten. De intervisie zal digitaal plaatsvinden. De 
persoonlijke begeleiding vindt telefonisch of via een online-
platform plaats.  
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In de stagehandleiding is informatie opgenomen over de verdere 
organisatie van de stage (zowel voor binnen- als voor buitenland) en de te 
beoordelen stageopdrachten.   

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  
Alle relevante literatuur uit voorgaande jaren  

Verplichte software / 

verplicht materiaal  
Stage handleiding (Onderwijs-Online)  

Eigen financiële 

bijdrage (OER 2.7)  
n.v.t. 

  

 

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria  

• Je communiceert ideeën, boodschappen, feiten 
en meningen begrijpelijk en op heldere wijze aan 
anderen in gesproken woord, beeld of geschrift. 

• Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook 
wanneer de samenwerking een onderwerp betreft 
dat niet direct van persoonlijk belang is. 

• Je signaleert kansen en problemen en je handelt 
er naar, liever uit jezelf beginnen dan passief 
afwachten. 

• Je blijft doelmatig handelen indien zich 
onverwachte omstandigheden voordoen, door je 
aan te passen aan een veranderende omgeving, 
taken, verantwoordelijkheden of mensen. 

• Je onderzoekt en kent de wensen en behoeften 
van de klant en handelt er naar. Je signaleert 
kansen in de markt op basis van trends en 
ontwikkelingen en speelt daarop in. 

• Je zorgt ervoor dat opdrachten of 
werkzaamheden van jezelf en anderen, tijdig en 
naar behoren worden uitgevoerd, hierbij rekening 
houdend met de geldende kwaliteitsnormen en 
verwachtingen. Je investeert hierbij in eigen 
kennis en vaardigheden 

• Je voert betrouwbaar en valide onderzoek uit 
naar twee relevante commerciële vraagstukken. 

• De oplossing van het vraagstuk is inhoudelijk 
consistent met de definitie van het vraagstuk en 
de resultaten van je onderzoek. 

• Je vertaalt de kennis over de thema’s naar je 
organisatie en/of je vraagstukken. 
 

 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
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niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig   

Naam (deel)tentamen Engelstalig   

Code (deel)tentamen OSIRIS   

Naam (deel)tentamen Alluris   
Portfolio   
(stageopdracht A)  

Onderzoek en 
adviesrapport   
(stageopdracht B)  

Code (deel)tentamen Alluris   

ESTREF1A.4 
(Nederland )   
ESBREF1A.4 
(Buitenland )  

ESTOPD1A.4 (Nederland)  
ESBOPD1A.4 (Buitenland)  

Tentamenvorm  

Een assessment van 30 
minuten op basis van 
het portfolio. Het 
portfolio bestaat uit een 
verzameling van 
evaluaties en 
onderliggende 
bewijslast,  gericht 
op het handelen binnen 
de organisatie, op basis 
van de 6 geselecteerde 
commerciële skills.  

Een assessment van 30 
minuten, dat bestaat uit 
een pitch van de uitkomsten 
van stageopdracht B-2, en 
een verdediging.  

Individueel / groep  Individueel  Individueel  

Aantal examinatoren  2 2  

Tentamenmoment  P2 en P4  P2 en P4  

Herkansing  

Indien het assessment 
onvoldoende is, krijgt 
de student feedback en 
daarna volgt een 2e 
assessment uiterlijk 2 
weken na het eerste 
assessment. 

Indien het assessment 
onvoldoende is, krijgt de 
student feedback en daarna 
volgt een 2e assessment 
uiterlijk 2 weken na het 
eerste assessment. 
  

Duur tentamen   30 minuten 30 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  Portfolio 
Onderzoek en adviesrapport 
en presentatiemiddelen  

(Minimaal) oordeel   5,5 5,5  

Weging   60% van totale OWE  40% van totale OWE  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermi

jn t/m 31 januari 2023     
n.v.t.  n.v.t  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 
  

Nabespreking en inzage  Direct na afname  Direct na afname  

  

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
• Tentamenvorm stageopdracht A is gewijzigd naar een 

assessment. 
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• Minimaal oordeel opdracht A is van 6,0 naar 5,5 gegaan 
• Voor beide opdrachten geldt nu 4-ogen principe 
• Beoordelingscriteria geherformuleerd 

• Herkansing aangepast aan nieuwe eisen vanuit examencommissie  
Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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EST of ESB Stage Nederland of Stage Buitenland Sales  

  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Stage Nederland - Stage Buitenland Sales  

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
ESTSAL/ESBSAL  

Opleiding / doelgroep  Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode  E-cluster, deze OWE wordt aangeboden in semester 1 en 2.  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
Studielast  

Studiepunten: 30 EC  
  Aantal klokuren  
Geprogrammeerde contacttijd  168  
Geprogrammeerde onderwijstijd voor  stage  672  
Totale studentbelasting (uren)  840  
  

Ingangseisen  De propedeuse moet zijn behaald  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen  
De CE'er geeft in de praktijk onder coachende begeleiding advies over de 
te volgen leveranciers- c.q.. klantstrategie, opdat bedrijfsresultaten 
worden geoptimaliseerd. Het advies houdt rekening met de verschillende 
stakeholders en sluit aan bij gegevens uit analyse en eigen onderzoek. 
Voor het advies worden passende modellen aangedragen die aansluiten 
bij de organisatie.  
  
Waarde creëren  
De CE'er vergroot in de praktijk onder coachende begeleiding de waarde 
voor de (interne) klant door de buyer - en customer journey te 
onderzoeken en adviezen te doen voor optimalisatie. De adviezen passen 
bij het inkoop/salesbeleid van de (interne) klant.   
  

Business development  
De CE'er ontwikkelt in de praktijk onder begeleiding van een coach op 
basis van eigen onderzoek en analyse verbetervoorstellen op het gebied 
van de gebruikte verdienmodellen per klantgroep. Hij weet klanten te 
interesseren, te behouden of te ontwikkelen tot ambassadeurs. Hij heeft 
oog voor verschillende belangen en kan draagvlak binnen verschillende 
lagen in de organisatie creëren voor zijn ideeën.  
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Realiseren  
De CE'er is in staat om in de praktijk onder begeleiding van een coach 
klantcontacten te optimaliseren of verder te ontwikkelen door initiatief te 
nemen in de benodigde operationele activiteiten die bijdragen aan het 
beoogde resultaat. Hij beschikt over salesvaardigheden die hem helpen 
om klanten aan zich te binden en hen te voorzien van alternatieve, 
creatieve en duurzame oplossingen en suggesties. Hij is klantgericht, kan 
goed verbaal en schriftelijk communiceren met de belangrijkste 
stakeholders en werkt binnen gestelde deadlines naar een positief 
resultaat voor zowel zijn klanten als eigen organisatie.  

Algemene omschrijving  

Tijdens de stage ontwikkel jij je op zes commerciële skills: samenwerken, 
communicatie, initiatief, verantwoordelijkheidsbesef, commercieel 
bewustzijn en aanpassingsvermogen. 
Zo voer je bijvoorbeeld meerdere commerciële werkzaamheden uit waar 
je (deels) de verantwoordelijkheid voor draagt. Ook leer je omgaan met 
collega’s in een professionele werkomgeving.  
Daarnaast doe je onderzoek naar twee relevante thema’s met als doel het 
geven van advies aan de stage biedende organisatie.   

Samenhang  
In de stage pas je de kennis en vaardigheden uit het 1e en 2e jaar toe in 
een commerciële context.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers  n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid  n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen  

Stage Nederland  
Je loopt vier dagen per week stage in een organisatie. Tijdens deze 
dagen voer je werkzaamheden uit die je samen met de bedrijfscoach 
bepaalt. Deze werkzaamheden moeten aansluiten bij de commerciële 
doelstellingen van de organisatie en passen bij de opleiding.  
  
Eén dag in de week werk je aan stage opdrachten, waarbij je samen kunt 
werken met jouw buddy-stagiair. 
Deze dag staat in het teken van intervisie, verdieping en aanscherping 
van je kennis en vaardigheden. Ook is er dan gelegenheid voor een 
persoonlijk gesprek met je studentcoach en/of tutor. 
  
Stage in het buitenland  
Je loopt vijf dagen in de week stage. Tijdens deze dagen voer je 
werkzaamheden uit die je samen met de bedrijfscoach bepaalt. Deze 
werkzaamheden moeten aansluiten bij de commerciële doelstellingen van 
de organisatie. Daarnaast voer je een aantal opdrachten uit die de 
opleiding heeft geformuleerd.  
  
Uiteraard is het niet mogelijk om naar Nederland te komen voor intervisie 
en andere bijeenkomsten. De intervisie zal digitaal plaatsvinden. De 
persoonlijke begeleiding vindt telefonisch of via een online-
platform plaats.  
  
In de stagehandleiding is informatie opgenomen over de verdere 
organisatie van de stage (zowel voor binnen- als voor buitenland) en de 
te beoordelen stageopdrachten.    

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  
Alle relevante literatuur uit voorgaande jaren  

Verplichte software / verplicht 

materiaal  
Stagehandleiding (Onderwijs-Online)  
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Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t. 

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria  

• Je communiceert ideeën, boodschappen, feiten 
en meningen begrijpelijk en op heldere wijze 
aan anderen in gesproken woord, beeld of 
geschrift. 

• Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook 
wanneer de samenwerking een onderwerp 
betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. 

• Je signaleert kansen en problemen en je 
handelt er naar, liever uit jezelf beginnen dan 
passief afwachten. 

• Je blijft doelmatig handelen indien zich 
onverwachte omstandigheden voordoen, door je 
aan te passen aan een veranderende omgeving, 
taken, verantwoordelijkheden of mensen. 

• Je onderzoekt en kent de wensen en behoeften 
van de klant en handelt er naar. Je signaleert 
kansen in de markt op basis van trends en 
ontwikkelingen en speelt daarop in. 

• Je zorgt ervoor dat opdrachten of 
werkzaamheden van jezelf en anderen, tijdig en 
naar behoren worden uitgevoerd, hierbij 
rekening houdend met de geldende 
kwaliteitsnormen en verwachtingen. Je 
investeert hierbij in eigen kennis en 
vaardigheden 

• Je voert betrouwbaar en valide onderzoek uit 
naar twee relevante commerciële vraagstukken. 

• De oplossing van het vraagstuk is inhoudelijk 
consistent met de definitie van het vraagstuk en 
de resultaten van je onderzoek. 

• Je vertaalt de kennis over de thema’s naar je 
organisatie en/of je vraagstukken. 

 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 

wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 

betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 
student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. 
Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig   

Naam (deel)tentamen Engelstalig   
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Code (deel)tentamen OSIRIS   

Naam (deel)tentamen Alluris 
Portfolio   
(stageopdracht A)  

Onderzoek en 
adviesrapport   
(stageopdracht B)  

Code (deel)tentamen Alluris 
ESTREF1A.4 (Nederland )   
ESBREF1A.4 (Buitenland )  

ESTOPD1A.4 
(Nederland)  
ESBOPD1A.4 
(Buitenland)  

Tentamenvorm  

Een assessment van 30 
minuten op basis van het 
portfolio. Het portfolio 
bestaat uit een verzameling 
van evaluaties en 
onderliggende 
bewijslast,  gericht 
op het handelen binnen de 
organisatie, op basis van 
de 6 geselecteerde 
commerciële skills.  

Een assessment van 
30 minuten, dat 
bestaat uit een pitch 
van de uitkomsten 
van stageopdracht B-
2, en een verdediging.  

Individueel / groep  Individueel  Individueel  

Aantal examinatoren  2 2  

Tentamenmoment  P2 en P4  P2 en P4  

Herkansing  

Indien het assessment 
onvoldoende is, krijgt de 
student feedback en daarna 
volgt een 2e assessment 
uiterlijk 2 weken na het 
eerste assessment.  

Indien het assessment 
onvoldoende is, krijgt 
de student feedback 
en daarna volgt een 2e 
assessment uiterlijk 2 
weken na het eerste 
assessment. 

Duur tentamen   30 minuten 30 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  Portfolio 

Onderzoek en 
adviesrapport en 
presentatiemiddelen  

(Minimaal) oordeel   5,5 5,5  

Weging   60% van totale OWE  40% van totale OWE  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023     
n.v.t.  n.v.t  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

  

Nabespreking en inzage  Direct na afname  Direct na afname  

  

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   

• Tentamenvorm stageopdracht A is gewijzigd naar een 
assessment. 

• Minimaal oordeel opdracht A is van 6,0 naar 5,5 gegaan 
• Voor beide opdrachten geldt nu 4-ogen principe 
• Beoordelingscriteria geherformuleerd 
• Herkansing aangepast aan nieuwe eisen vanuit examencommissie  
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Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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EST of ESB Stage Nederland of Stage Buitenland Marketing 

 

1.  Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Stage Nederland - Stage Buitenland Marketing 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
ESTMAR/ESBMAR  

Opleiding / doelgroep  Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode  E-cluster, deze OWE wordt aangeboden in semester 1 en 2.  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
Studielast  

Studiepunten: 30 EC  
  Aantal klokuren  
Geprogrammeerde contacttijd  168  
Geprogrammeerde onderwijstijd voor  stage  672  
Totale studentbelasting (uren)  840  
  

Ingangseisen  De propedeuse moet zijn behaald  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen  
De CE'er geeft in de praktijk onder coachende begeleiding advies over de 
te volgen (online) marketing strategie, opdat bedrijfsresultaten worden 
geoptimaliseerd. Het advies houdt rekening met de verschillende 
stakeholders en sluit aan bij gegevens uit data-analyse. Voor het advies 
worden passende modellen aangedragen die aansluiten bij de 
organisatie.  
  
Waarde creatie  
De CE'er vergroot in de praktijk onder coachende begeleiding de waarde 
voor de (interne) klant door (een deel van) de marketingstrategie te 
onderzoeken en adviezen te doen voor optimalisatie. De adviezen passen 
bij het marketingbeleid van de (interne) klant. CE'ers zijn daarbij kritisch 
op door de (interne) klant gegeven input.  
  
Business development  
De CE'er ontwikkelt in de praktijk onder begeleiding van een coach wat 
complexere creatieve concepten en zoekt daarvoor actief naar actuele 
(markt-) ontwikkelingen en past deze toe in de eigen concepten, waarbij 
de CE'er rekening houdt met belangen van verschillende stakeholders 
binnen en buiten de organisatie en de kracht van de organisatie om groei 
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te realiseren. CE'er deelt gevonden inzichten met collega’s om de 
organisatie te versterken.   
  
Realiseren  
De CE'er stelt in de praktijk onder begeleiding van een coach advies op 
basis van theorie over (digitale) marketing op basis van complexere 
analyses. De CE'er heeft kennis van verandermanagement. De CE'er kan 
advies verantwoorden en heeft oog voor verschillende belangen van 
stakeholders binnen en buiten de organisatie. De CE'er implementeert 
eenvoudige eigen voorstellen. De CE'er houdt rekening met het 
beschikbare budget. De CE'er beseft wat de implicaties van gegeven 
advies zijn voor de organisatie en de markt.  

Algemene omschrijving  

Tijdens de stage ontwikkel jij je op zes commerciële skills: samenwerken, 
communicatie, initiatief, verantwoordelijkheidsbesef, commercieel 
bewustzijn en aanpassingsvermogen. 
Zo voer je bijvoorbeeld meerdere commerciële werkzaamheden uit waar 
je (deels) de verantwoordelijkheid voor draagt. Ook leer je omgaan met 
collega’s in een professionele werkomgeving.  
Daarnaast doe je onderzoek naar twee relevante thema’s met als doel het 
geven van advies aan de stage biedende organisatie.  

Samenhang  
In de stage pas je de kennis en vaardigheden uit het 1e en 2e jaar toe in 
een commerciële context.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers  n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid  n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen  

Stage Nederland  
Je loopt vier dagen per week stage in een organisatie. Tijdens deze 
dagen voer je werkzaamheden uit die je samen met de bedrijfscoach 
bepaalt. Deze werkzaamheden moeten aansluiten bij de commerciële 
doelstellingen van de organisatie en passen bij de opleiding.  
  
Eén dag in de week werk je aan stage opdrachten, waarbij je samen kunt 
werken met jouw buddy-stagiair. 
Deze dag staat in het teken van intervisie, verdieping en aanscherping 
van je kennis en vaardigheden. Ook is er dan gelegenheid voor een 
persoonlijk gesprek met je studentcoach en/of tutor. 
  

 

Stage in het buitenland  
Je loopt vijf dagen in de week stage. Tijdens deze dagen voer je 
werkzaamheden uit die je samen met de bedrijfscoach bepaalt. Deze 
werkzaamheden moeten aansluiten bij de commerciële doelstellingen van 
de organisatie. Daarnaast voer je een aantal opdrachten uit die de 
opleiding heeft geformuleerd.  
  
Uiteraard is het niet mogelijk om naar Nederland te komen voor intervisie 
en andere bijeenkomsten. De intervisie zal digitaal plaatsvinden. De 
persoonlijke begeleiding vindt telefonisch of via een online-
platform plaats.  
  
In de stagehandleiding is informatie opgenomen over de verdere 
organisatie van de stage (zowel voor binnen- als voor buitenland) en de 
te beoordelen stageopdrachten.   
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Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  
Alle relevante literatuur uit voorgaande jaren  

Verplichte software / verplicht 

materiaal  
Stagehandleiding (Onderwijs-Online)  

Eigen financiële 

bijdrage (OER 2.7)  
n.v.t. 

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria  

• Je communiceert ideeën, boodschappen, feiten 
en meningen begrijpelijk en op heldere wijze 
aan anderen in gesproken woord, beeld of 
geschrift. 

• Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook 
wanneer de samenwerking een onderwerp 
betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. 

• Je signaleert kansen en problemen en je 
handelt er naar, liever uit jezelf beginnen dan 
passief afwachten. 

• Je blijft doelmatig handelen indien zich 
onverwachte omstandigheden voordoen, door je 
aan te passen aan een veranderende omgeving, 
taken, verantwoordelijkheden of mensen. 

• Je onderzoekt en kent de wensen en behoeften 
van de klant en handelt er naar. Je signaleert 
kansen in de markt op basis van trends en 
ontwikkelingen en speelt daarop in. 

• Je zorgt ervoor dat opdrachten of 
werkzaamheden van jezelf en anderen, tijdig en 
naar behoren worden uitgevoerd, hierbij 
rekening houdend met de geldende 
kwaliteitsnormen en verwachtingen. Je 
investeert hierbij in eigen kennis en 
vaardigheden 

• Je voert betrouwbaar en valide onderzoek uit 
naar twee relevante commerciële vraagstukken. 

• De oplossing van het vraagstuk is inhoudelijk 
consistent met de definitie van het vraagstuk en 
de resultaten van je onderzoek. 

• Je vertaalt de kennis over de thema’s naar je 
organisatie en/of je vraagstukken. 
 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, 
wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 
student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. 
Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback.  
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Naam (deel)tentamen Nederlandstalig   

Naam (deel)tentamen Engelstalig   

Code (deel)tentamen OSIRIS   

Naam (deel)tentamen Alluris 
Portfolio   
(stageopdracht A)  

Onderzoek en 
adviesrapport   
(stageopdracht B)  

Code (deel)tentamen Alluris 

ESTREF1A.4 
(Nederland )   
ESBREF1A.4 
(Buitenland )  

ESTOPD1A.4 
(Nederland)  
ESBOPD1A.4 
(Buitenland)  

Tentamenvorm  

Een assessment van 30 
minuten op basis van 
het portfolio. Het 
portfolio bestaat uit een 
verzameling van 
evaluaties en 
onderliggende 
bewijslast,  gericht 
op het handelen binnen 
de organisatie, op basis 
van de 6 geselecteerde 
commerciële skills.  

Een assessment van 30 
minuten, dat bestaat uit 
een pitch van de 
uitkomsten 
van stageopdracht B-2, en 
een verdediging.  

Individueel / groep  Individueel  Individueel  

Aantal examinatoren  2 2  

Tentamenmoment  P2 en P4  P2 en P4  

Herkansing  

Indien het assessment 
onvoldoende is, krijgt de 
student feedback en 
daarna volgt een 2e 
assessment uiterlijk 2 
weken na het eerste 
assessment.  

Indien het assessment 
onvoldoende is, krijgt de 
student feedback en 
daarna volgt een 2e 
assessment uiterlijk 2 
weken na het eerste 
assessment. 

Duur tentamen   30 minuten 30 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  Portfolio 

Onderzoek en 
adviesrapport en 
presentatiemiddelen  

(Minimaal) oordeel   5,5 5,5  

Weging   60% van totale OWE  40% van totale OWE  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023     
n.v.t.  n.v.t  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

  

Nabespreking en inzage  Direct na afname  Direct na afname  

  

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   

• Tentamenvorm stageopdracht A is gewijzigd naar een 
assessment. (ESTREF1A.8 wordt ESTREF1A.4 en ESBREF1A.8 
wordt ESBREF1A.4) 

• Minimaal oordeel opdracht A is van 6,0 naar 5,5 gegaan 
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• Voor beide opdrachten geldt nu 4-ogen principe 
• Beoordelingscriteria geherformuleerd 
• Herkansing aangepast aan nieuwe eisen vanuit examencommissie  

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 230 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 134 van 276 
 

G-Cluster 
 

GIMS Internationaal Marketing & Sales 
  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Afstudeerjaar G-IMS (Internationaal Marketing & Sales)   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
GIMS 

Opleiding / doelgroep Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 240 
Uren voorbereiding/zelfstudie 460 
Totale studentbelasting (uren) 700 

 

Ingangseisen Gestart mag worden als er 180 studiepunten zijn behaald. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Koers bepalen (IMS): 
De CE'er formuleert zelfstandig voor één internationale PMC een 
strategisch marketing- en/of salesplan op basis van evidence based 
informatie en gangbare theoretische modellen. Dit advies past binnen de 
commerciële strategie van de organisatie het organisatiebeleid en draagt 
bij aan een winstgevende samenwerking in de keten.  
 
Waarde creëren (IMS): 
De CE’er werkt onder de eindverantwoordelijkheid van zijn manager 
samen in de internationale keten met partners teneinde een groeistrategie 
uit te stippelen. Deze groeistrategie leidt tot langdurige samenwerking en 
winst voor meerdere partners in de keten. De CE’er kan omgaan met de 
complexiteit van verschillende kaders in landen, op het gebied van 
marktinformatie, distributie, regelgeving en financiële stromen. 
 

Algemene omschrijving 

In het G-cluster, het eerste semester van het afstudeerjaar, toont de 
student de eindkwalificaties koers bepalen en waarde creëren op het 
beoogd eindniveau aan. Activiteiten en werkvormen vinden deels online 
en fysiek plaats. 
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In de eerste introductieweek worden actuele thema’s binnen Marketing 
door (docent-) experts, in de rol van tutoren, geïntroduceerd. De student 
gaat zich verdiepen in de aangeboden thema’s met als doel een keuze te 
maken voor een thema waarmee de student zich gedurende het 
afstudeerjaar verder gaat professionaliseren. De student vormt samen met 
mede studenten een HUB-team waar ze onder begeleiding van een 
afstudeerbegeleider informatie verzamelen, analyseren en evalueren om 
te komen tot vernieuwde kennis en inzichten. Door elementen te 
combineren creëert het HUB-team uiteindelijk een eigen adviesmodel die 
bruikbaar is voor optimalisatie van processen binnen diverse organisaties. 
Het adviesmodel is veelal een bedrijfsoplossing en kan de vorm hebben 
van o.a. een stappenplan, verdienmodel, een checklist, een case studie 
en/of een ranking van succesfactoren. Een ‘prototype’ van dit advies 
wordt gepresenteerd aan het werkveld en als test geïmplementeerd bij 
een bedrijf naar keuze. Het resultaat van deze test draagt bij aan het 
realiseren van een definitief adviesmodel voor het toekomstige werkveld.  
  
In de tweede week start de student met een oriëntatie op strategie. De 
student krijgt zicht op de veranderende omgeving en evalueert de impact 
van businessmodellen en interne- en externe ontwikkelingen op de 
strategie van diverse organisaties. Samen met gastsprekers, (docent-) 
experts en vertegenwoordigers uit het werkveld bedenkt de student 
alternatieve oplossingen om in te spelen op duurzame veranderingen.  
  
Naast wekelijkse HUB-meetings zijn er gedurende het semester ook 
workshops en seminars/congressen die de student op eigen initiatief kan 
volgen om zich verder te specialiseren op het gekozen thema. Aan enkele 
workshops die door de opleiding worden aangeboden zijn opdrachten 
gekoppeld die de student uitwerkt. Ook organiseert de student samen met 
het HUB-team een ronde tafel bijeenkomst met het werkveld. Door aan 
het einde van semester deel te nemen aan een business game ervaart de 
student samen met het HUB-team de gesimuleerde problematiek van het 
runnen van een eigen frisdrankenbedrijf. 
 
Het strategisch advies voor deelnemende bedrijven van de strategieweek, 
de business game, het adviesmodel, de ronde tafel gesprekken, 
presentatie en test van prototype, 360 graden feedback van derden, 
uitwerkingen van specifieke IMS opdrachten en evaluaties en 
reflectieverslagen van de opdrachten zijn onderdelen die opgenomen 
dienen te worden in het portfolio van de student. Ze gelden als bewijs 
waarmee de student verantwoording geeft voor zijn aanpak en zijn 
achterliggende denk- en beslissingsprocessen. Aan de hand van een 
persoonlijk portfolio toont de student bij het assessmentgesprek (toetsing) 
aan professioneel te kunnen handelen en te kunnen reflecteren volgens 
het vereiste gedrag en gewenste niveau. 
 

Samenhang 

In het laatste semester van het afstudeerjaar (H-cluster) toont de student 
de andere twee (van de vier) eindkwalificaties op het beoogd eindniveau 
aan: business development en realiseren. 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Coaching, intervisie, workshops, externe bezoeken en/of opdrachten.  
Activiteiten en werkvormen vinden deels online en/of op afstand plaats 
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Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 
Niet van toepassing 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

GIMS1A.4 

 

In deze OWE beoordelen we het competentieniveau van de student door 
middel van een mondeling assessment (.4). De student schrijft een 
persoonlijk portfolio dat dient als voorwaarde voor dit assessment.  
 
In het assessmentgesprek bevragen we de student aan de hand van 
vooraf vastgestelde criteria om te achterhalen of de student de 
eindkwalificaties op een voldoende niveau beheerst. De eindkwalificaties 
zijn: 
  
• Koers Bepalen (beoordelingscriteria K1 Visie, K2 Onderzoek & 

analyse I en K3 Onderzoek & analyse II) 
• Waarde Creëren (beoordelingscriteria W4 Waardecreatie I, W5 

Waardecreatie II en W6 Professionalisering) 
  
Als voorbereiding op het assessmentgesprek levert de student een 
schriftelijk persoonlijk portfolio in op een vastgestelde deadline  bij de 
assessoren. In dit persoonlijke portfolio levert de student bewijs voor het 
bereiken van de eindkwalificaties en reflecteert hij (schriftelijk) op de 
vereiste criteria van beide eindkwalificaties. Het persoonlijk portfolio moet 
ontvankelijk zijn voor deelname aan het assessmentgesprek (toetskans). 
Ontvankelijkheid bepalen we aan de hand van een aantal vaststaande 
eisen die zijn opgenomen in een ontvankelijkheidsformulier. Het volgende 
is van toepassing bij het indienen van het persoonlijk portfolio:  
 
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 

geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het 
product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
 

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 
 

Code (deel)tentamen 

OSIRIS 
 

Naam (deel)tentamen 

Alluris 
Portfolio-assessment 

Code (deel)tentamen Alluris GIMS1A.4  

Tentamenvorm 
Toetsing bestaat uit een mondeling assessment. De student schrijft een 
persoonlijk portfolio als input en voorwaarde voor dit assessment.  
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Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 
herkansingsmogelijkheid binnen 2 weken. 

Duur tentamen  n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenhede

n/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023    

Het volgen van de onderwijseenheid is inschrijving voor de toetsing. 
 

Intekenen en uittekenen 

voor 

(deel)tentamengelegenhede

n vanaf 1 februari 2023 

 

Nabespreking en inzage 
De student kan n.a.v. de beoordeling een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming van de eindbeoordeling te bespreken.  

 

Wijzigingen ten opzichte 

van vorig jaar  

De opbouw en planning van het onderwijsprogramma is deels aangepast. 
De rol van de STC’er en Tutor is samengevoegd tot die van één 
afstudeerbegeleider. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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GSAL Sales 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Afstudeerjaar G-Sales 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
GSAL 

Opleiding / doelgroep Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 240 

Uren voorbereiding/zelfstudie 460 

Totale studentbelasting (uren) 700 
 

 

Ingangseisen Gestart mag worden als er 180 studiepunten zijn behaald. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Koers bepalen (Sales): 
De CE'er geeft zelfstandig voor een organisatie, in overleg met 
stakeholders, advies over de te volgen sales strategie, opdat 
bedrijfsresultaten worden geoptimaliseerd. Zijn advies past binnen de 
commerciële strategie en is gebaseerd op onderzoek en analyse van 
klanten en op de toegevoegde waarde die zijn organisatie klanten kan 
bieden. 
 
Waarde creëren (Sales): 
De CE'er is klantbewust. Hij is in staat om op basis van onderzoek en 
analyses de buying- en customer journey van zijn klanten te begrijpen en 
zelfstandig te komen met verbetervoorstellen passend bij het salesbeleid 
van de (interne) klant. Hij heeft oog voor het perspectief en de context van 
de klanten en heeft inzicht in wat zijn organisatie voor klanten betekent. 
Hij formuleert marktbewerkingsplannen ter optimalisatie van de waarde 
van de klanten en de waarde voor zijn organisatie. Hij toont zich een 
volwaardige partner in het creëren van een duurzame relatie. 
 

Algemene omschrijving 
In het G-cluster, het eerste semester van het afstudeerjaar, toont de 
student de eindkwalificaties koers bepalen en waarde creëren op het 
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beoogd eindniveau aan. Activiteiten en werkvormen vinden deels online 
en fysiek plaats. 
 
In de eerste introductieweek worden actuele thema’s binnen Sales door 
(docent-) experts, in de rol van tutoren, geïntroduceerd. De student gaat 
zich verdiepen in de aangeboden thema’s met als doel een keuze te 
maken voor een thema waarmee de student zich gedurende het 
afstudeerjaar verder gaat professionaliseren. De student vormt samen met 
mede studenten een HUB-team waar ze onder begeleiding van een 
afstudeerbegeleider informatie verzamelen, analyseren en evalueren om 
te komen tot vernieuwde kennis en inzichten. Door elementen te 
combineren creëert het HUB-team uiteindelijk een eigen adviesmodel dat 
bruikbaar is voor optimalisatie van processen binnen diverse organisaties. 
Het adviesmodel is veelal een bedrijfsoplossing en kan de vorm hebben 
van o.a. een stappenplan, verdienmodel, een checklist, een case studie 
en/of een ranking van succesfactoren. Een ‘prototype’ van dit advies 
wordt gepresenteerd aan het werkveld en als test geïmplementeerd bij 
een bedrijf naar keuze. Het resultaat van deze test draagt bij aan het 
realiseren van een definitief adviesmodel voor het toekomstige werkveld.  
  
In de tweede week start de student met een oriëntatie op strategie. De 
student krijgt zicht op de veranderende omgeving en evalueert de impact 
van businessmodellen en interne- en externe ontwikkelingen op de 
strategie van diverse organisaties. Samen met gastsprekers, (docent-) 
experts en vertegenwoordigers uit het werkveld bedenkt de student 
alternatieve oplossingen om in te spelen op duurzame veranderingen.  
  
Naast wekelijkse HUB-meetings zijn er gedurende het semester ook 
workshops en seminars/congressen die de student op eigen initiatief kan 
volgen om zich verder te specialiseren op het gekozen thema. Aan enkele 
workshops die door de opleiding worden aangeboden, zijn opdrachten 
gekoppeld die de student uitwerkt. Ook organiseert de student samen met 
het HUB-team een ronde tafel bijeenkomst met het werkveld. Door aan 
het einde van semester deel te nemen aan een business game ervaart de 
student samen met het HUB-team de gesimuleerde problematiek van het 
runnen van een eigen frisdrankenbedrijf.  
  
Het strategisch advies voor deelnemende bedrijven van de strategieweek, 
de business game, het adviesmodel, de ronde tafel gesprekken, 
presentatie en test van prototype, 360 graden feedback van derden, 
uitwerkingen van specifieke sales opdrachten en evaluaties en 
reflectieverslagen van de opdrachten zijn onderdelen die opgenomen 
dienen te worden in het portfolio van de student. Ze gelden als bewijs 
waarmee de student verantwoording geeft voor zijn aanpak en zijn 
achterliggende denk- en beslissingsprocessen. Aan de hand van een 
persoonlijk portfolio toont de student bij het assessmentgesprek (toetsing) 
aan professioneel te kunnen handelen en te kunnen reflecteren volgens 
het vereiste gedrag en gewenste niveau. 
 
 

Samenhang 

In het laatste semester van het afstudeerjaar (H-cluster) toont de student 
de andere twee (van de vier) eindkwalificaties op het beoogd eindniveau 
aan: business development en realiseren. 

Deelnameplicht onderwijs 
n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid 
n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Coaching, intervisie, workshops, externe bezoeken en/of opdrachten.  
Activiteiten en werkvormen vinden deels online en/of op afstand plaats 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 
n.v.t. 
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Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

GSAL1A.4  
 

In deze OWE beoordelen we het competentieniveau van de student door 

middel van een mondeling assessment (.4). De student schrijft een 

persoonlijk portfolio dat dient als voorwaarde voor dit assessment.  
  
In het assessmentgesprek bevragen we de student aan de hand van 
vooraf vastgestelde criteria om te achterhalen of de student de 
eindkwalificaties op een voldoende niveau beheerst. De eindkwalificaties 
zijn: 
  
• Koers Bepalen (beoordelingscriteria K1 Visie, K2 Onderzoek & 

analyse I en K3 Onderzoek & analyse II) 
• Waarde Creëren (beoordelingscriteria W4 Waardecreatie I, W5 

Waardecreatie II en W6 Professionalisering) 
  
Als voorbereiding op het assessmentgesprek levert de student een 
schriftelijk persoonlijk portfolio in op een vastgestelde deadline  bij de 
assessoren. In dit persoonlijke portfolio levert de student bewijs voor het 
bereiken van de eindkwalificaties en reflecteert hij (schriftelijk) op de 
vereiste criteria van beide eindkwalificaties. Het persoonlijk portfolio moet 
ontvankelijk zijn voor deelname aan het assessmentgesprek (toetskans). 
Ontvankelijkheid bepalen we aan de hand van een aantal vaststaande 
eisen die zijn opgenomen in een ontvankelijkheidsformulier. Het volgende 
is van toepassing bij het indienen van het persoonlijk portfolio:  

  
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 

geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het 
product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

 
Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig  

Code (deel)tentamen 

OSIRIS  

Naam (deel)tentamen 

Alluris 
Portfolio-assessment 

Code (deel)tentamen Alluris GSAL1A.4  

Tentamenvorm 
Toetsing bestaat uit een mondeling assessment. De student schrijft een 
persoonlijk portfolio als input en voorwaarden voor dit assessment. 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 
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Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 
herkansingsmogelijkheid binnen 2 weken. 

Duur tentamen  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen 
n.v.t.  

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenhede

n/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023    

Het volgen van de onderwijseenheid is inschrijving voor de toetsing. 
 

Intekenen en uittekenen 

voor 

(deel)tentamengelegenhede

n vanaf 1 februari 2023 

 

Nabespreking en inzage 
De student kan n.a.v. de beoordeling een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming van de eindbeoordeling te bespreken.  

 

Wijzigingen ten opzichte 

van vorig jaar  

De opbouw en planning van het onderwijsprogramma is deels aangepast. 
De rol van de STC’er en Tutor is samengevoegd tot die van één 
afstudeerbegeleider. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t.  
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GMAR Marketing  

  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Afstudeerjaar G-Marketing 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
GMAR 

Opleiding / doelgroep Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 240 
Uren voorbereiding/zelfstudie 460 
Totale studentbelasting (uren) 700 

 

Ingangseisen Gestart mag worden als er 180 studiepunten zijn behaald. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Koers bepalen (Marketing): 
De CE'er geeft zelfstandig voor een organisatie advies over de te volgen 
marketing strategie, in overleg met stakeholders, opdat bedrijfsresultaten 
worden geoptimaliseerd. Zijn advies past binnen de commerciële strategie 
en sluit aan bij gegevens uit data-analyse. Hij gebruikt voor zijn advies 
bestaande modellen die aansluiten bij de organisatie. 
 
Waarde creëren (Marketing): 
De CE'er vergroot de waarde voor de (interne) klant door zelfstandig (een 
deel van) de marketingstrategie te optimaliseren op basis van data driven 
onderzoek, passend bij het marketingbeleid van de (interne) klant en is 
daarbij kritisch op door de (interne) klant gegeven input. 
 

Algemene omschrijving 

In het G-cluster, het eerste semester van het afstudeerjaar, toont de 
student de eindkwalificaties koers bepalen en waarde creëren op het 
beoogd eindniveau aan. Activiteiten en werkvormen vinden deels online 
en fysiek plaats. 
 
In de eerste introductieweek worden actuele thema’s binnen Marketing 
door (docent-) experts, in de rol van tutoren, geïntroduceerd. De student 
gaat zich verdiepen in de aangeboden thema’s met als doel een keuze te 
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maken voor een thema waarmee de student zich gedurende het 
afstudeerjaar verder gaat professionaliseren. De student vormt samen met 
mede studenten een HUB-team waar ze onder begeleiding van een 
afstudeerbegeleider informatie verzamelen, analyseren en evalueren om 
te komen tot vernieuwde kennis en inzichten. Door elementen te 
combineren creëert het HUB-team uiteindelijk een eigen adviesmodel die 
bruikbaar is voor optimalisatie van processen binnen diverse organisaties. 
Het adviesmodel is veelal een bedrijfsoplossing en kan de vorm hebben 
van o.a. een stappenplan, verdienmodel, een checklist, een case studie 
en/of een ranking van succesfactoren. Een ‘prototype’ van dit advies 
wordt gepresenteerd aan het werkveld en als test geïmplementeerd bij 
een bedrijf naar keuze. Het resultaat van deze test draagt bij aan het 
realiseren van een definitief adviesmodel voor het toekomstige werkveld.  
 
In de tweede week start de student met een oriëntatie op strategie. De 
student krijgt zicht op de veranderende omgeving en evalueert de impact 
van businessmodellen en interne- en externe ontwikkelingen op de 
strategie van diverse organisaties. Samen met gastsprekers, (docent-) 
experts en vertegenwoordigers uit het werkveld bedenkt de student 
alternatieve oplossingen om in te spelen op duurzame veranderingen.  
 
Naast wekelijkse HUB-meetings zijn er gedurende het semester ook 
workshops en seminars/congressen die de student op eigen initiatief kan 
volgen om zich verder te specialiseren op het gekozen thema. Aan enkele 
workshops die door de opleiding worden aangeboden zijn opdrachten 
gekoppeld die de student uitwerkt. Ook organiseert de student samen met 
het HUB-team een ronde tafel bijeenkomst met het werkveld. Door aan 
het einde van semester deel te nemen aan een business game ervaart de 
student samen met het HUB-team de gesimuleerde problematiek van het 
runnen van een eigen frisdrankenbedrijf.  
 
Het strategisch advies voor deelnemende bedrijven van de strategieweek, 
de business game, het adviesmodel, de ronde tafel gesprekken, 
presentatie en test van prototype, 360 graden feedback van derden, 
uitwerkingen van specifieke marketing opdrachten en evaluaties en 
reflectieverslagen van de opdrachten zijn onderdelen die opgenomen 
dienen te worden in het portfolio van de student. Ze gelden als bewijs 
waarmee de student verantwoording geeft voor zijn aanpak en zijn 
achterliggende denk- en beslissingsprocessen. Aan de hand van een 
persoonlijk portfolio toont de student bij het assessmentgesprek (toetsing) 
aan professioneel te kunnen handelen en te kunnen reflecteren volgens 
het vereiste gedrag en gewenste niveau. 

Samenhang 

In het laatste semester van het afstudeerjaar (H-cluster) toont de student 
de andere twee (van de vier) eindkwalificaties op het beoogd eindniveau 
aan: business development en realiseren. 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Coaching, intervisie, workshops, externe bezoeken en/of opdrachten. 
Activiteiten en werkvormen vinden deels ook online en fysiek plaats.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 
n.v.t. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 
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Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

GMAR1A.4  
 

In deze OWE beoordelen we het competentieniveau van de student door 
middel van een mondeling assessment (.4). De student schrijft een 
persoonlijk portfolio dat dient als voorwaarden voor dit assessment.  
  
In het assessmentgesprek bevragen we de student aan de hand van 
vooraf vastgestelde criteria om te achterhalen of de student de 
eindkwalificaties op een voldoende niveau beheerst. De eindkwalificaties 
zijn: 
  
• Koers Bepalen (beoordelingscriteria K1 Visie, K2 Onderzoek & analyse 

I en K3 Onderzoek & analyse II) 
• Waarde Creëren (beoordelingscriteria W4 Waardecreatie I, W5 

Waardecreatie II en W6 Professionalisering) 

 
Als voorbereiding op het assessmentgesprek levert de student een 
schriftelijk persoonlijk portfolio in op een vastgestelde deadline  bij de 
assessoren. In dit persoonlijke portfolio levert de student bewijs voor het 
bereiken van de eindkwalificaties en reflecteert hij (schriftelijk) op de 
vereiste criteria van beide eindkwalificaties. Het persoonlijk portfolio moet 
ontvankelijk zijn voor deelname aan het assessmentgesprek (toetskans). 
Ontvankelijkheid bepalen we aan de hand van een aantal vaststaande 
eisen die zijn opgenomen in een ontvankelijkheidsformulier. Het volgende 
is van toepassing bij het indienen van het persoonlijk portfolio:  
 
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het 
product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het c ijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
 

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 
 

Code (deel)tentamen 

OSIRIS 
 

Naam (deel)tentamen 

Alluris 
Portfolio-assessment 

Code (deel)tentamen Alluris GMAR1A.4  

Tentamenvorm 
Toetsing bestaat uit een mondeling assessment. De student schrijft een 
persoonlijk portfolio als input en voorwaarde voor dit assessment.  

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 
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Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 
herkansingsmogelijkheid binnen 2 weken. 

Duur tentamen  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen n.v.t.  

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenhede

n/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023    

Het volgen van de onderwijseenheid is inschrijving voor de toetsing. 
 

  

Nabespreking en inzage 
De student kan n.a.v. de beoordeling een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming van de eindbeoordeling te bespreken.  

 

Wijzigingen ten opzichte 

van vorig jaar  

De opbouw en planning van het onderwijsprogramma is deels aangepast. 
De rol van de STC’er en Tutor is samengevoegd tot die van één 
afstudeerbegeleider. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t.  
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GENG Business English Speaking Advanced 

 

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Business English Speaking Advanced 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris   
GENG  

Opleiding / doelgroep  G Cluster Commerciële Economie   

Onderwijsperiode  P1, P2, P3, P4  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
Studielast  

Studiepunten: 5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  15  
Uren voorbereiding/zelfstudie  125  
Totale studentbelasting (uren)  140  
    
  

Ingangseisen  
Alle onderwijseenheden Engels spreekvaardigheid in de propedeuse en het 
tweede jaar zijn met een voldoende afgerond  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen:  
De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn visie, 
de kansen die hij in de markt ziet en het duurzame concurrentievoordeel 
van de organisatie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in een vacuüm 
werkt is de CE’er een bruggenbouwer, die zowel kennis als mensen 
verbindt.   

Algemene omschrijving  

Het ontwikkelen van de Engelse spreekvaardigheid in zakelijke context op 
C1 niveau (ERK) door middel van blended learning en workshops. 
Communication during Business games, Presenting / Pitching yourself 
and your products and spontaneously answering questions in a product or 
service- related context. The Language of Meetings and Negotiations.  

Samenhang  
In een zakelijke context spreken op C1 niveau sluit aan op eerdere 
mondelinge vaardigheden in de onderwijseenheden AIO, BISS, CAMT, 
DEXP  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  
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Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  
Zie algemene omschrijving  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

Sales/IMS (GSAL en GIMS studenten) > 
International Negotiations  Mark Powell  ISBN:9780521149921  
Marketing (GMAR studenten) > Business English Speaking 
Advanced Masterclass  Marc Roche  
ISBN:9781699525593  

Verplichte software 

/ verplicht materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria   

Vloeiend en spontaan kunnen spreken en in staat 
zijn onverwachte (niet voorbereide) vragen te kunnen 
beantwoorden. Correct en flexibel (zakelijk) 
woordgebruik en zinsbouw. Nauwelijks grammaticale 
fouten. Correct gebruik van structuur en linking. 
Goede uitspraak en gevarieerde intonatie. Is in staat 
de boodschap op C1 niveau (Europees Referentie 
Kader) over te brengen. 
 
• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 

mondelinge assessment, wordt een cijfer 1,0 
ingevoerd 

• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het 
mondelinge assessment, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en student zonder feedback 
naar de (eventuele) herkansing gaat.  

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris   Mondeling Business English Speaking Advanced  

Code (deel)tentamen Alluris GENG1A.4  

Tentamenvorm  Mondeling  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  2  

Tentamenmoment  P2, P4  

Herkansing  In overleg met docent  

Duur tentamen   
15 minuten  (pitch is minimaal 5 minuten, daarnaast 
3-4 minuten voor het beantwoorden van vragen) 

Toegestane hulpmiddelen  Presentatie (PP, Prezi)  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100%  
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Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    
In overleg met docent  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  In overleg met docent  

  
  

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   

Toegevoegd bij algemene omschrijving en bij Beoordelingscriteria: In 
staat zijn onverwachte (niet voorbereide) vragen te kunnen 
beantwoorden. Toelichting op duur van de pitch. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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H-Cluster 
 

HIMS Internationaal Marketing & Sales    

(Voor studenten gestart in de hoofdfase vanaf 1 september 2019) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Afstudeerjaar H-IMS: de afstudeerstage 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
HIMS 

Opleiding / doelgroep Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Intekenen onderwijs  

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 80 
Uren voorbereiding/zelfstudie 620 
Totale studentbelasting (uren) 700 

 

 

Ingangseisen 
Gestart mag worden als GIMS1A.4 met een voldoende is afgesloten en 
het afstudeervoorstel ontvankelijk is verklaard.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Business Development (IMS): 
De CE'er ontwikkelt onder verantwoordelijkheid van zijn manager 
zelfstandig creatieve manieren om groei bij de klant te realiseren, zodat 
de omzetbijdragen van de klant groeit of er nieuwe business gecreëerd 
wordt. Hij houdt daarbij rekening met de sterkten van de eigen organisatie 
en die van ketenpartners, het verdienmodel van de klant en het eigen 
verdienmodel. Hij communiceert zijn ideeën helder aan en creëert 
draagvlak onder collega’s en management.    
 
Realiseren (IMS): 
De CE'er legt zelfstandig contacten met potentiële internationale 
ketenpartners, onderhoudt deze en bouwt deze ook verder uit. Daarbij 
rekening houdend met interculturele verschillen, opdat de gekozen 
groeistrategie binnen het beleid van de organisatie en met het juiste 
resultaat uitgevoerd kan worden. De CE'er formuleert zelfstandig 
actieplannen op basis van beleid en voert deze uit zodanig dat deze 
bijdragen aan de groei en evalueert de resultaten door middel van 
passende controletools.   
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Algemene omschrijving 

In het H-cluster, het laatste semester van het afstudeerjaar, toont de 
student de eindkwalificaties business development en realiseren op het 
beoogd eindniveau aan. Activiteiten en werkvormen vinden deels online 
en/of op afstand plaats. 
 
Het H-cluster is een 4-daagse (32 uur) afstudeerstage op een 
commerciële afdeling (marketing of sales) van een (internationaal) bedrijf 
gedurende een periode van 21 weken.  
Tijdens de afstudeerstage implementeert de student de in het G-cluster 
ontwikkelde adviesmodel. Het resultaat van deze implementatie wordt 
voor het afstudeerbedrijf uitgewerkt in een adviesplan. Hiernaast voert de 
student nog zelfstandig projecten uit binnen het afstudeerbedrijf.  
Ongeveer 8 uur per week is er ruimte voor overleg met de 
afstudeerbegeleider(s), het HUB-team, uitwerking portfolio en/of andere 
opleiding gerelateerde activiteiten online of op de HAN. 
 
Alvorens de student start bij het afstudeerbedrijf maakt de student een 
afstudeervoorstel. In dit voorstel beschrijft de student op welke wijze het 
generieke adviesplan meerwaarde heeft voor het afstudeerbedrijf en haar 
strategie. De student geeft ook aan welke projecten hij binnen de 
beschikbare tijd zelfstandig gaat uitvoeren. Het afstudeervoorstel moet 
ontvankelijk verklaard zijn door de afstudeerbegeleider(s) voordat de 
student bij het afstudeerbedrijf daadwerkelijk kan beginnen.   
 
De afstudeerstage start met het maken van een projectplan. Dit 
projectplan vormt de weg van de student in zijn ontwikkeling van de 
competenties tot het beoogde eindniveau. In dit projectplan maakt de 
student een heldere planning van activiteiten die hij gaat uitvoeren. Ook 
geeft hij voor de verschillende deelprojecten aan wat het eindresultaat 
moet gaan zijn. De student bepaalt in samenspraak met de 
afstudeerbegeleider(s) en de bedrijfscoach het proces. 
 
De student verzorgt aan het einde van de afstudeerstage een impactvolle 
bedrijfspresentatie op locatie waar betrokkenen vanuit het afstudeerbedrijf 
voor worden uitgenodigd. In deze presentatie onderbouwt de student het 
advies naar aanleiding van de implementatie en/of initieert vervolgstappen 
ten aanzien van de projecten. De student voorziet het afstudeerbedrijf van 
een overdrachtsplan.  
 
De implementatie van het adviesmodel, het projectplan, 
ervaringsverslagen over uitvoering van de deelproject(-en), 360 graden 
feedback van derden, de bedrijfspresentatie en het advies- en 
overdrachtsplan zijn onderdelen die opgenomen dienen te worden in het 
portfolio van de student. Ze gelden als bewijs waarmee de student 
verantwoording geeft voor zijn aanpak en zijn achterliggende denk- en 
beslissingsprocessen. Aan de hand van het portfolio en een afsluitend 
assessmentgesprek toont de student aan professioneel te kunnen 
handelen en te kunnen reflecteren volgens het vereiste gedrag en 
gewenste niveau. 

Samenhang 
In het afstudeerjaar (G-cluster + H-cluster) heeft de student alle 
eindkwalificaties op het beoogd eindniveau aangetoond.  

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 
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Activiteiten en/of 

werkvormen 

Stage, coaching, intervisie, workshops en projecten. Activiteiten en 
werkvormen vinden deels ook online en/of op afstand plaats. 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

n.v.t. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 

n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 

n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

HIMS1A.4 

 

In deze OWE beoordelen we het competentieniveau van de student door 
middel van een mondeling assessment (.4). De student schrijft een 
persoonlijk portfolio als input en voorwaarde voor dit assessment.  
In het assessmentgesprek bevragen we de student aan de hand van 
vooraf vastgestelde criteria om te achterhalen of de student de 
eindkwalificaties op een voldoende niveau beheerst. De eindkwalificaties 
zijn: 
 
• Business development: 

Criterium 1: B1 Business development I 
Criterium 2: B2 Business development II 

• Realiseren: 
Criterium 3: R3 Realiseren  
Criterium 4: R4 Professionalisering I (EIGEN KEUZE SKILL) 
Criterium 5: R5 Professionalisering II (EIGEN KEUZE SKILL) 

 
Als voorbereiding op het assessmentgesprek levert de student een 
schriftelijk persoonlijk portfolio in op een vastgestelde deadline  bij de 
assessoren. In dit persoonlijke portfolio levert de student bewijs voor het 
bereiken van de eindkwalificaties en reflecteert hij (schriftelijk) op de 
vereiste criteria van beide eindkwalificaties. Het persoonlijk portfolio moet 
ontvankelijk zijn voor deelname aan het assessmentgesprek (toetskans). 
Ontvankelijkheid bepalen we aan de hand van een aantal vaststaande 
eisen die zijn opgenomen in een ontvankelijkheidsformulier. Het volgende 
is van toepassing bij het indienen van het persoonlijk portfolio:  
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het 
product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
 

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 
 

Code (deel)tentamen 

OSIRIS 
 

Naam (deel)tentamen 

Alluris 
Portfolio-assessment 
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Code (deel)tentamen Alluris HIMS1A.4 

Tentamenvorm 
Toetsing bestaat uit een mondeling assessment. De student schrijft een 
persoonlijk portfolio als input en voorwaarde voor dit assessment.   

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 
herkansingsmogelijkheid binnen 2 weken. 

Duur tentamen  n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenhede

n/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023    

Het volgen van de onderwijseenheidis inschrijving voor de toetsing. 
 

Intekenen en uittekenen 

voor 

(deel)tentamengelegenhede

n vanaf 1 februari 2023 

 

Nabespreking en inzage 
De student kan n.a.v. de beoordeling een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming van de eindbeoordeling te bespreken.  

 
 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

Per 1 februari 2023 wordt de rol van de STC’er en de Tutor 
samengevoegd tot die van één afstudeerbegeleider. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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HSAL Sales 

(Voor studenten gestart in de hoofdfase vanaf 1 september 2019) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Afstudeerjaar H-Sales: de afstudeerstage 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris 
HSAL 

Opleiding / doelgroep Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Intekenen onderwijs  

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 80 
Uren voorbereiding/zelfstudie 620 
Totale studentbelasting (uren) 700 

 

 

Ingangseisen 
Gestart mag worden als GSAL1A.4 met een voldoende is afgesloten en 
het afstudeervoorstel ontvankelijk is verklaard.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Business Development (Sales): 
De CE’er ontwikkelt op basis van onderzoek en analyse zelfstandig 
oplossingen voor klantgroepen van het afstudeerbedrijf. Hij weet 
stakeholders te interesseren, te behouden en/of te ontwikkelen tot 
ambassadeurs. Hij heeft oog voor verschillende belangen en kan 
draagvlak creëren voor zijn ideeën. 
 
Realiseren (Sales): 
De CE'er is in staat om zelfstandig klanten te beheren of verder te 
ontwikkelen door initiatief te nemen in het uitvoeren van de benodigde 
activiteiten die bijdragen aan het beoogde sales resultaat. Hij  beschikt 
over salesvaardigheden die hem helpen om klanten aan zich te binden en 
hen te voorzien van alternatieve, creatieve en duurzame oplossingen en 
suggesties. Hij is klantgericht, kan goed verbaal en schriftelijk 
communiceren met alle stakeholders en werkt binnen gestelde deadlines 
naar een positief resultaat voor zowel zijn klant als eigen organisatie.  

Algemene omschrijving 

In het H-cluster, het laatste semester van het afstudeerjaar, toont de 
student de eindkwalificaties business development en real iseren op het 
beoogd eindniveau aan. Activiteiten en werkvormen vinden deels online 
en/of op afstand plaats. 
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Het H-cluster is een 4-daagse (32 uur) afstudeerstage op een 
commerciële afdeling (marketing of sales) van een (internationaal) bedrijf 
gedurende een periode van 21 weken.  
Tijdens de afstudeerstage implementeert de student de in het G-cluster 
ontwikkelde adviesmodel. Het resultaat van deze implementatie wordt 
voor het afstudeerbedrijf uitgewerkt in een adviesplan. Hiernaast voert de 
student nog zelfstandig projecten uit binnen het afstudeerbedrijf.  
Ongeveer 8 uur per week is er ruimte voor overleg met de 
afstudeerbegeleider(s), het HUB-team, uitwerking portfolio en/of andere 
opleiding gerelateerde activiteiten online of op de HAN. 
 
Alvorens de student start bij het afstudeerbedrijf maakt de student een 
afstudeervoorstel. In dit voorstel beschrijft de student op welke wijze het 
generieke adviesplan meerwaarde heeft voor het afstudeerbedrijf en haar 
strategie. De student geeft ook aan welke projecten hij binnen de 
beschikbare tijd zelfstandig gaat uitvoeren. Het afstudeervoorstel moet 
ontvankelijk verklaard zijn door de afstudeerbegeleider(s) voordat de 
student bij het afstudeerbedrijf daadwerkelijk kan beginnen.   
 
De afstudeerstage start met het maken van een projectplan. Dit 
projectplan vormt de weg van de student in zijn ontwikkeling van de 
competenties tot het beoogde eindniveau. In dit projectplan maakt de 
student een heldere planning van activiteiten die hij gaat uitvoeren. Ook 
geeft hij voor de verschillende deelprojecten aan wat het eindresultaat 
moet gaan zijn. De student bepaalt in samenspraak met de 
afstudeerbegeleider(s) en de bedrijfscoach het proces. 
 
De student verzorgt aan het einde van de afstudeerstage een impactvolle 
bedrijfspresentatie op locatie waar betrokkenen vanuit het afstudeerbedrijf 
voor worden uitgenodigd. In deze presentatie onderbouwt de student het 
advies naar aanleiding van de implementatie en/of initieert vervolgstappen 
ten aanzien van de projecten. De student voorziet het afstudeerbedrijf van 
een overdrachtsplan.  
 
De implementatie van het adviesmodel, het projectplan, 
ervaringsverslagen over uitvoering van de deelproject(-en), 360 graden 
feedback van derden, de bedrijfspresentatie en het advies- en 
overdrachtsplan zijn onderdelen die opgenomen dienen te worden in het 
portfolio van de student. Ze gelden als bewijs waarmee de student 
verantwoording geeft voor zijn aanpak en zijn achterliggende denk- en 
beslissingsprocessen. Aan de hand van het portfolio en een afsluitend 
assessmentgesprek toont de student aan professioneel te kunnen 
handelen en te kunnen reflecteren volgens het vereiste gedrag en 
gewenste niveau. 

Samenhang 
In het afstudeerjaar (G-cluster + H-cluster) heeft de student alle 
eindkwalificaties op het beoogd eindniveau aangetoond.  

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Stage, coaching, intervisie, workshops en projecten. Activiteiten en 
werkvormen vinden deels ook online en/of op afstand plaats. 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

n.v.t. 
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Verplichte software / 

verplicht materiaal 

n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 

n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

HSAL1A.4 

 

In deze OWE beoordelen we het competentieniveau van de student door 
middel van een mondeling assessment (.4). De student schrijft een 
persoonlijk portfolio als input en voorwaarden voor dit assessment.  
In het assessmentgesprek bevragen we de student aan de hand van 
vooraf vastgestelde criteria om te achterhalen of de student de 
eindkwalificaties op een voldoende niveau beheerst. De eindkwalificaties 
zijn: 
 
• Business development: 

Criterium 1: B1 Business development I 
Criterium 2: B2 Business development II 

• Realiseren: 
Criterium 3: R3 Realiseren  
Criterium 4: R4 Professionalisering I (EIGEN KEUZE SKILL) 
Criterium 5: R5 Professionalisering II (EIGEN KEUZE SKILL) 

 
Als voorbereiding op het assessmentgesprek levert de student een 
schriftelijk persoonlijk portfolio in op een vastgestelde deadline  bij de 
assessoren. In dit persoonlijke portfolio levert de student bewijs voor het 
bereiken van de eindkwalificaties en reflecteert hij (schriftelijk) op de 
vereiste criteria van beide eindkwalificaties. Het persoonlijk portfolio moet 
ontvankelijk zijn voor deelname aan het assessmentgesprek (toetskans). 
Ontvankelijkheid bepalen we aan de hand van een aantal vaststaande 
eisen die zijn opgenomen in een ontvankelijkheidsformulier. Het volgende 
is van toepassing bij het indienen van het persoonlijk portfolio:  
 
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het 
product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
 

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 
 

Code (deel)tentamen 

OSIRIS 
 

Naam (deel)tentamen 

Alluris 
Portfolio-assessment 

Naam (deel)tentamen 

Alluris 
HSAL1A.4 

Tentamenvorm 
Toetsing bestaat uit een mondeling assessment. De student schrijft een 
persoonlijk portfolio als input en voorwaarden voor dit assessment.  
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Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 
herkansingsmogelijkheid binnen 2 weken. 

Duur tentamen  n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenhede

n/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023    

Het volgen van de onderwijseenheid is inschrijving voor de toetsing. 
 

Intekenen en uittekenen 

voor 

(deel)tentamengelegenhede

n vanaf 1 februari 2023 

 

Nabespreking en inzage 
De student kan n.a.v. de beoordeling een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming van de eindbeoordeling te bespreken.  

 
 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

Per 1 februari 2023 wordt de rol van de STC’er en de Tutor 
samengevoegd tot die van één afstudeerbegeleider. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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HMAR Marketing 

 
(Voor studenten gestart in de hoofdfase vanaf 1 september 2019) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Afstudeerjaar H-Marketing: de afstudeerstage 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid HMAR 

Opleiding / doelgroep Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Intekenen onderwijs  

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 80 
Uren voorbereiding/zelfstudie 620 
Totale studentbelasting (uren) 700 

 

 

Ingangseisen 
Gestart mag worden als GMAR1A.4  met een voldoende is afgesloten en 
het afstudeervoorstel ontvankelijk is verklaard.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Business Development (Marketing): 
De CE'er ontwikkelt zelfstandig creatieve concepten en zoekt daarvoor 
actief naar actuele (markt)ontwikkelingen en past deze toe in zijn 
concepten, waarbij hij rekening houdt met belangen van verschillende 
stakeholders en de sterkten van de organisatie om groei te realiseren en 
zorgt voor draagvlak onder belanghebbenden. Hij deelt gevonden 
inzichten met zijn collega’s om de organisatie te versterken.  
 
Realiseren (Marketing): 
De CE'er implementeert zelfstandig zijn adviezen over marketing strategie 
bij eigen klanten of in de eigen organisatie en is verantwoordelijk voor de 
behaalde resultaten. Hij creëert draagvlak voor veranderingen, 
verantwoordt zijn keuzes binnen de implementatie door analyse en kennis 
van theorie over (digitale) marketing en verandermanagement. Hij laat 
een helicopterview zien door rekening te houden met alle markt- en 
bedrijfsaspecten en het beschikbare budget. 

Algemene omschrijving 
In het H-cluster, het laatste semester van het afstudeerjaar, toont de 
student de eindkwalificaties business development en realiseren op het 
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beoogd eindniveau aan. Activiteiten en werkvormen vinden deels online 
en/of op afstand plaats. 
 
Het H-cluster is een 4-daagse (32 uur) afstudeerstage op een 
commerciële afdeling (marketing of sales) van een (internationaal) bedr ijf 
gedurende een periode van 21 weken.  
Tijdens de afstudeerstage implementeert de student de in het G-cluster 
ontwikkelde adviesmodel. Het resultaat van deze implementatie wordt 
voor het afstudeerbedrijf uitgewerkt in een adviesplan. Hiernaast voert de 
student nog zelfstandig projecten uit binnen het afstudeerbedrijf.  
Ongeveer 8 uur per week is er ruimte voor overleg met de 
afstudeerbegeleider(s), het HUB-team, uitwerking portfolio en/of andere 
opleiding gerelateerde activiteiten online of op de HAN. 
 
Alvorens de student start bij het afstudeerbedrijf maakt de student een 
afstudeervoorstel. In dit voorstel beschrijft de student op welke wijze het 
generieke adviesplan meerwaarde heeft voor het afstudeerbedrijf en haar 
strategie. De student geeft ook aan welke projecten hij binnen de 
beschikbare tijd zelfstandig gaat uitvoeren. Het afstudeervoorstel moet 
ontvankelijk verklaard zijn door de afstudeerbegeleider(s) voordat de 
student bij het afstudeerbedrijf daadwerkelijk kan beginnen.   
 
De afstudeerstage start met het maken van een projectplan. Dit 
projectplan vormt de weg van de student in zijn ontwikkeling van de 
competenties tot het beoogde eindniveau. In dit projectplan maakt de 
student een heldere planning van activiteiten die hij gaat uitvoeren. Ook 
geeft hij voor de verschillende deelprojecten aan wat het eindresultaat 
moet gaan zijn. De student bepaalt in samenspraak met de 
afstudeerbegeleider(s) en de bedrijfscoach het proces. 
 
De student verzorgt aan het einde van de afstudeerstage een impactvolle 
bedrijfspresentatie op locatie waar betrokkenen vanuit het afstudeerbedrijf 
voor worden uitgenodigd. In deze presentatie onderbouwt de student het 
advies naar aanleiding van de implementatie en/of initieert vervolgstappen 
ten aanzien van de projecten. De student voorziet het afstudeerbedrijf van 
een overdrachtsplan.  
 
De implementatie van het adviesmodel, het projectplan, 
ervaringsverslagen over uitvoering van de deelproject(-en), 360 graden 
feedback van derden, de bedrijfspresentatie en het advies- en 
overdrachtsplan zijn onderdelen die opgenomen dienen te worden in het 
portfolio van de student. Ze gelden als bewijs waarmee de student 
verantwoording geeft voor zijn aanpak en zijn achterliggende denk- en 
beslissingsprocessen. Aan de hand van het portfolio en een afsluitend 
assessmentgesprek toont de student aan professioneel te kunnen 
handelen en te kunnen reflecteren volgens het vereiste gedrag en 
gewenste niveau. 
 

Samenhang 
In het afstudeerjaar (G-cluster + H-cluster) heeft de student alle 
eindkwalificaties op het beoogd eindniveau aangetoond.  

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Stage, coaching, intervisie, workshops en projecten. Activiteiten en 
werkvormen vinden deels ook online en/of op afstand plaats. 
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Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

n.v.t. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 

n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 

n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

HMAR1A.4  
 

In deze OWE beoordelen we het competentieniveau van de student door 
middel van een mondeling assessment (.4). De student schrijft een 
persoonlijk portfolio als input en voorwaarden voor dit assessment.  
In het assessmentgesprek bevragen we de student aan de hand van 
vooraf vastgestelde criteria om te achterhalen of de student de 
eindkwalificaties op een voldoende niveau beheerst. De eindkwalificaties 
zijn: 
 

• Business development: 
Criterium 1: B1 Business development I 
Criterium 2: B2 Business development II 

• Realiseren: 
Criterium 3: R3 Realiseren  
Criterium 4: R4 Professionalisering I (EIGEN KEUZE SKILL) 
Criterium 5: R5 Professionalisering II (EIGEN KEUZE SKILL) 

 
Als voorbereiding op het assessmentgesprek levert de student een 
schriftelijk persoonlijk portfolio in op een vastgestelde deadline bij de 
assessoren. In dit persoonlijke portfolio levert de student bewijs voor het 
bereiken van de eindkwalificaties en reflecteert hij (schriftelijk) op de 
vereiste criteria van beide eindkwalificaties. Het persoonlijk portfolio moet 
ontvankelijk zijn voor deelname aan het assessmentgesprek (toetskans). 
Ontvankelijkheid bepalen we aan de hand van een aantal vaststaande 
eisen die zijn opgenomen in een ontvankelijkheidsformulier. Het volgende 
is van toepassing bij het indienen van het persoonlijk portfolio: 
 
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 

geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het 
product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
 

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 
 

Code (deel)tentamen 

OSIRIS 
 

Naam (deel)tentamen 

Alluris 
Portfolio-assessment 

Code (deel)tentamen Alluris HMAR1A.4 
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Tentamenvorm 
Toetsing bestaat uit een mondeling assessment. De student schrijft een 
persoonlijk portfolio als input en voorwaarde voor dit assessment.  

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 
herkansingsmogelijkheid binnen 2 weken. 

Duur tentamen  n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenhede

n/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023    

Het volgen van de onderwijseenheid is inschrijving voor de toetsing. 
 

Intekenen en uittekenen 

voor 

(deel)tentamengelegenhede

n vanaf 1 februari 2023 

 

Nabespreking en inzage 
De student kan n.a.v. de beoordeling een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming van de eindbeoordeling te bespreken.  

 
 
 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

Per 1 februari 2023 wordt de rol van de STC’er en de Tutor 
samengevoegd tot die van één afstudeerbegeleider. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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VR4JR Vrije Ruimte  

(Voor studenten gestart in de hoofdfase vanaf 1 september 2019) 

   

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig 
 

Naam onderwijseenheid 

Alluris  
Vrije Ruimte 4JR 

Code onderwijseenheid 

OSIRIS 
 

Code onderwijseenheid 

Alluris   
VR4JR  

Opleiding / doelgroep  Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode  P1 en/of P2 en/of P3 en/of P4  

Intekenen onderwijs  

Studiepunten/  
studielast  

Verplicht  
Studiepunten: 5 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  variërend 0-140*  
Uren voorbereiding/zelfstudie  variërend 0-140*  
Totale studentbelasting (uren)  140  
  
De hoeveelheid contacturen en/of uren voorbereiding/zelfstudie kunnen 
verschillend zijn en afhankelijk van de wijze waarop de student de skill(s) 
wenst te ontwikkelen middels de aangeboden onderdelen.  

Ingangseisen  
De ingangseisen kunnen verschillend zijn en afhankelijk van de wijze 
waarop de student de skill(s) wenst te ontwikkelen middels de aangeboden 
onderdelen.  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  Koers bepalen  

Algemene omschrijving  

  
De student zet binnen deze onderwijseenheid zelfstandig koers uit aan zijn 
eigen leerproces door commerciële skills verder te ontwikkelen waarover een 
afgestudeerd commercieel professional behoort te beschikken teneinde een 
goede beroepsprofessional te worden.   
  
De vraag die de student zichzelf stelt, is: waar wil ik mij verder in 

ontwikkelen? De 12 skills waarover een afgestudeerd commercieel 
professional moet beschikken, zijn hierin leidend. De student maakt een 
keuze op welke skill(s) hij zich verder wil ontwikkelen. De student krijgt de 
mogelijkheid om deze skill(s) te ontwikkelen door deel te nemen aan één (1) 
onderwijs- of een praktijkonderdeel. De Vrije Ruimte coördinator(-en) bepalen 
het aanbod binnen deze onderwijseenheid. De volgende onderdelen worden 
binnen deze onderwijseenheid aangeboden:   

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 258 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 162 van 276 
 

 

Onderdelen:  
1. Engels (voorbereiding op het Cambridge C1 

Business Higher examen) > VR4ENGCAM1A.9 (vink)  
2. Duits > VR4DU1A.9 (cijfer)  

(wordt uitsluitend aangeboden in september) 
3. Spaans op 0-niveau > VR4SP1A.9 (cijfer) 
4. Persoonlijk leiderschap (cursus persoonlijke ontwikkeling) > 

VR4PSLEID1A.9 (vink)  
5. Sales challenge (Dutch, European, American) > 

VR4SALECH1A.9  (vink) 
6. Lid GREEN OFFICE > VR4VGREEN1A.9 (vink)  
7. Praktijkopdracht: > VR4PRAKT1A.9 (vink) 

8. Eigen invulling > VR4VRIJ1A.9 (vink)   
  
Elk bovenstaand onderwijs- en/of praktijk onderdeel (van 1 t/m 8) bestaat uit 
140 studiebelastingsuren (SBU). De student dient binnen deze 
onderwijseenheid een tijdsinvestering van totaal 140 SBU’s te realiseren. In 
Alluris worden alle invullingen met een cijfer (Duits en Spaans), V of NV 
geregistreerd. Het eindassessment wordt met een cijfer beoordeeld.  
  
De randvoorwaarden voor deelname aan het assessment zijn: 
• Voldoende afronding invullingen (cijfer/V/NV) 
• Logboek+urenregistratie (1x 140 uren) 
• Minimaal 2 bewijsstukken per ontwikkelde skill 

  
De student toont uiteindelijk, na succesvolle afronding van een onderwijs - 
en/of praktijk onderdeel, middels een mondelinge verdediging aan in hoeverre 
het gekozen onderdeel daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het leerproces en 
ontwikkeling in de skills van de student. De STC beoordeelt deze mondelinge 
verdediging met een cijfer.  
  
De student maakt zelfstandig een keuze m.b.t. tot de invulling en bespreekt 
de gemaakte keuze met zijn studentcoach (STC) middels het invullen van 
een spindiagram en het invulformulier Vrije Ruimte waarop de student de 
gekozen skill(s), een motivatie van de gemaakte keuze, de wijze van reflectie 
en welke bewijslasten hij gaat verzamelen invult. De STC vervult hierin de rol 
van coach en ondersteunt hiermee de student in zijn leerproces. De 
ondersteunende en coachende rol van de STC is hier essentieel in de 
opbouw van zelfsturing.  
  
De rol van de Vrije Ruimte coördinatoren is als volgt: 
• Faciliteren van de inschrijvingen en indelingen 
• Het op de hoogte stellen van studenten en STC’ers  
• Het goedkeuren van externe opdrachten die binnenkomen via het 

Business Service Center, die daarna op het stageportal wordt geplaatst 
(praktijkopdracht) 

• Het goedkeuren van de werkplekscan bij een zelfgezochte stage 
• Het goedkeuren van de one-pager van de eigen invulling (dit wordt ook 

door de STC gedaan) 

  

Samenhang  

De onderwijseenheid sluit aan op de onderwijsvisie binnen het curriculum. 
Met name de volgende bouwstenen van HILL (High Impact 
Learning that Lasts; Dochy, 2015) zijn van toepassing:  
  

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 259 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 163 van 276 
 

Zelfmanagement: student moet zichzelf leren managen en neemt daarin 
steeds meer zijn eigen verantwoordelijkheid, niet alleen in wat hij leert, maar 
ook in hoe hij leert. Daarbij wordt gecoacht op het leren 
overzien van  de consequenties van zijn keuzes en gedrag, zowel op 
vakinhoudelijk als persoonlijk gebied. De student reflecteert op zichzelf, niet 
alleen op zichzelf als handelend persoon, maar ook op het afgeleverde 
resultaat (kritische houding) en niet alleen na afloop van een OWE, maar ook 
tijdens het handelen.  
  
Coöperatie, interactie en coaching: studenten leren in netwerken 
(opleiding, werkveld, lectoraat, HAN Green Office): ze leren interactief, met 
en van elkaar en ze krijgen feedback vom een gedeeld doel te bereiken. Door 
een veilige leeromgeving te creëren en elkaar te vertrouwen, krijgen 
studenten de kans kennis op te 
bouwen, waarbij  inhoudelijke meningsverschillen mogen bestaan en fouten 
mogen worden gemaakt.   
  
Van een toekomstige commercieel professional wordt gevraagd dat hij zijn 
eigen ontwikkeling kan sturen. Studenten dienen te worden voorbereid om 
blijvend aan hun professionele ontwikkeling te werken.   
 
Ook in het 2e jaar wordt een onderwijseenheid Vrije Ruimte aangeboden, 
maar dan onder de naam Vrije Ruimte 2JR (VR2JR).   

Deelnameplicht onderwijs  

De student committeert zich aan de aanwezigheidsverplichting van de door 
hem gemaakte en bevestigde keuze op de aangeboden onderdelen. 
Afwijkingen op de eerder gemaakte keuze dienen altijd te worden 
overlegd met de STC en de Coördinator Vrije Ruimte.  

Maximumaantal 

deelnemers  

Het is mogelijk dat er bij onderdelen sprake is van een minimum en maximum 
aantal deelnemers en/of ingangseisen w.o. intakegesprek of eerder 
gevolgde OWE's. Het is aan de student om hier rekening mee te houden bij 
het maken van de keuze van de invulling.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.   

Activiteiten en/of 

werkvormen  

De activiteiten en/of werkvormen kunnen verschillend zijn en afhankelijk van 
de wijze waarop de student de skill(s) wenst te ontwikkelen middels de 
aangeboden onderdelen.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

De verplichte literatuur/beschrijving “leerstof” kan verschillend zijn en 
afhankelijk van de wijze waarop de student de skill(s) wenst te ontwikkelen 
middels het aangeboden onderdeel.  

Verplichte software 

/verplicht materiaal  

De verplichte software/het verplicht materiaal kan verschillend zijn en 
afhankelijk van de wijze waarop de student de skill(s) wenst te ontwikkelen 
middels het aangeboden onderdeel.   

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  

Eventuele eigen financiële bijdrage kan verschillend zijn en afhankelijk van de 
wijze waarop de student de skill(s) wenst te ontwikkelen 
middels het aangeboden onderdeel.   

  

3. Tentaminering  

Beoordelings-criteria   

Tentaminering:  
De student toont op geheel eigen wijze, na 
succesvolle afronding van twee onderwijs- en/of 
praktijk onderdelen, middels een mondelinge 
verdediging aan in hoeverre de gekozen onderdelen 
daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het 
leerproces en de ontwikkeling van de skills van de 
student. De studentcoach beoordeelt deze 
mondelinge verdediging op:  
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1. Ontvankelijkheidscriteria  

  
De randvoorwaarden voor deelname aan het 
assessment zijn: 
• Voldoende afronding invullingen (cijfer/V/NV) 
• Logboek+urenregistratie (1x 140 uren) 
• Minimaal 2 bewijsstukken per ontwikkelde skill 

  
2. Beoordelingscriteria  
  
Onderbouwing:   
• Bronnen worden aangehaald ter validatie van 

urenverantwoording  
• De student toont voldoende redeneervermogen  
• De student heeft opgedane inzichten vanuit de 

gekozen onderdelen adequaat verbonden aan zijn 
gekozen skills en zijn leerproces   

• De student reflecteert op het ontwikkelingsproces 
en verwoordt met inzicht welke zaken hij/zij de 
volgende keer hetzelfde/anders zou doen. 

  
Communicatie:  
• De wijze van communicatie binnen het mondeling 

is begrijpelijk en professioneel.  
• De student verdedigt de gemaakte keuzes in zijn 

leerproces op een professionele wijze.  
  
Eindbeoordeling: Cijfer in Alluris bij aantoonbaar 
voldaan aan ontvankelijkheidscriteria. 
  
 

• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
wordt het cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
de student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Vrije Ruimte Mondelinge Verdediging  

Code (deel)tentamen Alluris 
  
VR4JR1A.4  
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Tentamenvorm  Mondelinge opdracht  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  2  

Tentamenmoment  In overleg met beoordelaar  

Herkansing  In overleg met beoordelaar  

Duur tentamen   30 min  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   
5,5  
  

Weging   100%   

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    

Na het voldoen aan randvoorwaarden en ingeleverd 
via Handin, vraagt de student op eigen initiatief het 
assessment aan bij zijn STC. 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  Direct na afname  

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
Randvoorwaarden zijn aangescherpt. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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HAO Afstudeeropdracht (IT3)  

(Voor studenten gestart in de hoofdfase vóór 1 september 2019) 

 

   

1. Algemene informatie   

Naam onderwijseenheid 

lang Nederlandstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

lang Engelstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

kort Nederlandstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

kort Engelstalig  
  

Naam onderwijseenheid 

Alluris   
Afstudeeropdracht   

Code onderwijseenheid 

OSIRIS  
  

Code onderwijseenheid 

Alluris  
HAO (IT3)   

Opleiding / doelgroep   Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase 

Onderwijsperiode   H-cluster, deze OWE wordt 4x per studiejaar aangeboden.   

Intekenen onderwijs    

Studiepunten/   
studielast   

Studiepunten: 30 EC   
   
   Aantal klokuren   
Contacturen   43   

Uren voorbereiding/zelfstudie   797   
Totale studentbelasting (uren)   840   
   
   

Ingangseisen   

Een student mag met de afstudeeropdracht (AOD) starten, als alle OWE´s van 
de clusters C t/m G met succes zijn afgesloten. Uitzonderingen hierop i.o.m. 
SSLB´er.   
   
De student voert een opdracht uit bij een onderneming in Nederland of in het 
buitenland of kiest voor een eigen ondernemingsplan.   

   

2. Inhoud en organisatie   

Eindkwalificaties   

Competenties 2, 3, 4, 5, 10 en 11    
   
2. (Markt)onderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en 
evalueren van (markt)onderzoek.   
   
3. Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van 
enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne 
bedrijfsprocessen en bedrijfscultuur, als onderdeel van de waardeketen, en 
anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of 
internationale markt op basis van relevante nationale en internationale 
trends.   
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4. Marketing. Het ontwikkelen van marketingbeleid voor een (internationale)  
onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van 
gemaakte keuzes.   
   
5. Marketing. Het opstellen, uitvoeren en bijstellen en evalueren van 
plannen vanuit het marketingbeleid   
   
10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe 
communicatie met de partijen in het commerciële werkveld.   
   
11. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk). De communicatie die een 
persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld.   

Algemene omschrijving   

   
In het vierde studiejaar is het laatste onderdeel de afstudeeropdracht. Het 
vinden van een goedgekeurde opdracht a.d.h.v. een afstudeervoorstel, of bij 
een ondernemingsplan een vooronderzoek, is een belangrijk onderdeel 
voorafgaand aan deze onderwijseenheid. Aan de afstudeeropdracht wordt 
21 weken gewerkt (30 studiepunten) met een maximum van 27 weken.    
   
De AOD is geen stage maar een op basis van onderzoek en analyse 
gegenereerd operationeel advies op een commercieel vraagstuk, dat zich 
ophoudt in een strategische context.    
   
Een afstudeeropdracht betreft een operationeel advies met een planmatig 
karakter, ingebed in een strategische context dat is onderbouwd door 
onderzoek en analyse.    
   
Voorbeelden van afstudeerproducten:   
• marketingplan;   
• exportplan;   
• verkoopplan;   
• (online-)communicatieplan;   
• ondernemingsplan.   
   
De praktijkcoördinator verzamelt afstudeeropdrachten waar studenten uit 
kunnen kiezen. Studenten kunnen zelf een ook onderwerp ter goedkeuring 
voorleggen aan de praktijkcoördinator.   
   
Leerdoelen    
Door middel van de afstudeeropdracht toont de student aan dat hij in staat 
is tot:   
• het onderkennen en begrijpen van het commerciële vraagstuk;   
• het onderkennen en begrijpen van de impact en het belang van    

datzelfde commerciële vraagstuk;   
• het plannen, organiseren en uitvoeren van onderzoek (intern en extern);   
• creëren van draagvlak op alle niveaus, binnen en buiten de organisatie     

door interviewen, luisteren, presenteren, overtuigen, onderhandelen;   
• reflecteren op eigen handelen en het effect daarvan op anderen;   
• een gedegen onderbouwing door relevante informatie en heldere 

methodologie, analyse en verantwoording;   
• juiste toepassing van relevante theorie op strategisch niveau;   
• bruikbare beleidsoplossingen met haalbaar implementatieplan en    

correcte onderbouwing in budget en verdienmodel;   
• verdediging en reflectie op plan met conclusies en aanbevelingen.   
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Samenhang   Het niveau van deze OWE is: 3   
Deze onderwijseenheid is de laatste binnen het onderwijsprogramma CE.   

Deelnameplicht onderwijs   n.v.t.   

Maximumaantal deelnemers   n.v.t.   

Compensatiemogelijkheid   n.v.t.   

Activiteiten en/of werkvormen   

De student verricht zelfstandig onderzoek bij een bedrijf dat de 
afstudeeropdracht faciliteert. De inhoud van de opdracht dient vooraf, 
a.d.h.v. een afstudeervoorstel, door de pre-AODdocentbegeleider(s)en de 
praktijkcoördinator van de opleiding goedgekeurd te worden. Na 
goedkeuring wijst de coördinator een begeleidend docent en 2e beoordelaar 
aan.   
   
Week 0: AOD-instructiebijeenkomst   
Week 1: start afstudeertraject.   
Week 15: inleveren concepteindrapport, waarna tijd voor eventuele  
bijstelling.   
Week 20: inleveren definitieve eindrapport 1e kans   
Week 21 met uitloop tot en met week 23: eindgesprek eindrapport 1e kans.   
Uiterlijk week 27: herkansingsperiode, inleveren definitieve eindrapport 
2e kans   
   
Tussendoor:    
• Workshops (w.o. schrijven van een adviesplan en maken van een pitch 

(tbv mondeling examen) en 2x p.jr. inzicht in de arbeidsmarkt Commerce 
(door Personato Werving en Selectie).   

• Voortgangsgesprekken met docentbegeleider (zie voor een uitgebreidere 
toelichting de AOD-handleiding).   

   
   

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”   n.v.t.   

Verplichte software / verplicht 

materiaal   n.v.t.   

Eigen financiële bijdrage (OER 

2.7)   n.v.t.   

   

3. Tentaminering   

Beoordelingscriteria   

De student is in staat een onderzoek uit te voeren 
vertaald vanuit een commercieel vraagstuk. Hij is in 
staat op basis van de gegevens van het onderzoek en 
de analyse een passend operationeel advies te 
presenteren, gegoten in een strategische context, met 
een correcte financiële onderbouwing. Hij is in staat dit 
plan mondeling te verdedigen en hier adequaat op te 
reflecteren.    
   
Onderstaande aspecten worden in de beoordeling 
meegenomen:   
   
• formuleert een heldere probleemstelling, 

hoofdvraag en subvragen;   
• verantwoordt keuze onderzoeksmethoden;   
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• maakt gebruik van relevante bronnen, 
ontwikkelingen en theorieën die op juiste waarde 
zijn geïnterpreteerd en verwerkt;   

• werkt met voldoende diepgang de interne- en 
externe analyse uit;   

• formuleert en onderbouwt aanbevelingen uit de 
analyse die aantoonbaar leidend zijn voor gemaakte 
keuzes;    

• toetst geformuleerde strategische opties op 
haalbaarheid, relevantie en passendheid;   

• geeft een financiële onderbouwing voor de 
geformuleerde strategische keuzes;   

• onderbouwt de doelstellingen en formuleert ze 
SMART   

• formuleert en onderbouwt de (financiële-) 
haalbaarheid en volledigheid van het gekozen 
beleid;   

• begrijpt dat het geformuleerde beleid passend is in 
de huidige strategie en de organisatiedoelen.   

• heeft met het voorgestelde beleidsadvies oog voor 
de impact op andere bedrijfsonderdelen en –
functies.   

• heeft met het voorgestelde beleidsadvies een visie 
op de toekomst.   

• reflecteert met het voorgestelde beleid op het 
beantwoorden van het vraagstuk in de hoofdvraag.   

• werkt samen in de beroepsomgeving, creëert 
aantoonbaar draagvlak en levert een bijdrage aan 
nieuwe inzichten voor de organisatie;   

• plant en voert de werkzaamheden zelfstandig uit;   
• verdedigt mondeling zijn vraagstuk en geeft er blijk 

van over goede mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheden en overtuigingskracht te 
beschikken;   

• reflecteert op eigen werk en handelen.   
  

 

• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
wordt het cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en 
de student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 
24 uur de tijd om e.e.a. aan te passen. Het 
product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom 
niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 
ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel 
feedback. 

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig    

Naam (deel)tentamen Engelstalig    
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Code (deel)tentamen OSIRIS    

Naam (deel)tentamen Alluris  Afstudeeropdracht   

Code (deel)tentamen Alluris  HAOAOD1A.7   

Tentamenvorm   Rapport, proces en mondeling examen 
afstudeeropdracht   

Individueel / groep   Individueel   

Aantal examinatoren   2   

Tentamenmoment   P1 en P2 of P2 en P3 of P3 en P4 of P4 en P1   

Herkansing   
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is 
er nog een herkansingsmogelijkheid binnen een 
aansluitende periode van 4 weken.   

Duur tentamen    Mondeling examen netto 45 minuten   

Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   

(Minimaal) oordeel    5.5 (voor elk afzonderlijk onderdeel)   

Weging    
60% rapport    
20% proces   
20% mondeling examen   

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023      

n.v.t.   

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023  

  

Nabespreking en inzage   i.o.m. docent   

   
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar    n.v.t.   

Datum waarop de OWE niet meer 

aangeboden wordt en 

overgangsregeling    

31 augustus 2023   
Laatste startdatum AOD-oud is 30 januari 2023. Studenten met een oud 
curriculum moeten voor 31 augustus 2023 AOD-oud met een voldoende 
eindcijfer afgerond hebben. Zo niet, dan moeten ze het nieuwe 
afstudeerjaar volgen.    
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9.3 Minoren van de opleiding  
In dit studiejaar biedt de opleiding de volgende minoren aan: 

 

Minor Diversity Marketing (MDM-CX) 
 

1. Algemene informatie  

Naam minor lang 

Nederlandstalig 
 

Naam minor lang 

Engelstalig 
 

Naam minor kort 

Nederlandstalig 
 

Naam minor kort 

Engelstalig 
 

Naam minor Alluris  Minor Diversity Marketing-CX 

Code minor OSIRIS  

Code minor Alluris MDM-CX  

Opleiding / doelgroep  
Minor opleiding Commerciële Economie. Voltijd, derde en/of 
vierde jaars studenten, niveau 3.  

Onderwijsperiode  Semester 1 (P1 en P2) en semester 2 (P3 en P4)  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het  
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 30,0 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  165  
Uren voorbereiding/zelfstudie  675  
Totale studentbelasting (uren)  840  
  

Ingangseisen  

De student heeft de propedeuse afgerond.    
De student heeft de stage afgerond.  
 
Voor deze minor verwachten we een bovengemiddelde motivatie om deel te 
nemen. Een toelichting van deze bovengemiddelde motivatie (uitwerking is 
vormvrij) maakt deel uit van de toelating.  

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Eindniveau Commerciële economie (CE) 
 
Koers bepalen 
De student geeft zelfstandig voor een organisatie advies over de te 
volgen marketingstrategie, in overleg met stakeholders, opdat 
bedrijfsresultaten worden geoptimaliseerd. Zijn advies past binnen de 
commerciële strategie en sluit aan bij gegevens uit data-analyse. Hij 
gebruikt voor de tot standkoming van zijn advies verschillende 
betrouwbare en actuele bronnen en modellen. 
  
Waarde creëren 
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De student vergroot de waarde voor de (interne) klant door zelfstandig 
(een deel van) de marketingstrategie te optimaliseren op basis van 
data driven onderzoek, passend bij het marketingbeleid van de (interne) 
klant en is daarbij kritisch op door de (interne) klant gegeven input.  De 
student is in staat om op basis van onderzoek en analyses inzicht te 
geven in de ideale klantreis van een voor het bedrijf nieuwe doelgroep en 
op basis hiervan voorstellen te doen die passen bij de optimale 
benadering van deze nieuwe doelgroep waarbij uit wordt gegaan van de 
opbouw van een duurzame relatie met de klant.  
  
Business Development 
De student ontwikkelt zelfstandig creatieve concepten en zoekt daarvoor 
actief naar actuele (markt)ontwikkelingen en past deze toe in zijn 
concepten, waarbij hij rekening houdt met belangen van verschillende 
stakeholders en de sterkten van de organisatie om groei te realiseren en 
zorgt voor draagvlak onder belanghebbenden. Hij deelt gevonden 
inzichten met relevante stakeholders om de organisatie te versterken.    
 
Bij het werken aan deze beroepstaken ontwikkelt de student de volgende 
skills:  
 

Samenwerken  
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer de samenwerking 
een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.   
  
Initiatief  
Kansen en problemen signaleren en ernaar handelen, liever uit zichzelf 
beginnen dan passief afwachten.  
   
Commercieel bewust  
Het onderzoeken en kennen van de wensen en behoeften van de klant en 
ernaar handelen. Signaleert kansen in de markt op basis van trends en 
ontwikkelingen in de markt en speelt daarop in.  
  
Verantwoordelijkheidsbesef  
Zorgt ervoor dat opdrachten of werkzaamheden van jezelf en anderen, 
tijdig en naar behoren worden uitgevoerd, hierbij rekening houdend met 
de geldende kwaliteitsnormen en verwachtingen. Investeert hierbij in 
eigen kennis en vaardigheden.  
   
Probleemoplossend vermogen  
Herkent en erkent problemen en maakt een plan om tot een oplossing te 
komen.  
   
Nieuwsgierigheid  
Gedrag dat getuigt van de drang om iets te kunnen, te leren of te weten 
te komen.    
  
Communicatie  
Ideeën, boodschappen, feiten en meningen begrijpelijk en op heldere 
wijze aan anderen duidelijk maken in gesproken woord, beeld of 
geschrift.  

Algemene omschrijving  

“De enige manier om te concurreren in zowel de online als de  offline 

wereld is het neerzetten van een optimale customer experience”, aldus 
Customertalk (2020). Inzicht in je doelgroep en daarmee meer 
personalisatie betekent een betere klantbeleving en is momenteel dé 
manier om je concurrentiepositie te versterken. 
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De Minor Diversity Marketing-CX bouwt hiermee voort op het curriculum 
van de voltijd opleiding Commerciële Economie. 
  
Doelgroepen en klantbeleving staan centraal in de 
minor Diversity Marketing-CX. Of het nu gaat om een commerciële of om 
een maatschappelijke invalshoek, elke doelgroep vraagt om een geheel 
eigen benadering. Daarom is het belangrijk om op de juiste manier op de 
klantervaring in te spelen en de klanttevredenheid te verhogen. Dit is 
tegenwoordig ‘key’ als het gaat om concurreren met anderen.   
  
Het doel van marketing is de klant in de business-to-consumer markt zo 
goed mogelijk te kennen en te begrijpen dat het product of dienst bij hem 
past en zichzelf verkoopt. De klant zo goed mogelijk kennen en begrijpen 
is hetgeen waar menig marketeer op zoek naar is. De moderne 
technieken reiken ons momenteel middelen aan om hier heel dicht 
tegenaan te komen. Minder op onderbuikgevoel, meer op feiten en ratio. 
Er zijn volop kansen om de toegevoegde waarde van een product of 
dienst te laten zien, geholpen door data, informatie en kennis. Maar 
vooral door nieuwgierig te zijn naar de klant: wat drijft hem, wat ervaart 
hij, wat zijn zijn handelingen?   
  
Consumentengedrag speelt een belangrijke rol in de minor. Inzicht in het 
brein van de klant is de sleutel tot een succesvolle 
positionering, een goede marketingcampagne en het verbeteren van de 
customer experience.   

Samenhang  
Deze OWE sluit aan bij OWE’s uit de opleiding Commerciële Economie, 
met name CCX in leerjaar 2.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.  

Maximumaantal deelnemers  27  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

Deze OWE vindt grotendeels plaats in het werkveld, waar studenten 
onderzoek doen op basis van desk- en fieldresearch. Werkvormen zijn 
hoorcolleges, werkcolleges, expertcolleges/gastcolleges en 
praktijkopdrachten. Daarnaast biedt de 
minor bedrijfsbezoeken en/of een workshops aan.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  
Van Sloten et al. (2016) Basisboek Customer Journey, een inleiding in 
het vakgebied. Noordhoff Uitgevers BV, editie 1, ISBN 9789001820589   

Verplichte software / verplicht 

materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

MDMCG1A.5  

(Consumentengedrag)  
  

Inleveropdracht: uitvoeren van een opdracht waarbij de kennis van de 
theorie wordt toegepast op een vraagstuk m.b.t. consumentengedrag.  
  
Criteria:  
De student:  

• herkent de (sociaal)psychologische principes die in 
marketingcommunicatie worden toegepast, begrijpt de werking ervan 
en is in staat deze kennis toe te passen op het vraagstuk  
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• herkent determinanten van gedrag (enTPB, Kahnemans systeem I en 
II) en overtuigingsprincipes (o.a. het 
ELM, Cialdini, persuasion knowledge), en is in staat deze kennis toe 
te passen op het vraagstuk.  

• herkent aspecten uit de neuromarketing die in de praktijk worden 
toegepast, begrijpt de werking ervan, is in staat deze kennis toe te 
passen op het vraagstuk.      

 
 
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 

geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het 
product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

MDMDM1A.5  
(Doelgroepenmarketing)  
  

Inleveropdracht: uitvoeren van een opdracht waarbij de kennis van de 
theorie wordt toegepast op een vraagstuk m.b.t. seniorenmarketing, kids- 
en jongerenmarketing, etnomarketing en een zelf gekozen doelgroep.  
  
Criteria:  
De student:   

• geeft een heldere, volledige en duidelijke omschrijving van de 
doelgroep;  

• past op correcte wijze segmentatiecriteria toe;  

• maakt gebruik van een passende onderzoeksmethode;  

• werkt op basis van de bevindingen en analyse een advies uit voor de 
gekozen organisatie / branche, waarbij op de juiste wijze aansluiting 
gevonden wordt bij de doelgroep;  

• trekt juiste conclusies met een correcte onderbouwing en geeft 
daarmee reflecterend een eigen visie op het onderwerp;  

• maakt (zichtbaar) breed gebruik van de theorie uit de colleges.  
 
 
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 

geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het 
product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

MDMOPD1B.5  
(Externe opdracht)  

Inleveropdracht: De student voert (markt-)onderzoek uit voor een externe 
opdrachtgever gericht op een doelgroep en geeft op basis van de 
onderzoeksresultaten een onderbouwd advies dat uitmondt in een 
optimalisatie van de customer experience en een marketingcampagne. De 
marketingcampagne wordt door de groep gepresenteerd.  
  
Criteria:  

• De student:   
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• heeft een vraagstuk geformuleerd vanuit één of meerdere contexten;  

• de student heeft een onderbouwde keuze gemaakt voor een of 
meerdere passende onderzoeksmethoden;  

• is in staat om de interne en externe context van het vraagstuk in kaart 
te brengen (beschrijvend en analyserend);  

• is in staat om de gekozen onderzoeksmethode(n) op correcte wijze 
uit te voeren en op een duidelijke en volledige wijze de resultaten 
hiervan weer te geven;  

• formuleert gedegen conclusies op basis van de 
onderzoeksbevindingen die direct betrekking hebben op de 
hoofdvraag;  

• formuleert concrete en toepasbare aanbevelingen voor de 
opdrachtgever die gerelateerd zijn aan de conclusies; in het kader 
van een campagne en het optimaliseren van de 
customer experience.  

• maakt (zichtbaar) breed gebruik van de theorie m.b.t. het vak 
doelgroepenmarketing, onderzoek & analyse, consumentengedrag en 
customer journey mapping  

• presenteert op een overtuigende wijze een marketingcampagne 
gericht op een doelgroep a.d.h.v. een creatief concept en middelen- 
en media inzet onderbouwd middels een business case.  

 
 

• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 
ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de 
student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het 
product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 
1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

  
     

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig   

Naam (deel)tentamen Engelstalig   

Code (deel)tentamen OSIRIS   

Naam (deel)tentamen Alluris Consumentengedrag  Doelgroepenmarketing  

Code (deel)tentamen Alluris MDMCG1A.5  MDMDM1A.5  

Tentamenvorm  Inleveropdracht  Inleveropdracht  

Individueel / groep  Groep  Individueel  

Aantal examinatoren   1  3  

Tentamenmoment  P2/P4  P1/P3  

Herkansing  P2/P4  P1/P3  

Duur tentamen  n.v.t.  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  n.v.t.  
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(Minimaal) oordeel   5.5  5.5  

Weging   20%   20%   

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    

Als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens  

Als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

  

Nabespreking en inzage  

Schriftelijk onderbouwde 
feedback. Indien 
gewenst, mondelinge 
toelichting in overleg met 
docent  

Schriftelijk onderbouwde 
feedback. Indien 
gewenst, mondelinge 
individuele toelichting in 
overleg met docent  

 

  
  
  

  

Naam (deel)tentamen Nederlandstalig  

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Externe opdracht  

Code (deel)tentamen Alluris MDMOPD1B.5  

Tentamenvorm  Rapport/presentatie  

Individueel / groep  Groep  

Aantal examinatoren   1  

Tentamenmoment  P2/P4  

Herkansing  Binnen 1 week na teruggave rapport  

Duur tentamen  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5.5  

Weging  60%   

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023    

Als je deelneemt aan het onderwijs ben je 
automatisch aangemeld voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.  

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

 

Nabespreking en inzage  
Schriftelijk onderbouwde feedback. Indien gewenst, 
mondelinge toelichting in overleg met docent.  
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Wijzigingen ten opzichte 

van vorig jaar   
n.v.t. 

Datum waarop de OWE 

niet meer aangeboden 

wordt en 

overgangsregeling   

n.v.t. 
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Minor Digital Marketing (MDI)  

 

1. Algemene informatie 

Naam minor lang 

Nederlandstalig 
 

Naam minor lang 

Engelstalig 
 

Naam minor kort 

Nederlandstalig 
 

Naam minor kort 

Engelstalig 
 

Naam minor Alluris  Minor Digital Marketing 

Code minor OSIRIS  

Code minor Alluris MDI 

Opleiding / doelgroep 

ABC, opleiding Commerciële Economie. Doelgroep: CE-studenten en 
studenten uit andere studierichtingen met voldoende commerciële 
/ marketing basis.  

Onderwijsperiode  Semester 1 en semester 2   (1x per half jaar)  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/ studielast 

Studiepunten: 30,0 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 140 
Uren voorbereiding/zelfstudie 700 
Totale studentbelasting (uren) 840 

 

Ingangseisen 

De student heeft de propedeuse afgerond.   
De student heeft bij voorkeur de stage afgerond.  
Voor deze minor verwachten we een bovengemiddelde motivatie om 
deel te nemen. Een motivatievlog of eventueel brief maakt deel uit van 
de toelating.  
Er geldt voor deze OWE voor een aantal onderdelen een 
aanwezigheidsverplichting. Dit geldt voor workshops en werk- en 
instructiecolleges.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Waarde creëren    
De CE’er leert een koppeling te leggen tussen marketing en 
analysetechnieken met behulp van datamanagementtools, waarbij ook 
de psychologische aspecten van de bezoeker worden meegenomen. 
De CE'er is in staat om op basis van onderzoek en analyses het online 
gedrag van de websitebezoeker te begrijpen en zelfstandig te komen 
met online verbetervoorstellen passend bij de online onderneming, 
bijbehorende doelstellingen en de doelgroep. Hij heeft oog voor het 
perspectief en de context van de websitebezoeker en heeft inzicht in wat 
zijn organisatie voor bezoekers betekent. Hij formuleert online 
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marketingplannen ter optimalisatie van de waarde voor de online 
bezoekers en de waarde voor zijn organisatie.  
 
Business Development   
De CE'er creëert op basis van onderzoek en analyses zelfstandig en in 
teamverband de obstakels binnen de website van een onderneming. Op 
basis van o.a. data, usability en (neuro)marketing worden 
verbetervoorstellen gedaan, waarbij meer bezoekers langer op de site 
blijven en er meer geconverteerd wordt.  
Hij heeft oog voor de diversiteit aan websitebezoekers en websites, 
verschillende belangen en veranderende omstandigheden. Hij kan 
draagvlak creëren voor zijn ideeën.   
   
   
Realiseren   
De CE'er is in staat om zelfstandig websiteanalyses uit te voeren en 
concrete verbetervoorstellen te formuleren zodat bezoekers een betere 
online ervaring krijgen en conversiepercentages op een website verder 
geoptimaliseerd kunnen worden. De CE’er heeft daarbi j oog voor de 
verschillende aspecten, van technisch tot psychologisch, die een rol 
spelen bij een website-ervaring. Hij beschikt over inzichten die hem 
helpen ook alternatieve, creatieve en duurzame oplossingen en 
suggesties te geven. Hij is niet alleen zelfstandig, maar ook een goede 
teamspeler die communicatief sterk is en die samen met anderen tot een 
verbeterd online resultaat kan komen. Dit gericht op zowel de bezoeker 
als  organisatie. Dit uit zich o.a. in het overtuigend kunnen pitchen van 
een verbetervoorstel en het concreet kunnen schrijven van een advies, 
dat zowel op het heden als de toekomst in de zin van vervolgtraject is 
gericht. 
 
 

Na het volgen van deze minor kan de student op expertniveau advies 
geven op het gebied van digital marketing binnen een onderneming.  
 
Bij het werken aan deze beroepstaken ontwikkelt de student de volgende 
skills:  
   
Samenwerken   
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, zowel in wisselende 
groepsverbanden als met opdrachtgever.   
   
Initiatief   
Zelf opdrachtgever zoeken. Zelf kansen en problemen signaleren en 
ernaar handelen.  
   
Commercieel bewust   
Het onderzoeken en kennen van de wensen en behoeften van de 
websitebezoeker en ernaar handelen. Signaleert kansen in de markt op 
basis van trends en ontwikkelingen in de markt en speelt daarop in.   
   
Verantwoordelijkheidsbesef   
Zorgt ervoor dat opdrachten of werkzaamheden van zichzelf en anderen, 
tijdig en naar behoren worden uitgevoerd, hierbij rekening houdend met 
de geldende kwaliteitsnormen en verwachtingen. Investeert hierbij in 
eigen kennis en vaardigheden.   
   
Probleemoplossend vermogen   
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Herkent en erkent problemen en maakt een plan om tot een oplossing te 
komen.   
 

 

Nieuwsgierigheid   
Gedrag dat getuigt van de drang om iets te kunnen, te leren of te weten 
te komen. De online wereld verandert enorm snel, dus zelf actief op zoek 
gaan naar nieuwe informatie is een must.    
   
Communicatie   
Ideeën, boodschappen, feiten en meningen begrijpelijk en op heldere 
wijze aan anderen duidelijk maken in gesproken woord, beeld of 
geschrift.   

Algemene omschrijving 

Studenten gaan voor deze minor in een projectgroep een digital 
marketingadvies ontwikkelen voor een externe 
opdrachtgever. De opdrachtgever beschikt over een website waar 
conversie op plaatsvindt. De student ontwikkelt kennis van digital 
marketingtools waarmee gewerkt wordt in bedrijven. De student vergaart 
kennis en toepassen van deze tools in de praktijk. Deze minor is 
geschikt voor de student die gefascineerd is door de mogelijkheden van 
digital marketingtools en data in relatie tot onlineklantgedrag. Momenteel 
is er beperkt aanbod in dit domein, terwijl  er veel vraag is vanuit 
studenten en werkveld.  

Samenhang  

Verdiepende minor binnen de Online Marketing pijler, waarbij de basis is 
gelegd in de Online Marketeer in het eerste leerjaar en de Online 
Ondernemer in het tweede leerjaar.  

Deelnameplicht onderwijs Hoorcolleges en workshops zijn in beginsel verplicht.   

Maximumaantal 

deelnemers 
30 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Er worden wekelijks hoor- en werkcolleges ingezet, evenals 
coachingsuren. Daarnaast worden er regelmatig gastcolleges en 
workshops door professionals uit het werkveld gegeven. Studenten 
werken in een projectgroep aan de onderdelen van digital marketing 
advies en passen de geleerde kennis toe in het adviesplan.  
Studenten onderhouden op een professionele wijze contact met 
opdrachtgever.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

Jongejan, J. (2014). Meer omzet met je webshop. in vier stappen naar 

een hogere conversie. Uitgeverij: van Duuren Management 
Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 
 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

MDIAD1A.7 

De student  
• heeft kennis van en inzicht in de strategische redenen om digital 

marketing in te zetten, op welke manier digital marketing kan 
worden ingezet, en welke bijdrage dit kan leveren aan de marketing 
doelstellingen 

• heeft kennis van en inzicht in wat conversie optimalisatie inhoudt en 
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kan dit praktisch inzetten voor een opdrachtgever. 
• heeft kennis van en inzicht in digital analytics, web psychologie en 

nieuwe technieken in het kader van digitale optimalisatie en kan dit 
inzetten voor een opdrachtgever. 

• heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van 
de digital analytics en kan deze ontwikkelingen inzetten voor een 
opdrachtgever 

• heeft inzicht in de invloed van digital analytics op de conversie; en 
kan advies geven over verbetering van de conversie voor een 
opdrachtgever 

 
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de 

docent geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om 
e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als 
de student het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is 
het product na correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het 
cijfer 1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus wel feedback. 

MDIPH1A.4 

De student  

• Pitcht op een overtuigende manier aan de opdrachtgever hoe de 
conversie kan worden geoptimaliseerd 

• Hierbij worden de financiële aspecten op een correcte manier 
uitgelegd en verantwoord.  

• Hierbij worden verschillende aspecten visueel gemaakt (customer 
journey) 

• Werkt de verschillende aspecten van digital marketing op een 
correcte manier uit en verantwoordt deze; 

 

• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, 
wordt een cijfer 1,0 ingevoerd 

• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, 
betekent dat de docent geen feedback geeft en student zonder 
feedback naar de (eventuele) herkansing gaat. 

MDIGC1A.9 De student behaalt de vereiste Google certificaten. 

 
Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
   

Naam (deel)tentamen Engelstalig    

Code (deel)tentamen OSIRIS    

Naam (deel)tentamen Alluris Adviesrapport 
Pitch & 
verdediging 

Google 
Certificering 

Code (deel)tentamen Alluris MDIAD1A.7 MDIPH1A.4 MDIGC1A.9 

Tentamenvorm Adviesrapport Mondeling 
Individuele 
certificering 

Individueel /  groep Groepsopdracht Groepsopdracht individueel 

Aantal examinatoren  2 4 n.v.t. 

Tentamenmoment P2 of P4 P2 of P4 P1 of P3 
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Herkansing 

Tenminste binnen 
twee weken na 
kans 1 

Tenminste binnen 
twee weken na 
kans 1 

Tenminste binnen 
twee weken na 
kans 1 

Duur tentamen n.v.t. 45 minuten variërend 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

(Minimaal) oordeel 5.5 5.5 
voldaan / niet 
voldaan 

Weging  70% 30% voorwaarde 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aan

meldingstermijn t/m 31 januari 

2023    

als je deelneemt 
aan het onderwijs 
ben je automatisch 
aangemeld voor de 
bijbehorende 
(deel)tentamens 

als je deelneemt 
aan het onderwijs 
ben je 
automatisch 
aangemeld voor 
de bijbehorende 
(deel)tentamens 

als je deelneemt 
aan het onderwijs 
ben je 
automatisch 
aangemeld voor 
de bijbehorende 
(deel)tentamens 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden 

vanaf 1 februari 2023 

   

Nabespreking en inzage 

Beoordelingsformul
ier met toelichting 
in HandIn  
 

Direct na afname 
mondeling  
 

n.v.t.  

  
   
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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Minor Evenementen Management (MEV) 

 
  

1. Algemene informatie  

Naam minor lang 

Nederlandstalig 
 

Naam minor lang 

Engelstalig 
 

Naam minor kort 

Nederlandstalig 
 

Naam minor kort 

Engelstalig 
 

Naam minor Alluris  Minor Evenementen Management  

Code minor OSIRIS  

Code minor Alluris MEV  

Opleiding / doelgroep  Academie ABC, opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode  P1+P2/P3+P4  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 
2023 geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het 
onderwijs dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 30,0 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  140  
Uren voorbereiding/zelfstudie  700  
Totale studentbelasting (uren)  840  
  

Ingangseisen  Propedeuse en stage afgerond   

  

2. Inhoud en organisatie  

Eindkwalificaties  

Koers bepalen  
De student kan i.s.m. de opdrachtgever een strategische doelstelling 
formuleren voor het te organiseren event,   
  
Waarde creëren  
De student creëert op basis van de strategische doelstelling 
een  eventconcept gericht op een specifiek omschreven doelgroep, in 
nauwe samenwerking de opdrachtgever en overige stakeholders.  
  
Realiseren  
De student realiseert vanuit het ontwikkelde eventconcept een live event 
voor een opdrachtgever, waarin een beleving centraal staat voor een 
specifiek omschreven doelgroep en waarin sponsoren en overige 
stakeholders een plek hebben.  
  
Business Development  
De student organiseert een live event voor een opdrachtgever vanuit de 
setting van een projectgroep die zich opstelt als ware dit een echt 
eventbureau. Het eventbureau draagt een eigen naam, een passend logo 
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en de projectleden hebben elk een eigen taak en verantwoordelijkheid 
waar vanuit wordt samengewerkt om het gezamenlijke doel te bereiken.    
  
  
De student zal alle skills van de commercieel professional (samenwerken, 
initiatief nemen, doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen, 
communicatief, verantwoordelijkheidsbesef, commercieel bewustzijn, 
leiderschap, nieuwsgierigheid, kritisch denken en creativiteit) bewust 
moeten inzetten om tot een succesvol event te komen. Hij zal een aantal 
van deze skills kiezen om leerdoelen bij te formuleren en op te 
reflecteren.  

Algemene omschrijving  

Studenten gaan voor deze minor in een projectgroep een evenement 
organiseren voor een externe opdrachtgever.   
  
Binnen deze minor vallen:   

• MEV BEL concept & beleving  

• MEV COM communicatie  

• MEV EVG eventgame  

• MEV FIN financieel   

• MEV HAM hamerslag  

• MEV KO kick off  

• MEV PRM projectmanagement & logistiek  

• MEV PRO projecturen  

• MEV REC recht   

• MEV SPM sponsormanagement  

• MEV VRM vrijwilligersmanagement  

Samenhang  n.v.t.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t.   

Maximumaantal deelnemers  n.v.t.  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen  

Studenten werven hun eigen opdracht  
Studenten werken in een projectgroep aan de onderdelen van 
projectmanagement en overige vakken en passen de geleerde kennis toe 
in het projectplan.  
Studenten voeren het projectplan uit.  
Studenten onderhouden op een professionele wijze contact met 
opdrachtgever.  
Hoorcolleges  
Werkcolleges  
Workshops  
Eventgame  
Bezoeken evenement   
Gastcolleges  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof”  

Heithuis, H. (2014). Basisboek Events. Groningen / Houten: Noordhoff 
uitgevers.  
Gerritsen, D. en Olderen, R. van (2017), Het event als strategisch 

marketinginstrument, Uitgeverij Coutinho   
Verplichte software / verplicht 

materiaal  
n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7)  
n.v.t.   
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3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

MEVEV1B.1   
  

De student  

• heeft kennis van en inzicht in de strategische redenen om 
eventmarketing in te zetten, wat de plaats is van eventmarketing 
in de marketingmix, wanneer eventmarketing kan worden ingezet 
en welke typen eventmarketing kunnen worden onderscheiden;   

• heeft inzicht in de invloed van evenementen op de maatschappij;  

• heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied 
van de belevingseconomie (imagineering);   

• heeft kennis van en inzicht in wat projectmanagement inhoudt;   
• heeft kennis van en inzicht in wat sponsormanagement inhoudt 

en welke plaats het inneemt in een organisatie;  
• heeft kennis van en inzicht in communicatie, financiële, juridische 

en logistieke aspecten van evenementen.  

  
MEVEG1A.7  
  

De student is aanwezig bij de eventgame en  
• ontwikkelt het concept binnen een beperkte tijd;  
• sluit het concept aan op de wensen en behoeften van de 

opdrachtgever;  
• geeft een onderbouwd advies;  
• werkt de financiële aspecten op een correcte manier uit en 

verantwoordt deze;  
• werkt de communicatie op een correcte manier uit en 

verantwoordt deze;  

• presenteert op een overtuigende wijze aan de opdrachtgever.  
 
 
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 

1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de 
docent geen feedback geeft en de student zonder feedback naar 
de (eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd 
om e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback 
voorzien als de student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom niet ontvankelijk, 
dan wordt het cijfer 1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus 
wel feedback. 

MEVAS1A.9  

De student   

• Maakt een realistisch projectplan waarin met alle relevante 
aspecten rekening is gehouden om een succesvol evenement uit 
te voeren. Alle onderdelen van het Projectplan moeten voldoende 
zijn nadat de studenten twee kansen hebben gekregen op 
feedback. Mochten hierna onderdelen nog steeds onvoldoende 
zijn, dan kan het Project niet uitgevoerd worden en zullen de 
studenten de Minor niet kunnen vervolgen.  

• Organiseert samen met de andere projectgroepleden een 
evenement dat voldoet aan alle eisen   

  
De student is aanwezig geweest bij het event en is aanwezig 
bij het assessment en reflecteert  
• individueel op een methodische en systematische wijze op de 

persoonlijke ontwikkeling, zijn functioneren in de groep en zijn 
functioneren in de praktijk;  
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• individueel en samen met de projectgroep methodisch en 
systematisch op het doorlopen proces en contact met 
opdrachtgever, waarbij hij met concrete voorbeelden illustreert 
wat goed ging of juist anders zou moeten;  

• individueel en samen met de projectgroep methodisch op de 
inhoudelijke onderdelen van het eigen evenement: concept & 
beleving, hoofddoelstelling (strategie), sponsoring, 
eventmarketing, de invloed van het event op de maatschappij 
logistiek, financieel en communicatie en gebruikt daarbij 
de aangereikte theorie.  

  
De student kan individueel en samen met de projectgroep laten zien 
dat hij de kennis en inzicht over de inhoudelijke onderdelen op het 
eigen evenement heeft toegepast:  

• strategische redenen om eventmarketing in te zetten 
(hoofddoelstellingen);  

• de invloed van het evenement op de maatschappij;  
• de belevingseconomie (imagineering, concept & beleving);  
• sponsormanagement;  
• projectmanagement;  

• communicatie;  
• logistiek en planning;  
• financieel.  

  
De student   
• gebruikt daarbij de aangereikte theorie;  

• kan deze onderdelen toelichten en kritisch reflecteren op hoe dit 
in het evenement en in eerdere projectplannen is meegenomen;  

• kan verbetersuggesties formuleren.  
 
 

• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 
1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de 
docent geen feedback geeft en de student zonder feedback naar 
de (eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd 
om e.e.a. aan te passen. Het product wordt van feedback 
voorzien als de student het product binnen 24 uur opnieuw heeft 
ingeleverd. Is het product na correctie wederom niet ontvankelijk, 
dan wordt het cijfer 1,0 ingevoerd, maar de student ontvangt dus 
wel feedback. 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
 

Naam (deel)tentamen Engelstalig  

Code (deel)tentamen OSIRIS  

Naam (deel)tentamen Alluris Tentamen Eventgame Assesment 

Code (deel)tentamen Alluris MEVEV1B.1 MEVEG1A.7 MEVAS1A.9 

Tentamenvorm  Schriftelijk tentamen 
Rapport en 

presentatie 

Projectplan 

Individuele 
eindreflectie, 
groepsevaluatie, 
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assessment 
individueel 

Individueel / groep  Individueel Groep Groep/individueel 

Aantal examinatoren  1 1 2 

Tentamenmoment  P1 of P3 P2of P4 P2 of P4 

Herkansing  P1 of P3 
Binnen twee weken 
na afname 
eventgame. 

Binnen twee weken 
na afname 
assessment. 

Duur tentamen   1,5 uur 7 uur 2 uur 

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

(Minimaal) oordeel   5.5 5.5 5.5 

Weging   30% 10% 60% 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aan

meldingstermijn t/m 31 januari 

2023    

Als je deelneemt aan 
het onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens 

als je deelneemt aan 
het onderwijs ben je 
automatisch 
aangemeld voor de 
bijbehorende 
(deel)tentamens 

als je deelneemt 
aan het onderwijs 
ben je automatisch 
aangemeld voor de 
bijbehorende 
(deel)tentamens 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden 

vanaf 1 februari 2023 

   

Nabespreking en inzage  

Indien gewenst 
individuele bespreking 
na ontvangen cijfer in 
overleg met de docent  

Direct na ontvangen 
cijfer in overleg met 
de docent 

Indien gewenst 
individuele 
bespreking 
na ontvangen cijfer 
in overleg met de 
docent 

  
Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
Bij MEVAS1A.9 is assessment individueel en groep veranderd in: 
assessment individueel bij de tentamenvorm. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  
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Minor Sales & Key-account management (MSA)  

 
  

1. Algemene informatie  

Naam minor lang 
Nederlandstalig 

 

Naam minor lang 
Engelstalig 

 

Naam minor kort 
Nederlandstalig 

 

Naam minor kort 
Engelstalig 

 

Naam minor Alluris  Minor Sales & Key-account management  

Code minor OSIRIS  

Code minor Alluris MSA  

Opleiding/doelgroep  
Academie Business & Communicatie, opleiding Commerciële Economie, Voltijd, 
Hoofdfase, derde en/of vierde jaars studenten  

Onderwijsperiode  Deze minor start twee keer per studiejaar in periode 1 en 3  

Intekenen onderwijs 

n.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat wordt gegeven na 31 januari 2023 
geldt dat het noodzakelijk is dat studenten zich intekenen voor het onderwijs 
dat zij willen volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’ voor meer informatie. 

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 30,0 EC  
  
  Aantal klokuren  
Contacturen  185,25  
Uren voorbereiding/zelfstudie  654,75  
Totale studentbelasting (uren)  840  
  

Ingangseisen  

• Stage behaald; 

• Aantoonbare affiniteit met sales dmv een motivatiebrief; 
• Een intakegesprek kan deel uitmaken van de aanmeldingsprocedure  

voor de minor.  

  

2. Inhoud en organisatie  

 Eindkwalificaties  

  
Toelichting  
Ten opzichte van de major zal de minor met deze leeruitkomst vooral  verdiepend 
zijn. In tegenstelling tot de major worden in de minor de vaardigheden gespreks- 
en onderhandelingstechnieken intensief en langduriger getraind om zo tot een 
verdieping te komen van ‘Consultatieve klantgesprekken voeren’ en ‘Voeren van 
effectieve onderhandelingen in het kader van langdurige accountrelaties’. Tevens 
nieuw ten opzichte van de major is de verdiepende verkoopmethode 
SPIN Selling®. Hierbij worden de onderdelen Non-verbale communicatie, 
Storytelling en Presenteren verder uitgediept. Deze onderwerpen worden in de 
major slechts kort geïntroduceerd, In de minor wordt de kennis over deze 
onderwerpen verdiept en passen studenten deze technieken toe in de 
salesgesprekken.  
 

Waarde creëren   
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De CE'er is klantbewust. Hij is in staat om op basis van onderzoek en analyses 
de buying- en customer journey van zijn klanten te begrijpen en zelfstandig te 
komen met verbetervoorstellen passend bij het salesbeleid van de (interne) klant. 
Hij heeft oog voor het perspectief en de context van de klanten en heeft inzicht in 
wat zijn organisatie voor klanten betekent. Hij formuleert 
marktbewerkingsplannen ter optimalisatie van de waarde van de klanten en de 
waarde voor zijn organisatie. Hij toont zich een volwaardige partner in het 
creëren van een duurzame relatie.  
  
Toelichting  
In de minor zal veel aandacht worden besteed aan literatuuronderzoek en de 
vertaling daarvan voor en naar het werkveld. Studenten bestuderen 
hedendaagse ontwikkelingen binnen het B2B sales vakgebied in (semi) 
wetenschappelijke literatuur en managementliteratuur en vertalen deze theorieën 
en modellen vervolgens in essays en presentaties naar praktische toepassingen 
ten behoeve van het werkveld. Deze vorm van onderzoek komt in de major niet 
aan bod. Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met het Lectoraat Sales & 
Marketing i.o.  
  
Business Development  
De CE'er creëert op basis van onderzoek en analyses zelfstandig klantgroepen 
en ontwerpt en initieert onderscheidende en vernieuwende verdienmodellen per 
klantgroep. Hij weet klanten te interesseren, te behouden of te ontwikkelen tot 
ambassadeurs.   
Hij heeft oog voor verschillende belangen en veranderende omstandigheden en 
kan draagvlak creëren voor zijn ideeën.  
  
  
Realiseren  
De CE'er is in staat om zelfstandig klanten te beheren of verder te ontwikkelen 
door initiatief te nemen in de benodigde activiteiten die bijdragen aan het 
beoogde sales resultaat. Hij beschikt over salesvaardigheden die hem helpen om 
klanten aan zich te binden en hen te voorzien van alternatieve, creatieve en 
duurzame oplossingen en suggesties. Hij is klantgericht, kan goed verbaal en 
schriftelijk communiceren met alle stakeholders en werkt binnen gestelde 
deadlines naar een positief resultaat voor zowel zijn klant als eigen organisatie.  
  
Toelichting  
Er is meer aandacht dan in de major voor het communiceren in een sales 
beroepsomgeving, in het bijzonder op het niveau van Key Account Management. 
Communicatie met het werkveld wordt onder meer vorm gegeven d.m.v. de 
bedrijfservaring bij partnerbedrijven en events.  
De student bereidt voor/organiseert/evalueert een workshop waarin hij de 
opgedane kennis en inzichten overdraagt aan een groep toehoorders uit het 
werkveld.    
  
  
Bij het werken aan deze beroepstaken ontwikkelt de student de volgende 
skills:   
  
Samenwerken  
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer de samenwerking een 
onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.  
  
Initiatief  
Kansen en problemen signaleren en ernaar handelen, liever uit zichzelf beginnen 
dan passief afwachten.  
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Aanpassingsvermogen  
Doelmatig blijven handelen indien zich onverwachte omstandigheden voordoen, 
door zich aan te passen aan een veranderende omgeving, taken, 
verantwoordelijkheden of mensen.  
  
Persoonlijk leiderschap  
Richting en sturing geven aan zichzelf door besluiten te nemen en beoogde 
doelen en resultaten te bereiken.  
  
Commercieel bewust  
Het onderzoeken en kennen van de wensen en behoeften van de klant en ernaar 
handelen. Signaleert kansen in de markt op basis van trends en ontwikkelingen 
in de markt en speelt daarop in.  
  
Verantwoordelijkheidsbesef  
Zorgt ervoor dat opdrachten of werkzaamheden van jezelf en  anderen, tijdig en 
naar behoren worden uitgevoerd, hierbij rekening houdend met de geldende 
kwaliteitsnormen en verwachtingen. Investeert hierbij in eigen kennis en 
vaardigheden.  
  
Probleemoplossend vermogen  
Herkent en erkent problemen en maakt een plan om tot een oplossing te komen.  
  
Doorzettingsvermogen  
Realiseert doelen die hij of zij zichzelf stelt. Laat zich niet door tegenslagen 
weerhouden en maakt hierbij keuzes.  
  
Nieuwsgierigheid  
Gedrag dat getuigt van de drang om iets te kunnen, te leren of te weten te 
komen.    
  
Communicatie  
Ideeën, boodschappen, feiten en meningen begrijpelijk en op heldere wijze aan 
anderen duidelijk maken in gesproken woord, beeld of geschrift.  
  

Algemene omschrijving  

De minor Sales- & Key-account management bouwt voort op het sales curriculum 
van de voltijd opleiding Commerciële Economie. Het karakter is verdiepend. De 
minor heeft een duale vorm: studenten werken gedurende 20 weken, 3 dagen 
per week bij een bedrijf dat door de opleiding wordt gefaciliteerd.   
In deze minor wordt de verdieping gezocht in:  

• het lezen, bespreken en toepassen van (nieuwe) inzichten uit de 
wetenschappelijke – en managementliteratuur op het vakgebied Sales. De 
toepassing zal gebeuren in de vorm van korte opdrachten, projecten en/of 
onderzoeken bij de deelnemende bedrijven. Hierbij wordt - waar mogelijk - 
de samenwerking gezocht met het lectoraat / kenniscentrum sales en online 
marketing. De deelnemende studenten vertalen de opgedane inzichten naar 
de dagelijkse praktijk waarin zij gedurende de minor werkzaam zijn en 
organiseren een kennis event, getiteld ‘we read for you’ waarbij ze een 
workshop rondom een thema moeten geven aan vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven.   

• resultaatgerichte vaardigheidstrainingen op het gebied van onderhandelen, 
gesprekstechnieken, presenteren. Daarnaast zullen er participatieve 
workshops worden gegeven over onderwerpen als storytelling, non-verbale 
communicatie en klantanalyse.  

Samenhang  Onder deze OWE  MSA vallen de volgende modules:  
Knowledge’ (MSA KNW)    
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Skills’ (MSA SKL) en  
Personal Development’ (MSA PDV).  

Samenhang  n.v.t.  

Deelnameplicht onderwijs  De student moet aantoonbaar 480 uur fysiek bij het bedrijf werkzaam zijn  

Maximumaantal 
deelnemers  

24  

Compensatiemogelijkheid  n.v.t.  

Activiteiten en/of 
werkvormen  

In week 0.0 vindt de kick-off plaats.   
De studenten zijn 20 weken à 3 dagen (= 480 uur) fysiek bij het bedrijf 
aanwezig. Hiertoe dient een overeenkomst getekend te worden. Indien 
student niet alle uren bij het bedrijf aanwezig is, vervalt het recht op de 
30 ECT’s van de minor.   
Organiseren van een evenement in OW2.9/OW4.9: we read for you.  
  
Hoorcolleges, Werkcolleges, coachuren, gastcolleges  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof”  

Artikelen worden op OnderwijsOnline geplaatst  
  

Verplichte software / 
verplicht materiaal  

MS Office  

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7)  

n.v.t.  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    
  

MSAKNW1A.5  

De student heeft de behandelde theoretische inzichten herkenbaar toegepast in 
zijn actuele werkomgeving en heeft op basis daarvan concrete en toepasbare 
adviezen ter verbetering geformuleerd.   
 
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 

geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om e.e.a. 
aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de student 
het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het product na 
correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 ingevoerd, 
maar de student ontvangt dus wel feedback. 

MSAKNW2A.5  

De student heeft een eigen visie op het salesvak geformuleerd waarbij hij de 
behandelde theoretische inzichten herkenbaar toepast in de praktijk.  
 
• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 

geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om e.e.a. 
aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de student 
het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het product na 
correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 ingevoerd, 
maar de student ontvangt dus wel feedback. 
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MSASKL1A.4  

Assessment vraagtechnieken en argumenteren 

 
De student:  

• herkent de fasen in een verkoopgesprek en kan ze toepassen; 

• kan juiste vraagtechniek toepassen om klantbehoeften in kaart te brengen; 

• kan de juiste vragen stellen om zo een vooraf gesteld doel te bereiken; 

• heeft inzicht in argumentatie techniek en past deze op de juiste wijze toe. 
 

• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, wordt 
een cijfer 1,0 ingevoerd 

• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, betekent 
dat de docent geen feedback geeft en student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat.  

MSASKL2A.4  

Assessment onderhandelen  
 

Mondelinge toets / assessment (toetsen van kennis en vaardigheden)  
De student is in staat:  
• het gesprek met een key-account op juiste wijze voor te bereiden;  
• tijdens het gesprek verschillende onderhandelingstechnieken toe  

te passen met het oog op een win-win- situatie;   
• weet op correcte wijze een volledige complete bevestiging van het  

gespreksresultaat schriftelijk weer te geven.  

• Bij niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, wordt 
een cijfer 1,0 ingevoerd 

• Niet of niet op tijd aanwezig zijn voor het mondelinge assessment, betekent 
dat de docent geen feedback geeft en student zonder feedback naar de 
(eventuele) herkansing gaat. 

 

MSASKL2A.6  

Presenteren tijdens event  
 

Structuur/ opbouw van de presentatie  
De student is in staat:  
• de presentatie in een logische volgorde op te bouwen.  
• de presentatie te starten met een heldere inleiding.  
• de presentatie te eindigen met een heldere en juiste conclusie.  
• de presentatie op een correcte wijze af te sluiten.  

• de aandacht van de toehoorders te krijgen door middel van storytelling en de 
aandacht vast te houden.  

  
Toepassing en inhoudelijke diepgang  
De student is in staat:  
• door middel van de presentatie en beantwoording van de vragen te laten 

zien dat hij boven de stof staat.  
• verbaal aan te tonen dat hij inhoudelijke kennis van zaken heeft.  
  
Overtuigingskracht / kwaliteit van argumentatie   
De student is in staat:  

• een heldere onderbouwing van zijn verhaal te geven.  
• voldoende geldige argumenten aan te dragen.  
• concreet antwoord te geven op gestelde vragen.  
• met zijn presentatie te overtuigen.  
 
• Bij niet of niet op tijd voor deadline presenteren, wordt het cijfer 1.0 

ingevoerd. 
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• Niet of niet op tijd voor de deadline presenteren, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

MSAPDV2A.5  

De student analyseert aan de hand van de aangeboden LIFO methodiek, NLP, 
Ethiek en Etiquette en creatieve technieken zijn eigen handelen, geeft vorm aan 
zijn eigen professionele ontwikkeling en reflecteert op de voortgang in deze 
ontwikkeling. 
 

• Bij niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, wordt het cijfer 1.0 
ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline inleveren, betekent dat de docent 
geen feedback geeft en de student zonder feedback naar de (eventuele) 
herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de student 24 uur de tijd om e.e.a. 
aan te passen. Het product wordt van feedback voorzien als de student 
het product binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het product na 
correctie wederom niet ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 ingevoerd, 
maar de student ontvangt dus wel feedback. 
 

Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
   

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 
   

Code (deel)tentamen 

OSIRIS 
   

Naam (deel)tentamen 

Alluris   
Rapport  Schriftelijke opdracht  

Vraagtechnieken en 
argumenteren 

Naam (deel)tentamen Alluris MSAKNW1A.5  MSAKNW2A.5  MSASKL1A.4  

Tentamenvorm  Inleveropdracht  Inleveropdracht  Mondeling assessment  

Individueel / groep  Individueel  Individueel  Individueel  

Aantal examinatoren   1  1  1 met camera  

Tentamenmoment  P1 & P3  P2 & P4  P1 & P3  

Herkansing  P2 & P4  P2 & P4  P1 & P3  

Duur tentamen  n.v.t  n.v.t  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t  n.v.t  n.v.t  

Minimaal (oordeel)   5,5  5,5  5,5  

Weging   17%  17%  17%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenhede

n/aanmeldingstermijn t/m 31 

januari 2023    

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je automatisch 
aangemeld voor de 
bijbehorende 
(deel)tentamens.   

als je deelneemt aan 
het onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.   

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.   

Intekenen en uittekenen 

voor 

(deel)tentamengelegenhede

n vanaf 1 februari 2023 

   

Nabespreking en inzage  

Schriftelijk onderbouwde 
feedback met mondelinge 
toelichting, indien gewenst 
tijdens een individuele 

Schriftelijk 
onderbouwde feedback 
met mondelinge 
toelichting, indien 
gewenst tijdens een 

Indien gewenst 
individuele bespreking 
na ontvangen cijfer in 
overleg met de docent   
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bespreking in overleg met 
docent  

individuele bespreking 
in overleg met docent  

 

  
Naam (deel)tentamen 

Nederlandstalig 
   

Naam (deel)tentamen 

Engelstalig 
   

Code (deel)tentamen OSIRIS    

Naam (deel)tentamen Alluris Onderhandelen  Presentatie  Schriftelijke opdracht  

Code (deel)tentamen Alluris MSASKL2A.4  MSASKL2A.6  MSAPDV2A.5  

Tentamenvorm  Mondeling assessment  Mondelinge presentatie  Schriftelijke opdracht  

Individueel / groep  Individueel  Groep  Individueel  

Aantal examinatoren   1 met camera  2  1  

Tentamenmoment  P2 & P4  P2 & P4  P2 & P4  

Herkansing  P2 & P4  P2 & P4  P2 & P4  

Duur tentamen  n.v.t  1,5 klokuur  n.v.t  

Toegestane hulpmiddelen  n.v.t  
Audio/visuele 
hulpmiddelen  

n.v.t  

(Minimaal) oordeel    5,5  5,5  5.5  

Weging   17%  16%  16%  

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/ 

aanmeldingstermijn t/m 31 

januari 2023    

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je automatisch 
aangemeld voor de 
bijbehorende 
(deel)tentamens.   

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.   

als je deelneemt aan het 
onderwijs ben je 
automatisch aangemeld 
voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.   

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden 

vanaf 1 februari 2023 

   

Nabespreking en inzage  

Indien gewenst individuele 
bespreking na ontvangen 
cijfer in overleg met de 
docent  

Indien gewenst 
individuele bespreking 
na ontvangen cijfer in 
overleg met de docent  

Schriftelijk onderbouwde 
feedback met 
mondelinge toelichting, 
indien gewenst tijdens 
een individuele 
bespreking in overleg 
met docent  

  

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar   
n.v.t.  

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling   
n.v.t.  

 

 

 

Je kunt ook een minor bij een andere HAN-opleiding kiezen. Het overzicht van minoren van de HAN en de 

toegangseisen ervoor vind je hier: www.minoren-han.nl. 
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9.4 Afstudeerrichtingen 
 

9.4 Afstudeerrichting Innovation 
 

Commerciële Economie biedt het 4-jarige traject ‘Innovation’ aan. In dit traject bekwaam je de 4 
eindkwalificaties van CE in de context van innovatie. Zo leer je de innovatieve koers te bepalen, innovatieve 

waarde te creëren, deze door te ontwikkelen en een innovatie te realiseren (het vierjarige traject 

CE_Innovation leidt dus op tot dezelfde eindkwalificaties als CE).  

 

De route die de student richting deze eindkwalificaties aflegt, is echter verschillend: waar studenten van CE 

werken aan hun leeruitkomsten via aanbodgestuurde lesmethoden, doen studenten van CE_Innovation dit 

voornamelijk middels projectgestuurd onderwijs. Of anders verwoordt: waar studenten van CE werken aan 

commerciële kennis, inzichten en vaardigheden om zich klaar te stomen voor de beroepspraktijk, draaien ze 

bij CE_Innovation deze didactische werkwijze om door het leerproces te starten vanuit een beroepssituatie 

en studenten vanuit daar te laten werken aan de benodigde commerciële kennis, inzichten en vaardigheden.  

 

Studenten van CE en CE_Innovation kunnen vrijelijk overstappen naar andere afstudeerrichtingen in de 

hoofdfase na het behalen van hun propedeuse. Overstappen vóór het behalen van de propedeuse is slechts 

in bepaalde situaties mogelijk en gebeurt enkel met toestemming van de Examencommissie ABC.  

 

In dit hoofdstuk is het onderwijs van jouw opleiding beschreven in de vorm van een curriculumoverzicht en 

beschrijving van de onderwijseenheden, te beginnen bij de onderwijseenheden van de propedeuse, daarna 

die van de postpropedeuse en de minoren en van de extra programma’s. Daarbij is aangegeven of er ook 
sprake is van keuze-onderwijseenheden. 

 

9.4.1. Samenstelling propedeutische fase (voltijd) – Innovation  
Hieronder staat een schematisch overzicht waarin je in een oogopslag kunt zien hoe de opleiding in elkaar 

zit en welke onderwijseenheden bij deze fase van de opleiding horen.  

 

Aan het eind van de propedeuse zijn de volgende leeruitkomsten bereikt:  

 

Koers bepalen 

Op basis van betrouwbare bronnen formuleer je, onder sturende begeleiding, relevante trends en 

ontwikkelingen. Je begrijpt welke keuzes een bedrijf, met betrekking tot een te kiezen koers, kan maken.  

  

Waarde creëren 

Binnen een eenvoudige commerciële context onderzoek je de behoeften van stakeholders om tot 

waardevolle voorstellen te komen waarmee je aan de (geanalyseerde) vraag tegemoet komt.   

  

Business Development 

Je past een product / dienst / proces aan, opdat je de duurzame relatie tussen afnemer en organisatie 

verstevigt. Je beargumenteert welk verdienmodel daarbij passend is.  

  

Realiseren 

Je voert onder begeleiding en in samenwerking met medestudenten overzichtelijke en eenvoudige 

marketing en/of sales werkzaamheden uit voor een organisatie. Hierbij houd je rekening met de meest 

relevante interne en/of externe stakeholders. 
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Jaar 1 

Cluster A Cluster B 
Project 1  
Toekomst, Trends & Innovatie 

10 EC Project 3  
Prototype, Test & Improve 

10 EC 

Project 2  
Meervoudige waardecreatie 

10 EC Project 4  
Implementeren en Realiseren 

10 EC 

Doorlopend over het jaar: 

Fundament 5 EC 
Engels 5 EC 
Nederlands 5 EC 
Vrije ruimte 5 EC 

 

9.4.2. Samenstelling post-propedeutische fase (voltijd) – Innovation  
Hieronder staat een schematisch overzicht waarin je in een oogopslag kunt zien hoe de opleiding in elkaar 

zit en welke onderwijseenheden bij deze fase van de opleiding horen.  

 

Aan het eind van jaar 4 zijn de volgende leeruitkomsten bereikt:  

 

Koers bepalen 

Je bepaalt kansen in de markt en het duurzaam potentieel concurrentievoordeel van de organisatie door 

zelfstandig onderzoek te doen naar trends en ontwikkelingen. Je adviseert op basis hiervan over een 

commerciële richting voor de organisatie. (Of afdeling?)  

  

Waarde creëren 

Je vult de commerciële richting in door de duurzame waarde voor organisatie en klant te formuleren. Je doet 

hiervoor zelfstandig onderzoek onder de belangrijkste stakeholders en maakt de meervoudige waarde 

daarmee inzichtelijk.    

  

Business development 

Je ontwikkelt duurzame optimalisaties/vernieuwingen en verdienmodellen om de duurzame waarde te 

concretiseren en daarmee organisatiedoelstellingen te behalen. Je betrekt hierbij alle relevante 

stakeholders.     

  

Realiseren 

Je implementeert en faciliteert duurzame optimalisaties/ vernieuwingen en verdienmodellen in een 

organisatie. Tijdens de implementatie draag je zorg voor het aangesloten houden van de (interne en 

eventuele externe) stakeholders. 

 
 

Jaar 2 

Business Innovation Strategy* 15 EC Business Concept Validation* 15 EC 
Value Proposition* 15 EC Implementation&Iteration* 15 EC 

*De volgorde van de OWE’s wordt door de student bepaald.  

 

Jaar 3* 

E-cluster F-cluster 

Stage (30 EC) Minor (30 EC) 
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Jaar 4* 

G/H-cluster 

Afstudeertraject (60 EC) 
 
*In jaar 3 en jaar 4 (E, F, G & H-cluster) worden dezelfde onderwijseenheden aangeboden als bij 
Commerciele Economie – Voltijd. Deze OWE's worden daarom niet opnieuw beschreven onder kopje 9.4.4 . 
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9.4.3. Onderwijseenheden van de propedeuse Innovation 
 
Module Engels 

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Module Engels 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Engels 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Engels 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INENG.8 

Onderwijsperiode  P1 tm P4 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact te 

hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  n.v.t.   

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  In deze module lever je gedurende het jaar 

bewijslast aan voor jouw beheersing van de 

Engelse taal. Enerzijds laat je zien dat je de 

Engelse spreek- en schrijfvaardigheid in de 

juiste (business)contexten toe kunt passen, 

anderzijds werk je doorlopend aan de niveaus 

B1, B2 & C1 middels de tool Hogeschooltaal.  

Eindkwalificaties  Koers bepalen, Waardecreatie, Business 

Development of Realisatie 

Samenhang Engelse spreek- en schrijfvaardigheid heb je 

nodig binnen een of meerdere projecten 

(INPRO1 tm INPRO4) van de propedeuse.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 
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Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen Student: o.a. Inspiratiesessies, pitchen, 

samenwerking zoeken met medestudenten en 

externen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software platform ‘Hogeschooltaal’ 
Eigen financiële bijdrage  De student betaalt eenmalig 82.50 euro om 5 

jaar lang doorlopend gebruik te kunnen maken 

van het platform Hogeschooltaal voor de 

combinatie van de talen Engels en 

Nederlands.  

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of 

deeltentamen] 

Engels 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INENG.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten De student werkt gedurende deze module aan 

ten minste één van de onderstaande 

leeruitkomsten: 

 

Koers bepalen 

Op basis van betrouwbare bronnen formuleer 

je, onder sturende begeleiding, relevante 

trends en ontwikkelingen. Je begrijpt welke 

keuzes een bedrijf, met betrekking tot een te 

kiezen koers, kan maken.  

Waarde creëren 

Binnen een eenvoudige commerciële context 

onderzoek je de behoeften van stakeholders 

om tot waardevolle voorstellen te komen 

waarmee je aan de (geanalyseerde) vraag 

tegemoet komt.   

Business Development 

Je past een product / dienst / proces aan, 
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opdat je de duurzame relatie tussen afnemer 

en organisatie verstevigt. Je beargumenteert 

welk verdienmodel daarbij passend is. 

Realiseren 

Je voert onder begeleiding en in 

samenwerking met medestudenten 

overzichtelijke en eenvoudige marketing en/of 

sales werkzaamheden uit voor een 

organisatie. Hierbij houd je rekening met de 

meest relevante interne en/of externe 

stakeholders. 

 

De Innovator-skills die gedurende deze OWE 

mogelijk (in)direct benodigd zijn en o.a 

ontwikkeld kunnen worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• Initiatief nemen 

• Doorzettingsvermogen 

• Aanpassingsvermogen 

• Leiderschap 

• Commercieel bewustzijn 

• Verantwoordelijkheidsbesef 

 

Beoordelingscriteria  • De student spreekt Engels op B1 en/of B2 

niveau in een zakelijke context;  

• Op B1 en/of B2 niveau beheerst student 

de grammatica en uitspraak, brengt 

structuur aan en kan omschrijvingen 

geven;  

• Daarnaast kan de student ook vertalen 

vanuit Nederlands naar Engels en vice 

versa op B1 en/of B2 niveau; 

• Je toont je schriftelijke en verbale 

vaardigheden in voldoende en 

verschillende commerciële contexten aan; 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
• Niet of niet op tijd voor de deadline 

inleveren, betekent dat de docent geen 
feedback geeft en student zonder 
feedback naar de (eventuele) herkansing 
gaat. 
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• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten T1 tm T4  (1ste en 2e kans) 

Aantal examinatoren  2 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 

t/m 31 januari 2023  (via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 

2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en uittekenen 

voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage • Beoordelingsformulier 

• Inzage/ toelichting op verzoek van de 

student 
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Module Fundament CE 

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Module Fundament CE: Project 0 & Proeve 

van Bekwaamheid 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Fundament CE 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Fundament CE 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INFUN.8 

Onderwijsperiode  P1 & P4 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  n.v.t.   

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  De module is zowel de opstart naar- als de 

afsluiting van het commerciële fundament 

waar je gedurende de propedeuse aan werkt.  

Tijdens de opstartweken van project 0 maak 

je kennis met de werkwijzen en 

leeruitkomsten van CE_Innovation. Project 0 

geeft een inkijkje in het commerciële 

fundament waar je de rest van je propedeuse 

aan gaat werken.  

De PvB is de integratieve toets waarbij de 
kennis en vaardigheden van de vakgebieden 
marketing, onderzoek, Communicatie, 
Engels, Sales en bedrijfseconomie 
samenkomen. Daarnaast moet de toets 
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Hogeschooltaal met een voldoende zijn 
afgesloten.  

  

In een programma van een week schrijft de 
student, samen met 4-6 groepsgenoten van 
verschillende opleidingen, een Business Plan 
voor een door henzelf te bedenken fysiek 
product, dat zij, naar hun specificaties 
geproduceerd, inkopen. Dit Business Plan 
bevat een marktanalyse, op basis waarvan 
een strategie en implementatieplan wordt 
geschreven. Daarnaast bevat het plan een 
bedrijfseconomische onderbouwing. Naast 
het schrijven van het rapport, bevat het plan 
ook een Engelstalige samenvatting.   

  

Studenten presenteren het Business Plan aan 
een investeerder/retailer. Ook beoordelen 
studenten elkaar in een Peer Assessment.  

  

Dag 1: in de centrale kick-off krijgen 
studenten instructie voor het schrijven van 
een Business Plan voor een fysiek product. 
Aansluitend gaan zij kennismaken met hun 
groepsgenoten en de tutor en bezoeken zij de 
productenmarkt, waar de productconcepten 
die in P4 door B-cluster studenten ORM zijn 
ontwikkeld, worden gepitcht en maken daaruit 
een keuze.  

Dag 2: een plenair hoorcollege Marketing, 
groepswerk waarin aan het Business Plan 
wordt gewerkt, fieldresearch en vragenuur 
o.l.v. experts.  

Dag 3: plenair Hoorcollege Finance, 
groepswerk waarin aan het Business Plan 
wordt gewerkt en een vragenuur o.l.v. 
experts.  

Dag 4: peer assessment waarin feedback 
wordt geven en ontvangen o.l.v. tutor. 
Inleveren Business Plan en voorbereiden 
presentatie/pitch.  

Dag 5: voorronde Pitch o.l.v. tutor.   

  

Op dag 5 is ook de finale en Dragons’ Den, 
o.l.v. een deels uit externen bestaande jury.  

Eindkwalificaties  Koers bepalen, Waardecreatie, Business 

Development & Realisatie 
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Samenhang Fundament CE is zowel de opstart naar- als 

de afsluiting van het commerciële fundament 

waar je gedurende de propedeuse aan werkt.   

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen Student: o.a. Inspiratiesessies, pitchen, 

samenwerking zoeken met medestudenten 

en externen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Tijdens de PvB (week 4.9) is er een Kick-off 
college, zijn er opfriscolleges voor marketing 
en finance, zijn er spreekuren van experts en 
tutor-sessies 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software platform ‘Bouwstenen’ 
Eigen financiële bijdrage  Niet verplicht. Voor (vrijwillige) deelname aan 

een studiereis kan een financiële bijdrage 

worden gevraagd. Studiereis maakt geen 

onderdeel uit van het curriculum. 

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Fundament CE 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INFUN.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten Koers bepalen: 

Op basis van betrouwbare bronnen formuleer 

je, onder sturende begeleiding, relevante 

trends en ontwikkelingen. Je begrijpt welke 

keuzes een bedrijf, met betrekking tot een te 

kiezen koers, kan maken.  

Waarde creëren: 

Binnen een eenvoudige commerciële context 

onderzoek je de behoeften van stakeholders 

om tot waardevolle voorstellen te komen 
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waarmee je aan de (geanalyseerde) vraag 

tegemoet komt.   

Business Development:  

De CE'er ontwikkelt in groepsverband 

eenvoudige creatieve concepten waarbij de 

marktontwikkelingen gegeven zijn of op 

eenvoudige wijze onderzocht worden. Om 

groei te realiseren houdt de CE'er rekening 

met de kracht van de organisatie. CE'ers 

delen concepten met elkaar en oefenen op 

die manier in collegiaal overleg.  

Realiseren:  

De CE'er stelt advies op voor een organisatie 

op basis van theorie over (digitale) marketing 

op basis van eenvoudige analyses. De CE'er 

kan advies verantwoorden. 

 

De Innovator-skills die gedurende deze OWE 

(in)direct benodigd zijn en o.a ontwikkeld 

worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• Initiatief nemen 

• Doorzettingsvermogen 

• Aanpassingsvermogen 

• Leiderschap 

• Commercieel bewustzijn 

• Verantwoordelijkheidsbesef 

 

Beoordelingscriteria  Project 0 

• Je brengt je vraagstuk(ken) voldoende in 

kaart; 

• Je innovatieve oplossing(en) is/ zijn 

passend voor de vraagstuk(ken); 

• Je betrekt de juiste stakeholders; 

• Je doorloopt de juiste processen; 

• Je onderbouwt gemaakte keuzes en 

verworven inzichten m.b.v. passende en 

overtuigende bronnen; 
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• Je communiceert en/of visualiseert je 

werken en werkwijze op een navolgbare 

en overtuigende wijze; 

• Je laat zien welke specifieke kennis en 

inzichten je hebt opgedaan en op welke 

wijze je dit hebt toegepast binnen en/of 

buiten het project; 

• Je toont aan zoveel mogelijk informatie te 

hebben verzameld, geïnterpreteerd en 

vervolgens op waarde te hebben geschat 

om te komen tot logische, realistische en 

gegronde beslissingen, conclusies en/of 

adviezen (oordeelsvorming); 

• Je laat zowel zien dat je bent gegroeid in 

de skills die je nodig hebt als Innovator 

als dat je deze innovatorskills op 

effectieve wijze hebt ingezet. 

 

Business Plan De student:  

• kan een projectvoorstel schrijven op 

basis waarvan hij eenvoudig 

fieldresearch kan doen ter voorbereiding 

van zijn Business plan;  

• schrijft een interne en externe analyse 

die voldoet aan de in de handleiding 

geformuleerde criteria;  

• schrijft een Business Plan dat bestaat uit 

een marketingplan en een financieel 

plan, die voldoen aan de in de 

handleiding geformuleerde criteria;   

• kan kennis over organisatiestructuur, 

verdeling van werkzaamheden, 

bevoegdheden / verantwoordelijkheden 

en (het overdragen van) 

organisatiecultuur toepassen in zijn 

Business Plan;  

• schrijft een verslag dat getuigt van 

‘haalbaarheid’;  
• levert een verslag dat er verzorgd uitziet, 

in correct Nederlands is geschreven en 

voorzien is van een samenvatting in 

correct Engels en correcte 

bronvermelding;  

 

Presentatie  
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• De student houdt een presentatie, waarin 
elk groepslid voldoende spreektijd krijgt.   

• De student (in groepsverband):  

• geeft een correcte weergave van de 

inhoud van het rapport   

• stemt zijn presentatie af op de doelgroep  

• geeft een presentatie die voldoet wat 

betreft taalgebruik  

• geeft een adequate reactie op vragen, 

zowel in het Nederlands als in het 

Engels;  

 

Peer assessment 

 

De tutor beoordeelt de student op basis van 

een peer assessment waarin de studenten de 

houding en inzet van medeprojectleden 

waarderen ten aanzien van:  

 

• initiatief, uitwerking van ideeën;  

• participatie (groepsdiscussies: deed 

hij/zij zijn/haar zegje?);  

• bijdrage en taakgerichtheid: (bood hij/zij 

zelf aan om bepaalde    taken te doen of 

moest hem/haar dat altijd eerst gevraagd 

worden?);  

• verantwoordelijkheid voor de resultaten 

van het team; communicatie (feedback, 

actief luisteren, enz.).  

  

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 
inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 
inleveren, betekent dat de docent geen 
feedback geeft en student zonder 
feedback naar de (eventuele) herkansing 
gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 
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Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten T4  (1ste en 2e kans) 

Aantal examinatoren  2 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023  (via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage • Beoordelingsformulier 

• Inzage/ toelichting op verzoek van de 

student 
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Module Nederlands 

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Module Nederlands 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Nederlands 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Nederlands 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INNED.8 

Onderwijsperiode  P1 tm P4 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  n.v.t.   

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  In deze module lever je gedurende het jaar 

bewijslast aan voor jouw beheersing van de 

Nederlandse taal. Enerzijds laat je zien dat je 

de Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid 

in de juiste (business)contexten toe kunt 

passen, anderzijds werk je doorlopend aan 

de niveaus 3F en 4F middels de tool 

Hogeschooltaal.  

Eindkwalificaties  Koers bepalen, Waardecreatie, Business 

Development & Realisatie 

Samenhang Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid 

heb je nodig binnen alle projecten van de 

propedeuse.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 
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Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen Student: o.a. Inspiratiesessies, pitchen, 

samenwerking zoeken met medestudenten 

en externen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software platform ‘Hogeschooltaal’ 
Eigen financiële bijdrage  De student betaalt eenmalig 82.50 euro om 5 

jaar lang doorlopend gebruik te kunnen 

maken van het platform Hogeschooltaal voor 

de combinatie van de talen Engels en 

Nederlands.  

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Nederlands 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INNED.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten De student werkt gedurende deze module 

aan ten minste één van de onderstaande 

leeruitkomsten:  

Koers bepalen  

Op basis van betrouwbare bronnen formuleer 

je, onder sturende begeleiding, relevante 

trends en ontwikkelingen. Je begrijpt welke 

keuzes een bedrijf, met betrekking tot een te 

kiezen koers, kan maken.   

Waarde creëren  

Binnen een eenvoudige commerciële context 

onderzoek je de behoeften van stakeholders 

om tot waardevolle voorstellen te komen 

waarmee je aan de (geanalyseerde) vraag 

tegemoet komt.    

Business Development  

Je past een product / dienst / proces aan, 

opdat je de duurzame relatie tussen afnemer 
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en organisatie verstevigt. Je beargumenteert 

welk verdienmodel daarbij passend is.  

Realiseren  

Je voert onder begeleiding en in 

samenwerking met medestudenten 

overzichtelijke en eenvoudige marketing en/of 

sales werkzaamheden uit voor een 

organisatie. Hierbij houd je rekening met de 

meest relevante interne en/of externe 

stakeholders. 

 

De Innovator-skills die gedurende deze OWE 

(in)direct benodigd zijn en o.a ontwikkeld 

worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• Initiatief nemen 

• Doorzettingsvermogen 

• Aanpassingsvermogen 

• Leiderschap 

• Commercieel bewustzijn 

• Verantwoordelijkheidsbesef 

 

Beoordelingscriteria  • Je kunt schrijven op 3F en/of 4F niveau 

waarbij je een passende vorm/lay-out + 

inhoud + stijl & spelling + opbouw & 

structuur +formulering in acht neemt; 

• Je kunt je verbaal uitdrukken op 3F en/of 

4F niveau, waarbij je een passende 

gesprekstechniek + presentatievorm + 

verbale uitdrukking in acht neemt; 

• Je toont je schriftelijke- en verbale 

vaardigheden in voldoende en 

verschillende commerciële contexten 

aan; 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 

inleveren, betekent dat de docent geen 

feedback geeft en student zonder 

feedback naar de (eventuele) herkansing 

gaat. 
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• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten T1 tm T4  (1ste en 2e kans) 

Aantal examinatoren  2 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023  (via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 

OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage • Beoordelingsformulier 

• Inzage/ toelichting op verzoek van de 

student 
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Module Vrije ruimte 

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Module Vrije Ruimte 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Vrije Ruimte 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Vrije Ruimte 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INVRIJ.8 

Onderwijsperiode  P1 tm P4 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 5 

Studielast in uren 140 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  n.v.t.   

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  De student zet binnen deze module 

zelfstandig koers uit m.b.t. zijn eigen 

leerproces door de Innovator-skills verder te 

ontwikkelen waarover een afgestudeerd 

commercieel professional behoort te 

beschikken. De vraag ‘waar wil ik mijzelf in 
ontwikkelen?’ is hierin leidend.  

De student heeft de keuze om modules te 

volgen die jaarlijks worden aangeboden door 

de vrije ruimte-coördinatoren binnen de 

module VR2JR van CE.  

Daarnaast heeft de student ook de keuze om 

modules naar eigen keuze te volgen wanneer 

hij/zij kan onderbouwen dat er daarmee 

gewerkt wordt aan de Innovator-skills.  
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Eindkwalificaties  Koers bepalen, Waardecreatie, Business 

Development en/of Realisatie 

Samenhang In deze module werken studenten o.a. aan 

dezelfde skills die ze nodig hebben binnen 

andere OWE’s van de propedeuse.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen Student: o.a. Inspiratiesessies, pitchen, 

samenwerking zoeken met medestudenten 

en externen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Optioneel: leeractiviteiten en/of werkvormen 

die aangeboden worden afhankelijk van de 

gekozen module 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal n.v.t.  

Eigen financiële bijdrage  Niet verplicht. Voor (vrijwillige) deelname aan 

een studiereis kan een financiële bijdrage 

worden gevraagd. Studiereis maakt geen 

onderdeel uit van het curriculum. 

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Vrije ruimte 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INVRIJ.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten De student werkt aan de leeruitkomst Koers 

Bepalen: 

Op basis van betrouwbare bronnen formuleer 

je, onder sturende begeleiding, relevante 

trends en ontwikkelingen. Je begrijpt welke 

keuzes een bedrijf, met betrekking tot een te 

kiezen koers, kan maken. 
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De Innovator-skills die gedurende deze OWE 

(in)direct benodigd zijn en o.a ontwikkeld 

worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• Initiatief nemen 

• Doorzettingsvermogen 

• Aanpassingsvermogen 

• Leiderschap 

• Commercieel bewustzijn 

• Verantwoordelijkheidsbesef 

 

Beoordelingscriteria  Tentaminering:  

De student toont op geheel eigen wijze, na 

succesvolle afronding van twee onderwijs- 

en/of praktijk onderdelen, middels een 

mondelinge verdediging aan in hoeverre de 

gekozen onderdelen daadwerkelijk hebben 

bijgedragen aan het leerproces en de 

ontwikkeling van de skills van de student. De 

student mag ook eigen onderwijs- en 

praktijkonderdelen inbrengen mits deze 

worden goedgekeurd door een docent. De 

studentcoach beoordeelt deze mondelinge 

verdediging op:  

 

Ontvankelijkheidscriteria  

De randvoorwaarden voor deelname aan het 

assessment zijn: 

• Voldoende afronding invullingen (V/NV of 
cijfer) 

• Logboek+urenregistratie (2x 70 uren) 
• Minimaal 1 bewijsstuk per ontwikkelde skill 
 

VRJR2 > Onderwijs onderdelen: -> CIJFER 

• Business & Taal Duits 3  > BTD3DU1A.4 

• Business & Taal Duits 4 > BTD4DU1A.4 

• Business & Taal Spaans 3 > BTS3SPA3A.2 

• Business & Taal Spaans 4 > BTS4SPA4A.6 
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VRJR2 Praktijk onderdelen: 

• Zeker presenteren > VR2PRES1A.9 

• Timemanagement > VR2TIME1A.9 

• Praktijkopdracht 1 > VR2PRAKT1A.9 

• Praktijkodracht 2 > VR2PRAKT2A.9 

• International Sales Week (ISW) > 
VR2ISW1A.9 

• Onderzoeksopdracht Nijmegen > 
VR2ONZN1A.9 

• Onderzoeksopdracht Arnhem > 
VR2ONZA1A.9 

• HAN Green Office 1 > VR2VGREEN1A.9 

• HAN Green Office 2 > VR2VGREEN2A.9 

• CE_Innovation > VR2CEIN1A.9 

• Eigen invulling 1 > VR2EIG1A.9 

• Eigen invulling 2 > VR2EIG2A.9  

 

Beoordelingscriteria  

 

Onderbouwing:   

• Bronnen worden aangehaald ter validatie 

van urenverantwoording  

• De student toont voldoende 
redeneervermogen •De student heeft 
opgedane inzichten vanuit de gekozen 

onderdelen adequaat verbonden aan zijn 

gekozen skills en zijn leerproces   

• De student reflecteert op het 

ontwikkelingsproces en verwoordt met inzicht 

welke zaken hij/zij de volgende keer 

hetzelfde/anders zou doen. 

 

Communicatie:  

• De wijze van communicatie binnen het 
mondeling is begrijpelijk en professioneel.  

• De student verdedigt de gemaakte keuzes 
in zijn leerproces op een professionele wijze.   

 

Eindbeoordeling: Cijfer in Alluris bij 
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aantoonbaar voldaan aan 

ontvankelijkheidscriteria. 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 
inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 
inleveren, betekent dat de docent geen 

feedback geeft en student zonder feedback 

naar de (eventuele) herkansing gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 
student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product binnen 24 

uur opnieuw heeft ingeleverd. Is het product 

na correctie wederom niet ontvankelijk, dan 

wordt het cijfer 1,0 ingevoerd, maar de 

student ontvangt dus wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten T1 tm T4  (1ste en 2e kans) 

Aantal examinatoren  2 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023  (via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage • Beoordelingsformulier 

• Inzage/ toelichting op verzoek van de 

student 
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Project 1: Toekomst, Trends en Innovatie  

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Project 1: Toekomst, Trends & Innovatie 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Toekomst, Trends & Innovatie 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Toekomst, Trends & Innovatie 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INPROJ1.8 

Onderwijsperiode  P1 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 10 

Studielast in uren 280 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  n.v.t.   

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  In dit project ga je onderzoek doen naar de 

projectopdrachtgever en de toekomst waar 

deze organisatie zich op moet voorbereiden. 

Dit toekomstbeeld maak je op basis van 

onderzoek (desk- en fieldresearch). Op basis 

van de inzichten creëer een innovatief 

concept waarmee de organisatie in de 

toekomst de markt op kan. 

Eindkwalificaties  Koers bepalen 

Samenhang De kennis en vaardigheden die je in dit 

project verwerft, heb je nodig in project 2 t/m 

4 van de propedeuse. 

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximum aantal deelnemers n.v.t. 
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Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen Student: o.a. Inspiratiesessies, pitchen, 

samenwerking zoeken met medestudenten 

en externen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software onderzoekstool ‘Bouwstenen’ 
Eigen financiële bijdrage  Niet verplicht. Voor (vrijwillige) deelname aan 

een studiereis kan een financiële bijdrage 

worden gevraagd. Studiereis maakt geen 

onderdeel uit van het curriculum. 

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Project 1 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INPRO1.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten Koers bepalen 

Op basis van betrouwbare bronnen formuleer 

je, onder sturende begeleiding, relevante 

trends en ontwikkelingen. Je begrijpt welke 

keuzes een bedrijf, met betrekking tot een te 

kiezen koers, kan maken.  

De Innovator-skills die in deze OWE 

benodigd zijn en ontwikkeld worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Initiatief nemen 

• Commercieel bewustzijn 

• Verantwoordelijkheidsbesef 

 

Beoordelingscriteria  • Je brengt je vraagstuk(ken) voldoende in 

kaart; 
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• Je innovatieve oplossing(en) is/ zijn 

passend voor de vraagstuk(ken); 

• Je betrekt de juiste stakeholders; 

• Je doorloopt de juiste processen; 

• Je onderbouwt gemaakte keuzes en 

verworven inzichten m.b.v. passende en 

overtuigende bronnen; 

• Je communiceert en/of visualiseert je 

werken en werkwijze op een navolgbare 

en overtuigende wijze; 

• Je laat zien welke specifieke kennis en 

inzichten je hebt opgedaan en op welke 

wijze je dit hebt toegepast binnen en/of 

buiten het project; 

• Je toont aan zoveel mogelijk informatie te 

hebben verzameld, geïnterpreteerd en 

vervolgens op waarde te hebben geschat 

om te komen tot logische, realistische en 

gegronde beslissingen, conclusies en/of 

adviezen (oordeelsvorming); 

• Je laat zowel zien dat je bent gegroeid in 

de skills die je nodig hebt als Innovator 

als dat je deze innovatorskills op 

effectieve wijze hebt ingezet. 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 

inleveren, betekent dat de docent geen 

feedback geeft en student zonder 

feedback naar de (eventuele) herkansing 

gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten T1  (1ste en 2e kans) 

Aantal examinatoren  2 
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Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023  (via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage • Assessmentgesprek 

• Beoordelingsformulier 

• Inzage/ toelichting op verzoek van de 

student 
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Project 2: Meervoudige waardecreatie 

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Project 2: Meervoudige Waardecreatie 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Meervoudige Waardecreatie 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Meervoudige Waardecreatie 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INPROJ2.8 

Onderwijsperiode  P2 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 10 

Studielast in uren 280 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  n.v.t.   

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  In dit project ga je analyseren waar je 

duurzame waarde kunt creëren door 

innovatie. Centraal in dit project staan de 

duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn 

afgesproken door de landen die zijn 

aangesloten bij de Verenigde Naties (VN). 

Deze worden ook wel de Sustainable 

Development Goals  genoemd. 

Eindkwalificaties  Waarde Creatie 

Samenhang De kennis en vaardigheden die je in dit 

project verwerft, heb je nodig in project 3 en 4 

van de propedeuse. 

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximum aantal deelnemers n.v.t. 
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Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen Student: o.a. Inspiratiesessies, pitchen, 

samenwerking zoeken met medestudenten 

en externen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software onderzoekstool ‘Bouwstenen’ 
Eigen financiële bijdrage  Niet verplicht. Voor (vrijwillige) deelname aan 

een studiereis kan een financiële bijdrage 

worden gevraagd. Studiereis maakt geen 

onderdeel uit van het curriculum. 

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Project 2 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INPRO2.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten Waarde creëren 

Binnen een eenvoudige commerciële context 

onderzoek je de behoeften van stakeholders 

om tot waardevolle voorstellen te komen 

waarmee je aan de (geanalyseerde) vraag 

tegemoet komt.  

De Innovator-skills die in deze OWE 

benodigd zijn en ontwikkeld worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• Initiatief nemen 

• Doorzettingsvermogen 

• Aanpassingsvermogen 

• Commercieel bewustzijn 

• Verantwoordelijkheidsbesef 
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Beoordelingscriteria  • Je brengt je vraagstuk(ken) voldoende in 

kaart; 

• Je innovatieve oplossing(en) is/ zijn 

passend voor de vraagstuk(ken); 

• Je betrekt de juiste stakeholders; 

• Je doorloopt de juiste processen; 

• Je onderbouwt gemaakte keuzes en 

verworven inzichten m.b.v. passende en 

overtuigende bronnen; 

• Je communiceert en/of visualiseert je 

werken en werkwijze op een navolgbare 

en overtuigende wijze; 

• Je laat zien welke specifieke kennis en 

inzichten je hebt opgedaan en op welke 

wijze je dit hebt toegepast binnen en/of 

buiten het project; 

• Je toont aan zoveel mogelijk informatie te 

hebben verzameld, geïnterpreteerd en 

vervolgens op waarde te hebben geschat 

om te komen tot logische, realistische en 

gegronde beslissingen, conclusies en/of 

adviezen (oordeelsvorming); 

• Je laat zowel zien dat je bent gegroeid in 

de skills die je nodig hebt als Innovator 

als dat je deze innovatorskills op 

effectieve wijze hebt ingezet. 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 

inleveren, betekent dat de docent geen 

feedback geeft en student zonder 

feedback naar de (eventuele) herkansing 

gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten T2  (1ste en 2e kans) 
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Aantal examinatoren  2 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023  (via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage • Assessmentgesprek 

• Beoordelingsformulier 

• Inzage/ toelichting op verzoek van de 

student 
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Project 3: Prototype, Test & Improve 

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Project 3: Prototype, Test & Improve 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Prototype, Test & Improve 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Prototype, Test & Improve 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INPROJ3.8 

Onderwijsperiode  P3 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 10 

Studielast in uren 280 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  n.v.t.   

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  Je ontwikkelt prototype(s) en/of business 

case(s), test de haalbaarheid én 

experimenteert met het verbeterpotentieel. 

Vanuit een iteratieve werkwijze en in 

samenwerking met relevante stakeholders, 

pas je het prototype of de business case aan. 

Eindkwalificaties  Business Development 

Samenhang De kennis en vaardigheden die je in dit 

project verwerft, heb je nodig in project 4 van 

de propedeuse. 

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 
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Activiteiten en/of werkvormen Student: o.a. Inspiratiesessies, pitchen, 

samenwerking zoeken met medestudenten 

en externen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software onderzoekstool ‘Bouwstenen’ 
Eigen financiële bijdrage  Niet verplicht. Voor (vrijwillige) deelname aan 

een studiereis kan een financiële bijdrage 

worden gevraagd. Studiereis maakt geen 

onderdeel uit van het curriculum. 

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Project 3 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INPRO3.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten Business Development 

Je past een product / dienst / proces aan, 

opdat je de duurzame relatie tussen afnemer 

en organisatie verstevigt. Je beargumenteert 

welk verdienmodel daarbij passend is. 

De Innovator-skills die in deze OWE 

benodigd zijn en ontwikkeld worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• Doorzettingsvermogen 

• Aanpassingsvermogen 

• Leiderschap 

• Commercieel bewustzijn 

• Verantwoordelijkheidsbesef 

 

Beoordelingscriteria  • Je brengt je vraagstuk(ken) voldoende in 

kaart; 
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• Je innovatieve oplossing(en) is/ zijn 

passend voor de vraagstuk(ken); 

• Je betrekt de juiste stakeholders; 

• Je doorloopt de juiste processen; 

• Je onderbouwt gemaakte keuzes en 

verworven inzichten m.b.v. passende en 

overtuigende bronnen; 

• Je communiceert en/of visualiseert je 

werken en werkwijze op een navolgbare 

en overtuigende wijze; 

• Je laat zien welke specifieke kennis en 

inzichten je hebt opgedaan en op welke 

wijze je dit hebt toegepast binnen en/of 

buiten het project; 

• Je toont aan zoveel mogelijk informatie te 

hebben verzameld, geïnterpreteerd en 

vervolgens op waarde te hebben geschat 

om te komen tot logische, realistische en 

gegronde beslissingen, conclusies en/of 

adviezen (oordeelsvorming); 

• Je laat zowel zien dat je bent gegroeid in 

de skills die je nodig hebt als Innovator 

als dat je deze innovatorskills op 

effectieve wijze hebt ingezet. 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 

inleveren, betekent dat de docent geen 

feedback geeft en student zonder 

feedback naar de (eventuele) herkansing 

gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten T3  (1ste en 2e kans) 

Aantal examinatoren  2 
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Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023  (via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage • Assessmentgesprek 

• Beoordelingsformulier 

• Inzage/ toelichting op verzoek van de 

student 
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Project 4: Implementeren & Realiseren 

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Project 4: Implementeren & Realiseren 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Implementeren & Realiseren 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Implementeren & Realiseren 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INPROJ4.8 

Onderwijsperiode  P4 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 10 

Studielast in uren 280 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  n.v.t.   

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  In dit project ga je in samenwerking met je 

opdrachtgever een businessconcept 

vermarkten. Je maakt hiervoor extensief 

gebruik van de nodige salesvaardigheden om 

klanten in de (test)markt te overtuigen van 

het concept van de opdrachtgever.  

Eindkwalificaties  Realiseren 

Samenhang Samen met de kennis die je in project 1 t/m 3 

hebt verworven, waarin je de overige stappen 

uit een innovatieproces doorloopt, bereid dit 

project je voor op het tweede studiejaar. 

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 
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Activiteiten en/of werkvormen Student: o.a. Inspiratiesessies, pitchen, 

samenwerking zoeken met medestudenten 

en externen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software onderzoekstool ‘Bouwstenen’ 
Eigen financiële bijdrage  Niet verplicht. Voor (vrijwillige) deelname aan 

een studiereis kan een financiële bijdrage 

worden gevraagd. Studiereis maakt geen 

onderdeel uit van het curriculum. 

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Project 4 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INPRO4.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten Realiseren 

Je voert onder begeleiding en in 

samenwerking met medestudenten 

overzichtelijke en eenvoudige marketing en/of 

sales werkzaamheden uit voor een 

organisatie. Hierbij houd je rekening met de 

meest relevante interne en/of externe 

stakeholders.  

De Innovator-skills die in deze OWE 

benodigd zijn en ontwikkeld worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• Initiatief nemen 

• Doorzettingsvermogen 

• Aanpassingsvermogen 

• Leiderschap 

• Verantwoordelijkheidsbesef 
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Beoordelingscriteria  • Je brengt je vraagstuk(ken) voldoende in 

kaart; 

• Je innovatieve oplossing(en) is/ zijn 

passend voor de vraagstuk(ken); 

• Je betrekt de juiste stakeholders; 

• Je doorloopt de juiste processen; 

• Je onderbouwt gemaakte keuzes en 

verworven inzichten m.b.v. passende en 

overtuigende bronnen; 

• Je communiceert en/of visualiseert je 

werken en werkwijze op een navolgbare 

en overtuigende wijze; 

• Je laat zien welke specifieke kennis en 

inzichten je hebt opgedaan en op welke 

wijze je dit hebt toegepast binnen en/of 

buiten het project; 

• Je toont aan zoveel mogelijk informatie te 

hebben verzameld, geïnterpreteerd en 

vervolgens op waarde te hebben geschat 

om te komen tot logische, realistische en 

gegronde beslissingen, conclusies en/of 

adviezen (oordeelsvorming); 

• Je laat zowel zien dat je bent gegroeid in 

de skills die je nodig hebt als Innovator 

als dat je deze innovatorskills op 

effectieve wijze hebt ingezet. 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 

inleveren, betekent dat de docent geen 

feedback geeft en student zonder 

feedback naar de (eventuele) herkansing 

gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten T4  (1ste en 2e kans) 
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Aantal examinatoren  2 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023  (via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage • Assessmentgesprek 

• Beoordelingsformulier 

• Inzage/ toelichting op verzoek van de 

student 
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9.4.4. Onderwijseenheden van de postpropedeuse – Innovation  
 
Business Concept Validation 

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Business Concept Validation – inzichten 

valideren en vertalen naar oplossingen en 

business modellen 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Business Concept Validation 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Business Concept Validation 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INBCV.8 

Onderwijsperiode  n.v.t. (keuzevrijheid student) 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 15 

Studielast in uren 420 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  50EC behaald in propedeuse 

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  In deze onderwijseenheid ga je -in de context 

van ‘business development’- aan de slag met 

één of meerdere zelf geïnitieerde projecten 

(trails) voor vraagstukken waar jij actief een 

bijdrage aan wilt leveren.  

Met de activiteiten voor deze trail(s) en de 

resultaten die daaruit voortkomen, laat je zien 

dat je leeruitkomsten van deze OWE 

beheerst.  

De activiteiten voer je (deels) samen met 

anderen (stakeholders, peers, collega’s etc.) 
uit en je bent individueel verantwoordelijk 
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voor je ontwikkeling en de beoogde 

resultaten. 

Vertrekpunt van de OWE is de ‘trailmap’, 
waarin je een grove aanpak, strategie en 

planning voor de trail(s) opneemt en aangeeft 

welk bewijsmateriaal voor de leeruitkomsten 

je gaat verzamelen. 

Je mag zelf bepalen middels welke 

bewijsstukken je laat zien dat je 

leeruitkomsten beheerst. 

 

Eindkwalificaties  Business development 

Samenhang De OWE ‘Business Concept Validation’ vormt 
samen met de OWE’s ‘Value Proposition’, 
‘Business Innovation Strategy’ en 
‘Implementation & Iteration’ de invulling van 

het tweede collegejaar. Deze OWE’s zijn 
direct gekoppeld aan de eindkwalificaties van 

het beroepsprofiel van een CE-er en vanuit 

het eindniveau vertaald naar het tweede 

studiejaar, conform het ZELCOM model 

niveau C.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen Student: Inspiratiesessies, trailmap opstellen, 

pitchen, samenwerking zoeken met 

medestudenten en externen, opdrachten 

binnen halen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software platform ‘Hogeschooltaal’ 
Software onderzoekstool ‘Bouwstenen’ 

Eigen financiële bijdrage  Niet verplicht. Voor (vrijwillige) deelname aan 

een studiereis kan een financiële bijdrage 

worden gevraagd. Studiereis maakt geen 

onderdeel uit van het curriculum. 
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Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Business Open Validation 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INBCV.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten Je ontwikkelt overwogen en onderbouwde 

prototype(s) en/of innovatieconcept(en), test, 

valideert en evalueert de haalbaarheid én 

experimenteert met het verbeterpotentieel. Je 

ontwikkelt bruikbare inzichten vanuit de 

testresultaten en vertaalt deze naar relevante 

modellen. Je organiseert samenwerking met 

stakeholders om tot bruikbare business 

modellen rondom (duurzame) meervoudige 

waardecreatie te komen. 

De Innovator-skills die in deze OWE 

benodigd zijn en ontwikkeld worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• Doorzettingsvermogen 

• Aanpassingsvermogen 

• Leiderschap 

• Commercieel bewustzijn 

• Verantwoordelijkheidsbesef 

 

Beoordelingscriteria  • Je ontwikkelt overwogen en 

onderbouwde prototype(s) en/of 

innovatieconcept(en), test, valideert en 

evalueert de haalbaarheid én 

experimenteert met het 

verbeterpotentieel.  

• Je ontwikkelt bruikbare inzichten vanuit 

de testresultaten en vertaalt deze naar 

relevante modellen.  

• Je organiseert samenwerking met 

stakeholders om tot bruikbare business 

modellen rondom (duurzame) 

meervoudige waardecreatie te komen. 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 
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• Niet of niet op tijd voor de deadline 

inleveren, betekent dat de docent geen 

feedback geeft en student zonder 

feedback naar de (eventuele) herkansing 

gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten Per studiejaar zijn er vier (4) 

inlevermomenten vastgesteld: elke periode 

één. Je bepaalt zelf op welk van deze 

momenten je het portfolio van deze OWE 

inlevert; er volgt dan een beslissing en 

cijfertoekenning door de assessoren-

vergadering.  

Je mag maximaal twee (2) OWE-portfolio’s 
per semester inleveren. 

Aantal examinatoren  2 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023  (via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage Op verzoek student, per mail aan beide 

assessoren, binnen 10 werkdagen na 

beslissing van de assessoren-vergadering. 
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Business Innovation Strategy 

 

Algemene inforatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Business Innovation Strategy – visie, 

strategie & focus 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Business Innovation Strategy 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Business Innovation Strategy 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INBIS.8 

Onderwijsperiode  n.v.t. (keuzevrijheid student) 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 15 

Studielast in uren 420 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  50EC behaald in propedeuse  

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  In deze onderwijseenheid ga je -in de context 

van ‘strategie bepaling’- aan de slag met één 

of meerdere zelf geïnitieerde projecten (trails) 

voor vraagstukken waar jij actief een bijdrage 

aan wilt leveren.  

Met de activiteiten voor deze trail(s) en de 

resultaten die daaruit voortkomen, laat je zien 

dat je leeruitkomsten van deze OWE 

beheerst.  

De activiteiten voer je (deels) samen met 

anderen (stakeholders, peers, collega’s etc.) 
uit en je bent individueel verantwoordelijk 

voor je ontwikkeling en de beoogde 

resultaten. 
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Vertrekpunt van de OWE is de ‘trailmap’, 
waarin je een grove aanpak, strategie en 

planning voor de trail(s) opneemt en aangeeft 

welk bewijsmateriaal voor de leeruitkomsten 

je gaat verzamelen. 

Je mag zelf bepalen middels welke 

bewijsstukken je laat zien dat je 

leeruitkomsten beheerst. 

Eindkwalificaties  Koers bepalen  

Samenhang De OWE ‘Business Innovation Strategy’ vormt 
samen met de OWE’s ‘Value Proposition’, 
‘Business Concept Validation’ en 
‘Implementation & Iteration’ de invulling van 
het tweede collegejaar. Deze OWE’s zijn 
direct gekoppeld aan de eindkwalificaties van 

het beroepsprofiel van een CE-er en vanuit 

het eindniveau vertaald naar het tweede 

studiejaar CE-Innovation, conform het 

ZELCOM model niveau C.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen Student: Inspiratiesessies, trailmap opstellen, 

pitchen, samenwerking zoeken met 

medestudenten en externen, opdrachten 

binnen halen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en/of 

propedeuse studenten. 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software platform ‘Hogeschooltaal’ 
Software onderzoekstool ‘Bouwstenen’ 

Eigen financiële bijdrage  Niet verplicht. Voor (vrijwillige) deelname aan 

een studiereis kan een financiële bijdrage 

worden gevraagd. Studiereis maakt geen 

onderdeel uit van het curriculum. 

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Business Innovation Strategy 
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Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INBIS.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten Je komt tot onderbouwde formulering van een 

innovatiestrategie voor een vraagstuk met 

meerdere betrokkenen en belangen. Hiertoe 

breng je het vraagstuk helder in kaart met 

behulp van passende onderzoeksmethode(n). 

Je brengt relevante procesmethoden in kaart 

en maakt een onderbouwde keuze voor de 

meest geschikte aanpak die aansluit bij het 

vraagstuk, de opdrachtgever en de 

stakeholders. 

De Innovator-skills die je in deze OWE 

ontwikkelt zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Initiatief nemen 

• Commercieel bewustzijn 

• Verantwoordelijkheidsbesef 

 

Beoordelingscriteria  • Je komt tot onderbouwde formulering van 

een innovatiestrategie voor een 

vraagstuk met meerdere betrokkenen en 

belangen.  

• Hiertoe breng je het vraagstuk helder in 

kaart met behulp van passende 

onderzoeksmethode(n).  

• Je brengt relevante procesmethoden in 

kaart en maakt een onderbouwde keuze 

voor de meest geschikte aanpak die 

aansluit bij het vraagstuk, de 

opdrachtgever en de stakeholders. 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 

inleveren, betekent dat de docent geen 

feedback geeft en student zonder 

feedback naar de (eventuele) herkansing 

gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 
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voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten Per studiejaar zijn er vier (4) 

inlevermomenten vastgesteld: elke periode 

één. Je bepaalt zelf op welk van deze 

momenten je het portfolio van deze OWE 

inlevert; er volgt dan een beslissing en 

cijfertoekenning door de assessoren-

vergadering.  

Je mag maximaal twee (2) OWE-portfolio’s 
per semester inleveren. 

Aantal examinatoren  Minimaal 2 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn  

t/m 31 januari 2023  

(via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage Op verzoek student, per mail aan de 

assessoren, binnen 10 werkdagen na 

beslissing van de assessoren-vergadering. 
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Implementation & Iteration 

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Implementation & Iteration – implementeren, 

evalueren, aanpassen 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Implementation & Iteration 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Implementation & Iteration 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   ININI.8 

Onderwijsperiode  n.v.t. (keuzevrijheid student) 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 15 

Studielast in uren 420 

Onderwijstijd (contacturen) Door het ‘Workspace-onderwijs’ heeft de 
student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met docenten 

Ingangseisen onderwijseenheid  50EC behaald in propedeuse  

Inhoud en organisatie  
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Algemene omschrijving  In deze onderwijseenheid ga je -in de context 

van ‘implementeren’- aan de slag met één of 

meerdere zelf geïnitieerde projecten (trails) 

voor vraagstukken waar jij actief een bijdrage 

aan wilt leveren.  

Met de activiteiten voor deze trail(s) en de 

resultaten die daaruit voortkomen, laat je zien 

dat je leeruitkomsten van deze OWE 

beheerst.  

De activiteiten voer je (deels) samen met 

anderen (stakeholders, peers, collega’s etc.) 
uit en je bent individueel verantwoordelijk 

voor je ontwikkeling en de beoogde 

resultaten. 

Vertrekpunt van de OWE is de ‘trailmap’, 
waarin je een grove aanpak, strategie en 

planning voor de trail(s) opneemt en aangeeft 

welk bewijsmateriaal voor de leeruitkomsten 

je gaat verzamelen. 

Je mag zelf bepalen middels welke 

bewijsstukken je laat zien dat je 

leeruitkomsten beheerst. 

 

Eindkwalificaties  Realiseren 

Samenhang De OWE ‘Implementation & Iteration’ vormt 
samen met de OWE’s ‘Business Innovation 
Strategy’, ‘Value Proposition’ en ‘Business 
Concept Validation’ de invulling van jaar 
twee. Deze OWE’s zijn direct gekoppeld aan 
de eindkwalificaties van het beroepsprofiel 

van een CE-er en vanuit het eindniveau 

vertaald naar het tweede studiejaar, conform 

het ZELCOM model niveau C.  

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 
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Activiteiten en/of werkvormen Student: Inspiratiesessies, trailmap opstellen, 

pitchen, samenwerking zoeken met 

medestudenten en externen, opdrachten 

binnen halen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software platform ‘Hogeschooltaal’ 
Software onderzoekstool ‘Bouwstenen’ 

Eigen financiële bijdrage  Niet verplicht. Voor (vrijwillige) deelname aan 

een studiereis kan een financiële bijdrage 

worden gevraagd. Studiereis maakt geen 

onderdeel uit van het curriculum. 

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Implementation & Iteration 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] ININI.8 
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Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten Je implementeert obv een passend 

projectmanagement model een  

innovatieproces. Je organiseert, motiveert en 

activeert betrokkenen. Je monitort en 

evalueert tijdig en regelmatig de tussentijdse 

resultaten en lost ontstane problemen op.  

Je laat doorzettingsvermogen zien en neemt 

aantoonbaar verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van het plan.  

De Innovator-skills die in deze OWE 

benodigd zijn en ontwikkeld worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• Initiatief nemen 

• Doorzettingsvermogen 

• Aanpassingsvermogen 

• Leiderschap 

• Verantwoordelijkheidsbesef 
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Beoordelingscriteria  • Je implementeert obv een passend 

projectmanagement model een  

innovatieproces.  

• Je organiseert, motiveert en activeert 

betrokkenen.  

• Je monitort en evalueert tijdig en 

regelmatig de tussentijdse resultaten en 

lost ontstane problemen op.  

• Je laat doorzettingsvermogen zien en 

neemt aantoonbaar verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van het plan. 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 

inleveren, betekent dat de docent geen 

feedback geeft en student zonder 

feedback naar de (eventuele) herkansing 

gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 

Tentamenmomenten Per studiejaar zijn er vier (4) 

inlevermomenten vastgesteld: elke periode 

één. Je bepaalt zelf op welk van deze 

momenten je het portfolio van deze OWE 

inlevert; er volgt dan een beslissing en 

cijfertoekenning door de assessoren-

vergadering.  

Je mag maximaal twee (2) OWE-portfolio’s 
per semester inleveren. 

Aantal examinatoren  Minimaal 2 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn t/m 

31 januari 2023 (via Alluris) 

n.v.t. 
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Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 

Nog definiëren 

Nabespreking en inzage Op verzoek student, per mail aan beide 

assessoren, binnen 10 werkdagen na 

beslissing van de assessoren-vergadering. 
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Value Proposition 

 

Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig  Value Proposition – ontwikkeling van 

(duurzame) meervoudige waarde 

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig  Value Proposition 

Naam onderwijseenheid kort Engelstalig  n.v.t. 

Naam onderwijseenheid Alluris  Value Proposition 

Code onderwijseenheid OSIRIS  XX 

Code onderwijseenheid Alluris   INVAP.8 

Onderwijsperiode  n.v.t. (keuzevrijheid student) 

Intekenen onderwijs 

 

N.v.t. tot 31-1-2023; voor het onderwijs dat 

wordt gegeven na 31 januari 2023 geldt dat 

het noodzakelijk is dat studenten zich 

intekenen voor het onderwijs dat zij willen 

volgen. Zie Deel 3 ‘Regeling onderwijs en 
(deel)tentamens OSIRIS’ voor meer 
informatie. 

Studiepunten 15 

Studielast in uren 420 

Onderwijstijd (contacturen) 420 (door workspace-onderwijs heeft de 

student doorlopend de mogelijkheid contact 

te hebben met workspace-docenten)  

Ingangseisen onderwijseenheid  50EC behaald in propedeuse 

 

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving  In deze onderwijseenheid ga je -in de context 

van ‘meervoudige waardecreatie’- aan de 

slag met één of meerdere zelf geïnitieerde 

projecten (trails) voor vraagstukken waar jij 

actief een bijdrage aan wilt leveren.  

Met de activiteiten voor deze trail(s) en de 

resultaten die daaruit voortkomen, laat je zien 

dat je leeruitkomsten van deze OWE 

beheerst.  

De activiteiten voer je (deels) samen met 

anderen (stakeholders, peers, collega’s etc.) 
uit en je bent individueel verantwoordelijk 

voor je ontwikkeling en de beoogde 

resultaten. 

Vertrekpunt van de OWE is de ‘trailmap’, 
waarin je een grove aanpak, strategie en 

planning voor de trail(s) opneemt en aangeeft 
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welk bewijsmateriaal voor de leeruitkomsten 

je gaat verzamelen. 

Je mag zelf bepalen middels welke 

bewijsstukken je laat zien dat je 

leeruitkomsten beheerst. 

 

Eindkwalificaties  Waarde creatie 

 

Samenhang De OWE ‘Value Proposition’ vormt samen 
met de OWE’s ‘Business Innovation 
Strategy’, ‘Business Concept Validation’ en 
‘Implementation & Iteration’ de invulling van 
de innovatiecyclus jaar twee. Deze OWE’s 
zijn direct gekoppeld aan de eindkwalificaties 

van het beroepsprofiel van een CE-er en 

vanuit het eindniveau vertaald naar het 

tweede studiejaar, conform het ZELCOM 

model niveau C.. 

Deelnameplicht onderwijs  n.v.t. 

Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen Student: Inspiratiesessies, trailmap opstellen, 

pitchen, samenwerking zoeken met 

medestudenten en externen, opdrachten 

binnen halen, projecten uitvoeren, bewijzen 

verzamelen, feedback verzamelen en 

verwerken. 

Innovation workspace: o.a. daily stand-ups en 

wrap-ups, retrospectives, deep dives, 

coaching en intervisie en/of het werken in een 

organisatie, ondersteuning van peers en 

propedeuse studenten. 

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’ n.v.t. 

Verplichte software / verplicht materiaal Software platform ‘Hogeschooltaal’ 
Software onderzoekstool ‘Bouwstenen’ 

Eigen financiële bijdrage  Niet verplicht. Voor (vrijwillige) deelname aan 

een studiereis kan een financiële bijdrage 

worden gevraagd. Studiereis maakt geen 

onderdeel uit van het curriculum. 

 

Tentaminering  

Naam Nederlandstalig [tentamen of deeltentamen] Value proposition 

Naam Engelstalig [tentamen of deeltentamen] n.v.t. 

Code OSIRIS [tentamen of deeltentamen] XX 

Naam en code Alluris [tentamen of deeltentamen] INVAP.8 

Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten Op basis van een innovatievraagstuk voer je 

een doelgroep- en stakeholdersonderzoek uit 
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en brengt behoeften, problemen, belangen en 

trends in kaart.  Op basis van een afgewogen 

keuze vertaal je deze behoeften naar een 

propositie gericht op meervoudige 

(duurzame) waardecreatie. 

 

De Innovator-skills die in deze OWE 

benodigd zijn en ontwikkeld worden zijn: 

• Kritisch denken 

• Probleemoplossend vermogen 

• Creativiteit 

• Nieuwsgierigheid 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• Initiatief nemen 

• Doorzettingsvermogen 

• Aanpassingsvermogen 

• Commercieel bewustzijn 

• Verantwoordelijkheidsbesef 

 

Beoordelingscriteria  • Op basis van een innovatievraagstuk 

voer je een doelgroep- en 

stakeholdersonderzoek uit en brengt 

behoeften, problemen, belangen en 

trends in kaart.   

• Op basis van een afgewogen keuze 

vertaal je deze behoeften naar een 

propositie gericht op meervoudige 

(duurzame) waardecreatie. 

• Bij niet of niet op tijd voor deadline 

inleveren, wordt cijfer 1.0 ingevoerd. 

• Niet of niet op tijd voor de deadline 

inleveren, betekent dat de docent geen 

feedback geeft en student zonder 

feedback naar de (eventuele) herkansing 

gaat. 

• Bij een niet ontvankelijk product heeft de 

student 24 uur de tijd om e.e.a. aan te 

passen. Het product wordt van feedback 

voorzien als de student het product 

binnen 24 uur opnieuw heeft ingeleverd. 

Is het product na correctie wederom niet 

ontvankelijk, dan wordt het cijfer 1,0 

ingevoerd, maar de student ontvangt dus 

wel feedback. 

Vorm(en) tentamen en deeltentamens  Portfolio (punt 8 toets) 

Weging deeltentamen n.v.t. 

Minimaal oordeel 5,5 
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Tentamenmomenten Per studiejaar zijn er vier (4) 

inlevermomenten vastgesteld: elke periode 

één. Je bepaalt zelf op welk van deze 

momenten je het portfolio van deze OWE 

inlevert; er volgt dan een beslissing en 

cijfertoekenning door de assessoren-

vergadering.  

Je mag maximaal twee (2) OWE-portfolio’s 
per semester inleveren. 

Aantal examinatoren  Minimaal 2 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

Wijze van aanmelden voor 

(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn  

t/m 31 januari 2023  

(via Alluris) 

n.v.t. 

 

Intekenen en uittekenen voor 

(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023 

(via OSIRIS) 

 

Beschrijf de wijze van intekenen en 

uittekenen voor (deel)tentamengelegenheden 

aangeboden vanaf 1 februari 2023 

(implementatie OSIRIS) en bijbehorende 

termijnen. Voor meer informatie zie Deel 3 

‘Regeling onderwijs en (deel)tentamens 
OSIRIS’. 
 

Nog definiëren 

 

Nabespreking en inzage Op verzoek student, per mail aan beide 

assessoren, binnen 10 werkdagen na 

beslissing van de assessoren-vergadering. 
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9.4.5. Minoren van de opleiding  
Studenten van de afstudeerrichting Innovation kunnen deelnemen aan de minoren die de 
opleiding aanbiedt. Zie daartoe de beschrijvingen in paragraaf 9.3. van dit document.  
 
Je kunt ook een minor bij een andere HAN-opleiding kiezen. Het overzicht van minoren van de 
HAN en de toegangseisen ervoor vind je hier: www.minoren-han.nl. 
 
 
 

  

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 350 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 254 van 276 
 

9.5 Honours-, talenten- en schakelprogramma’s 
 

 

9.5.1 Honoursprogramma’s 
 

Jaar 1   
   
Honours Applied Business Research (HABR)   
   
Algemene informatie    
Naam onderwijseenheid lang & kort 
Nederlandstalig   Applied Business Research    

Naam onderwijseenheid lang & kort Engelstalig   Applied Business Research    
Naam onderwijseenheid Alluris   Honours Applied Business Research    
Code onderwijseenheid OSIRIS   Osiris-codes volgen nog.   
Code onderwijseenheid Alluris   HABR   
Onderwijsperiode    P1-P2   
Intekenen onderwijs   
   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Studiepunten   5   
Studielast in uren   140   
Onderwijstijd (contacturen)   • Voorbereiding  21u   

• Hoor- en werkcolleges/lessen (7x2) 14u   
• Praktijkopdracht (onderzoek en advies)  95u   
• Toetsing 3u   

Ingangseisen onderwijseenheid    Toestemming voor het volgen van een 
honoursprogramma als bedoeld in OER. Geen vertraging 
binnen het honoursprogramma bij de start van deze 
OWE.   

Inhoud en organisatie    
Algemene omschrijving    Onderzoek doen is antwoorden op vragen zoeken. En vragen hebben 

organisaties volop: is deze innovatie kansrijk? Waarom bereiken we onze 
doelgroep niet? Hoe interessant zijn wij voor pas afgestudeerde professionals? 
Hoe zorgen we ervoor dat onze inwoners met de gemeente mee willen denken 
over de wijk?    
In deze module verdiepen we ons in verschillende manieren om antwoorden te 
krijgen op een praktijkvraag. Je doet ervaring op met onderzoek aan de hand 
van een concreet praktijkgericht onderzoeksproject dat loopt binnen het 
associate lectoraat Customer Insights. De precieze aard van het 
onderzoeksproject wordt kort voor aanvang van de module bekend gemaakt.    
Verschillende multidisciplinaire onderzoeksmethoden komen aan bod: wat 
houden de verschillende methoden in, wat zijn de voor- en nadelen, wanneer 
kun je ze het beste gebruiken?    
Ook is er aandacht voor het presenteren van de uitkomsten van onderzoek. 
Hoe krijg je je bevindingen op een complete, begrijpelijke en creatieve manier 
over de bühne? Aan het eind van de module heb je een goed gevulde 
gereedschapskist waarmee je elke organisatievraag te lijf kunt en klaar bent 
om organisaties verder te helpen.     

Eindkwalificaties    • De student maakt kennis met verschillende onderzoeksmethoden die 
gebruikt worden in het economisch domein   

• De student ontwerpt op basis van verschillende onderzoeksmethoden 
onderzoek dat past bij een concreet praktijkgericht onderzoeksproject 
dat loopt binnen het associate lectoraat Customer Insights    

• De student analyseert de verzamelde data op correcte wijze en trekt 
gepaste conclusies   

• De student vertaalt onderzoeksuitkomsten naar haalbare adviezen 
voor de opdrachtgever die innovatie teweegbrengen   

• Het advies wordt op creatieve wijze gepresenteerd   
Samenhang   Deze OWE vormt de start van het honoursprogramma en bereidt de studenten 

voor op het maken van de keuze voor het Professional Excellence 
uitstroomprofiel of het Academisch profiel, o.a. door extra aandacht te 
besteden aan onderzoekend vermogen.   
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Deelnameplicht onderwijs    n.v.t.   
Maximum aantal deelnemers   16   
Compensatiemogelijkheid   n.v.t.   
Activiteiten en/of werkvormen   Praktijkonderzoek voor externe opdrachtgever, 

presenteren; individueel en in duo’s.   
Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’   Artikelen op de elektronische leeromgeving.   
Verplichte software / verplicht materiaal   n.v.t.   
Eigen financiële bijdrage    n.v.t.   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Onderzoeks- en reflectierapportage   
Naam Engelstalig deeltentamen   Research report and reflection   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Onderzoeks- en reflectierapportage   

HABR.OND1A.5   
Beoordelingscriteria    Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie didactisch concept) 

die zes niveaus onderscheidt, onthouden (A), begrijpen (B), toepassen (C), 
analyseren (D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze laatste het hoogste 
is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).    

• B/C/D/E De student kan de keuze voor een bepaalde 
onderzoeksmethode onderbouwen en afzetten tegen andere 
onderzoeksmethoden.     

• B/C/D/E De student demonstreert analysetechniek op de verzamelde 
data en trekt conclusies die op basis van deze analyse goed 
onderbouwd zijn.   

• B/C/D/E/F De student demonstreert begrip en evalueert de 
onderzoeksuitkomsten; creëert haalbare adviezen voor de 
opdrachtgever die innovatie teweegbrengen.   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Beroepsproduct   
Weging deeltentamen   70   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Gedurende P2/i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Presentatie    
Naam Engelstalig deeltentamen   Presentation   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Presentatie    

HABR.ADV1A.4   
Beoordelingscriteria    Volgens Bloom’s taxonomie: A/B/C/F De student demonstreert creatief 

vermogen in de wijze van presenteren van onderzoeksresultaten en adviezen.   
Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Presentatie   
Weging deeltentamen   30   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Gedurende P2/i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
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Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
  
Honours Communication, Uncertainly and Complexity (HCUC)  
   
Algemene informatie    
Naam onderwijseenheid lang Nederlandstalig 
& Engelstalig   

Communication, Uncertainty and Complexity   

Naam onderwijseenheid kort Nederlandstalig 
& Engelstalig   

Commun., Uncertainty and Complexity   

Naam onderwijseenheid Alluris   Honours Communication, Uncertainty and Complexity   
Code onderwijseenheid OSIRIS   Osiris-codes volgen nog.   
Code onderwijseenheid Alluris   HCUC   
Onderwijsperiode    P2-P3   
Intekenen onderwijs   
   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Studiepunten   5   
Studielast in uren   140   
Onderwijstijd (contacturen)   • Netwerkbijeenkomsten HP   28u   

• Toetsing    2u   
• Zelfstudie/voorbereiding/essay   110u   

Ingangseisen onderwijseenheid    Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als 
bedoeld in OER. Geen vertraging binnen het 
honoursprogramma bij de start van deze OWE.   

Inhoud en organisatie    
Algemene omschrijving    Studenten gaan naar de kern van ‘Human Communication’. Zij 

leren om samen te werken in complexe situaties en hoe je 
daarbij in contact kunt blijven met elkaar en gedragen besluiten 
kunt nemen. Ook als het lastig wordt. Persoonlijk leiderschap 
zal hierdoor toenemen.    

Eindkwalificaties    Het eindleerresultaat bij het onderdeel communiceren is bereikt 
als het thema ‘communiceren’ is afgerond en heeft bijgedragen 
aan de eindcompetenties van de afgestudeerde. De 
leerresultaten worden hierna in aflopende volgorde van niveau 
gepresenteerd (conform de Taxonomie van Bloom, zie 
verder).   

• De student signaleert, overziet en analyseert kritische 
communicatiesituaties.   

• De student herkent voorwaarden voor succesvolle 
communicatie.   

• De student legt relaties tussen de voorwaarden voor 
succesvolle communicatie en het eigen handelen.   

• De student acteert effectief op en beïnvloedt de 
kritische communicatiesituaties op het niveau van het 
zelf, de ander en de omgeving.   

Samenhang   Deze OWE is verdiepend t.a.v. de competenties op het terrein 
van communicatie en leiderschap.   

Deelnameplicht onderwijs    n.v.t.   
Maximum aantal deelnemers   20   
Compensatiemogelijkheid   n.v.t.   
Activiteiten en/of werkvormen   Activiteiten:   

• praktijkgericht onderzoek    
• schrijven essay   

Werkvormen:   
• discussie presentaties en rollenspel   
• feedback individuele coaching   
• simulaties groepscoaching project   

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’   Pool, E.M.C. van der ; Rijnja, G. 2017. Halte Ongemak, 
waarderend communiceren maakt het verschil   

Verplichte software / verplicht materiaal   n.v.t.   
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Eigen financiële bijdrage    n.v.t.   
   
  
  
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Essay    

Naam Engelstalig deeltentamen   Essay   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Essay    

HCUC.ECC1A.5   
Beoordelingscriteria   Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie 

(zie didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, 
onthouden (A), begrijpen (B), toepassen (C), analyseren 
(D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze laatste het 
hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).   
   
(D)  De student:    

• Herkent kritische communicatiesituaties en legt 
concreet de relatie naar onzekerheid en 
complexiteit.   

• Analyseert de communicatiesituatie vanuit 
verschillende belangen en perspectieven, gericht 
op leren handelen onder  onzekerheid en in een 
complexe context.   

• Herkent voorwaarden voor effectieve 
communicatie.   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Essay   
Weging deeltentamen   70   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Tijdens periode 3/ i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Reflectie   
Naam Engelstalig deeltentamen   Reflection   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Reflectie    

HCUC.REF1A.9   
Beoordelingscriteria   Volgens Bloom’s taxonomie:    

(E)  De student:   
1. Toont aan hoe hij zich ontwikkeld heeft in het effectief 
communiceren.   
2. Toont aan hoe hij gereflecteerd heeft.   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    reflectie   
Weging deeltentamen   0   
Minimaal oordeel   Vink (voldaan)   
Tentamenmomenten   Tijdens periode 2 en 3 (doorlopend)   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
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Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Simulatie ‘Aan tafel bij Jinek’   
Naam Engelstalig deeltentamen   Talkshow rollplay   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Simulatie ‘Aan tafel bij Jinek’   

HCUC.SCC1A.2   
Beoordelingscriteria   Volgens Bloom’s taxonomie:    

(C)  De student:    
• Acteert effectief op en beïnvloedt de kritische 

communicatiesituaties op het niveau van zelf, de ander en 
de omgeving.   

• Demonstreert communicatief effectief te zijn in een 
onzekere en complexe situatie.   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Simulatie   
Weging deeltentamen   30   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Tijdens periode 3 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
  
  
Honours Innoveren in de Praktijk (HINP)  
   
Algemene informatie    
Naam onderwijseenheid lang & kort 
Nederlandstalig   

Innoveren in de Praktijk   

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig   Innovation in a Professional Context   
Naam onderwijseenheid kort Engelstalig   Innovation in a Professional Context   
Naam onderwijseenheid Alluris   Honours Innoveren in de Praktijk   
Code onderwijseenheid OSIRIS   Osiris-codes volgen nog.   
Code onderwijseenheid Alluris   HINP   
Onderwijsperiode    P3-P4   
Intekenen onderwijs   
   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Studiepunten   5   
Studielast in uren   140   
Onderwijstijd (contacturen)   • Netwerkbijeenkomsten HP   28u   

• Toetsing   4u   
• Zelfstudie/voorbereiding/project   100u   
• Reflectie en coaching   8u   

Ingangseisen onderwijseenheid    Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als 
bedoeld in OER. Geen vertraging binnen het honoursprogramma 
bij de start van deze OWE.   

Inhoud en organisatie    
Algemene omschrijving    Studenten worden in deze OWE uitgedaagd om een vernieuwd een 

innovatieproject te realiseren. De deelnemers aan het 
Honoursprogramma vormen samen de organisatie die het 
innovatieproject moeten realiseren in co-creatie met de 
opdrachtgever. Hierbij gaan zij zelf op zoek naar wat nodig is om dit 
te doen en krijgen daarbij coaching en expertise aangeboden aan de 
hand van hun leervragen. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor 
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het realiseren van de leerresultaten/behalen van de competenties en 
het bewijzen hoe ze dat hebben gedaan en hoe ze er een 
gemeenschappelijk product van hebben gemaakt. Het eindproduct 
van deze module is het organiseren van een “board meeting” waarin 
studenten hun advies presenteren. Zij organiseren dit evenement 
zodanig dat de board en andere belanghebbenden overtuigd worden 
van het feit dat de studenten de gestelde leerresultaten bereikt 
hebben, zowel als groep als individueel.   

Eindkwalificaties    De student evalueert voorwaarden voor succesvolle innovatie:    
a. De student signaleert 

voorwaarden voor succesvolle innovatie en 
analyseert de omgeving zodanig dat de 
voorwaarden gecreëerd kunnen worden voor 
een succesvolle innovatie.   

b. De student kent de meerwaarde 
van zijn persoonlijke kwaliteiten en zet deze in 
om voor een kritische evaluatie van 
voorwaarden voor een succesvolle innovatie.    
   

De student creëert een succesvolle innovatie:   
a. De student past persoonlijke en 

groepskwaliteiten toe die nodig zijn om de 
voorwaarden voor een succesvolle innovatie 
te realiseren. Deze persoonlijke kwaliteiten 
kunnen zijn: helicopterview, lef, proactief, 
communicatief, leiderschap, etc.    

De student integreert deze persoonlijke en groepskwaliteiten in een 
innovatie die door alle belanghebbenden wordt geaccepteerd.   

Samenhang   Deze OWE is verdiepend t.a.v. de competenties op het terrein van 
(innovatie)management.   

Deelnameplicht onderwijs    n.v.t.   
Maximum aantal deelnemers   32   
Compensatiemogelijkheid   n.v.t.   
Activiteiten en/of werkvormen   Activiteiten:   

• Praktijkgericht onderzoek   
Werkvormen:   

• discussie presentaties en gastcolleges   
• (groeps)coaching   

Verplichte literatuur / beschrijving 
‘leerstof’   

Wordt geplaatst op OnderwijsOnline/Teams leeromgeving.   

Verplichte software / verplicht materiaal   Wordt geplaatst op OnderwijsOnline/Teams leeromgeving.   
Eigen financiële bijdrage    n.v.t.   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Innovatieproject   
Naam Engelstalig deeltentamen   Innovation project   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Innovatieproject   

HINP.PIP1A.9   
Beoordelingscriteria   Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie 

didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, onthouden 
(A), begrijpen (B), toepassen (C), analyseren (D), evalueren 
(E) en creëren (F) (waarbij deze laatste het hoogste is en alle 
voorgaande niveaus veronderstelt).   
   
D/E   De student:   

• Analyseert en signaleert voorwaarden voor succesvolle 
innovaties.    

• Analyseert de omgeving zodanig dat de voorwaarden 
gecreëerd kunnen worden.   

• Evalueert kritisch bestaande theorieën over innoveren.   
• Past de beste voorwaarden toe voor de specifieke 

innovatie.   
• Analyseert persoonlijke kwaliteiten in relatie tot 

innoveren.   
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• Analyseert groepskwaliteiten in relatie tot innoveren.   
• Past persoonlijke en groepskwaliteiten toe om een 

succesvolle innovatie mogelijk te maken.   
• Observeert, begeleidt en beoordeelt zijn/haar 

studiegenoten in dit proces.   
Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Portfolio op basis van de projectopdracht incl. monitoring   
Weging deeltentamen   60   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Tijdens periode 4 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Eindpresentatie   
Naam Engelstalig deeltentamen   Final presentation   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Eindpresentatie    

HINP.PIP1A.4   
Beoordelingscriteria    Volgens Bloom’s taxonomie: C      

Studenten:    
• Tonen een ontworpen innovatie of innovatie-instrument   
• Overtuigen de belanghebbenden van de meerwaarde van 

de gedane innovatie.   
• Demonstreren leiderschap (bijv. regie).   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Presentatie   
Weging deeltentamen   40   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Tijdens periode 4 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
  
Honours Business Data Analytics (HBDA)  
   
Algemene informatie    
Naam onderwijseenheid lang & kort 
Nederlandstalig   

Business Data Analytics   

Naam onderwijseenheid lang & kort 
Engelstalig   

Business Data Analytics   

Naam onderwijseenheid Alluris   Honours Business Data Analytics   
Code onderwijseenheid OSIRIS   Osiris-codes volgen nog.   
Code onderwijseenheid Alluris   HBDA   
Onderwijsperiode    P1-P2   
Intekenen onderwijs   
   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Studiepunten   5   
Studielast in uren   140   
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Onderwijstijd (contacturen)   • Hoor- en werkcolleges/lessen (6x3)   21 uur   
• Toetsing  3 uur   
• Praktijkopdracht (onderzoek en advies)  40 uur   
• Zelfstudie/voorbereiding  76 uur   

Ingangseisen onderwijseenheid    Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma 
als bedoeld in OER. Geen vertraging binnen het 
honoursprogramma bij de start van deze OWE.   

Inhoud en organisatie    
Algemene omschrijving    De studenten doen in multidisciplinair samengestelde groepjes (bij voorkeur 2-3 

studenten) praktijkgericht onderzoek voor een externe opdrachtgever 
(bijvoorbeeld het stagebedrijf van een van de groepsleden) op basis van (Big) 
Data. Tijdens de contactmomenten zal de nadruk vooral liggen op de betekenis 
van (Big) Data en de betekenisgeving aan (Big) Data. Hiervoor worden 
verschillende (statistische) technieken behandeld en toegepast op een dataset. 
Tijdens de praktijkgerichte onderzoekscomponent past de student de 
vaardigheden op het gebied van Business Analytics toe op de aanwezige (Big) 
Data in de praktijk.     

Eindkwalificaties    • De student initieert succesvolle innovatie op basis van de analyse van 
(Big) Data.    

• De student analyseert en diagnosticeert bedrijfsactiviteiten en 
stakeholders op micro-, meso- en macroniveau door gebruik te maken 
van zijn kritisch analytisch vermogen.   

• De student ontwerpt onderzoek waarin kwantitatieve methodologie 
toegepast wordt.   

• De student adviseert de externe opdrachtgever op basis van Business 
Analytics over het initiëren van een innovatie.   

Samenhang   Deze OWE is een van de mogelijke starts van het honoursprogramma en 
bereidt de studenten voor op het maken van de keuze voor het Professional 
Excellence uitstroomprofiel of het Academisch profiel, o.a. door extra aandacht 
te besteden aan kwantitatieve methodologie.   

Deelnameplicht onderwijs    n.v.t.   
Maximum aantal deelnemers   32   
Compensatiemogelijkheid   n.v.t.   
Activiteiten en/of werkvormen   praktijkgericht onderzoek    

Bevindingen presenteren op creatieve manier   
Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’   Artikelen op de elektronische leeromgeving.   
Verplichte software / verplicht materiaal   SPSS, Excel, Power BI   
Eigen financiële bijdrage    n.v.t.   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Onderzoeksrapportage   
Naam Engelstalig deeltentamen   Research report   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Onderzoeksrapportage   

HBDA.INFO1A.5   
Beoordelingscriteria   Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie 

(zie didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, 
onthouden (A), begrijpen (B), toepassen (C), analyseren 
(D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze laatste het 
hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).   
   
De student:                         

• beoordeelt data op bruikbaarheid en 
toepasbaarheid en selecteert relevante data voor 
het onderzoek binnen de context van de 
opdrachtgever;   

• maakt een adequate data-analyse op basis van 
bewerkte en gestructureerde data en gebruikt 
daarbij juiste kwantitatieve technieken;     

• creëert een informatievoorziening gericht op de 
informatiebehoefte van de opdrachtgever op basis 
van de relevante data.    

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Beroepsproduct   
Weging deeltentamen   70   
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Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Gedurende periode 2 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Advies   
Naam Engelstalig deeltentamen   Advice   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Advies    

HBDA.ADV1A.4   
Beoordelingscriteria    Volgens Bloom’s taxonomie:   

De student:    
• presenteert het advies op passende wijze voor de 

stakeholder (boeiend, gebruikt adequate 
hulpmiddelen en gebruikt de hulpmiddelen 
adequaat)   

• verdedigt het advies overtuigend op basis van 
concrete en correcte (op onderzoek gefundeerde) 
onderbouwingen;    

• toont aan een gelijkwaardig gesprekspartner voor 
de opdrachtgever te zijn.   

• Creëert een werkende informatievoorziening op 
basis van de (business) vragen van de 
opdrachtgever   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Informatievoorziening + presentatie   
Weging deeltentamen   30   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Gedurende periode 2 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
  
  
Honours Acting under Uncertainly & Complexity (HAUC)  
   
Algemene informatie    
Naam onderwijseenheid lang 
Nederlandstalig & Engelstalig   Acting under Uncertainty & Complexity   

Naam onderwijseenheid kort 
Nederlandstalig & Engelstalig   Acting under Uncertainty & Complexity   

Naam onderwijseenheid Alluris   Honours Acting under Uncertainty & Complexity   
Code onderwijseenheid OSIRIS   Osiris-codes volgen nog.   
Code onderwijseenheid Alluris   HAUC   
Onderwijsperiode    P2-P3   
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Intekenen onderwijs   
   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Studiepunten   5   
Studielast in uren   140   
Onderwijstijd (contacturen)   • Voorbereiding van de les: 2 uur x7 werkcolleges = 14 

uur   
• Duur van de les: 3 uur x 7 werkcolleges = 21 uur   
• Voorbereiding workshop: 4 uur per week X 10 weken = 

40 uur   
• Uitvoering workshop: 4 uur   
• Bijdrage kennisbank: 4 uur per week x 10 weken = 40 

uur   
• Toetsing rapportage: 13 uur   
• Toetsing presentatie: 8 uur   

Totaal 140 uur   
Ingangseisen onderwijseenheid    Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als 

bedoeld in OER. Geen vertraging binnen het honoursprogramma 
bij de start van deze OWE.   

Inhoud en organisatie    
Algemene omschrijving    In deze module krijg je inzicht in omgaan met onzekerheid en 

complexiteit in organisaties. Het programma bestaat uit 
theoretische verdieping en praktische toepassing aan de hand 
van een game. Centraal in het voorbereidingsprogramma staat 
het je eigen maken van het model en inzicht krijgt hoe je het 
model kan gebruiken om de fitheid van een organisatie te 
verbeteren. Dit betekent dat je weet wat de begrippen: 
ondernemend, alertheid, veerkracht, aanpassingsvermogen en 
creativiteit betekenen voor een organisatie. Aan het eind van de 
module heb je de kennis en vaardigheden ontwikkeld om de 
game te kunnen spelen en begeleiden met je medestudenten en 
heb je inzicht in hoe je dit instrument zou kunnen inzetten in een 
externe organisatie.   

Eindkwalificaties    Het eindleerresultaat bij het onderdeel acting under uncertainty 
and complexity is afgerond en heeft bijgedragen aan de 
eindcompetenties van de afgestudeerde. De leerresultaten 
worden hierna in aflopende volgorde van niveau gepresenteerd 
(conform de Taxonomie van Bloom, zie verder).   

• De student analyseert de begrippen: ondernemend, 
alertheid, veerkracht, aanpassingsvermogen en 
creativiteit en wat deze betekenen voor een organisatie;   

• De student analyseert een organisatie aan de hand van 
het FAUC model;   

• De student geeft advies aan de organisatie aan de hand 
van het FAUC model.   

Samenhang   Deze OWE is verdiepend t.a.v. de competenties op het terrein 
van innovatie.   

Deelnameplicht onderwijs    n.v.t.   
Maximum aantal deelnemers   n.v.t.   
Compensatiemogelijkheid   n.v.t.   
Activiteiten en/of werkvormen   Activiteiten:   

• praktijkgericht onderzoek    
• schrijven advies   
• begeleiden adviestraject   

Werkvormen:   
• training FAUC   
• discussie presentaties en gastcolleges   
• feedback individuele coaching   
• groepscoaching project   

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’   Wetenschappelijke artikelen, maar ook praktijkgerichte 
informatie. Alles zal beschikbaar zijn op de elektronische 
leeromgeving.   

Verplichte software / verplicht materiaal   n.v.t.   
Eigen financiële bijdrage    n.v.t.   
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Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Kennisbank   
Naam Engelstalig deeltentamen   Knowledge database   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Kennisbank   

HAUC.KSB.9   
Beoordelingscriteria   Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie 

(zie didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, 
onthouden (A), begrijpen (B), toepassen (C), analyseren 
(D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze laatste het 
hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).   
   
De student analyseert: (D)    
De student heeft een actieve bijdrage geleverd aan de 
theoretische verdieping van het FAUC model en evalueert 
een bol op correcte wijze.    

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Rapportage   
Weging deeltentamen   0   
Minimaal oordeel   Vink (voldaan)   
Tentamenmomenten   Tijdens periode 3 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Introductieplan    
Naam Engelstalig deeltentamen   Plan of Introduction   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Introductieplan    

HAUC.ITP.5   
Beoordelingscriteria   Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie 

(zie didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, 
onthouden (A), begrijpen (B), toepassen (C), analyseren 
(D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze laatste het 
hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).   
   
De student past toe: (B)    
De student creëert een introductieplan voor het FAUC 
model in een organisatie waarin de wijze van begeleiding 
en terugkoppeling concreet is gemaakt.   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Rapport   
Weging deeltentamen   0   
Minimaal oordeel   Vink (voldaan)   
Tentamenmomenten   Tijdens periode 3 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
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Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Adviesrapport   
Naam Engelstalig deeltentamen   Advice report   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Adviesrapport   

HAUC.ADV.5.   
Beoordelingscriteria    Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie 

(zie didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, 
onthouden (A), begrijpen (B), toepassen (C), analyseren 
(D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze laatste het 
hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).   
    
(F) creëren.   
De student creëert en presenteert op basis van een 
onderbouwde FAUC analyse/diagnose een passend 
advies   
De opbouw van het cijfer is als volgt:   

• Bevat een duidelijk en onderbouwde FAUC 
analyse/diagnose van de organisatie.  40%   

• Het advies past bij de analyse en de wensen van 
de opdrachtgever. 40%   

• Presentatie van het advies is op professionele 
wijze gedaan 20%   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Rapport   
Weging deeltentamen   100%   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Tijdens periode 3 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
  
 Honours Mens en Organisatie (HMEO)  
    
Algemene informatie    
Naam onderwijseenheid lang & kort 
Nederlandstalig   

Mens en Organisatie   
  

Naam onderwijseenheid lang & kort 
Engelstalig   

Organisational Behaviour     

Naam onderwijseenheid Alluris   Honours Mens en Organisatie     
Code onderwijseenheid OSIRIS   Osiris-codes volgen nog.     
Code onderwijseenheid Alluris   HMEO     
Onderwijsperiode    P3-P4     
Intekenen onderwijs   Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 

honoursstudenten.     

Studiepunten   5     
Studielast in uren   140      
Onderwijstijd (contacturen)   • Bijeenkomsten  18u    

• Toets  1u    
• Zelfstudie  30u    
• Opdrachten  50u    
• Workshop  10u   
• Samenstellen portfolio/ Eindopdracht  30u    
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Ingangseisen onderwijseenheid    Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma 
als bedoeld in OER. Geen vertraging binnen het 
honoursprogramma bij de start van deze OWE.   

  

Inhoud en organisatie    
Algemene omschrijving    Hoofddoel van de module:     

Studenten krijgen in deze module inzicht in hoe organisaties 
werken/functioneren, hoe je een organisatie kan beïnvloeden 
en ontwikkelen.     
De studenten maken (verder) kennis met organisatiekunde en 
gedrag in organisaties. Onderwerpen vanuit organisatiekunde 
en organisatiepsychologie staan centraal.    
Binnen deze module staan 3 thema’s centraal:     

1. Hoe werkt het (organisatie)systeem?     
2. Hoe ontwikkelt een organisatie?      
3. Hoe wordt het (organisatie)systeem 
beïnvloed ?      

Elk onderwerp wordt verkend door het eigen maken van 
theorie en het maken van opdrachten rondom een thema: de 
opdrachten worden toegepast op een praktijkcasus. Studenten 
wisselen hun kennis en ervaring uit mbt hun praktijkcasus.   
Hierdoor ontstaat verdieping op de  3 hoofdthema’s én welke 
interventies men binnen een organisatie kan toepassen om tot 
een lerende organisatie te komen.    

  

Eindkwalificaties    • De student heeft inzicht in de context en de factoren 
die een rol spelen bij een organisatie (structuur, 
cultuur, leiderschap, ethiek missie/visie/doel  etc.) en 
kan deze inzichten in de praktijksituatie herkennen.   

• De student weet wat een lerende organisatie is en 
weet wat er voor nodig is om een lerende organisatie 
te worden.   

• De student weet hoe je mensen kunt binden aan een 
organisatie en doet voorstellen voor interventies om 
die binding tot stand te brengen dan wel te 
vergroten.   

• De student geeft tijdens de groepsbijeenkomsten blijk 
van een kritische, onderzoekende houding door 
vragen te stellen en eigen inzichten te delen.     

  

Samenhang   Deze OWE is verdiepend t.a.v. de competenties op het 
terrein kritisch denken (onderzoekend vermogen), 
zelfreflectie en persoonlijke vaardigheden.   

  

Deelnameplicht onderwijs    n.v.t     
Maximum aantal deelnemers   n.v.t.     
Compensatiemogelijkheid   n.v.t.     
Activiteiten en/of werkvormen   Rode draad tijdens de module is het realiseren van een 

leerresultaat dat blijkt uit het opleveren van een adviesnotitie 
voor de casusorganisatie en een adviesgesprek.   
Werkvormen:   

• Discussies   
• Reflecties   
• Workshops   
• E-learning (kennisclips, podcasts)   

  

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’   boek: Thuis, P. (2017). Toegepaste Organisatiekunde. 
Noordhoff Uitgevers    
    
Online hoofdstukken uit boeken en artikelen in Teams, o.a:     
Van weerstand naar veranderbereidheid: White paper E. 
Metselaar     
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). Gedrag in organisaties 
(D. Hulsteijn, G. J. Kerkdijk, & R. N. Mahdi, Trans.) (12th ed.). 
Pearson .     
Simons, P.R.J. (1990). Leren leren in een lerende organisatie. 
In Gaat en onderwijst: liber amicorum voor dr. M.C.J. 
Mommers (pp. 219 – 233). Zwijsen. Geraadpleegd op 12 
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februari 2022, van  Leren leren in een lerende organisatie 
(uu.nl)    
Wierdsma, A.F.M. & Swieringa, J. (2011). Lerend organiseren 
en veranderen. (3e druk). Wolters Noordhoff     
Wildschut, M. (2020). Psychologie van gedrag in organisaties. 
Boom       

Verplichte software / verplicht materiaal   Voor presentaties bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi.   
Materiaal dat gedurende de looptijd van de cursus 
aangeboden wordt op de digitale HAN omgeving.   

  

Eigen financiële bijdrage    n.v.t.     
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig tentamen   Adviesnotitie en adviesgesprek      
Naam Engelstalig tentamen   Advisory memo and talk     
Code OSIRIS tentamen   Osiris-codes volgen nog.     
Naam en code Alluris tentamen   HMEO.PFG1A.5     
Beoordelingscriteria   Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie 

(zie didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, 
onthouden (A), begrijpen (B), toepassen (C), analyseren 
(D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze laatste 
het hoogste is en alle voorgaande niveaus 
veronderstelt).   
    
E/F   De student:   

• Evalueert effectief zijn/haar gedrag m.b.t 
leiderschap en verbindend vermogen.   

• Demonstreert de meest effectieve en adequate 
(eigen) leiderschapsstijl in de context van het 
werkveld.   

• De student draagt actief en aantoonbaar bij aan 
de ontwikkeling van anderen en van de werkveld 
context (op basis van FAUC en THAI).   

  

Vorm tentamen   Portfolio incl. publicatie en eindgesprek     
Weging tentamen   100%     
Minimaal oordeel   ≥ 5,5     
Tentamenmomenten   P4 / i.o.m. docent     
Aantal examinatoren    2     
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.     
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
     

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.     

Nabespreking en inzage   Conform OER     
   
  
  
Jaar 2   
  
Honours Academic Skills (HACS)  
   
Algemene informatie    
Naam onderwijseenheid lang & kort Nederlandstalig    Academic Skills   
Naam onderwijseenheid lang & kort Engelstalig   Academic Skills   
Naam onderwijseenheid Alluris   Honours Academic Skills   
Code onderwijseenheid OSIRIS   Osiris-codes volgen nog.   
Code onderwijseenheid Alluris   HACS   
Onderwijsperiode    P1-P2   
Intekenen onderwijs   
   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Studiepunten   7.5   
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Studielast in uren   210   
Onderwijstijd (contacturen)   • Netwerkbijeenkomsten HP   28u   

• Toetsing    2u   
• Zelfstudie/voorbereiding/essay   110u   

Ingangseisen onderwijseenheid    Toestemming voor het volgen van een 
honoursprogramma als bedoeld in OER. Geen 
vertraging binnen het honoursprogramma bij de start 
van deze OWE.   

Inhoud en organisatie    
Algemene omschrijving    Het doel is dat de academische vaardigheden van de 

studenten verder worden versterkt. Op basis van 
toegepast (wetenschappelijk) onderzoek leert de 
student een publiceerbaar artikel te schrijven met als 
doel het leveren van een bijdrage aan het vakgebied en 
dit te kunnen presenteren aan stakeholders in het 
netwerk. De student wordt hierbij ondersteund door 
kennisclips en een aantal werkateliers op het gebied 
van academische vaardigheden en onderzoek. De 
opdrachten worden aangeboden vanuit de 
verschillende lectoraten binnen de FEM en kennen alle 
een andere inhoudelijkheid. De student mag een keuze 
maken uit de verschillende opdrachten die worden 
aangeboden. De studenten werken in groepjes van 3 
deelnemers aan de onderzoeksopdrachten.   

Eindkwalificaties    • Het concreet leggen van verbanden tussen 
ontwikkelingen op micro-, meso- en macro- 
niveau door het verrichten van deugdelijk 
onderzoek.   

• Het concreet richting geven aan uitvoering van 
innovatie in netwerken door het creëren van 
nieuwe ideeën, gezichtspunten en deze 
(wetenschappelijk verantwoord) weten te 
onderbouwen en te presenteren aan 
stakeholders.   

Samenhang   De module is een voorbereiding op de AOD binnen de 
eigen bacheloropleiding en is een specifieke verdieping 
op het onderdeel onderzoek binnen de reguliere 
bacheloropleiding Daarnaast vormt de module een 
praktische toepassing van de methodologie courses die 
de studenten volg(d)en in hun minorfase aan de RU. 
Het vormt daarmee een verzwaring van deze 
studieonderdelen.   

Deelnameplicht onderwijs    n.v.t.   
Maximum aantal deelnemers   n.v.t.   
Compensatiemogelijkheid   n.v.t.   
Activiteiten en/of werkvormen   Introductiecollege    

Werkcolleges (academische vaardigheden en 
onderzoek)    
Intervisiebijeenkomsten    
Individuele en groepscoaching    
Onderzoeksopdracht   

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’   Jong, de, J. (2011), Handboek academisch schrijven: In 
stappen naar een essay, paper of scriptie, 1e druk, 
uitgeverij Coutinho Bussum.   

Verplichte software / verplicht materiaal   Voor presentatie bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi.   
Voor onderzoek mogelijk SPSS.   

Eigen financiële bijdrage    n.v.t.   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig tentamen   Paper   
Naam Engelstalig tentamen   Paper   
Code OSIRIS tentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris tentamen   Paper   

HACS.PAP1A.5   
Beoordelingscriteria   Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie 

didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, onthouden (A), 
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begrijpen (B), toepassen (C), analyseren (D), evalueren (E) en 
creëren (F) (waarbij deze laatste het hoogste is en alle voorgaande 
niveaus veronderstelt).    
   
De student: F   

• Doet correct verslag (conform de standaard voor academic 
papers op bachelor niveau: duidelijk, controleerbaar en 
navolgbaar) van het uitgevoerde onderzoek;   

• Formuleert een heldere probleemstelling met 
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie;   

• Gebruikt beargumenteerd relevante theorie;   
• Kiest adequate methodes om informatie voor kwalitatief en of 

kwantitatief onderzoek te verzamelen;    
• Past de adequate methodologische vaardigheden correct 

toe;    
• Analyseert verkregen onderzoeksdata op een correcte en 

navolgbare wijze en trekt hieruit correcte conclusies die 
aansluiten bij de probleemstelling;    

• Onderbouwt gemaakte keuzes, zowel inhoudelijk als 
methodisch door hierop kritisch te reflecteren;    

• Heeft op een zelfstandige wijze gehandeld;    
• Heeft een aantoonbare bijdrage aan het uitvoeren van 

innovatie in netwerken geleverd, mede door originaliteit.   
De student: D/E   

• Presenteert overtuigend en boeiend.    
• Gebruikt adequate hulpmiddelen.   
• Gebruikt de hulpmiddelen adequaat.   
• Toont aan een gelijkwaardig gesprekspartner voor de 

toehoorders te zijn door vragen correct te beantwoorden en 
inhoudelijk opbouwend mee te denken of verder te denken.   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Onderzoekspaper en presentatie   
Weging deeltentamen   100   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Tijdens periode 2/ i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 2023   
(via OSIRIS)   
   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER.   
   
  
Honours Academic Skills (HACS)  
   
Algemene informatie    
Naam onderwijseenheid lang & kort 
Nederlandstalig   

Professional Skills I     

Naam onderwijseenheid lang & kort 
Engelstalig   

Professional Skills I     

Naam onderwijseenheid Alluris   Honours Professional Skills I      
Code onderwijseenheid OSIRIS   Osiris-codes volgen nog.     
Code onderwijseenheid Alluris   HPS I     
Onderwijsperiode    P1-P2     
Intekenen onderwijs   
   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.     

Studiepunten   7.5     
Studielast in uren   210     
Onderwijstijd (contacturen)   • Netwerkbijeenkomsten HP     12u   

• Toets       4u   
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• Werkateliers Professionele Excellentie (o.a. intervisie 
en coaching)     24u    

• Zelfstudie/voorbereiding   130u   
• Samenstellen portfolio    40u   

Ingangseisen onderwijseenheid    Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma 
als bedoeld in OER. Geen vertraging binnen het 
honoursprogramma bij de start van deze OWE.   

  

Inhoud en organisatie    
Algemene omschrijving    De studenten worden uitgedaagd om hun persoonlijk 

leiderschap te ontdekken en te versterken. Wat hiervoor nodig 
is, gaan de studenten zelf ontdekken (daarbij ondersteund door 
de docenten/coaches), zij zijn zelf verantwoordelijk voor het 
realiseren van de leerresultaten/behalen van de competenties 
en het bewijzen hoe ze dat hebben gedaan. Afhankelijk van de 
leervragen van en in samenwerking met de studenten wordt 
het programma verder ingevuld. Doelstelling van deze leerlijn is 
verdieping en verbreding van de eigen kennis, houding en 
vaardigheden m.b.t. persoonlijk leiderschap. De individuele 
student maakt een keuze op basis van persoonlijke 
kennis(behoeftes), ervaringen en interesses om zich verder te 
verdiepen. Dit bevordert commitment en eigenaarschap, 
waarbij de student zijn/haar eigen leerproces managet en 
stuurt.    

  

Eindkwalificaties    • De student evalueert zijn/haar persoonlijke 
leiderschapsstijl en ontwikkeling op dit gebied.   

• De student integreert zijn persoonlijke leiderschapsstijl 
met zijn inzichten in succesvol leiderschap.   

  

Samenhang   Deze OWE is verdiepend t.a.v. de competenties op het terrein 
kritisch denken (onderzoekend vermogen), zelfreflectie en 
persoonlijke vaardigheden (op het gebied van leiderschap) 
binnen de verschillende bacheloropleidingen. Tevens is de 
OWE bedoeld voor de honours studenten die zich verder 
willen ontwikkelen op het gebied van leiderschap en die 
kiezen voor het uitstroomprofiel “Professional Excellence”.   

  

Deelnameplicht onderwijs    n.v.t     
Maximum aantal deelnemers   n.v.t.     
Compensatiemogelijkheid   n.v.t.     
Activiteiten en/of werkvormen   Rode draad tijdens het semester is het realiseren van een 

leerresultaat dat blijkt onder andere uit een rijk samengesteld 
portfolio.   
Studenten bepalen mede de lesinhoud, omdat hun leervragen 
centraal staan. De werkvormen worden bepaald door de 
leervragen.    
Mogelijke werkvormen:   

• Werkateliers (rollenspelen)   
• Kennisateliers   
• Discussies   
• Reflecties   
• Coaching   
• Expert- en intervisiebijeenkomsten   
• E-learning (kennisclips)   

  

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’   Buschman ,M Verbindend vermogen: vergroot je impact op de 
ander, je team en je organisatie     

Verplichte software / verplicht materiaal   Materiaal dat gedurende de looptijd van de cursus 
aangeboden wordt op de elektronische leeromgeving.     

Eigen financiële bijdrage    n.v.t.     
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig tentamen   Eindpresentatie & Actieve participatie &Portfolio 

Leiderschap    
Naam Engelstalig tentamen   Final presentation, active participation, leadership portfolio   
Code OSIRIS tentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris tentamen   HPEG.PFG1A.5   
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Beoordelingsdimensies of leeruitkomsten   Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie 
didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, 
onthouden (A), begrijpen (B), toepassen (C), analyseren 
(D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze laatste het 
hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).   
    
E: De student evalueert het (eigen)leiderschap op basis van 
inzichten in succesvol leiderschap en theorie over 
leiderschap in een aansprekende en passende (schriftelijke) 
vorm.   

Beoordelingscriteria    • Presentatie over groei op het gebied van persoonlijk 
leiderschap   

• Actieve participatie tijdens de bijeenkomsten   
• Portfolio waarin gereflecteerd wordt op de 

opdrachten die tijdens de module zijn uitgevoerd.   
Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Eindpresentatie & Actieve participatie Portfolio    
Weging deeltentamen   100%   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   P2 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 
t/m 31 januari 2023  (via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023 (via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
   
Honours Afstudeerpaper (HAOZ)  
   
Algemene informatie      
Naam onderwijseenheid lang & kort 
Nederlandstalig   

Afstudeerpaper     

Naam onderwijseenheid lang Engelstalig   Applied Research in a Business Context     
Naam onderwijseenheid kort Engelstalig   Applied Research in a Business Context     
Naam onderwijseenheid Alluris   Honours Afstudeerpaper     
Code onderwijseenheid OSIRIS   Osiris-codes volgen nog.     
Code onderwijseenheid Alluris   HAOZ     
Onderwijsperiode    P3-P4     
Intekenen onderwijs   
   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.     

Studiepunten   7.5     
Studielast in uren   210     
Onderwijstijd (contacturen)   • Community bijeenkomsten       30u   

• Begeleiding        6u   
• Toetsing/Presentatie (niet tijdens lessen)      4u   
• Zelfstudie/Voorbereiding paper     85u   
• Onderzoek/uitwerken/schrijven paper       85u   

  

Ingangseisen onderwijseenheid    Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als 
bedoeld in OER. Geen vertraging binnen het 
honoursprogramma bij de start van deze OWE.   

  

Inhoud en organisatie      
Algemene omschrijving    Op basis van onderzoek, conform de bachelor-vereisten van 

de RU, schrijven van een publiceerbaar artikel met als doel het 
leveren van een bijdrage aan het vakgebied en dit kunnen 
presenteren aan stakeholders in het netwerk.   

  

Eindkwalificaties    • Het concreet leggen van verbanden tussen 
ontwikkelingen op micro-, meso- en macro- niveau door 
het verrichten van deugdelijk onderzoek.   

• Het concreet richting geven aan uitvoering van 
innovatie in netwerken door het creëren van nieuwe 
ideeën, gezichtspunten en deze (wetenschappelijk 
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verantwoord) weten te onderbouwen en te presenteren 
aan stakeholders.   

Samenhang   De Honoursmodule is een uitbreiding op de AOD binnen de 
eigen bacheloropleiding en is een specifieke verdieping op het 
onderdeel onderzoek binnen de reguliere bachelor 
afstudeeropdracht. Het vormt daarmee een verzwaring van dit 
studieonderdeel.   

  

Deelnameplicht onderwijs    n.v.t.     
Maximum aantal deelnemers   n.v.t.     
Compensatiemogelijkheid   n.v.t.     
Activiteiten en/of werkvormen   Introductiecollege    

Werkcolleges (academische vaardigheden en onderzoek)    
Intervisiebijeenkomsten    
Individuele coaching    
Onderzoeksopdracht in een organisatie   

  

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’   Jong, de, J. (2011), Handboek academisch schrijven: In 
stappen naar een essay, paper of scriptie, 1e druk, uitgeverij 
Coutinho Bussum.   

  

Verplichte software / verplicht materiaal   Voor presentatie bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi.   
Voor onderzoek mogelijk SPSS.     

Eigen financiële bijdrage    n.v.t.     
      
Tentaminering      
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Paper     
Naam Engelstalig deeltentamen    Paper     
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.     
Naam en code Alluris deeltentamen   Paper   

HAOZ.PAP2A.5     

Beoordelingscriteria   De student: F   
• Doet correct verslag (conform de standaard voor 

academic papers op bachelor niveau: duidelijk, 
controleerbaar en navolgbaar) van het uitgevoerde 
onderzoek;   

• Formuleert een heldere probleemstelling met 
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie;   

• Gebruikt beargumenteerd relevante theorie;   
• Kiest adequate methodes om informatie voor kwalitatief 

en of kwantitatief onderzoek te verzamelen;    
• Past de adequate methodologische vaardigheden 

correct toe;    
• Analyseert verkregen onderzoeksdata op een correcte 

en navolgbare wijze en trekt hieruit correcte conclusies 
die aansluiten bij de probleemstelling;    

• Onderbouwt gemaakte keuzes, zowel inhoudelijk als 
methodisch door hierop kritisch te reflecteren;    

• Heeft op een zelfstandige wijze gehandeld;    
• Heeft een aantoonbare bijdrage aan het uitvoeren van 

innovatie in netwerken geleverd, mede door 
originaliteit.   

  

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Onderzoekspaper      
Weging deeltentamen   80     
Minimaal oordeel   ≥ 5,5     
Tentamenmomenten   Tijdens periode 4/ i.o.m. docent     
Aantal examinatoren    2     
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.     
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldings-
termijn t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
     

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)    

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.     

Nabespreking en inzage   Conform OER     
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Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Presentatie   
Naam Engelstalig deeltentamen   Presentation   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   Presentatie   

HAOZ.PAP2A.5   
Beoordelingscriteria   De student: D/E   

• Presenteert overtuigend en boeiend.   
• Gebruikt adequate hulpmiddelen.   
• Gebruikt de hulpmiddelen adequaat.   
• Toont aan een gelijkwaardig gesprekspartner voor 

de toehoorders te zijn door vragen correct te 
beantwoorden en inhoudelijk opbouwend mee te 
denken of verder te denken.   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Presentatie   
Weging deeltentamen   20   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   Tijdens periode 4/ i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn 
t/m 31 januari 2023 (via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023 (via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
  
 
Honours Professional Skills II (HPS II)  
   
Algemene informatie    
Naam onderwijseenheid lang & kort 
Nederlandstalig   

Professional Skills II   

Naam onderwijseenheid lang & kort 
Engelstalig   

Professional Skills II   

Naam onderwijseenheid Alluris    Honours Professional Skills II   
Code onderwijseenheid OSIRIS   Osiris-codes volgen nog.   
Code onderwijseenheid Alluris   HPS II   
Onderwijsperiode    P3-P4   
Intekenen onderwijs   Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 

honoursstudenten.   
Studiepunten   7.5   
Studielast in uren   210   
Onderwijstijd (contacturen)   • Netwerkbijeenkomsten HP     12u    

• Toets       4u   
• Werkateliers Professionele Excellentie (o.a. intervisie 

en coaching) 24u   
• Zelfstudie      80u   
• Toepassing in werkveldcontext   50u   
• Samenstellen portfolio    40u   

Ingangseisen onderwijseenheid    Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als 
bedoeld in OER. Geen vertraging binnen het 
honoursprogramma bij de start van deze OWE.   
Module HPSI afgerond   

Inhoud en organisatie    
Algemene omschrijving    De studenten worden uitgedaagd om hun eigen stijl van 

leiderschap te versterken en te evalueren op effectiviteit 
binnen de context van hun afstudeeropdracht. Verbindend 
vermogen op verschillende niveaus is daarvoor onontbeerlijk. 
De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van 
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de leerresultaten/ behalen van de competenties (op het 
gebied van leiderschap en verbindend vermogen) en het 
bewijzen hoe ze dat hebben gedaan. De individuele student 
maakt keuzes voor onderwerpen/leervragen op basis van 
persoonlijke kennis(behoeftes), ervaringen, interesses en de 
context van de afstudeeropdracht om zich verder te 
verdiepen. Het programma wordt mede op basis van deze 
input verder ingevuld.    

Eindkwalificaties    • De student evalueert effectief zijn/haar gedrag m.b.t 
leiderschap en verbindend vermogen      

• De student maakt kennis met diverse 
leiderschapsstijlen in de context van de groep.   

• De student draagt actief en aantoonbaar bij aan de 
ontwikkeling van anderen en aan de ontwikkeling in de 
werkveld context    

Samenhang   Deze OWE is verdiepend t.a.v. de competenties op het terrein 
kritisch denken (onderzoekend vermogen), zelfreflectie en 
persoonlijke vaardigheden (op het gebied van leiderschap en 
verbindend vermogen) binnen de verschillende 
bacheloropleidingen en is het vervolg op de ingezette 
persoonlijke ontwikkellijn van de deelnemers gedurende de 
OWE HPS I. De Honoursmodule is tevens een uitbreiding op 
de AOD binnen de eigen bacheloropleiding en vormt o.a. een 
specifieke verdieping op het onderdeel “draagvlakcreatie” en 
handelen in complexe situaties binnen de reguliere 
afstudeeropdracht cq. afstudeercontext.  Het vormt daarmee 
een verzwaring van dit studieonderdeel.   

Deelnameplicht onderwijs    n.v.t   
Maximum aantal deelnemers   n.v.t.   
Compensatiemogelijkheid   n.v.t.   
Activiteiten en/of werkvormen   Rode draad tijdens het semester is het realiseren van een 

leerresultaat dat blijkt uit een rijk samengesteld magazine met 
daarbij een persoonlijke reflectie.   
Studenten bepalen mede de lesinhoud, omdat hun leervragen 
centraal staan. De werkvormen worden bepaald door de 
leervragen.    
Mogelijke werkvormen:   

• Werkateliers (rollenspelen)   
• Kennisateliers   
• Discussies   
• Reflecties   
• Coaching   
• Expert- en intervisiebijeenkomsten   
• E-learning (kennisclips)   

Verplichte literatuur / beschrijving ‘leerstof’   Buschman, M Verbindend vermogen   
Verplichte software / verplicht materiaal   Voor presentaties bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi.   

Materiaal dat gedurende de looptijd van de cursus aangeboden 
wordt op de HAN-Scholar omgeving.   

Eigen financiële bijdrage    n.v.t.   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Magazine    
Naam Engelstalig deeltentamen   Magazine    
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   HPEH.PFG2A.5   
Beoordelingscriteria    Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie 

(zie didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, 
onthouden (A), begrijpen (B), toepassen (C), analyseren 
(D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze laatste het 
hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).   
    
E/F   De student:   

• Evalueert effectief zijn/haar gedrag m.b.t 
leiderschap en verbindend vermogen.   
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• Demonstreert de meest effectieve en adequate 
(eigen) leiderschapsstijl in de context van het 
werkveld.   

• De student draagt actief en aantoonbaar bij aan de 
ontwikkeling van anderen en van de werkveld 
context (op basis van FAUC en THAI).   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Magazine   
Weging deeltentamen   50%    
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   P4 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
Tentaminering    
Naam Nederlandstalig deeltentamen   Eindassessment    
Naam Engelstalig deeltentamen   Final assessment   
Code OSIRIS deeltentamen   Osiris-codes volgen nog.   
Naam en code Alluris deeltentamen   HPEH.PFG2A.4   
Beoordelingscriteria    Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie 

(zie didactisch concept) die zes niveaus onderscheidt, 
onthouden (A), begrijpen (B), toepassen (C), analyseren 
(D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze laatste het 
hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).   
    
E/F   De student:   

• Evalueert effectief zijn/haar gedrag m.b.t 
leiderschap en verbindend vermogen.   

• Demonstreert de meest effectieve en adequate 
(eigen) leiderschapsstijl in de context van het 
werkveld.   

• De student draagt actief en aantoonbaar bij aan de 
ontwikkeling van anderen en van de werkveld 
context (op basis van FAUC en THAI).   

Vorm(en) tentamen en deeltentamens    Eindgesprek   
Weging deeltentamen   50%   
Minimaal oordeel   ≥ 5,5   
Tentamenmomenten   P4 / i.o.m. docent   
Aantal examinatoren    2   
Toegestane hulpmiddelen   n.v.t.   
Wijze van aanmelden voor 
(deel)tentamengelegenheden/aanmeldingstermijn    
t/m 31 januari 2023    
(via Alluris)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   
   

Intekenen en uittekenen voor 
(deel)tentamengelegenheden vanaf 1 februari 
2023   
(via OSIRIS)   

Talent Academy regelt inschrijving van de toegelaten 
honoursstudenten.   

Nabespreking en inzage   Conform OER   
   
  

Datum: 7 juli 2022
Pagina: 372 van 376



 
Bijlage 4 - H9 Beschrijving van het onderwijs Ba Commerciële Economie 2022-2023

   p. 276 van 276 
 

 
 
 
 
9.5.2 Talentenprogramma’s 
Niet van toepassing. 
 

 
9.5.3 Schakelprogramma’s 
Niet van toepassing. 
 
 

9.6 Deeltijdse en/ of duale inrichtingsvorm 
 
9.6.1 Deeltijdse inrichtingsvorm 
Niet van toepassing. 
 
9.6.2 Duale inrichtingsvorm 
Niet van toepassing. 
 
 

9.7 Trajecten met bijzondere eigenschap 
Niet van toepassing. 
 
9.7.1 Versneld traject 
Niet van toepassing. 
 
9.7.2 Verkort traject 
Niet van toepassing. 
 
9.7.3 Verkort traject van associate degree naar bachelorgraad 
Niet van toepassing. 
 
9.7.4 Traject voor topsporters 
Niet van toepassing. 
 
9.7.5 D-stroom 
Niet van toepassing. 
 
9.7.6 Gecombineerd traject 
Niet van toepassing. 
 
9.7.7 Overig traject met bijzondere eigenschap 
Niet van toepassing. 
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Slepersinformatie Propedeuse Commerciële Economie voltijd   
  
Rij  
nr  

Slepers   
deeltentamencode  

Laatste studiejaar 
om slepers 
deeltentamen af te 
ronden.  

Koppeling aan 
inhoudelijk gelijk 
deeltentamen,   
maar met andere 
code  

Toets  
momenten  

Verwijzing  
  
Voor OWE-
beschrijving 
zie OER 
opleiding CE  
  

Opmerkingen/herhalingsonderwijs  

1.   AJOM1DN1A.6  2022-2023    Herkansen: Neem 
uiterlijk de eerste week 
van periode 1 contact op 
met Manuela Fles  

2020-2021  De toets komt te vervallen  

2.   BJOM2DN1A.6  2022-2023    Herkansen: Neem 
uiterlijk de eerste week 
van periode 1 contact op 
met Michelle Merckx  

2020-2021  De toets komt te vervallen  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



Slepersinformatie hoofdfase Commerciële Economie voltijd   
  
Rij  
nr  

Slepers   
deeltentamencode  

Laatste studiejaar 
om slepers 
deeltentamen af te 
ronden.  

Koppeling aan 
inhoudelijk gelijk 
deeltentamen,   
maar met andere 
code  

Toets  
momenten  

Verwijzing  
  
  
Voor OWE-
beschrijving 
zie OER 
opleiding CE  
  

Opmerkingen/herhalingsonderwijs  

1.   CAMTREF1A.4 2022-2023    Herkansen: Neem 
uiterlijk  de eerste week van 
periode 1 contact op met 
Jaap Feijen  

2021-2022 De toets komt te vervallen  

2.   CAMTSAL1A.4 2022-2023    Herkansen: Neem 
uiterlijk  de eerste week van 
periode 1 contact op met 
Jaap Feijen 

2021-2022  De toets komt te vervallen 

3.   ESTREF1A.8 2022-2023    Herkansen: Neem uiterlijk 
de eerste week van periode 
1 contact op met Robert 
Geurds (Arnhem) of Erik 
Nijenhuis (Nijmegen)  

2021-2022  De toets komt te vervallen.  

4.   ESBREF1A.8 2022-2023    Herkansen: Neem uiterlijk 
de eerste week van periode 
1 contact op met Robert 
Geurds (Arnhem) of Erik 
Nijenhuis (Nijmegen)  

2021-2022  De toets komt te vervallen.  

5.  TCN4NED7A.1 
 

2022-2023  T1 en T2 2019-2020 De toets komst te vervallen. 

6.  GST1IC1B.1 2022-2023  Herkansen: Neem uiterlijk 
de eerste week van periode 
1 contact op met Stefan 
Renkema 

2019-2020 De toets komst te vervallen. 

  

 



 

 

Tentamenregels van de Academie Business en Communicatie inzake digitaal toetsen, 

aanvullend op Regeling Tentamens van de HAN 22-23 (onderdeel 3 van het 

Opleidingsstatuut (OS)/OER).   

Sinds het studiejaar 2020/2021 worden tentamens bij de ABC veelal digitaal afgenomen en dus niet 

schriftelijk, van papier. 

Bij de meeste tentamens staat "BYOD". Dit betekent “Bring Your Own Device" en houdt in dat je, om 
het tentamen te kunnen maken, jouw eigen laptop mee moet nemen naar school.  

Er gelden hiervoor een aantal extra spelregels: 

➢ Je neemt jouw eigen laptop mee, niet een tablet of telefoon. Op deze laatste apparaten 

werkt de toetsapplicatie niet en je kunt dan niet het tentamen maken. Ook een laptop van je 

eventuele werkgever kan voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als je gevraagd wordt om 

software te installeren ter voorkoming van fraude. 

➢ Zorg ervoor dat op jouw laptop een goede browser is geïnstalleerd. De toetsapplicatie werkt 

het beste op Edge of Google Chrome. 

➢ Zorg ervoor dat jouw laptop goed voorbereid is op de toets; volledig opgeladen accu (neem 

bij twijfel de oplader mee) en controleer de wifi verbinding. 

➢ Lees heel goed de inloginformatie die je bij het tentamen ontvangt voordat je je aanmeldt. 

De keren dat er iets misgaat is vaak te herleiden naar een verkeerde manier van inloggen. 

Dat kost tijd en levert onnodig veel extra spanning op. 

➢ Het maken van de proeftoets wordt sterk aangeraden omdat je hier kan oefenen met trucs 

in de toetsapplicatie (bijvoorbeeld het maken van een balans enz.). Deze oefentoets staat 

voor iedere student tijdig klaar.  

➢ Zorg ervoor dat je jouw eigen gebruikersnaam en wachtwoord voor het HAN-netwerk weet 

om in te kunnen loggen. Je kunt niet via een gastdomein het tentamen maken.  

➢ Tijdens het tentamen zijn er surveillanten in het lokaal aanwezig. Zij zullen vooral achter je 

zitten en hebben de instructie om goed op te letten of tijdens het tentamen niet van scherm 

wordt gewisseld/een ander scherm wordt geopend.  

➢ Een ander programma dan de toetsapplicatie of Hogeschooltaal open hebben staan of van 

scherm wisselen is niet toegestaan en als dat wel gebeurt, is dat "frauderen wegens het 

gebruik maken van niet toegestane hulpmiddelen tijdens een tentamen". Zie ook 

paragraaf 6 van het Reglement examencommissie van je opleiding. De surveillant zal een 

foto maken van het scherm van de student. 

➢ De surveillant zal bij aanvang van het tentamen expliciet vragen om alle niet-toegestane 

websites en applicaties te sluiten en mag daar ook op controleren.  

➢ Als naar de mening van de examinator gebruik van een kladblok, rekenmachine of extra 

applicatie noodzakelijk is, ziet de surveillant erop toe dat deze functies in de toetsapplicatie 

aan staan en er dan ook geen rekenmachine o.i.d. nodig is. 

➢ Het maken van screenshots tijdens en van het tentamen is niet toegestaan en wordt gezien 

als fraude. 

➢ Verder zijn de regels hetzelfde als de tentamens van papier, zie paragraaf 6 van het 

Reglement examencommissie van je opleiding (deel 2 van het OS/OER). In het algemeen 

geldt dat het niet opvolgen van de instructies van de surveillant wordt beoordeeld als een 

onregelmatigheid en leidt tot het ongeldig verklaren van het tentamen.  
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