
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 
 

 

Beschrijving van het onderwijs 
 
Commerciële Economie 
 

(H9 uit de Onderwijs- en examenregeling voor Bacheloropleidingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

 

Inhoud 

9 Beschrijving van het onderwijs (de OWE’s)  .............................................................................................................. 4 

Samenstelling propedeutische fase (voltijd) ....................................................................................................................... 4 

Samenstelling post-propedeutische fase (voltijd) ............................................................................................................... 6 

Samenstelling Honoursprogramma (jaar 3 en 4)................................................................................................................ 8 

9.1 Onderwijseenheden van de propedeuse .................................................................................................................. 9 

A-cluster ......................................................................................................................................................................... 9 

ACF1 Commercieel Fundament 1............................................................................................................................ 9 

ACF2 Commercieel Fundament 2.......................................................................................................................... 12 

ABFC Basic Finance for Commerce ............................................................................................................................ 15 

ABBE Basic Business English ...................................................................................................................................... 18 

ASB Sales Basis .......................................................................................................................................................... 21 

AKPA Klantportfolio Analist ....................................................................................................................................... 26 

AIO1 Internationale Oriëntatie 1 ............................................................................................................................... 30 

ABTD1  Business & Taal Duits 1 ........................................................................................................................... 34 

ABTS1 Business & Taal Spaans 1 ......................................................................................................................... 37 

AJOM1 Junior Online Marketeer ............................................................................................................................... 39 

B-Cluster ....................................................................................................................................................................... 42 

BCF3 Commercieel Fundament 3 .............................................................................................................................. 42 

BKA  De Klantadviseur ............................................................................................................................................... 46 

BISS Inside Sales Specialist ........................................................................................................................................ 50 

BIO2 Internationale Oriëntatie 2 ............................................................................................................................... 54 

BJAM Junior Area Manager ....................................................................................................................................... 58 

BBTD2 Business & Taal Duits 2 .................................................................................................................................. 61 

BBTS2 Business & Taal Spaans 2 ......................................................................................................................... 63 

BJOM2 Junior Online Marketeer 2 ............................................................................................................................ 66 

BTDE  De Trendwatcher en Device Expert ................................................................................................................. 70 

9.2 Onderwijseenheden van de postpropedeuse .......................................................................................................... 74 

C-Cluster ....................................................................................................................................................................... 74 

CAMT Account management ..................................................................................................................................... 74 

CCX Inleiding Customer Experience ........................................................................................................................... 80 

VR2JR Vrije Ruimte .................................................................................................................................................... 83 

INKMAR Inkopen vanuit een marketingrol ................................................................................................................ 88 

BTS3 Business & Taal Spaans 3 .................................................................................................................................. 92 

BTD3 Business & Taal Duits 3 .................................................................................................................................... 94 

D-Cluster ....................................................................................................................................................................... 97 

DEXP Export Management ........................................................................................................................................ 97 

DOO De Online Ondernemer ................................................................................................................................... 104 

INKSAL Sales ontmoet Inkoop ................................................................................................................................. 109 

BTS4  Business & Taal Spaans 4 ............................................................................................................................... 114 

BTD4 Business & Taal Duits 4 .................................................................................................................................. 117 

E-Cluster ..................................................................................................................................................................... 120 

EST of ESB Stage Nederland of Stage Buitenland Internationaal Marketing & Sales ............................................... 120 

EST of ESB Stage Nederland of Stage Buitenland Sales ........................................................................................... 124 

EST of ESB Stage Nederland of Stage Buitenland Marketing ................................................................................... 128 



 

 

3 
 

G-Cluster ..................................................................................................................................................................... 132 

GIMS Internationaal Marketing & Sales .................................................................................................................. 132 

GSAL Sales ............................................................................................................................................................... 136 

GMAR Marketing ..................................................................................................................................................... 140 

GENG Business English Speaking Advanced ............................................................................................................ 144 

H-Cluster ..................................................................................................................................................................... 146 

HIMS Internationaal Marketing & Sales .................................................................................................................. 146 

HSAL Sales ............................................................................................................................................................... 150 

HMAR Marketing ..................................................................................................................................................... 154 

VR4JR Vrije Ruimte .................................................................................................................................................. 158 

HAO Afstudeeropdracht (IT3) .................................................................................................................................. 162 

9.3 Minoren van de opleiding .................................................................................................................................... 166 

Minor Diversity Marketing (MDM) ............................................................................................................................. 166 

Minor Digital Marketing (MDI) ................................................................................................................................... 174 

Minor Evenementen Management (MEV) .................................................................................................................. 178 

Minor Sales & Key-account management (MSA) ........................................................................................................ 183 

9.4 Afstudeerrichtingen ............................................................................................................................................. 190 

9.5 Honours-, talenten- en schakelprogramma’s ....................................................................................................... 191 

9.5.1 Honoursprogramma’s ................................................................................................................................... 191 

Honours Business Analytics - onderdeel van het honoursprogramma (HBDA) ....................................................... 191 

Honours Communications, Uncertainty and Complexity- onderdeel van het honoursprogramma (HCUC) ............ 194 

Honours Innoveren in de Praktijk - onderdeel van het honoursprogramma (HINP) ................................................ 199 

Honours Academic Skills - onderdeel van het honoursprogramma (HACS) ............................................................. 203 

Honours Professional Skills I - onderdeel van het honoursprogramma (HPS I) ....................................................... 207 

Honours Afstudeerpaper - onderdeel van het honoursprogramma (HAOZ)............................................................ 210 

Honours Professional Skills II - onderdeel van het honoursprogramma (HPS II) ..................................................... 214 

9.5.2 Talentprogramma’s ....................................................................................................................................... 217 

9.5.3 Schakelprogramma’s ..................................................................................................................................... 217 

9.6 Indeling studielast versneld traject ...................................................................................................................... 217 

9.7 Verkorte route en AD-doorstroom programma’s ................................................................................................. 217 

9.8 Inrichting duale vorm ........................................................................................................................................... 217 

9.9 Onderwijs en tentamens in D-Stroom .................................................................................................................. 217 

 

 

 
  



 

 

4 
 

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 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  

Afstudeerstage – 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  

Afstudeerstage – GMAR** 

25 studiepunten 

 

 
*Het onderwijs van het tweede jaar (C- en D-cluster) wordt per 2019-2020 niet meer aangeboden. De (deel)tentamens 
behorende bij deze clusters worden nog wel aangeboden. Voor de beschrijving van het onderwijs van het tweede jaar wordt 
verwezen naar deel 3 van het Opleidingsstatuut 2018-2019. Meer informatie over de (deel)tentamens die nog worden 
aangeboden is te vinden in de OER (H11 Overgangsregelingen, deel 2 van het Opleidingsstatuut 2019-2020). 
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Samenstelling Honoursprogramma (jaar 3 en 4) 

 

 
Jaar 1 (vindt plaats in 3e studiejaar) 

Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 

 

Honours Business Analytics 

HBDA - 5 stp. 

 

Honours Communications, 

Uncertainty and Complexity 

HCUC – 5 stp. 

 

Honours Innoveren in de 

Praktijk 

HINP - 5 stp. 

 

Jaar 2 (vindt plaats in 4e studiejaar) 

 

G-cluster H-cluster 

Honours Academic Skills 
HACS - 7,5 stp. 

óf 

Honours Professional Skills I  

HPS I - 7,5 stp. 

Honours Afstudeerpaper 
HAOZ - 7,5 stp. 

óf 

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 

(OWE)  

Commercieel Fundament 1  

Commercial Foundation 1 

Code onderwijseenheid ACF1 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 1 

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 

Beroepstaak 
De CE’er analyseert de micro, meso en macro omgeving en levert 

daarmee een bijdrage aan de planningscyclus 

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. 

Vanaf week 2: presentatie van en bespreken van de groepsopdracht, 

voorzien van feedback.  

 

Samenhang 

De module ACF1 bereidt voor op de verdiepende module ACF2 en 

toepassingsmodule 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. 
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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: 

Grondslagen van de marketing 

Bronis Verhage, Marjolein Visser, 01-07-2018 

Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001853174 

Studiehandleiding: 

De syllabus (Studiehandleiding ACF1), Maurits Cosijn, 29-05-2018, 

Online beschikbaar op #OnderwijsOnline. 

 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

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  
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 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 deeltentamen Kennistoets ACF1 

Code deeltentamen 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 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: www.han.nl/insite.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.han.nl/insite
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ACF2 Commercieel Fundament 2  

 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

Commercieel Fundament 2  

Commercial Foundation 2 

Code onderwijseenheid ACF2 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 2 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 119 

Totale studentbelasting (uren) 140 

 

 

Ingangseisen Geen 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 
De student geeft, in samenwerking met anderen, het marketingbeleid 

vorm. 

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 module ACF2 is de verdiepende module, die wordt voorafgegaan door de 

inleidende module ACF1 en die wordt gevolgd door de toepassingsmodule 

BCF3. Binnen ACF2 vindt er een verdieping plaats en wordt de materie 

toegepast, van de begrippen uit ACF1 die binnen de vervolgmodules van de 

pijlers Sales, Digital Marketing en International Sales en Marketing, 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 min  

Iedere week hebben studenten in (vastgestelde) duo’s een 

huiswerkopdracht. Deze opdracht dient voor aanvang van de les 
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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): het eerste blok van twee lesuren: de 

laatse ca. 30 min 

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 min 

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: 

Grondslagen van de marketing 

Bronis Verhage, Marjolein Visser, 01-07-2018 

Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001853174 

Studiehandleiding: 

De syllabus (Studiehandleiding ACF2), Maurits Cosijn, 08-06-2018, 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  

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 

 

 

 

Naam deeltentamen Kennistoets ACF2 Presentatie 

Code deeltentamen 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 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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.   

 

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. 

http://www.han.nl/insite
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ABFC Basic Finance for Commerce  

 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
Basic Finance for Commerce  

Code onderwijseenheid ABFC 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 1 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen  n.v.t. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

De CE-er heeft een gedegen theoretische basis (financieel fundament) in 

het economische domein om de financiële kracht van een onderneming te 

kunnen bepalen. 

Eindkwalificaties 
Business Development: De CE-er kent de eigen financiële kracht van de 

organisatie.   

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.  

 

Commercieel rekenen: Student leert hoe commerciële calculaties  

gemaakt worden die hij/zij nodig heeft bij sales- en 

marketingvraagstukken.  

 

  

Samenhang 
Basis bedrijfseconomie en basis commerciële calculaties behoort tot het 

fundament van de opleiding CE. Dit fundament is nodig bij modules in de 
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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 

- commerciële calculaties  

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, 

 Prijsberekeningen in de keten  

 Offerte berekenen.  

 

Naam deeltentamen Kennistoets ABFC 

Code deeltentamen ABFCBCE1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk, combinatie openvragen (70%) en MC (30%) 

Individueel / groep Individueel 

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 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: www.han.nl/insite.  

Nabespreking en inzage Individuele inzage met surveillant 

 

http://www.educatiever.nl/
http://www.educatiever.nl/
http://www.han.nl/insite
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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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ABBE Basic Business English 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
Basic Business English 

Code onderwijseenheid ABBE 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode P1 

Studiepunten/ 

studielast 

 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 10,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 59,5 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen Niet van toepassing  

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

De CE’er beheerst Engels op minimaal taalniveau B2 m.b.t. grammatica 

en zakelijk idioom zodat communicatie intern op alle niveaus, effectief en 

in de gangbare bedrijfstaal mogelijk is. 

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 

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.  
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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. 

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. 

 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t.  

Activiteiten en/of 

werkvormen 
Zie algemene omschrijving.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

Engels Idioom voor eao, 2e druk, Marttin, R., 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. 

 

Totaal 100 punten. Grammatica: maximaal 75 punten. Berekening: 

aantal behaalde punten x 1,5. Idioom: 25 punten: -1 voor elke fout. 

Naam deeltentamen Toets Basic Business English 

Code deeltentamen ABBEENG1A.1 

Tentamenvorm schriftelijk 

Individueel / groep individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T1 

Herkansing T2 

Duur tentamen  90 minuten 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 
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Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 
Inschrijven voor de toets op Alluris enkele weken van tevoren. 

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 

(OWE)  

Sales Basis  

Sales Basic 

Code onderwijseenheid ASB 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 1 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 12 

Uren voorbereiding/zelfstudie 58 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen  N.v.t. 

 

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 tbv’s van deze organisatie. De CE’er 

beschikt over basisvaardigheden om een analyse te maken tussen theorie 

en praktijk. 

 

Realiseren 

De CE’er communiceert in de rol van verkoop binnendienst medewerker 

zowel schriftelijk als mondeling in sales terminologie.  

 

 

Skills 

Bij het werken aan deze beroepstaken ontwikkelt de student de volgende 

skills: 
- Initiatief 
- 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  
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2. Sales proces (lead generation, sales funnel management, 

accountmanagement 

3. Excel vaardigheden en analyse 

 

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 analyse vaardigheden en voert 

met behulp van Excel een cijfermatige analyse uit en geeft het op 
een passende wijze weer; 

- kan de student op een professionele wijze feedback geven en 
verwerken; 

- heeft de student inzicht in zijn eigen ontwikkelpunten. 

 
 

 

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. 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 
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Activiteiten en/of 

werkvormen 

 

De module bestaat uit drie opdrachten van verschillende aard.  

 

1. Excel analyse: De student maakt kennis met Excel d.m.v. een digitaal 

platform waarop zelfstandig kan worden geoefend. In de eindopdracht 

moet d.m.v. het beantwoorden van vragen een analyse worden 

gemaakt. Gebruikte werkvormen zijn: werkcolleges en intervisie.  

 

2. Het sales proces: De student brengt vanuit de literatuur de fasen van 

het sales proces 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. 

 

3. De sales organisatie: De student gaat op zoek naar een bedrijf waarin 

functionarissen m.b.t. sales en marketing aanwezig zijn. Door middel 

van desk research 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. 

 

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 

 

Naam deeltentamen Sales portfolio 

Code deeltentamen ASBSAL1A.8 

Tentamenvorm Portfolio 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

http://www.educatiever.nl/
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Tentamenmoment P1 

Herkansing P1 

Duur tentamen  n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

als je deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

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. 

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 

(OWE)  

 

Klantportfolio Analist  

Customer Portfolio Analyst 

Code onderwijseenheid AKPA 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 2 

Studiepunten/ 

studielast 

 

Studiepunten: 5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 26,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 113,5 

Totale studentbelasting (uren) 140 

 

 

Ingangseisen  Geen 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

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.  

 

De CE'er ontwikkelt vanuit een eenvoudige persoonlijke dataset 

klantgroepen voor een organisatie met als doel groeikansen te kunnen 

formuleren.  

CE'ers delen adviesconcepten met elkaar en met de begeleider om van 

elkaar te leren, zodat uiteindelijk een individueel eenvoudig advies m.b.t.  

groei kan worden uitgewerkt. 

 

Skills 

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 

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) 
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Binnen de OWE worden de volgende onderwerpen behandeld: 

 

 Excel als analysetool 

 Pitching als vorm om de commerciële acties over te brengen 

 Sales 

 Design 

 

In de module 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 32 personen 

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 de 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. , 2e druk. (2019). Inleiding Sales: Een introductie in een 

veelzijdig vakgebied. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers. 

ISBN: 9789024424849 

 

Verhage, B. & Visser, M. (2018). Grondslagen van de marketing (9e druk). 

Groningen: Noordhoff. 

ISBN: 9789001853174  

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 
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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 

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 

Naam deeltentamen Klantportfolio analyse Presentatie via een Pitch 

Code deeltentamen 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 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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.   

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 
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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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AIO1 Internationale Oriëntatie 1  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

 

Internationale Oriëntatie 1  

International Oriëntatie 1 

 

Code onderwijseenheid AIO1 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie  

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 2 

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 

Beroepstaak 

De CE’er adviseert op basis van deskresearch internationaal 

georiënteerde bedrijven over de te volgen beleidsstappen naar aanleiding 

van resultaten en conclusies vanuit de landenscan. 

Hiervoor kan de CE’er een onderzoeksvoorstel opstellen, een landenscan 

uitvoeren en trekt op basis van de uitkomsten van het onderzoek de 

belangrijkste conclusies en geeft de juiste aanbevelingen. 

 

Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de volgende 

skills:  

- samenwerken 

- communicatief 

- commercieel bewustzijn 

- kritisch denken  

- nieuwsgierigheid 

 

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.  
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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 

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 module 

een beginsel voor en aanvulling op de overige vakken die de 

(internationale) bedrijfsomgeving leren analyseren zoals de Basis 

Marketeer 1 en 2, Internationale Oriëntatie 2 en daarop volgend Junior 

Area Manager. Daarnaast bevat deze module 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” 

 Veldman, H. (2016). Exportmanagement. Groningen: Noordhoff 

Uitgevers B.V. (ISBN-9789001819071) 

 

 Verhage, B. Visser, M. (2018). Grondslagen van de Marketing. 

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. 
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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 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. 

 

Naam deeltentamen Internationale marktoriëntatie 1 

Code deeltentamen 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% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Als je deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor 

de bijbehorende (deel)tentamens.  

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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ABTD1  Business & Taal Duits 1 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

 

Business & Taal Duits 1  

Business & Language German 1 

 

Code onderwijseenheid ABTD1 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 1 en 2 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen n.v.t. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

De CE’er kan het zakelijk Duits in de dagelijkse beroepspraktijk 

communicatief correct gebruiken en op zijn eigen taalgebruik en 

bijbehorend intercultureel gedrag reflecteren met als doel om effectief en 

efficiënt met inachtneming van de culturele verschillen met Duitstalige 

zakenpartners duurzame zakenrelaties en commercieel interessante 

zakelijke transacties te realiseren. In zijn communicatie houdt hij zoal 

rekening met verschillen in beleefdheid en omgangsvormen en tradities, 

gewoonten en gebruiken door een specifieke en doelgerichte oriëntatie op 

het land en weet hij de juiste toon te treffen. 

 

Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de skill 

“communicatie”. 

Eindkwalificaties 

Combinatie van Waarde creëren en Realiseren 

 

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. 
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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 

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 deeltentamen Business & Taal Duits 1 

Code deeltentamen ABTD1DU1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T2 

Herkansing T3 

Duur tentamen  120 min 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 
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(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100 % 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: www.han.nl/insite.  

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. 

 

  

http://www.han.nl/insite
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ABTS1 Business & Taal Spaans 1 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

 

Business & Taal Spaans 1  

Business & Language Spanish 1 

 

Code onderwijseenheid ABTS1 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode P1 en P2 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen  Geen 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

De CE’er stemt zijn communicatie af op de taal en cultuur van zijn in - en 

externe relaties en reflecteert daarop. 

 

Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de skill:  

-  communicatie. 

Eindkwalificaties 

Combinatie van Waarde creëren en Realiseren 
 
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. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 
Werkcolleges 
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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. 

Naam deeltentamen Business & Taal Spaans 1 

Code deeltentamen ABTS1SP1A.2 

Tentamenvorm QMP / Kennistoets (computertentamen) 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T2 

Herkansing T3 

Duur tentamen  90 minuten 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5.5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: www.han.nl/insite.  

Nabespreking en inzage Individuele inzage met surveillant 

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

De omschrijving van de eindkwalificaties: Realiseren is vervangen door 

een combinatie van Realiseren en Waarde creëren. De Algemene 

omschrijving is, dien overeenkomstig, aangepast. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.han.nl/insite
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AJOM1 Junior Online Marketeer  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
 Junior Online Marketeer 1  

Code onderwijseenheid AJOM1 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 1 en 2 

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 

Beroepstaak 

De student kent de essentiële begrippen, theorieën en kaders van digital 

marketing en kan een koppeling maken met de praktijk. De student kan op 

basis van opgedane kennis eerste richtingen voor een (digitale) 

organisatie aangeven (koers bepalen). Daarnaast weet de student met 

digitale marketing waarde te creëren voor een organisatie en hij kan 

kansen voor PMC’s/organisaties aangeven (business development). 

Tevens kan de student eerste implementatievoorstellen realiseren voor 

een PMC/organisatie. 

Eindkwalificaties 

Koers bepalen 

Waarde creëren  

Business development 

Realiseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE staan de volgende onderwerpen en vaardigheden 

centraal, waarbij koers bepalen en business development zoals geschetst 

bij de beroepstaak centraal staat: 

 

Onderwerpen: 

 Afbakening/definiëring vakgebied 

 Digital marketing in relatie tot strategie 

 Marketsensing 

 Productrealisatie 

 Klantacquisitie, online branding 

 Klantacquisitie: owned media, earned media 

 

Vaardigheden: 

 Presenteren in relatie tot digital marketing 

 Doelgroepspecifiek vloggen 

 

Samenhang 
AJOM1 vormt samen met BJOM2 de basis van digital marketing in het 1e 

jaar. 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t 
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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: 

 

 Start up college: Docent Digital Marketing behandelt de 

essentiële, noodzakelijke kennis van het digital marketing 

onderwerp van de week 

 Businesscase: Student werkt aan een praktijkcasus onder leiding 

van de docent. 

 Business-skills 1: Student geeft les betreffende een digital 

marketing onderwerp in de aanwezigheid van de docent 

Nederlands 

 Business-skills 2: Docent Nederlands behandelt de essentiële, 

noodzakelijke kennis betreffende presenteren in relatie tot digital 

marketing en doelgroepspecifiek vloggen op basis van het college 

betreffende Business-skills 1. 

 Delivery: Digital marketing beoordeelt de presentatie in relatie tot 

digital marketing in periode 1, alsmede geeft feedback op de 

doelgroepspecifieke vlog in periode 2 

 

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 

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 

 

AJOM1DN1A.6 

Een studentenduo houdt een presentatie over een consumentenmerk in 

relatie tot een digital marketing onderwerp aan de hand van een zelf 

geformuleerde stelling. Het studentenduo wordt beoordeeld op: 

 

Inhoud van de presentatie (cijfer per studentenduo) 
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 Introductie van de stelling en consumentenmerk 

 Gegeven argumenten voor de stelling 

 Gegeven argumenten tegen de stelling 

 Eindconclusie/analyse waarin stelling wordt verdedigd of 

verworpen 

 Verzamelde gegevens/ 

verantwoording middels minimaal 5 bronnen 

 

Wijze van presenteren (cijfer individueel) 

 Verstaanbaarheid 

 Formuleringen 

 Non-verbaal (niveau 1, te weten oogcontact, houding) 

 

Naam deeltentamen 
Meerkeuzetoets Junior Online 

Marketeer 1 

Presentatie Junior Online 

Marketeer 1 

Code deeltentamen AJOM1DIM1A.1 AJOM1DN1A.6 

Tentamenvorm Schriftelijk, schrapkaart Presentatie 

Individueel / groep Individueel Deels duo, deels individueel 

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% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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.   

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 

 

 

 

 

 

  

http://www.han.nl/insite
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B-Cluster 

 

BCF3 Commercieel Fundament 3 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

 

Commercieel Fundament 3 (Proeve van Bekwaamheid)  

Commercial Foundation 3 

 

Code onderwijseenheid BCF3 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 25 

Uren voorbereiding/zelfstudie 45 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen  n.v.t. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 
De student schrijft een eenvoudig businessplan in samenwerking met 

anderen. 

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 Nederlands tijdens de 

lesweken en de Proeve van Bekwaamheid. 

 

De PvB is de integratieve toets waarbij de kennis en vaardigheden van de 

vakgebieden marketing, onderzoek, Nederlands, Engels, Sales en 

bedrijfseconomie samenkomen.  

 

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.  
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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 module BCF3 is de toepassingsmodule, die wordt voorafgegaan door 

de indleidende modules 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 

Nederlands.  

 

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 BFC3-MOE en BFC3-NED. 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 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” 

Boeken: 

Grondslagen van de marketing 

Bronis Verhage, Marjolein Visser, 9e druk, 

Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001853174 

(Verplicht) 

Gedrag in organisaties 

Gert Alblas & Ella Wijsman, 7e druk, 

Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001876937  

(Aanbevolen) 

Basisboek Online Marketing  

Marjolein Visser & Berend Sikkinga, 3e druk 

Uitgeverij Noordhoff, ISBN 9789001887148 

(Verplicht) 
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Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Naam deeltentamen Proeve van Bekwaamheid 

Code deeltentamen BCF3FMN1A.3 

Beoordelingscriteria 

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 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.). 

Tentamenvorm Project 

Individueel / groep Groep met deels individuele beoordeling 

Aantal examinatoren 1-3 

Tentamenmoment P4 (OW 9) 

Herkansing P4 (OW 10) 
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Duur tentamen  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 
n.v.t. 

Nabespreking en inzage 
Direct na het mondeling, 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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BKA  De Klantadviseur 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

 

De Klantadviseur  

Customer advisor  

Code onderwijseenheid BKA 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 3 

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 

‘buyer journey’ binnen het sales domein. De CE’er beschikt over 

basisvaardigheden om beide in kaart te brengen en een eenvoudig 

verbetervoorstel te formuleren.  

 

Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de volgende 

skills:  
- samenwerken 
- commercieel bewustzijn 
- communicatie 
- kritisch denken  
- nieuwsgierigheid 

 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE komen de volgende onderdelen aan bod: 

1. BKASAL:  Sales 

2. BKAONZ: Onderzoek 

3. 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 binnen de huidige buying journey, waarbij de 

student wensen en behoeften van de klant inventariseert (commercieel 

bewustzijn). 

 

De studenten doen literatuuronderzoek naar literatuur over de 

waardepropositie en buying journey (nieuwsgierigheid).  

Daarnaast wordt d.m.v. klantinterviews onderzocht welke verbeterpunten 

er mogelijk zijn binnen de buying journey. De studenten stellen daarbij 
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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 maakt 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 ‘buyer journey’. 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 wisselt 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 de buyer journey van 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. 

Tevens bereidt deze OWE voor op de module Customer Experience in het 

2e studiejaar. 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

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. 
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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 taakgebruik van het rapport. Gebruikte werkvormen zijn 

instructie – en werkcollege en een feedback college. 

 

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 

 

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: 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 

De CE’er 

 kan een projectplan rondom een probleemvraag opstellen 

 kan verdiepend onderzoek doen in de vorm van desk- en 

fieldresearch (interview) 

 kan een analyse uitvoeren en bruikbare adviezen formuleren t.a.v. 

de buyer journey van een bedrijf  

 kan een adviesrapport opstellen dat voldoet aan de eisen van de 

Nederlandse taal en de eisen aan de opbouw en structuur van een 

adviesrapport 

 

Naam deeltentamen Klant Adviesrapport 

Code deeltentamen 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 
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Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

als je deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

 

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. 

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 

(OWE)  

  

Inside Sales Specialist  

 

Code onderwijseenheid BISS 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 27 

Uren voorbereiding/zelfstudie 113 

Totale studentbelasting (uren) 140 

 

 

Ingangseisen N.v.t. 

 

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.. 

 

Skills 

In deze OWE ontwikkelt de student de volgende skills: 

 Aanpassingsvermogen 

 Probleemoplossend vermogen 

 Communicatie 

 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE komen de volgende inhouden aan bod: 

1. BISSSAL:  Sales 

2. BISSENG: Engels 

3. 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 zakelijke mail / advertorial / commercieel voorstel en een 

direct mail kunnen opstellen. De toets zal bestaan uit het schrijven van 
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één van deze vier commerciële uitingen (communicatie) 

 

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 1 t/m4 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.   

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, 1e 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. 
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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: 

1. Actief luisteren, samenvatten en doorvragen 
2. Initiatief tijdens gesprek 

 

Klantvriendelijkheid en -gerichtheid 

1. Klant bij naam noemen 
2. Aansluiting reactie op vraagstuk klant. 

 

Beoordelingscriteria Engels  

Communicatie: 

1. ‘Rapport’ (klant)vriendelijke houding en taal, oplossingsgerichtheid  
2. Beleefdheid: gebruik van modals, softeners en understatement 
3. Coherentie en inhoud: gebruik van met link words. 

 

Taalgebruik (beheersing op B2 niveau): 

1. Zakelijke woordenschat en ‘telefoonidioom’.  
2. Grammatica. 
3. Vloeiendheid: pauzes / tussenwerpingen, snelheid en intonatie 
4. Uitspraak: verstaanbaarheid, accent, uitspraak van woorden. 
5. Algemene indruk; het gesprek als geheel op B2 niveau 

 

BISSCSV1A.5 

 

Realiseren 

De student kan schriftelijk een commerciële tekst opstellen en die voldoet 

aan de onderstaande eisen voor 1)Vorm/lay-out, 2) Inhoud  en 3) Stijl en 

spelling: 

 

Vorm/Lay-out 

1. Vormkenmerken 
2. Alinea-indeling 
3. Gebruik signaalwoorden 

 

Inhoud 

1. Inleiding 
2. Kern 
3. Slot 
4. Afstemming inhoud op doelgroep 
5. Afstemming taalgebruik op doelgroep 

 

Stijl/Spelling 

1. Spelling 
2. Zinsbouw 
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3. Stijl & interpunctie 
4. Aantrekkelijkheid taalgebruik 
5. Lengte van het stuk 

 

 

 

 

Naam deeltentamen 
Inbound telefoongesprek 

(Engels & Sales) 

Commercieel schrijven  

(Nederlands) 

Code deeltentamen 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  

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  70% 30% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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.   

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  
n.v.t. 

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 

(OWE)  

 

Internationale Oriëntatie 2  

International Oriëntatie 2 

Code onderwijseenheid BIO2 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 3 

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 

Beroepstaak 

De CE’er adviseert op basis van deskresearch internationaal 

georiënteerde bedrijven over de te volgen beleidsstappen naar aanleiding 

van resultaten en conclusies vanuit de bedrijfsscan. 

Hiervoor kan de CE’er een onderzoeksvoorstel opstellen, een bedrijfsscan 

uitvoeren en trekt op basis van de uitkomsten van het onderzoek de 

belangrijkste conclusies en geeft waar mogelijk aanbevelingen. 

 

Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de volgende 

skills:  

- samenwerken 

- communicatief 

- commercieel bewustzijn 

- kritisch denken  

- nieuwsgierigheid 

 

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.  
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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.  

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 module 

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 module 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” 

 Veldman, H. (2016). Exportmanagement. Groningen: Noordhoff 

Uitgevers B.V. (ISBN-9789001819071) 

 

 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.  
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 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. 

 

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 hoge r 

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. 

 

Naam deeltentamen Internationale marktoriëntatie 2 

Code deeltentamen BIO2IE1B.1 

Tentamenvorm CGI (P3) en schriftelijk tentamen (T3) 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T3 

Herkansing T1 en T4 

Duur tentamen  60 minuten 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: www.han.nl/insite 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.han.nl/insite
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BJAM Junior Area Manager  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
 Junior Area Manager  

Code onderwijseenheid BJAM 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie (CE) 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 4 

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 

Beroepstaak 

De CE-er verdiept zich in de commerciële aspecten van de internationale 

exportmarkt. De CE-er beschikt over de basisvaardigheid de bouwstenen 

van een exportplan te herkennen en toe te passen. 

 

Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de volgende 

skills:  

- Probleemoplossend vermogen 

- Nieuwsgierigheid 

- Aanpassingsvermogen 

- Commercieel bewustzijn 

- Verantwoordelijkheidsbesef 

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 

De CE'er formuleert eenvoudig en concreet advies voor een organisatie 

met betrekking tot marktontwikkeling in een ander land. De CE'er maakt 
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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 module 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” 

Veldman J., et al. (2016) Export Management   

Groningen / Houten : Noordhoff Uitgevers, 7e druk, ISBN 978-90-01-

81907-1  

 

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 

Export Management;  

- 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. 

Naam deeltentamen Kennistoets BJAM Trade Fair 

Code deeltentamen 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 

tentamen/aanmeldingstermijn 

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.han.nl/insite
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BBTD2 Business & Taal Duits 2 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

 

Business & Taal Duits 2  

Business & Language German 2  

Code onderwijseenheid BBTD2 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 3 en 4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen n.v.t. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

De CE’er kan het zakelijk Duits in de dagelijkse beroepspraktijk 

communicatief correct gebruiken en op zijn eigen taalgebruik en 

bijbehorend intercultureel gedrag reflecteren met als doel om effectief en 

efficiënt met inachtneming van de culturele verschillen met Duitstalige 

zakenpartners duurzame zakenrelaties en commercieel interessante 

zakelijke transacties te realiseren. In zijn communicatie houdt hij zoal 

rekening met verschillen in beleefdheid en omgangsvormen en tradities, 

gewoonten en gebruiken door een specifieke en doelgerichte oriëntatie op 

het land en heeft hij kennis van specifieke zakelijke vakwoordenschat en 

de implicaties daarvan. 

 

Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de skill 

“communicatie”. 

Eindkwalificaties 

Combinatie van Waarde creëren en Realiseren 

 

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. 
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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 

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  

Wergen, J. / Wörner, A., Pons Bürokommunikation Deutsch, Ernst Klett 

Sprachen, ISBN 9783125629080 

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 de communicatieve 

taalstructuren in het kader van de schriftelijke commerciële 

vaardigheden, bijvoorbeeld ter voorbereiding op en tijdens een 

beursdeelname. 

Naam deeltentamen Business & Taal Duits 2 

Code deeltentamen BBTD2DU1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T4 

Herkansing T1/T5 
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Duur tentamen  120 min 

Toegestane hulpmiddelen Duits in je pocket 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100 % 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: www.han.nl/insite.  

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. 

BBTS2 Business & Taal Spaans 2 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

 

Business & Taal Spaans 2  

Business & Language Spanish 2 

 

Code onderwijseenheid BBTS2 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode P 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen Deelname aan module Spaans 1 Propedeuse: ABTS1. Geen 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

De CE’er stemt zijn communicatie af op de taal en cultuur van zijn in - en 

externe relaties en reflecteert daarop. 

 

Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de volgende 

skill: 

- Communicatie. 

 

Eindkwalificaties 

Combinatie van Waarde creëren en Realiseren 

 

Waarde creëren: 

De CE'er maakt in groepsverband onder sturende begeleiding kennis met 

de verschillen tussen de thuismarkt in relatie tot marktomstandigheden in 

http://www.han.nl/insite
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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 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: 978-84-7711-577-9 

- Pasaporte compilado. Libro de ejercicios. ISBN:  978-84-7711-578-6 

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. 

Naam deeltentamen Business & Taal Spaans 2 

Code deeltentamen BBTS2SP4A.4 (mondeling tentamen) 

Tentamenvorm Mondelinge toets 

Individueel / groep Tentamenafname: in tweetallen / beoordeling: individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P4 

Herkansing i.o.m. docent 
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Duur tentamen  15 min. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5.5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Als je deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Indien gewenst individuele bespreking na ontvangen cijfer in overleg met de 

docent 

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

De omschrijving van de eindkwalificaties: Realiseren is vervangen door 

een combinatie van Realiseren en Waarde creëren. De Algemene 

omschrijving is, dien overeenkomstig, aangepast. 

Code is gewijzigd van BBTS2SP1A.4 naar BBTS2SP4A.4 

 

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 

(OWE)  
 Junior Online Marketeer 2  

Code onderwijseenheid BJOM2 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 3 en 4 

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 

Beroepstaak 

De student kent de essentiële begrippen, theorieën en kaders van digital 

marketing en kan een koppeling maken met de praktijk. De student kan op 

basis van opgedane kennis eerste richtingen voor een (digitale) 

organisatie aangeven (koers bepalen). Daarnaast weet de student met 

digitale marketing waarde te creëren voor een organisatie en hij kan 

kansen voor PMC’s/organisaties aangeven (business development). 

Tevens kan de student eerste implementatievoorstellen realiseren voor 

een PMC/organisatie. 

Eindkwalificaties 

KOERS BEPALEN: 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 CREEREN:  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 

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:  

 Pitch in relatie tot digital marketing  

 Visuele content communicatie binnen de digital marketing  

 

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: 

 

 Start up college  Docent Digital Marketing behandelt de basale, 

essentiële   kennis van het digital marketing onderwerp van de 

week 

 Businesscase  student werkt aan een praktijkcasus onder leiding 

van de docent. 

 Business-skills 1  student geeft les betreffende een digital 

marketing onderwerp in de aanwezigheid van de docent 

Nederlands. 

 Business-skills 2  Docent Nederlands behandelt de basale, 

essentiële kennis betreffende pitchen in relatie tot digital marketing 

en visuele content communicatie op basis van het college 

betreffende Business-skills 1. 

 Delivery  Docent Digital marketing beoordeelt de pitch in relatie 

tot digital marketing in periode 3, alsmede geeft feedback op de 

visuele content communicatie in periode 4. 

 

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. (2018). Basisboek online marketing. Groningen: 

Noordhoff Uitgevers BV. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

BJOM2DIM1A.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: 

 

 Klantacquisitie: paid media  

 Klantacquisitie: verkoop en prijsbepaling  

 Orderafhandeling  

 CRM  

 Websitemanagement  

 Digital analytics  

 

BJOM2DN1A.6 

Een studentenduo houdt een pitch over een consumentenmerk in relatie 

tot een digital marketing onderwerp aan de hand van een zelf 

geformuleerde stelling. Het studentenduo wordt beoordeeld op: 

 

Inhoud van de pitch  (cijfer per studentenduo) 

 Introductie van de stelling en consumentenmerk 

 Gegeven argumenten voor de stelling 

 Gegeven argumenten tegen de stelling 

 Eindconclusie/analyse waarin stelling wordt verdedigd of 

verworpen 

 Verzamelde gegevens/verantwoording middels minimaal 5 bronnen 

 

Wijze van pitchen (cijfer individueel) 

 Spreekvaardigheid  

 Non-verbaal (niveau 2, te weten oogcontact, houding, de juiste 

gezichts-uitdrukkingen en gebaren) 

 Overtuigingskracht 

 

Naam deeltentamen 
Meerkeuzetoets Junior Online 

Marketeer 2 
Pitch Junior Online marketeer 2 

Code deeltentamen BJOM2DIM1A.1 BJOM2DN1A.6 

Tentamenvorm Schriftelijk, schrapkaart Pitch 

Individueel / groep Individueel Deels duo, deels individueel 

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% 
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Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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.  

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  
n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.han.nl/insite
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BTDE  De Trendwatcher en Device Expert 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

 

De Trendwatcher en Device Expert  

The Trendwatcher and Device Expert  

 

Code onderwijseenheid BTDE 

Opleiding / doelgroep Propedeusefase opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 3 en 4 

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 

Beroepstaak 

De student kan de laatste trends herkennen in online marketing en sales, 

de relevantie ervan aangeven voor een specifiek bedrijf en vanuit die 

relevantie tot implementatievoorstellen komen welke waarde creëert voor 

huidige en/of nieuwe klanten.   

 

De student kan de customer journey analyseren en optimaliseren teneinde 

de strategische koers te bepalen welke de klantwaarde en beleving 

optimaliseren door inzet van diverse devices.  

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. 

 

REALISEREN: De CE'er maakt binnen een eenvoudige context in 

groepsverband onder sturende begeleiding kennis met het concept 

'marketingstrategie' binnen het marketingdomein, en beschikt over 

basisvaardigheden om (een deel van) de marketingstrategie in kaart te 

brengen. 

 

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 CREEEREN:  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 vallen de onderwerpen: 

1. BTDETWR  Trendwatcher  

2. BTDEDVE  Device Expert 

3. BTDEONZ Onderzoek 

 

Onderwerpen: BTDETWR  Trendwatcher  

 Inspelen op trends 

 AV / VR / MR 

 Robotisering / Artificiële intelligentie 

 Neuromarketing 

 Location Based Marketing 

 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 marketing trends 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.  

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

- Hoorcolleges 

- Werkcolleges 

- Presenteren 

- Werkgroepen 

- Vraaggesprekken 
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Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 
Artikelen zoals weergegeven in de Studiehandleiding.  

Verplichte software / 

verplicht materiaal 

n.v.t. 

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 

 

 

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. 

 

 

Naam deeltentamen PechaKucha Visuele applicatie 

Code deeltentamen BTDETD1A.6 BTDETDO1A.5 

Tentamenvorm Presentatie Beroepsproduct 

Individueel / groep Individueel Individueel/groep 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P3 P4 
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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 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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.   

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  
Geen 

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 (OWE)  

 

Account management 

 

Code onderwijseenheid CAMT 

Opleiding / doelgroep Tweede studiejaar opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Onderwijsperiode 1 en 3 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 12,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen   75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 275 

Totale studentbelasting (uren) 350 
 

Ingangseisen n.v.t. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak en skills 

 

Koers bepalen 

De student geeft in de praktijk onder coachende begeleiding advies 

over de te volgen 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. 

 

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 



 

 

75 
 

deadlines naar een positief resultaat voor zowel zijn klant als eigen 

organisatie. 

 

 

 

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 

klanten en de waarde voor zijn organisatie. Hij toont zich een 

volwaardige partner in het creëren van een duurzame relatie. 

 

Skills 

Initiatief 

Commercieel bewustzijn 

Nieuwsgierigheid 

Probleemoplossend vermogen 

Aanpassingsvermogen 

Communicatie 

Kritisch denken 

Doorzettingsvermogen 

 

Eindkwalificaties 

Realiseren 

Waarde creëren  

Koers bepalen 

Business development 

Algemene omschrijving 

De module 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. 

(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 



 

 

76 
 

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 van een Engelstalige pitch. De 

gesprekken worden inhoudelijk verwoord in een Engelstalig 

gespreksverslag. aanpassingsvermogen , commercieel bewustzijn, 

probleemoplossend vermogen en kritisch denken) 

 

Afrondend vindt een individueel reflectiegesprek plaats op 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 module ‘Accountmanagement’ sluit aan op de sales modules 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 module 

‘Customer Experience’(CEX) omdat het klantcontact een belangrijk 

‘touchpoint’ is dat bij CEX naar voren komt. Ook heeft de module 

raakvlakken met het onderwerp Exportmanagement.  

De module 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 module 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) 

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 
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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: Aan het eind van het traject vindt een 

reflectiegesprek plaats waarin het proces en de vaardigheden van 

de student worden besproken. De student bereidt zich hierop voor 

door tijdens de module op verschillende momenten te reflecteren. 

Deze reflectie wordt d.m.v. gesprekken tijdens de wekelijkse 

procesbespreking meegenomen. 

 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

- Renkema, S. (2015) Inleiding Sales (1e druk), Boom Lemma. ISBN 

9789024424849 of  Ebook 9789462742567 

 

- 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 

resultaat voor zowel zijn klant als eigen organisatie. 

CAMTSAL1A.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 

http://www.traintool.com/
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- 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. 

 

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. 

CAMTENG1A.5 

- De student is in staat om een verslag te schrijven in correct  zakelijk 

Engels taalgebruik.  

- Het verslag geeft inhoudelijk een correcte en complete weergave van 

het gesprek. 

CAMTREF1A.4 

- De student kan het verkoopproces op een correcte en volledige manier 

beschrijven. 

- De student kan een duidelijke sterkte – zwakte analyse geven t.a.v. de 

procesonderdelen en van zichzelf. 

- De student is in staat om het totale proces te overzien en conclusies te 

trekken omtrent de uitkomst. 

- De student is in staat om persoonlijke aandachtspunten te benoemen 

en hieraan verbeteractiviteiten te koppelen. 

Naam deeltentamen Accountplan 

Verkoop/ 

Onderhandelings-

gesprek 

Engelstalige pitch 

Code deeltentamen CAMTSAL1A.5 CAMTSAL1A.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. 2x 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% 35% 10% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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.   

Nabespreking en inzage 
Schriftelijk 

onderbouwde 

Direct na het Indien 

gewenst individuele 

Direct na het 

mondeling, indien 
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feedback met 

mondelinge 

toelichting, indien 

gewenst tijdens een 

individuele 

bespreking in overleg 

met docent 

bespreking na 

ontvangen cijfer in 

overleg met de 

docent 

gewenst individuele 

bespreking na 

ontvangen cijfer in 

overleg met de 

docent 

 

Naam deeltentamen Engels gespreksverslag Reflectie gesprek 

Code deeltentamen CAMTENG1A.5 CAMTREF1A.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 15 minuten 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  15% 15% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf 

je je in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: www.han.nl/insi

te. 

als je deelneemt aan het onderwijs 

ben je automatisch aangemeld 

voor de bijbehorende 

(deel)tentamens 

Nabespreking en inzage Individuele inzage met surveillant 

Direct na het mondeling, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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CCX Inleiding Customer Experience  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

Inleiding Customer Experience 

CCX 

Opleiding / doelgroep CE Voltijd, hoofdfase, C-cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode  

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 12,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 114x 0,75 85,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 264,50 

Totale studentbelasting (uren) 350 

 

 

Ingangseisen  50 studiepunten behaald uit de propedeuse 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak n.v.t. 

Eindkwalificaties 

De nadruk in deze OWE ligt op de eindkwalificaties waarde creëren en 

realiseren. 

 

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.  

 

Realiseren: 

De CE'er stelt op basis van theorie een advies op over (digitale) maketing 

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.  

 

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 
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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 CX 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 60% 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, waarin kort 

de basis wordt behandeld van de buyer/customer journey.  

 

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 binnen 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, service 

design, scenario denken, storymaking 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 masterclasses wordt hierin 

meegenomen. 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

1. Basisboek Basisboek Customer Journey, een inleiding in het vakgebied 

van van Slooten, Veldhoen, Achthoven, van Rensch en van Ratingen 

(Noordhoff), 1e druk 

 

2. 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: 

Onderzoeksvaardigheden 

Analytische vaardigheden 

Creativiteit 

Klantbewustzijn 

Advisering 

Merkactivatie en communicatie 

 

Individuele beoordelingsdimensies: 

Klantbewustzijn 

Advisering 

 

Naam deeltentamen Individuele mondelinge verdediging + groepspresentatie  

Code deeltentamen CCX1A.4 

Tentamenvorm Assessment (presentatie en verdediging) 

Individueel / groep 
Een geïntegreerd tentamen met een groepspresentatie en een 

individuele reflectie 

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% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 
n.v.t. 

Nabespreking en inzage 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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VR2JR Vrije Ruimte  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 
Vrije Ruimte 2JR  

Code onderwijseenheid VR2JR 

Opleiding / doelgroep Commerciële Economie (CE) – leerjaar 2 

Onderwijsperiode P1, P2, P3 en P4 

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 

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 

 

De student zet binnen deze module 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 maximaal twee 

onderwijs- en/of praktijk onderdelen. De Vrije Ruimte coördinator(-en) bepalen het aanbod 

binnen deze module. De volgende onderdelen worden binnen deze module aangeboden:  

Onderwijs onderdelen: 

1. Inkopen vanuit Marketingrol  

2. Sales ontmoet Inkoop 

3. Business & Taal Duits 3 
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4. Business & Taal Duits 4 (ingangseis Duits 3) 

5. Business & Taal Spaans 3 

6. Business & Taal Spaans 4 (ingangseis Spaans 3) 

7. Trends in Business Circular Economy (Elective) 

8. Elective Creating your own Startup (Elective) 

 

Praktijk onderdelen: 

9. Zeker presenteren (cursus persoonlijke ontwikkeling) 

10. Timemanagement (cursus persoonlijke ontwikkeling) 

11. Meewerkstage 1 

12. Meewerkstage 2 

13. International Sales Week (ISW) 

14. Onderzoek via het lectoraat/opleiding 1 

15. Onderzoek via het lectoraat/opleiding 2 

16. Onderwijsassistenten (t.b.v. meeloopdagen/proef studeren) 

 

Elk bovenstaand onderwijs- en/of praktijk onderdeel (van 1 t/m 16) bestaat uit maximaal 70 

studiebelastingsuren (SBU). De student dient binnen deze module een tijdsinvestering van 

totaal 140 SBU’s te realiseren. De wijze waarop de tijdsinvestering aangetoond dient te 

worden is afhankelijk van de gekozen onderdelen. Zo kan een urenregistratie en/of logboek 

en/of met een voldoende (>5,5) afgesloten eindcijfer een onderdeel zijn van de bewijsvoering. 

Op de onderwijs onderdelen 1 t/m 8 is een eindcijfer van toepassing: zie OWE-beschrijvingen 

met bijbehorende toetsen. De Vrije Ruimte coördinator bewaakt de kwaliteit van de praktijk 

onderdelen 11 t/m 16 door goedkeuring te geven op de werkplekscan en/of het projectplan.  

 

Bij aanvang van het 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. 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 student toont uiteindelijk, na succesvolle afronding van minimaal twee onderwijs - en/of 

praktijk onderdelen, middels een mondelinge verdediging aan in hoeverre de gekozen 

onderdelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het leerproces van de student. De STC 

beoordeelt deze mondelinge verdediging. 

 

Samenhang 

De module 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 
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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 (werkveld, lectoraat, 

Arnhem Business School, HAN Studiesucces): ze leren interactief, leren met en van elkaar, 

ze krijgen feedback van peers en coach en ze leren in teams om een gedeeld doel te 

bereiken. Door een veilige leeromgeving te creëren en elkaar te vertrouwen, krijgen 

studenten de kans samen kennis op te bouwen, waarbij  inhoudelijke meningsverschillen 

mogen bestaan en fouten mogen worden gemaakt.  

 

Van een toekomstige commercieel professional wordt gevraagd dat hij zi jn 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 keuze(s) op de aangeboden onderdelen bij aanvang van het studiejaar. 

Afwijkingen op de eerder gemaakte keuze(s) altijd in overleg 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 gevolgde owe’s. Het is aan de student 

om hier rekening mee te houden tijdens het keuzeproces waarop de student de skills wenst 

te ontwikkelen middels de aangeboden onderdelen. 

 

Compensatiemog

elijkheid 
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.  

 

Voor verplichte literatuur/beschrijving “leerstof” op de onderdelen 1 t/m 8: zie hiervoor OWE -

beschrijvingen. 

  

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. Op 

eerder genoemde onderdelen 1 t/m 8: zie hiervoor OWE-beschrijvingen. 

 

Eigen financiële 

bijdrage (OER 2.7) 

De eigen financiële bijdrage kan verschillend zijn en afhankelijk van de wijze waarop de 

student de skills wenst te ontwikkelen middels de aangeboden onderdelen. Op eerder 

genoemde onderdelen 1 t/m 8: zie hiervoor OWE-beschrijvingen. 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

 

Tentaminering: 

De student toont op geheel eigen wijze, na succesvolle afronding van maximaal 

twee onderwijs- en/of praktijk onderdelen, middels een mondelinge verdediging 

aan in hoeverre de gekozen onderdelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan 

het leerproces van de student. De studentcoach beoordeeld deze mondelinge 

verdediging op: 

 

1. Ontvankelijkheidscriteria 

 

Bewijslast urenverantwoording: De student dient een tijdsinvestering 

van totaal 140 SBU’s te realiseren. De wijze waarop de tijdsinvestering 

aangetoond dient te worden is afhankelijk van de gekozen onderdelen. 

Zo kan een vink voor een afgetekend logboek+urenregistratie door de 

bedrijfscoach, trainer of opdrachtgever bij de praktijkonderdelen en een 

voldoende (>5,5) eindcijfer op een toets van een onderwijsonderdeel als 

bewijslast dienen.  Maximaal 2 van de 16 aangeboden onderdelen 

dienen succesvol afgerond te worden.  

 

1. Inkopen vanuit Marketingrol > INKMAR1A.1 (>5,5) 

 

2. Sales ontmoet Inkoop > INKSAL1A.5 (>5,5) 

3. Business & Taal Duits 3 >  BTD3DU1A.4 (>5,5) 

4. Business & Taal Duits 4 > BTD4DU1A.4 (>5,5) 

5. Business & Taal Spaans 3 > BTS3SPA3A.2 (>5,5) 

6. Business & Taal Spaans 4 > BTS4SPA4A.6 (>5,5) 

7. Trends in Business Circular Economy (Elective) > ECE CIR1A.1 (>5,5) 

8. Elective Creating your own Startup (Elective) > EGM GAME1A.5 (>5,5)  

 

 

9. Zeker presenteren (cursus persoonlijke ontwikkeling) > VR2PRES1A.9 (vink) 

10. Timemanagement (cursus persoonlijke ontwikkeling) > VR2TIME1A.9 (vink)  

11. Meewerkstage 1 > VR2STAGE1A.9 (vink) 

12. Meewerkstage 2 > VR2STAGE2A.9 (vink) 

13. International Sales Week > VR2ISW1A.9 (vink) 

14. Onderzoek via het lectoraat/opleiding 1 > VR2ONLEC1A.9 (vink) 

15. Onderzoek via het lectoraat/opleiding 2 > VR2ONLEC2A.9 (vink) 

16. Onderwijsassistenten > VR2ONDASS2A.9 (vink) 
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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 verwoordt met inzicht welke zaken hij/zij de volgende keer 

hetzelfde/anders zou doen 

 

Communicatie: 

- De wijze van communicatie binnen het mondeling is begrijpelijk. 

- De student verdedigt de gemaakte keuzes in zijn leerproces op een 

professionele wijze  

 

Eindbeoordeling: Cijfer in Alluris bij aantoonbaar voldaan aan 

ontvankelijkheidscriteria (= 2 onderdelen succesvol afgerond). 

 

Naam deeltentamen Vrije Ruimte Mondelinge Verdediging 

Code deeltentamen 

 

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 

 

 

Weging  100%  

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Als student deelneemt aan het onderwijs is hij automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende tentamen. 

Nabespreking en inzage Direct na afname 

 

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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INKMAR Inkopen vanuit een marketingrol 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
Inkopen vanuit een marketingrol  

Code onderwijseenheid INKMAR 

Opleiding / doelgroep Tweede studiejaar opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Periode 2  

Studiepunten/ 

studielast 

Verplicht 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen (online hoorcollege) 12 

Uren voorbereiding/zelfstudie 34 

Real life case 24 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen n.v.t. 

 

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 module 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 

marketing, maar ook met leveranciers en dienstverleners en de 

eindafnemers. Deze module 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 
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sectoren kunnen inkoopprocedures (wo. aanbestedingen) per sector 

verschillen. De student richt zich binnen deze module 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 module ‘Inkopen vanuit een marketingrol’ is een keuzemodule die 

als voorwaarde geldt en voorbereidt op de marketing- en sales stage 

in het 3e jaar. 

 

Deze  module sluit aan op de commercieel fundament modules (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 module ‘Customer Experience’ (CCX) omdat de inzet van diverse 

marketingtools en de uitvoering van marketingactiviteiten belangrijke 

‘touchpoints’ zijn bij CCX. Ook heeft de module raakvlakken met de 

module Online Ondernemer (DOO). 

  

De module ‘Inkopen vanuit een marketingrol’ is een voorloper op de 

module ‘Sales ontmoet Inkoop’ (INKSAL).  

 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen 

De module bestaat uit hoorcolleges die online worden aangeboden. 

Aanvullend daarop is de docent online beschikbaar voor coaching. 

 

Aan het eind van de lesperiode gaan de studenten in teams een real 

life case uitwerken in opdracht van een bedrijf.  

 

De colleges zijn opgebouwd a.d.h.v. het inkoopproces. Elke week 

staat een stap uit dit inkoopproces centraal. Zo worden de volgende 

onderwerpen tijdens de colleges behandeld: Wat is inkoop en het 

inkoopproces, aanbestedingen, specificeren, selecteren, contracteren, 

bestellen, bewaken, contractmanagement en nazorg.  

 

Studenten kunnen zich voorbereiden op de theorie voor de online 

colleges 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 hoorcolleges worden de belangrijkste highlights 

besproken. Via online coaching door de docent kunnen studenten 

vragen stellen over theorie. 

 

De online hoorcolleges dienen als voorbereiding op de real life case.  
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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 

Naam tentamen Inkopen vanuit marketingrol 

Code deeltentamen 

 

INKMAR1A.5 

 

Tentamenvorm Real life case in opdracht van een bedrijf 

Individueel / groep Groep 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T2 (exacte moment is afhankelijk van de roostermogelijkheden) 

Herkansing T3 

Duur tentamen  24 uur (verdeeld over 3 aaneengesloten dagen) 

Toegestane hulpmiddelen 
nvt 

 

(Minimaal) oordeel  5.5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 
Deelnemers aan de OWE zijn automatisch aangemeld 

Nabespreking en inzage Aan het eind van de real life case 

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

I.p.v. klassikale les worden de hoorcolleges nu online aangeboden en 

zijn deze niet ingeroosterd 
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Daarnaast is het schriftelijk tentamen omgezet in een real life case  

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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BTS3 Business & Taal Spaans 3  

 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

Business & Taal Spaans 3 

Code onderwijseenheid BTS3 

Opleiding / doelgroep 
Hoofdfase opleiding Commerciële Economie  

Leerjaar 2 

Onderwijsperiode P1 en P2 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen Deelname aan modules Propedeuse: ABTS1 en BBTS2 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

De CE’er stemt zijn communicatie af op de taal en cultuur van zijn in - en 

externe relaties en reflecteert daarop. 

 

Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de skill:  

-  communicatie. 

 

Eindkwalificaties 

Waarde creëren 

 

De CE'er baseert het gegeven advies op onderzoek naar lokale 

omstandigheden in andere landen. De CE'er werkt daarbij samen in een 

internationaal team van peers en leert rekening te houden met verschillen 

in taal, cultuur en tijdsverschillen. 

Algemene omschrijving 

De student produceert taalproducten in het Spaans m.b.t. zowel zakelijke, als 

algemene communicatiedoeleinden. De taalproducten bevatten mondelinge 

en schriftelijke componenten. De student past grammatica en vocabulaire toe 

op niveau A2 (ERK).De student leert, zowel mondeling als schriftelijk, 

communiceren in het Spaans m.b.t. zakelijke en algemene doeleinden. De 

student bestudeert de grammatica en het vocabulaire met het doel de 

taalproducten op niveau A2 (ERK) af te leveren.  

 

Samenhang 

- Samenhang met OWE’s Propedeuse: CE-ABTS1SP en CE-BBTS2SP 

- Samenhang met de andere OWE’s in het tweede jaar:  

BTS4 (Business & Taal 4). 

De onderwerpen die aan bod komen in deze module zijn gericht op 

het internationale zakenverkeer en sluiten aan op diverse modules 

m.b.t. Sales, Marketing, Export in het curriculum. 

 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 
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Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Werkcolleges met diverse werkvormen 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

- Vocabulairelijsten CE – via #OO 

- Ppt’s Grammatica CE – via #OO 

- Grammaticareader Spaans CE –via #OO 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

- De student laat blijken over kennis te beschikken om grammatica in 

korte zinnen toe te passen op A2 niveau (ERK). 

- De student laat blijken over kennis te beschikken om vocabulaire in 

korte zinnen toe te passen op A2 niveau (ERK). 

- De student laat blijken over kennis te beschikken om (mondeling en 

schriftelijk) routinematig te communiceren op A2 niveau (ERK) m.b.t. 

algemene en zakelijke onderwerpen. 

Naam deeltentamen Business & Taal Spaans 3 

Code deeltentamen BTS3SPA3A.2 

Tentamenvorm QMP / Kennistoets (computertentamen) 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T2 

Herkansing T3 

Duur tentamen  90 minuten 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: www.han.nl/insite.  

Nabespreking en inzage Individuele inzage via QMP 

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

-De eindkwalificatie Realiseren is vervangen door Waarde creëren. 

-De herkansingsperiode is veranderd (van T4 naar T3). 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 

 

 

  

http://www.han.nl/insite
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BTD3 Business & Taal Duits 3  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
Business & Taal Duits 3 

Code onderwijseenheid BTD3 

Opleiding / doelgroep 
Hoofdfase opleiding Commerciële Economie  

Leerjaar 2 

Onderwijsperiode Periode 1 en 2 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen  Geen 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak De student ontwikkelt de skill “communicatie”. 

Eindkwalificaties 

Waarde creëren 

De student legt, bouwt op en onderhoudt contacten met (potentiële) 

internationale partners, rekening houdend met taal- en interculturele 

verschillen en binnen de commerciële en ethische kaders van het 

organisatiebeleid, opdat de gekozen groeistrategie omgezet kan worden 

in een juiste uitvoering.  

 

Vereiste skills: (zelf)kritisch vermogen, onderzoekende open houding met 

nieuwsgierigheid naar de andere (bedrijfs)cultuur en het vermogen zich in 

de andere (bedrijfs)cultuur in te leven en daaraan aan te passen, 

intercultureel commercieel bewustzijn (“Wie anders ticken die 

Deutschen?”), intercultural awareness. 

Algemene omschrijving 

De CE’er leert zichzelf, zijn product- en dienstenportfolio en het bedrijf of de 

onderneming dat of die hij vertegenwoordigt bij het eerste zakelijke contact en 

daarna zo te presenteren dat met deze presentatie duurzame zakenrelaties en 

commercieel interessante zakelijke transacties tot stand komen. In zijn 

communicatie is hij zich intercultureel bewust van de verschillen in beleefdheid 

en omgangsvormen en van de andere tradities, gewoonten en gebruiken van 

de Duitse zakencultuur zowel algemeen als specifiek bij de presentatie van 

zichzelf, zijn product- en dienstenportfolio en het bedrijf of de onderneming. 

De CE-er kent de regels van de Duitse “Business-Knigge”. Daarbij is hij zich 

bij het formuleren in de vreemde taal i.c. Duits bewust van zijn eigen lagere 

taalniveau als niet-native speaker en past hij compensatiestrategieën 

waaronder standaardformuleringen toe die het hem mogelijk maken op zijn 

eigen taalniveau op weg van A2 naar B1 complexere taaltaken eenvoudig, 

maar efficiënt, effectief en correct zakelijk uit te voeren. 

Samenhang 
De CE’er leert in zijn mondelinge communicatie de binnen internationale 

marketing en sales verworven kennis, inzichten en vaardigheden zowel 
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aan de telefoon als face-to-face af te stemmen en toe te passen op de 

andere, specifieke eisen van de internationale, i.c. Duitstalige markt waar 

letterlijk en figuurlijk andere regels en wetten t.a.v. de communicatie 

gelden. Concreet is zijn mondelinge presentatie van “Person”, “Produkt” 

en “Unternehmen” het visitekaartje bij het eerste telefonische, persoonlijke 

en digitale zakelijke contact en als performance t.o.v. concurrenten 

onderscheidend waarmee hij de basis legt voor een duurzame 

vertrouwensvolle commerciële relatie met wederzijds respect voor elkaars 

taal en cultuur. 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Vanuit de zakelijke beroepscontext van de mondelinge bedrijfscommunicatie 

komen in werkcolleges en trainingen de verwerving van de specifieke 

vakwoordenschat en gespreks- en presentatietraining aan bod in het kader 

van de 

 Persönliche Vorstellung  

 Produktpräsentation 

 Firmen- oder Unternehmenspräsentation 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

- Handout met trainingsmateriaal op #OnderwijsOnline 

- Wergen, J & Wörgen, A., PONS Bürokommunikation Deutsch, ISBN 

9783125629080 (reeds in bezit vanuit propedeuse) 

- Goossen, P, Duits in je pocket, ISBN 9789001780173 (reeds in 

bezit vanuit propedeuse) 

- Rohrer, H. & Schmidt, C., Kommunizieren im Beruf 1000 nützliche 

Redewendungen, ISBN 9783126061896 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

 Persoons- en doelgerichte communicatie en interactie (small talk, 

persoonlijk aanspreken, actief luisteren, effectief reageren) 

 Inhoud (opdrachtuitvoering en taakgerichtheid) 

 Interculturaliteit in woord en gedrag  

 (Vak)Talige kennis van zaken 

 Uitspraak (naast klankvorming ook klankkleur, stemgeluid, 

articulatie, intonatie) 

 Vloeiend spreken (ook spreektempo, spreekwijze) 

 Talige correctheid (de zakelijke belangen en/of relatie niet storend)  

Naam deeltentamen Business & Taal Duits 3  

Code deeltentamen BTD3DU1A.4 

Tentamenvorm Mondeling 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 
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Tentamenmoment P2 

Herkansing P2 

Duur tentamen  20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Onbeschreven toetsopgaven 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermi

jn 

Aanmelden bij docent in de les in lesweek 1 periode 1 

 

Nabespreking en inzage 
 

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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D-Cluster 

 

DEXP Export Management  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
Export Management 

Code onderwijseenheid DEXP 

Opleiding / doelgroep CE 

Onderwijsperiode P1 met uitloop in P2 en P3 met uitloop in P4 

Studiepunten/ 

studielast 

 

Studiepunten: 12,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 60 

Uren voorbereiding/zelfstudie 290 

Totale studentbelasting (uren) 350 

 

 

Ingangseisen n.v.t. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

Bij het werken aan de beroepstaken ontwikkelt de student de volgende skills.  

 

X-culture: 

- Samenwerken 

- Initiatief 

- Doorzettingsvermogen 

- Aanpassingsvermogen 

- Communicatief 

- Nieuwsgierigheid 

- Probleemoplossend vermogen 

 

Exportplan: 

- Samenwerken 

- Communicatief 

- Commercieel bewustzijn 

- Nieuwsgierigheid 

- Kritisch denken 

- Probleemoplossend vermogen 

 

GAP analysis: 

- Initiatief 

- Communicatief 

- Verantwoordelijkheidsbesef 

- Kritisch denken  

- nieuwsgierigheid 
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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. 

 

Algemene omschrijving 

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 pro ject. 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.  

 

Binnen deze OWE zijn er 2 hoofdopdrachten/projecten: 

-          X-culture (communicatie en rapportage in het Engels) 

-          Exportplan (schriftelijk en mondeling in het Engels) 

Het Exportplan bestaat uit de delen entreestrategie en 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 
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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 module sluit aan op de modules 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 

module borduurt voort op deze onderwerpen en de kennis wordt verdiept en 

toegepast.  

Ook heeft de module 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) 

 

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 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. 

Doorpakkend op het implementatieplan dienen de studenten het volgende op te 

leveren: 

1. Functiebeschrijving en 2. Gap analysis workshop op basis van competenties en 

vaardigheden van een binnen het exportplan benodigde functie. In een workshop 

worden de studenten voorbereid op het assessment dat in duo’s zal plaatsvinden.  

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

Engels: Via #OO verstrekte PDF(‘s) 

 

X-culture: Instructie manuals (worden verstrekt) 
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Exportplan: 

 Hollensen, S. Global Marketing (7th edition, juni 2016). Pearson (ISBN-

9781292100111) 

Tip: Wacht met aanschaf tot de eerste les. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 
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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. 

 

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.  

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 

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. 

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. 

Naam deeltentamen 
Engels 

Meetings 

Engels Business 

Writing 
X-culture Business Proposal 

Code deeltentamen 
DEXPENG 

1A.4 

DEXPBUW 

1A.1 

DEXPXCUL 

1A.5 

Tentamenvorm Mondeling Schriftelijk 
Inlever 

opdracht 

Individueel / groep Individueel Individueel 
Individueel (soft skills) / Groep (hard skills) 
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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 
Woorden 

boeken 

Woorden 

boeken 
 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 5,5 

Weging  10% 10% 25% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

als je 

deelneemt 

aan het 

onderwijs 

ben je 

automatisch 

aangemeld 

voor de 

bijbehorende 

(deel)tentam

ens.   

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.   

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 deeltentamen Exportplan 
Functie beschrijving / 

GAP analysis 

Code deeltentamen DEXPEPL1A.5 DEXPGAP1A.4 

Tentamenvorm 
Inlever 

opdracht 
Inlever opdracht / Mondeling 

Individueel / groep 

- Entree 

strategie: Duo 

- Implementatieplan: Duo 

- Functie 

beschrijving: 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% 

http://www.han.nl/insite
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Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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.   

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 leerstof exportplan. 

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 

(OWE)  

De Online Ondernemer   

 

Code onderwijseenheid DOO 

Opleiding / doelgroep Studenten uit de hoofdfase Commerciële Economie aan de HAN 

Onderwijsperiode Periode 2 en Periode 4 

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 

Beroepstaak n.v.t. 

Eindkwalificaties 

De eindkwalificaties zijn geordend op basis van dominantie (dwz: hoe 

sterk een kwalificatie terugkomt in het vak DOO-OO) 

 

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 CREEREN:  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 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. 
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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 discipl ines 

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 CX- 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  

De groep logt de taskflow, verantwoord gemaakte keuzes en presenteert 

dit op overzichtelijke wijze.   

 

Individueel product 
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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” 

Basisboek Online Marketing, M. Visser, B. Sikkenga, 3e druk 2018, ISBN 

9789001887148 

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 

 

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. 

http://simbound.com/
https://analytics.google.com/analytics/academy/
https://landing.google.com/academyforads/#?modal_active=none
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DOOEN1A.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 

 

DOOFI1A.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 

 

Naam deeltentamen 

DOO-

Groepsproduct: 

uitwerking 

ondernemingside

e, verantwoording 

online platform, 

uitwerking online 

campagne en 

groepsreflectie 

DOO-Engels 

Individueel: 

uitgewerkte 

briefing te 

ondersteuning 

van de mock-up 

in het Engels 

DOO-

Individueel: 

uitwerking 

online 

platform, 

reflectie mock-

up en reflectie 

op 

groepsproces 

DOO-Finance: 

Groepsproduc

t: Financiéel 

verslag ter 

ondersteuning 

van het 

ondernemings

plan 

Code deeltentamen 
DOOOP1A.5 DOOEN1A.5 

 

DOOMO1A.4 DOOFI1A.5 

 

Tentamenvorm schriftelijk verslag Inleveropdracht 

mock-up, 

briefing en 

video 

Inleveropdrac

ht 

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% 
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Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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)tentame

ns.   

als je 

deelneemt 

aan het 

onderwijs ben 

je automatisch 

aangemeld 

voor de 

bijbehorende 

(deel)tentame

ns.   

Nabespreking en inzage 

Schriftelijk 

onderbouwde 

feedback met 

mondelinge 

toelichting, indien 

gewenst tijdens 

een 

groepsbespreking 

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.  

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

Contacturen aangepast aan nieuwe tutor opzet 

Leeruitkomsten gëupdate 

Individuele toetscodes voor Engels en Finance aangemaakt in plaats 

van voorwaardelijke toetsing 

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 

(OWE)  
Sales ontmoet Inkoop  

Code onderwijseenheid INKSAL 

Opleiding / doelgroep Tweede studiejaar opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode Periode 3 

Studiepunten/ 

studielast 

Verplicht 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 12 

Uren voorbereiding/zelfstudie 34 

Real life case 24 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen 
Deelname aan module ‘Inkopen vanuit een marketingrol’  

(INKMAR) in P2 

 

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.  

 

Skills 

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 module ‘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 

module waarbij de student de andere kant van de medaille gaat zien.  

 

De student verplaatst zich binnen deze module 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 ‘make-or-

buy’ beslissingen, het opstellen van een leveranciersportfolio voor één 
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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. Vraagstukken als co-makership, contract 

manufacturing of uitbesteden worden binnen deze inrichting 

overwogen.  

 

Bij alle activiteiten houdt de student, in de rol van strategische inkoper, 

rekening met de belangen en behoeftes van de eigen organisatie en 

die van de leverancier. De student heeft binnen deze module een 

grote vrijheid van handelen bij het maken van keuzes, het kiezen van 

oplossingsstrategieën; het nemen van besluiten. 

 

Samenhang 

De module ‘Sales ontmoet Inkoop’ is een keuzemodule die als 

voorwaarde geldt en voorbereid op de marketing- en sales stage in het 

3e jaar.  

 

Deze module sluit aan op de sales modules (de salesleerling, 

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 module Accountmanagement (CAMT).  

 

De module ‘Sales ontmoet Inkoop’ is een vervolg op de module 

‘Inkopen vanuit een marketingrol’ (INKMAR).  

 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of werkvormen 

 De module bestaat uit hoorcolleges die online worden 

aangeboden. Aanvullend daarop is de docent online 

beschikbaar voor coaching. 

 Aan het eind van de lesperiode 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. Elke week staat een onderwerp centraal. 

Zo worden de volgende onderwerpen tijdens de colleges 

behandeld:  Inkooporganisaties, inkoopmarktonderzoek, 

sourcingstrategie, inkoopportfolio, leveranciersportfolio, 

leveranciersmanagement, leveranciersrelaties en de verschillen 

en overeenkomsten in het handelen van inkopers en verkopers. 

 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. In de hoorcolleges 

worden de belangrijkste highlights besproken en kunnen 

studenten vragen stellen over theorie. 

 Via online coaching door de docent kunnen studenten vragen 

stellen over theorie. 

 De online hoorcolleges dienen als voorbereiding op de real life 

case.  
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 De online hoorcolleges worden ingevuld a.d.h.v. een real life 

case i.s.m. een bedrijf. De studenten werken binnen deze case 

aan de  inrichting van een samenwerkingsrelatie voor die 

organisatie. In teams verplaatsen studenten zich in de door hen 

gekozen organisatie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:  

 De wijze waarop de inkoop binnen deze organisatie is 

georganiseerd. 

 De bedrijfsstrategie van deze organisatie. 

 De impact van deze strategie op inkoop. 

 Het inkoopportfolio. 

 De inrichting van een strategische samenwerkingsrelatie.  

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  

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 

 

Skills: 

- Commercieel bewustzijn 

o De student inventariseert wensen en behoeften van 

klanten en doet wat  

o afgesproken is met de klant.  

o De student toont interesse in het vakgebied en de markt 

door offline en online op de  

o hoogte te blijven van nieuwe trends en ontwikkelingen.  

o De student kent de trends en ontwikkelingen op het 

eigen vakgebied en de markt en  

o vertaalt die naar een juiste aanpak.  

o De student kent de propositie van de belangrijkste 

concurrenten en weet zich  

o hiervan te onderscheiden.  

o De student lost problemen van de klant zo snel mogelijk 

op en stelt zichzelf niet  

o defensief op tav de klant.  
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o De student presenteert online/offline - voorstellen aan 

de klant om commerciële  

o mogelijkheden te benutten.  

o De student houdt bij beslissingen en voorstellen 

rekening met toekomstige  

o ontwikkelingen in de markt en de concurrentiekracht.  

o De student anticipeert hierbij op mogelijke wensen en 

behoeften van de klant en  

o denkt ongevraagd met de klant mee. De student zet de 

klant aan het denken. 

 

- Kritisch denken: 

o De student stelt voornamelijk open vragen.  

o De student vraagt door op containerbegrippen en 

algemeenheden.  

o De student onderzoekt en geeft gemotiveerd aan of 

bronnen betrouwbaar zijn.  

o De student raadpleegt meerdere bronnen en/of 

personen alvorens tot een oordeel te  

o komen.  

o De student stelt vragen in de breedte (een aspect) en in 

de diepte (verschillende  

o aspecten) en vraagt door om een zo volledig mogelijk 

beeld te krijgen.  

o De student scheidt feiten van meningen en 

interpretaties.  

o De student stelt oorzaak en gevolg vast.  

o De student benoemt beargumenteerd de voor- en 

nadelen van de verschillende  

o meningen en interpretaties. 

 

Naam tentamen Real life case ‘Sales ontmoet inkoop’ 

Code deeltentamen 
INKSAL1A.5 

 

Tentamenvorm Real life case i.s.m. een bedrijf 

Individueel / groep Groep 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P3 (exacte moment is afhankelijk van de rostermogelijkheden) 

Herkansing P4 

Duur tentamen  24 uur (verdeeld over 3 aaneengesloten dagen) 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5.5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Als student deelneemt aan het onderwijs is hij automatisch aangemeld 

voor de bijbehorende tentamen. 

Nabespreking en inzage 
Feedback vindt plaats aan het eind van de real life case 
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Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

I.p.v. klassikale les worden de hoorcolleges nu online aangeboden en 

zijn deze niet ingeroosterd 

 

Het adviesrapport is vervangen door een real life case. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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BTS4  Business & Taal Spaans 4 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

Business & Taal Spaans 4 

 

Code onderwijseenheid BTS4 

Opleiding / doelgroep 
Hoofdfase opleiding Commerciële Economie  

Leerjaar 2 

Onderwijsperiode P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen 

Deelname aan OWE’s ABTS1 / BBTS2 (Propedeuse) en BTS3 

(Hoofdfase) 

 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

De CE’er stemt zijn communicatie af op de taal en cultuur van zijn in - en 

externe relaties en reflecteert daarop. 

 

Bij het werken aan deze beroepstaak ontwikkelt de student de skill:  

-  communicatie. 

  

Eindkwalificaties 

Waarde creëren 

 

De CE'er baseert het gegeven advies op onderzoek naar lokale 

omstandigheden in andere landen. De CE'er werkt daarbij samen in een 

internationaal team van peers en leert rekening te houden met verschillen 

in taal, cultuur en tijdsverschillen. 

Algemene omschrijving 

De student produceert taalproducten in het Spaans m.b.t. zowel zakelijke-, als 

algemene communicatie doeleinden. De taalproducten bevatten mondelinge 

en schriftelijke componenten. De student past grammatica en vocabulaire toe 

op niveau A2+ (ERK).De student leert, zowel mondeling als schriftelijk, 

communiceren in het Spaans m.b.t. zakelijke en algemene doeleinden. De 

student bestudeert de grammatica en het vocabulaire met het doel de 

taalproducten op niveau A2+ (ERK) af te leveren. De nadruk ligt op de 

mondelinge communicatievaardigheden.  

Samenhang 

- Samenhang met OWE’s:  

BTS3 (Business & Taal Spaans 3).Tweede jaar. 

- Samenhang met de andere OWE’s in het tweede jaar: De 

onderwerpen die aan bod komen in deze module zijn gericht op het 

internationale zakenverkeer en, sluiten aan op diverse modules m.b.t. 

Sales, Marketing, Export in het curriculum. 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 
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Activiteiten en/of 

werkvormen 

Werkcolleges met diverse werkvormen 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

- Vocabulairelijsten CE – via #OO 

- Ppt’s Grammatica CE – via #OO 

- Grammaticareader Spaans CE – via #OO 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

De student laat blijken over kennis te beschikken om algemene en 

zakelijke onderwerpen op een duidelijk gestructureerde manier te 

bespreken op A2+ niveau (ERK).  

De student heeft kennis van, begrijpt en past de in de vorige en deze 

OWE geleerde begrippen toe van: 

- de grammaticale onderwerpen (A2+ niveau ERK). 

- de syntactische constructies (A2+ niveau ERK). 

-het vocabulaire  (A2+ niveau ERK). 

Naam deeltentamen Business & Taal Spaans 4 

Code deeltentamen BTS4SPA4A.4 

Tentamenvorm Mondeling tentamen 

Individueel / groep Tentamenafname: in tweetallen / Beoordeling: individueel  

Aantal examinatoren n.v.t. 

Tentamenmoment P4 

Herkansing i.o.m. docent 

Duur tentamen  15 minuten 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 
Via de docent  

Nabespreking en inzage 
Indien gewenst individuele bespreking na ontvangen cijfer in overleg 

met de docent 

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

- Eindkwalificatie: Realiseren is vervangen door Waarde creëren. 

- De tentamenvorm is gewijzigd: mondeling tentamen i.p.v.  

  presentatie. 

- De beoordelingscriteria zijn aangepast (n.a.v. gewijzigde 

  tentamenvorm). 

- De tentamencode is gewijzigd: BTS4SPA4A.8 wordt  

  BTS4SPA4A.4 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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117 
 

BTD4 Business & Taal Duits 4  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
Business & Taal Duits 4 

Code onderwijseenheid BTD4 

Opleiding / doelgroep 
Hoofdfase opleiding Commerciële Economie  

Leerjaar 2 

Onderwijsperiode Periode 3 en 4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 

 

 

Ingangseisen BTD3 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak De student ontwikkelt de skill “communicatie”. 

Eindkwalificaties 

Waarde creëren 

De student legt, bouwt op en onderhoudt contacten met (potentiële) 

internationale partners, rekening houdend met taal- en interculturele 

verschillen en binnen de commerciële en ethische kaders van het 

organisatiebeleid, opdat de gekozen groeistrategie omgezet kan worden 

in een juiste uitvoering.  

 

Vereiste skills: (zelf)kritisch vermogen, onderzoekende open houding met 

nieuwsgierigheid naar de andere (bedrijfs)cultuur en het vermogen zich in 

de andere (bedrijfs)cultuur in te leven en daaraan aan te passen, 

intercultureel commercieel bewustzijn (“Wie anders ticken die 

Deutschen?”), intercultural awareness. 

Algemene omschrijving 

Centraal staan de persoon en zijn performance als aankomend professioneel 

beroepsbeoefenaar in het commerciële werkveld in (de voorbereiding op) een 

startersfunctie in een leer-/werkomgeving in het Duits(talig)e bedrijfsleven door 

middel van een zelfbewuste schriftelijke en mondelinge presentatie van 

zichzelf, zijn of haar kerncompetenties, persoonlijke eigenschappen en 

commerciële skills. 

 

Dit vanuit de “Visie op beroep en missie HAN” 

 Professionals zijn in sales, digital marketing en/of in een 

internationale omgeving 

 De persoon en zijn performance cruciaal 

 

Daarbij is hij zich bij het formuleren in de vreemde taal i.c. Duits bewust van 

zijn eigen lagere taalniveau als niet-native speaker en past hij 

compensatiestrategieën waaronder standaardformuleringen toe die het hem 
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mogelijk maken op zijn eigen taalniveau op weg van A2 naar B1 complexere 

taaltaken eenvoudig, maar efficiënt, effectief en correct zakelijk uit te voeren. 

Samenhang 

Als aankomend startend professioneel beroepsbeoefenaar in een leer-

/werkomgeving in het kader van de stage in het 3e leerjaar leert de CE’er 

zichzelf in een sollicitatietraject op zijn eigen taalniveau eenvoudig, maar 

met kennis van het juiste taalregister correct schriftelijk en mondeling 

presenteren onder gebruikmaking van de juiste taalmiddelen en de juiste 

vakwoordenschat. In deze gerichte voorbereiding op een (mogelijke) 

stage in het Duits(talig)e bedrijfsleven vertoont hij in zijn mondeling en 

schriftelijk taalgebruik van het Duits klantgericht, communicatief en 

intercultureel correct gedrag dat is afgestemd op de Duitse zakencultuur. 

Ook is zijn overige gedrag afgestemd op de Duitse zakencultuur 

(Business Knigge - andere Lander, andere Sitten). 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Vanuit de zakelijke beroepscontext komen in werkcolleges en trainingen de 

verwerving van de specifieke vakwoordenschat en de specifieke eisen met 

betrekking tot het schriftelijk en mondeling solliciteren aan bod in een 

sollicitatietraject met  

 Bewerbungsscheiben mit Lebenslauf 

 Vorstellungsgespräch 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

- Handout met trainingsmateriaal op #OnderwijsOnline 

- Wergen, J & Wörgen, A., PONS Bürokommunikation Deutsch, ISBN 

9783125629080 (reeds in bezit vanuit propedeuse) 

- Goossen, P, Duits in je pocket, ISBN 9789001780173 (reeds in 

bezit vanuit propedeuse) 

- Rohrer, H. & Schmidt, C., Kommunizieren im Beruf 1000 nützliche 

Redewendungen, ISBN 9783126061896 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

 Persoons- en doelgerichte communicatie en interactie (small talk, 

persoonlijk aanspreken, actief luisteren, effectief reageren) 

 Inhoud (opdrachtuitvoering en taakgerichtheid) 

 Interculturaliteit in woord en gedrag  

 (Vak)Talige kennis van zaken 

 Uitspraak (naast klankvorming ook klankkleur, stemgeluid, 

articulatie, intonatie) 

 Vloeiend spreken (ook spreektempo, spreekwijze) 

 Talige correctheid (de zakelijke belangen en/of relatie niet storend)  

Naam deeltentamen Business & Taal Duits 4 

Code deeltentamen BTD4DU1A.4 

Tentamenvorm Mondeling 

Individueel / groep Individueel 

https://www.klett-sprachen.de/hans-heinrich-rohrer/p-1/853
https://www.klett-sprachen.de/carsten-schmidt/p-1/875
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Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P4 

Herkansing T5 

Duur tentamen  20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen 
Stellenanzeige + Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf (door docent 

goedgekeurd) 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermi

jn 

Aanmelden bij docent in de les in lesweek 1 periode 3 

 

Nabespreking en inzage 
 

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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E-Cluster 

 

EST of ESB Stage Nederland of Stage Buitenland Internationaal Marketing & Sales  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) 

Stage Nederland - Stage Buitenland IMS 

Placement or Placement abroad 

Code onderwijseenheid ESTIMS/ESBIMS 

Opleiding / doelgroep CE Voltijd, hoofdfase, E cluster 

Onderwijsperiode E-cluster, deze OWE wordt aangeboden in semester 1 en 2. 

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. 

 

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 
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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.  

 

- Je voert meerdere commerciële werkzaamheden uit waar je (deels) de 

verantwoordelijkheid voor draagt.  

- Je leert omgaan met collega’s in een professionele werkomgeving.  

- Je doet 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 

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 passend bij de opleiding. 

 

Eén dag in de week voer je twee stage-gerelateerde opdrachten uit. 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.  

 

Als je aandachtsgebied IMS is en je kiest voor een stage in Nederland 

dan doe je je stage in een bedrijf dat opereert in een internationale 

context en waar Nederlands niet de voertaal is.  

 

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 passend bij de opleiding.  

 

Daarnaast voer je 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 vind 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 
Stage handleiding (Onderwijs-Online) 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
N.v.t. 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

- Je voert betrouwbaar en valide onderzoek 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 communiceert schriftelijk en mondeling (structuur, 

nauwkeurigheid, verzorging) correct. 

- Je stuurt en reguleert de eigen ontwikkeling ten aanzien van 

leren. Je toont daarbij verantwoordelijkheidsgevoel voor je eigen 

ontwikkeling en laat persoonlijk leiderschap zien. 

- Je bent nieuwsgierig naar de activiteiten van de organisatie, de 

markt waarin deze opereert en het handelen van je collega’s en 

kijkt met een kritisch blik naar je eigen werk en de organisatie.  

- Je toont creativiteit bij het formuleren van oplossingen, initiatief, 

doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel voor je 

taken, de organisatie en omgeving.  

- Je kunt effectief samenwerken met collega’s en je kunt je daarbij 

aanpassen aan de cultuur van de organisatie. 

- Je toont betrokkenheid bij en nieuwsgierigheid naar de 

activiteiten van de organisatie. 

- Je vertaalt de kennis over de thema’s naar je organisatie en/of je 

vraagstukken. 

Naam deeltentamen 
Onderzoek en adviesrapport  

(stageopdracht B) 

Portfolio  

(stageopdracht A) 

Code deeltentamen 
ESTOPD1A.5 (Nederland) 

ESBOPD1A.5 (Buitenland) 

ESTREF1A.8 (Nederland )  

ESBREF1A.8 (Buitenland ) 

Tentamenvorm 

Een assessment van 30 minuten, dat 

bestaat uit een presentatie van de 

uitkomsten van beide onderzoeken (2 

thema’s) en een verdediging. Dit 

assessment vindt pas plaats als aan de 

randvoorwaarden is voldaan. 

Een verzameling van 

evaluaties en 

onderliggende bewijslast,  

gericht op je handelen 

binnen de organisatie, op 

basis van de 6 

geselecteerde 

commerciële skills. 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 2 1 

Tentamenmoment P2 en P4 P2 en P4 

Herkansing 

Bij een herkansing wordt een nieuwe 

afspraak gemaakt voor het assessment, 

uiterlijk 2 weken na het eerste 

assessment.  

 

 

 

Indien eindevaluatie 

voldoende is, maar 

bewijsvoering 

ontoereikend dan volgt een 

reparatieopdracht, in te 

leveren uiterlijk 1 week na 

de eerste beoordeling. 

Indien eindevaluatie 

onvoldoende is, dien je 

opnieuw stage te lopen bij 

een andere organisatie. 

Duur tentamen  30 minuten n.v.t. 
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Toegestane hulpmiddelen 
Onderzoek en adviesrapport en 

presentatiemiddelen 
n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 6,0 

Weging  40% van totale OWE 60% van totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 
n.v.t n.v.t. 

Nabespreking en inzage Direct na afname Direct na afname 

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

Bij stageopdracht B wordt geen onderzoek meer gedaan naar 6 

thema’s, maar naar 2 (naar keuze) 

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 

(OWE) 

Stage Nederland - Stage Buitenland Sales 

Placement or Placement abroad 

Code onderwijseenheid ESTSAL/ESBSAL 

Opleiding / doelgroep CE Voltijd, hoofdfase, E cluster 

Onderwijsperiode E-cluster, deze OWE wordt aangeboden in semester 1 en 2. 

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. 

 

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 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 
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(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.  

 

- Je voert meerdere commerciële werkzaamheden uit waar je (deels) de 

verantwoordelijkheid voor draagt.  

- Je leert omgaan met collega’s in een professionele werkomgeving.  

- Je doet 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.  

 

Eén dag in de week voer je stage-gerelateerde opdrachten uit voor de  

opleiding. 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.  

 

Als je kiest voor een stage IMS kun je dat doen in Nederland of in het 

buitenland (zie hieronder). Als je kiest voor een stage in Nederland, doe je 

je stage in een bedrijf dat opereert in een internationale context en waar 

de voertaal Engels is.  

 

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 vind telefonisch of via skype 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) 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
N.v.t. 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

- Je voert betrouwbaar en valide onderzoek 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 communiceert schriftelijk en mondeling (structuur, 

nauwkeurigheid, verzorging) correct. 

- Je stuurt en reguleert de eigen ontwikkeling ten aanzien van 

leren. Je toont daarbij verantwoordelijkheidsgevoel voor je 

eigen ontwikkeling en laat persoonlijk leiderschap zien. 

- Je bent nieuwsgierig naar de activiteiten van de organisatie, 

de markt waarin deze opereert en het handelen van je 

collega’s en kijkt met een kritisch blik naar je eigen werk en 

de organisatie. 

- Je toont creativiteit bij het formuleren van oplossingen, 

initiatief, doorzettingsvermogen en 

verantwoordelijkheidsgevoel voor je taken, de organisatie en 

omgeving.  

- Je kunt effectief samenwerken met collega’s en je kunt je 

daarbij aanpassen aan de cultuur van de organisatie. 

- Je toont betrokkenheid bij en nieuwsgierigheid naar de 

activiteiten van de organisatie. 

- Je vertaalt de (theoretische) kennis over de thema’s naar je 

organisatie en/of je vraagstuk. 

Naam deeltentamen 
Beroepsproducten  

(stageopdracht B) 

Portfolio  

(stageopdracht A) 

Code deeltentamen 
ESTOPD1A.5 (Nederland)  

ESBOPD1A.5 (Buitenland) 

ESTREF1A.8 (Nederland) 

ESBREF1A.8 (Buitenland) 

Tentamenvorm 

Een assessment van 30 minuten, 

dat bestaat uit een presentatie 

van de uitkomsten van beide 

onderzoeken (2 thema’s) en een 

criterium gericht interview (CGI) 

Een reflectieverslag gericht op 

je handelen binnen de 

organisatie  

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 2  1 

Tentamenmoment P2 en P4 P2 en P4 

Herkansing 

Bij een herkansing wordt een 

nieuwe afspraak gemaakt voor het 

assessment, uiterlijk 2 weken na 

het eerste assessment.  

 

 

 

Indien eindevaluatie 

voldoende is, maar 

bewijsvoering ontoereikend 

dan volgt een 

reparatieopdracht, in te 

leveren uiterlijk 1 week na de 

eerste beoordeling. 

Indien eindevaluatie 

onvoldoende is, dien je 

opnieuw stage te lopen bij 

een andere organisatie. 

Duur tentamen  30 minuten n.v.t. 
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Toegestane hulpmiddelen 
Onderzoek en adviesrapport en 

presentatiemiddelen 
n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 6,0 

Weging  40% van totale OWE 60% van totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 
n.v.t n.v.t. 

Nabespreking en inzage Direct na afname Direct na afname 

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

Bij stageopdracht B wordt geen onderzoek meer gedaan naar 6 

thema’s, maar naar 2 (naar keuze) 

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 

(OWE) 

Stage Nederland - Stage Buitenland Marketing 

Placement or Placement abroad 

Code onderwijseenheid ESTMAR/ESBMAR 

Opleiding / doelgroep CE Voltijd, hoofdfase, E cluster 

Onderwijsperiode E-cluster, deze OWE wordt aangeboden in semester 1 en 2. 

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 

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 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 
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(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.  

 

- Je voert meerdere commerciële werkzaamheden uit waar je (deels) de 

verantwoordelijkheid voor draagt.  

- Je leert omgaan met collega’s in een professionele werkomgeving.  

- Je doet 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.  

 

Eén dag in de week voer je stage-gerelateerde opdrachten uit voor de  

opleiding. 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.  

 

Als je kiest voor een stage IMS kun je dat doen in Nederland of in het 

buitenland (zie hieronder). Als je kiest voor een stage in Nederland, doe je 

je stage in een bedrijf dat opereert in een internationale context en waar 

de voertaal Engels is.  

 

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 vind telefonisch of via skype 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) 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
N.v.t. 

 



 

 

130 
 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

- Je voert betrouwbaar en valide onderzoek 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 communiceert schriftelijk en mondeling (structuur, 

nauwkeurigheid, verzorging) correct. 

- Je stuurt en reguleert de eigen ontwikkeling ten aanzien van 

leren. Je toont daarbij verantwoordelijkheidsgevoel voor je 

eigen ontwikkeling en laat persoonlijk leiderschap zien. 

- Je bent nieuwsgierig naar de activiteiten van de organisatie, 

de markt waarin deze opereert en het handelen van je 

collega’s en kijkt met een kritisch blik naar je eigen werk en 

de organisatie. 

- Je toont creativiteit bij het formuleren van oplossingen, 

initiatief, doorzettingsvermogen en 

verantwoordelijkheidsgevoel voor je taken, de organisatie en 

omgeving.  

- Je kunt effectief samenwerken met collega’s en je kunt je 

daarbij aanpassen aan de cultuur van de organisatie.  

- Je toont betrokkenheid bij en nieuwsgierigheid naar de 

activiteiten van de organisatie. 

- Je vertaalt de (theoretische) kennis over de thema’s naar je 

organisatie en/of je vraagstuk. 

 

Naam deeltentamen 
Beroepsproducten  

(stageopdracht B) 

Portfolio  

(stageopdracht A) 

Code deeltentamen 

ESTOPD1A.5 (Nederland)  

ESBOPD1A.5 

(Buitenland)                                      

ESTREF1A.8 ( Nederland ) 

ESBREF1A.8 ( Buitenland. 

Tentamenvorm 

Een assessment van 30 minuten, 

dat bestaat uit een presentatie van 

de uitkomsten van beide 

onderzoeken (2 thema’s) en een 

criterium gericht interview (CGI) 

Een reflectieverslag gericht 

op je handelen binnen de 

organisatie  

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 2  1 

Tentamenmoment P2 en P4 P2 en P4 

Herkansing 
Onderzoek en adviesrapport en 

presentatiemiddelen 

Indien eindevaluatie 

voldoende is, maar 

bewijsvoering ontoereikend 

dan volgt een 

reparatieopdracht, in te 

leveren uiterlijk 1 week na 

de eerste beoordeling. 

Indien eindevaluatie 

onvoldoende is, dien je 

opnieuw stage te lopen bij 

een andere organisatie. 
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Duur tentamen  30 minuten n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen 
Onderzoek en adviesrapport en 

presentatiemiddelen 
n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 6,0 

Weging  40% van totale OWE 60% van totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 
n.v.t n.v.t. 

Nabespreking en inzage Direct na afname Direct na afname 

 

Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

Bij stageopdracht B wordt geen onderzoek meer gedaan naar 6 

thema’s, maar naar 2 (naar keuze) 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 
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G-Cluster 

 

GIMS Internationaal Marketing & Sales 

 

  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) 

Afstudeerjaar G-IMS (Internationaal Marketing & Sales)   

 

Code onderwijseenheid GIMS 

Opleiding / doelgroep 
Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase, H-cluster, beoogd 

eindniveau 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 240 

Uren voorbereiding/zelfstudie 460 

Totale studentbelasting (uren) 700 

 

 

Ingangseisen 
Gestart mag worden als er een aantal studiepunten gelijkwaardig aan 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/of op 

afstand plaats. 

 

In de eerste introductieweek 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 de 

veranderingen. Door deel te nemen aan een business game ervaart de 

student de gesimuleerde problematiek van strategie. 
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In de tweede week worden actuele thema’s binnen Internationaal 

Marketing & Sales (IMS) 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-themagroep waar 

ze onder begeleiding van een tutor informatie verzamelen, analyseren en 

evalueren om te komen tot vernieuwde kennis en inzichten. Door 

elementen te combineren creëert de HUB-themagroep uiteindelijk een 

eigen (marketing of sales-) tool die bruikbaar is voor optimalisatie van 

processen binnen diverse internationale organisaties. Een tool kan de 

vorm hebben van o.a. een stappenplan, verdienmodel, een checklist, een 

methode en/of implementatieplan.  

 

Naast wekelijkse HUB-meetings, waarin de kwaliteit van de gewonnen 

informatie en geldigheid van ideeën nader worden geëvalueerd, zijn er 

ook workshops die de student kan volgen. De workshops dragen bij aan 

verdere kennisontwikkeling van de student op het gebied van specifieke 

marketing- en/of sales vraagstukken of zijn gericht op toepassing van 

verschillende methoden van onderzoek. Aan enkele workshops zijn 

opdrachten gekoppeld die de student uitvoert.  

 

Op het halfjaarlijkse CE event, de CE afstudeerbeurs, worden de 

(marketing of sales-) tools van alle HUB-themagroepen aan het werkveld 

gepresenteerd. Tijdens dit event staat het netwerken met 

vertegenwoordigers van het werkveld, en het werven van een 

internationale afstudeerstage voor het H-cluster, centraal.  

 

De (marketing of sales-) tool, ervaringsverslagen, 360 graden feedback 

van derden en uitwerkingen van IMS 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 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 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 projecten. 

Activiteiten en werkvormen vinden deels online en/of op afstand plaats 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 
n.v.t. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
Licentie T-challenge business game 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
Licentie T-challenge business game 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

GMAR1A.8  

 

De beoordeling betreft alle informatie die de examinatoren (twee tutoren) 

hebben verkregen uit het portfolio en het assessmentgesprek. Het portfolio 

moet volledig zijn omdat het input is voor het assessmentgesprek. Per 

competentie beoordelen de examinatoren de informatie en stellen zij vast 

of de student heeft gehandeld volgens de vereiste criteria.  

 

 

Eindkwalificaties: 

 

Koers bepalen 

Criteria: 

- Visie  

- Onderzoek en analyse  

- Professionalisering  

 

Waarde Creëren 

Criteria: 

- Waardecreatie  

- Onderzoek en analyse  

- Professionalisering 

 

Reflecterend vermogen 

Criteria: 

- Verantwoording  

- Lerend vermogen  

 

Naam deeltentamen Portfolio-assessment 

Code deeltentamen GIMS1A.8  

Tentamenvorm Toetsing bestaat uit 2 onderdelen: Portfolio en een assessmentgesprek 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 

herkansingsmogelijkheid binnen een aansluitende periode van 2 weken. 

Duur tentamen  n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing.  
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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  
n.v.t. 

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

136 
 

GSAL Sales  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) 

Afstudeerjaar G-Sales 

 

Code onderwijseenheid GSAL 

Opleiding / doelgroep 
Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase, H-cluster, beoogd 

eindniveau 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 240 

Uren voorbereiding/zelfstudie 460 

Totale studentbelasting (uren) 700 

 

 

Ingangseisen 
Gestart mag worden als er een aantal studiepunten gelijkwaardig aan 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 

commerciele 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 beoogd 

eindniveau aan. Activiteiten en werkvormen vinden deels online en/of op 

afstand plaats. 

 

In de eerste introductieweek 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 de 
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veranderingen. Door deel te nemen aan een business game ervaart de 

student de gesimuleerde problematiek van strategie. 

 

In de tweede week 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-themagroep waar ze onder begeleiding van een tutor 

informatie verzamelen, analyseren en evalueren om te komen tot 

vernieuwde kennis en inzichten. Door elementen te combineren creëert de 

HUB-themagroep uiteindelijk een eigen salestool die bruikbaar is voor 

optimalisatie van processen binnen diverse organisaties. Een tool kan de 

vorm hebben van o.a. een stappenplan, verdienmodel, een checklist, een 

methode en/of implementatieplan.  

 

Naast wekelijkse HUB-meetings, waarin de kwaliteit van de gewonnen 

informatie en geldigheid van ideeën nader worden geëvalueerd, zijn er 

ook workshops die de student kan volgen. De workshops dragen bij aan 

verdere kennisontwikkeling van de student op het gebied van specifieke 

marketing- en/of sales vraagstukken of zijn gericht op toepassing van 

verschillende methoden van onderzoek. Aan enkele workshops zijn 

opdrachten gekoppeld die de student uitvoert.  

 

Op het halfjaarlijkse CE event, de CE afstudeerbeurs, worden de 

salestools van alle HUB-themagroepen aan het werkveld gepresenteerd. 

Tijdens dit event staat het netwerken met vertegenwoordigers van het 

werkveld, en het werven van een afstudeerstage voor het H-cluster, 

centraal.  

 

De salestool, ervaringsverslagen, 360 graden feedback van derden en de 

onderhandelingen in het Engels 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 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 projecten. 

Activiteiten en werkvormen vinden deels online en/of op afstand plaats 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 
n.v.t. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
Licentie T-challenge business game 
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Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
Licentie T-challenge business game 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

GSAL1A.8  

 

De beoordeling betreft alle informatie die de examinatoren (twee tutoren) 

hebben verkregen uit het portfolio en het assessmentgesprek. Het portfolio 

moet volledig zijn omdat het input is voor het assessmentgesprek. Per 

competentie beoordelen de examinatoren de informatie en stellen zij vast 

of de student heeft gehandeld volgens de vereiste criteria.  

 

Eindkwalificaties: 

 

Koers bepalen 

Criteria: 

- Visie  

- Onderzoek en analyse  

- Professionalisering  

 

Waarde Creëren 

Criteria: 

- Waardecreatie  

- Onderzoek en analyse  

- Professionalisering 

 

Reflecterend vermogen 

Criteria: 

- Verantwoording  

- Lerend vermogen  

 

Naam deeltentamen Portfolio-assessment 

Code deeltentamen GSAL1A.8  

Tentamenvorm Toetsing bestaat uit 2 onderdelen: Portfolio en een assessmentgesprek 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 

herkansingsmogelijkheid binnen een aansluitende periode van 2 weken.  

Duur tentamen  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen n.v.t.  

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing.  
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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  

n.v.t.  

Datum waarop de OWE niet 

meer aangeboden wordt en 

overgangsregeling  

n.v.t.  
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GMAR Marketing  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) 

Afstudeerjaar G-Marketing  

 

Code onderwijseenheid GMAR 

Opleiding / doelgroep 
Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase, H-cluster, beoogd 

eindniveau 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 240 

Uren voorbereiding/zelfstudie 460 

Totale studentbelasting (uren) 700 

 

 

Ingangseisen 
Gestart mag worden als er een aantal studiepunten gelijkwaardig aan 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/of op afstand plaats. 

 

In de eerste introductieweek 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 de 

veranderingen. Door deel te nemen aan een business game ervaart de 

student de gesimuleerde problematiek van strategie.  

 

In de tweede week 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-themagroep waar ze onder begeleiding van een 

tutor informatie verzamelen, analyseren en evalueren om te komen tot 

vernieuwde kennis en inzichten. Door elementen te combineren creëert de 

HUB-themagroep uiteindelijk een eigen marketingtool die bruikbaar is 

voor optimalisatie van processen binnen diverse organisaties. Een tool 

kan de vorm hebben van o.a. een stappenplan, verdienmodel, een 

checklist, een methode en/of implementatieplan.  

 

Naast wekelijkse HUB-meetings, waarin de kwaliteit van de gewonnen 

informatie en geldigheid van ideeën nader worden geëvalueerd, zijn er 

ook workshops die de student kan volgen. De workshops dragen bij aan 

verdere kennisontwikkeling van de student op het gebied van specifieke 

marketing- en/of sales vraagstukken of zijn gericht op toepassing van 

verschillende methoden van onderzoek. Aan enkele workshops zijn 

opdrachten gekoppeld die de student uitvoert.  

 

Op het halfjaarlijkse CE event, de CE afstudeerbeurs, worden de 

marketingtools van alle HUB-themagroepen aan het werkveld 

gepresenteerd. Tijdens dit event staat het netwerken met 

vertegenwoordigers van het werkveld, en het werven van een 

afstudeerstage voor het H-cluster, centraal.  

 

De marketingtool, ervaringsverslagen, 360 graden feedback van derden 

en uitwerkingen van specifieke Marketing 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 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 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 projecten. 

Activiteiten en werkvormen vinden deels ook online en/of op afstand plaats. 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 
n.v.t. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
Licentie T-challenge business game 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
Licentie T-challenge business game 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

GMAR1A.8  

 

De beoordeling betreft alle informatie die de examinatoren (twee tutoren) 

hebben verkregen uit het portfolio en het assessmentgesprek. Het portfolio 

moet volledig zijn omdat het input is voor het assessmentgesprek. Per 

competentie beoordelen de examinatoren de informatie en stellen zij vast 

of de student heeft gehandeld volgens de vereiste criteria.  

 

Eindkwalificaties: 

 

Koers bepalen 

Criteria: 

- Visie   

- Onderzoek en analyse  

- Professionalisering  

 

Waarde Creëren 

Criteria: 

- Waardecreatie  

- Onderzoek en analyse  

- Professionalisering  

 

Reflecterend vermogen 

Criteria: 

- Verantwoording  

- Lerend vermogen  

Naam deeltentamen Portfolio-assessment 

Code deeltentamen GMAR1A.8  

Tentamenvorm Toetsing bestaat uit 2 onderdelen: Portfolio en een assessmentgesprek 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 

herkansingsmogelijkheid binnen een aansluitende periode van 2 weken.  

Duur tentamen  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen n.v.t.  

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Het volgen van de module 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.  
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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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GENG Business English Speaking Advanced 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
 Business English Speaking Advanced 

Code onderwijseenheid GENG 

Opleiding / doelgroep G Cluster Commerciële Economie  

Onderwijsperiode P1, P2, P3, P4 

Studiepunten/ 

Studielast 

Studiepunten: 5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 15 

Uren voorbereiding/zelfstudie 125 

Totale studentbelasting (uren) 140 

  
 

Ingangseisen 
Alle modules Engels spreekvaardigheid in de propedeuse en het tweede 

jaar zijn met een voldoende afgerond 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 
De CE’er beheerst Engels op taalniveau C1 (ERK) voor wat betreft 

spreken in de zakelijke context  

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 yourself and your 
products, Meetings, Negotiations 

Samenhang 
In een zakelijke context spreken op C1 niveau sluit aan op eerdere 

mondelinge vaardigheden in de modules AIO, BISS, CAMT, DEXP 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal deelnemers n.v.t. 

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. 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

Vloeiend en spontaan kunnen spreken. 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 over te brengen. 

Naam deeltentamen Mondeling Business English Speaking Advanced 

Code deeltentamen GENG1A.4 

Tentamenvorm Mondeling 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P2, P4 

Herkansing In overleg met docent 

Duur tentamen  15 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Presentatie (PP, Prezi) 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 
In overleg met docent 

Nabespreking en inzage In overleg met docent 

 

Les-

/contacturen  
Lesuren per week   

 Periode 1/2 Periode 3/4 

Onderwijswe

ek  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

   3 3 3        3   3      

 

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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H-Cluster 

 

HIMS Internationaal Marketing & Sales    

( Voor studenten gestart in de hoofdfase vanaf 1 september 2019 ) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) 

Afstudeerjaar H-IMS: de afstudeerstage 

 

Code onderwijseenheid HIMS 

Opleiding / doelgroep 
Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase, H-cluster, beoogd 

eindniveau 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 80 

Uren voorbereiding/zelfstudie 620 

Totale studentbelasting (uren) 700 

 

 

Ingangseisen Gestart mag worden als GIMS1A.8 met een voldoende is afgesloten.  

 

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.   

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 combinatie van schooldagen en een 4-daagse 

afstudeerstage op een internationale afdeling van een bedrijf gedurende 

een periode van 21 weken. Tijdens de afstudeerstage implementeert de 

student zelfstandig de (in het G-cluster) gecreëerde marketingtool. 
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Hiernaast voert de student zelfstandig deelproject(-en) uit in opdracht van 

het internationale afstudeerbedrijf. De (eventueel online) dagen op school 

staan in het teken van coaching, HUB-meetings, workshops en/of een 

consult met (docent-) experts.  

 

Alvorens de student start bij het internationale afstudeerbedrijf maakt de 

student een afstudeervoorstel. In dit voorstel beschrijft de student op 

welke wijze de (marketing of sales-) tool meerwaarde heeft voor het 

afstudeerbedrijf en haar strategie. De student geeft ook aan welke 

deelproject(-en) hij binnen de beschikbare tijd zelfstandig gaat uitvoeren. 

Het afstudeervoorstel moet goedgekeurd worden door de 

afstudeercoördinator 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 deelproject(-en) aan wat het eindresultaat 

moet gaan zijn. De student bepaalt in samenspraak met de tutor, de 

studentcoach en de bedrijfscoach het proces. 

 

De student verzorgt aan het einde van de afstudeerstage een 

bedrijfspresentatie op locatie waar alle betrokkenen voor worden 

uitgenodigd. In deze presentatie onderbouwt de student het advies voor 

optimalisatie van waarde voor alle stakeholders van het afstudeerbedrijf 

en initieert de student veranderingen die nodig zijn om tot het gewenste 

resultaat te komen. De student voorziet het advies van een 

overdrachtsplan.  

 

De implementatie van de (marketing of sales-) tool, 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. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 

n.v.t. 
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Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 

n.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

HIMS1A.8  

 

De beoordeling betreft alle informatie die de examinatoren (twee tutoren) 

hebben verkregen uit het portfolio en het assessmentgesprek. Het portfolio 

moet volledig zijn omdat het input is voor het assessmentgesprek. Per 

competentie beoordelen de examinatoren de informatie en stellen zij vast 

of de student heeft gehandeld volgens de vereiste criteria.  

 

eindkwalificaties 

 

Business development 

Criteria: 

- Business development  

- Onderzoek en analyse  

 

Realiseren 

Criteria: 

- Realiseren  

- Professionalisering  

 

Reflecterend vermogen 

Criteria: 

- Verantwoording  

- Lerend vermogen  

 

Naam deeltentamen Portfolio-assessment 

Code deeltentamen HIMS1A.8  

Tentamenvorm Toetsing bestaat uit 2 onderdelen: Portfolio en een assessmentgesprek 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 

herkansingsmogelijkheid binnen een aansluitende periode van 2 weken. 

Duur tentamen  n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Het volgen van de module 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.  
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Wijzigingen ten opzichte van 

vorig jaar  

Het oude H-cluster (AOD) wordt nog aangeboden voor studenten die 

het CE curriculum voor september 2019 hebben gevolgd. 

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 

(OWE) 

Afstudeerjaar H-Sales: de afstudeerstage 

 

Code onderwijseenheid HSAL 

Opleiding / doelgroep 
Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase, H-cluster, beoogd 

eindniveau 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 80 

Uren voorbereiding/zelfstudie 620 

Totale studentbelasting (uren) 700 
 

Ingangseisen Gestart mag worden als GSAL1A.8 met een voldoende is afgesloten.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

Business Development (Sales): 

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 (Sales): 

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.  

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 combinatie van schooldagen en een 4-daagse 

afstudeerstage op sales afdeling van een bedrijf gedurende een periode 

van 21 weken. Tijdens de afstudeerstage implementeert de student 

zelfstandig de (in het G-cluster) gecreëerde salestool. Hiernaast voert de 

student zelfstandig deelproject(-en) uit in opdracht van het 

afstudeerbedrijf. De dagen op school staan in het teken van coaching, 

HUB-meetings, workshops en/of een consult met (docent-) experts.  
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Alvorens de student start bij het afstudeerbedrijf maakt de student een 

afstudeervoorstel. In dit voorstel beschrijft de student op welke wijze de 

salestool meerwaarde heeft voor het afstudeerbedrijf en haar strategie. 

De student geeft ook aan welke deelproject(-en) hij binnen de beschikbare 

tijd zelfstandig gaat uitvoeren. Het afstudeervoorstel moet goedgekeurd 

worden door de afstudeercoördinator 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 deelproject(-en) aan wat het eindresultaat 

moet gaan zijn. De student bepaalt in samenspraak met de tutor, de 

studentcoach en de bedrijfscoach het proces. 

 

De student verzorgt aan het einde van de afstudeerstage een 

bedrijfspresentatie op locatie waar alle betrokkenen voor worden 

uitgenodigd. In deze presentatie onderbouwt de student het advies voor 

optimalisatie van waarde voor alle stakeholders van het afstudeerbedrijf 

en initieert de student veranderingen die nodig zijn om tot het gewenste 

resultaat te komen. De student voorziet het advies van een 

overdrachtsplan.  

 

De implementatie van de salestool, het beschikbaar maken van de 

primaire data via een gestandaardiseerde wijze, 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. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 

n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 

n.v.t. 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

HSAL1A.8  

 

De beoordeling betreft alle informatie die de examinatoren (twee tutoren) 

hebben verkregen uit het portfolio en het assessmentgesprek. Het portfolio 

moet volledig zijn omdat het input is voor het assessmentgesprek. Per 

competentie beoordelen de examinatoren de informatie en stellen zij vast 

of de student heeft gehandeld volgens de vereiste criteria.  

 

Eindkwalificaties: 

 

Business development 

Criteria: 

- Business development  

- Onderzoek en analyse  

 

Realiseren 

Criteria: 

- Realiseren  

- Professionalisering  

 

Reflecterend vermogen 

Criteria: 

- Verantwoording  

- Lerend vermogen  

Naam deeltentamen Portfolio-assessment 

Code deeltentamen HSAL1A.8  

Tentamenvorm Toetsing bestaat uit 2 onderdelen: Portfolio en een assessmentgesprek 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 

herkansingsmogelijkheid binnen een aansluitende periode van 2 weken. 

Duur tentamen  n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Het volgen van de module 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  

Het oude H-cluster (AOD) wordt nog aangeboden voor studenten die 

het CE curriculum voor september 2019 hebben gevolgd. 
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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 

(OWE) 

Afstudeerjaar H-Marketing: de afstudeerstage 

 

Code onderwijseenheid HMAR 

Opleiding / doelgroep 
Commerciële Economie (CE), voltijd, hoofdfase, H-cluster, beoogd 

eindniveau 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 25 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 80 

Uren voorbereiding/zelfstudie 620 

Totale studentbelasting (uren) 700 

 

 

Ingangseisen Gestart mag worden als GMAR1A.8 met een voldoende is afgesloten.  

 

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 

beoogd eindniveau aan. Activiteiten en werkvormen vinden deels online 

en/of op afstand plaats. 

 

Het H-cluster is een combinatie van schooldagen en een 4-daagse 

afstudeerstage op een (online) marketing- en/of communicatie afdeling 

van een bedrijf gedurende een periode van 21 weken. Tijdens de 

afstudeerstage implementeert de student zelfstandig de (in het G-cluster) 

gecreëerde marketingtool. Hiernaast voert de student zelfstandig 

deelproject(-en) uit in opdracht van het afstudeerbedrijf. De dagen op 

school staan in het teken van coaching, HUB-meetings, workshops en/of 

een consult met (docent-) experts.  
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Alvorens de student start bij het afstudeerbedrijf maakt de student een 

afstudeervoorstel. In dit voorstel beschrijft de student op welke wijze de 

marketingtool meerwaarde heeft voor het afstudeerbedrijf en haar 

strategie. De student geeft ook aan welke deelproject(-en) hij binnen de 

beschikbare tijd zelfstandig gaat uitvoeren. Het afstudeervoorstel moet 

goedgekeurd worden door de afstudeercoördinator 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 deelproject(-en) aan wat het eindresultaat 

moet gaan zijn. De student bepaalt in samenspraak met de tutor, de 

studentcoach en de bedrijfscoach het proces. 

 

De student verzorgt aan het einde van de afstudeerstage een 

bedrijfspresentatie op locatie waar alle betrokkenen voor worden 

uitgenodigd. In deze presentatie onderbouwt de student het advies voor 

optimalisatie van waarde voor alle stakeholders van het afstudeerbedrijf 

en initieert de student veranderingen die nodig zijn om tot het gewenste 

resultaat te komen. De student voorziet het advies van een 

overdrachtsplan.  

 

De implementatie van de marketingtool, 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. 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 

n.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 

n.v.t. 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

HMAR1A.8  

 

De beoordeling betreft alle informatie die de examinatoren (twee tutoren) 

hebben verkregen uit het portfolio en het assessmentgesprek. Het portfolio 

moet volledig zijn omdat het input is voor het assessmentgesprek. Per 

competentie beoordelen de examinatoren de informatie en stellen zij vast 

of de student heeft gehandeld volgens de vereiste criteria.  

 

Eindkwalificaties: 

 

Business development 

Criteria: 

- Business development  

- Onderzoek en analyse  

 

Realiseren 

Criteria: 

- Realiseren  

- Professionalisering  

 

Reflecterend vermogen 

Criteria: 

- Verantwoording  

- Lerend vermogen  

 

Naam deeltentamen Portfolio-assessment 

Code deeltentamen HMAR1A.8  

Tentamenvorm Toetsing bestaat uit 2 onderdelen: Portfolio en een assessmentgesprek 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing 
Indien binnen 21 weken geen voldoende is behaald, is er nog een 

herkansingsmogelijkheid binnen een aansluitende periode van 2 weken. 

Duur tentamen  n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Het volgen van de module 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  

Het oude H-cluster (AOD) wordt nog aangeboden voor studenten die 

het CE curriculum voor september 2019 hebben gevolgd. 
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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 

(OWE)  
Vrije Ruimte 4JR  

Code onderwijseenheid VR4JR 

Opleiding / doelgroep Commerciële Economie (CE) – leerjaar 4 

Onderwijsperiode P1 en P2 of P3 en P4 

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 

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 

 

De student zet binnen deze module 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 wilt 

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 module. De volgende onderdelen 

worden binnen deze module aangeboden:  

Onderdelen: 

1. Engels (voorbereiding op het Cambridge C1 Business 
Higher examen) > VR4ENGCAM1A.9 (vink) 
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2. Persoonlijk leiderschap (cursus persoonlijke 
ontwikkeling) > VR4PSLEID1A.9 (vink) 

3. Sales challenges (Dutch, European, American) > 
VR4SALECH1A.9 

4. Onderzoek (via het lectoraat/opleiding) > 
VR4ONLEC1A.9 (vink) 

5. Projectstage (via het werkveld) > VR4STAGE1A.9 
(vink) 

6. Lid GREEN OFFICE VR4VGREEN1A.9 (vink) 

7. Eigen invulling VR4VRIJ1A.9 (vink) 

 

Elk bovenstaand onderdeel bestaat uit maximaal 140 studiebelastingsuren (SBU). 

De student dient binnen deze module een tijdsinvestering van totaal 140 SBU’s te 

realiseren. De wijze waarop de tijdsinvestering aangetoond dient te worden is 

afhankelijk van het gekozen onderdeel. Zo is een urenregistratie en/of logboek 

samen met een voldoende (>5,5) afgesloten eindcijfer een onderdeel zijn van de 

bewijsvoering. De Vrije Ruimte coördinator bewaakt de kwaliteit van de onderdelen 

door goedkeuring te geven op het projectplan, de werkplekscan en/of het voorstel op 

het onderdeel: eigen invulling. 

 
Bij aanvang van het studiejaar bespreekt de student met zijn studentcoach (STC’er) de 
gekozen skill(s), een motivatie van de gemaakte keuze en bevestigd de student de wijze 
waarop hij de skill(s) wenst te ontwikkelen a.d.h.v een gekozen onderdeel. De STC’er 
vervult de rol van coach en ondersteunt hiermee de student in zijn leerproces. De 
ondersteunende en coachende rol van de STC’er is hierin essentieel in de opbouw van 
zelfsturing.  

 

De student toont uiteindelijk, na succesvolle afronding van één onderwijs- en/of  

praktijkonderdeel, middels een mondelinge verdediging aan in hoeverre het gekozen 

onderdeel daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het leerproces van de student. De 

STC’er beoordeeld deze mondelinge verdediging. 

 

Samenhang 

De module 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 (werkveld, 

lectoraat, Arnhem Business School, HAN Studiesucces): ze leren interactief, leren 

met en van elkaar, ze krijgen feedback van peers en coach en ze leren in teams om 

een gedeeld doel te bereiken. Door een veilige leeromgeving te creëren en elkaar te 

vertrouwen, krijgen studenten de kans samen kennis op te bouwen, waarbij  

inhoudelijke meningsverschillen mogen bestaan en fouten mogen worden gemaakt.  
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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 4JR (VR4JR) wordt ook in het 2e jaar aangeboden onder de 

naam Vrije Ruimte 2JR (VR2JR).  

 

Deelnameplicht 

onderwijs 

De student committeert zich aan de aanwezigheidsverplichting van de door hem 

gemaakte en bevestigde keuze(s) op de aangeboden onderdelen. Afwijkingen op de 

eerder gemaakte keuze(s) dienen altijd in overleg met de STC en de Coördinator 

Vrije Ruimte. 

 

Maximumaantal 

deelnemers 

Het is mogelijk dat er bij onderdelen sprake is van een maximum aantal deelnemers 

dat kan deelnemen en/of ingangseisen. Het is aan de student om hier rekening mee 

te houden tijdens het keuzemoment waarop de student de skill(s) wenst te 

ontwikkelen middels de aangeboden onderdelen. 

 

Compensatiemog

elijkheid 
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 de aangeboden 

onderdelen. 

  

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 de aangeboden 

onderdelen.  

Eigen financiële 

bijdrage (OER 2.7) 

De eigen financiële bijdrage kan verschillend zijn en afhankelijk van de wijze waarop 

de student de skill(s) wenst te ontwikkelen middels de aangeboden onderdelen.  

 

3. Tentaminering 

Beoordelings-

criteria  

Tentaminering: 

De student toont op geheel eigen wijze, na succesvolle afronding van één (1) 

onderwijs- of een praktijkonderdeel, middels een mondelinge verdediging aan in 

hoeverre het gekozen onderdeel daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het leerproces 

van de student. De studentcoach beoordeelt deze mondelinge verdediging op: 

 

Ontvankelijkheidscriteria 

Bewijsvoering urenverantwoording: De student dient een tijdsinvestering van totaal 

140 SBU’s te realiseren. De wijze waarop de tijdsinvestering aangetoond dient te 

worden is afhankelijk van het gekozen onderdeel. Zo kan een vink voor een 

afgetekend logboek+urenregistratie door de bedrijfscoach, trainer en/of de 

opdrachtgever als bewijsvoering dienen.   

 

  

 

Beoordelingscriteria 



 

 

161 
 

Onderbouwing:  

- Bronnen worden aangehaald ter validatie van urenverantwoording 

- De student toont voldoende redeneervermogen 

- De student heeft opgedane inzichten vanuit het gekozen onderdeel 

adequaat verbonden aan zijn gekozen skill(s) en zijn leerproces  

- De student verwoordt met inzicht welke zaken hij/zij de volgende keer 

hetzelfde/anders zou doen 

 

Communicatie: 

- De wijze van communicatie binnen het mondeling is begrijpelijk.  

- De student verdedigt de gemaakte keuzes in zijn leerproces op een 

professionele wijze  

 

Eindbeoordeling: Cijfer in Alluris bij aantoonbaar voldaan aan 

ontvankelijkheidscriteria 

 

Naam 

deeltentamen 
Vrije Ruimte Mondelinge Verdediging 

Code 

deeltentamen 

 

VR4JR1A.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 

 

Weging  100%  

Wijze van 

aanmelden voor 

tentamen/aanmeld

ingstermijn 

Als student deelneemt aan het onderwijs is hij automatisch aangemeld voor het 

bijbehorende tentamen. 

Nabespreking en 

inzage 
Direct na afname 

 

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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HAO Afstudeeropdracht (IT3)  

( Voor studenten gestart in de hoofdfase vóór 1 september 2019 ) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

Afstudeeropdracht 

Graduation Assignment 

Code onderwijseenheid HAO (IT3) 

Opleiding / doelgroep CE Voltijd, hoofdfase, H-cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode H-cluster, deze OWE wordt 4x per studiejaar aangeboden. 

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 

Beroepstaak 

De CE’er moet zelfstandig en individueel, in samenspraak met een 

externe opdrachtgever, een advies opleveren dat een concreet 

commercieel probleem oplost in een strategische context.  

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. 

 

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. 
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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 module. 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. 

 

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. 
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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; 

- 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 
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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. 

 

Naam deeltentamen Afstudeeropdracht 

Code deeltentamen 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 

tentamen/aanmeldingstermijn 
n.v.t. 

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  

n.v.t. 
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9.3 Minoren van de opleiding  
In dit studiejaar biedt de opleiding de volgende minoren aan: 

 

Minor Diversity Marketing (MDM) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
Minor Diversity Marketing 

Code onderwijseenheid MDM 

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) 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 30,0 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 140 

Uren voorbereiding/zelfstudie 700 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 

Studenten ABC en overige HBO-studenten: het beheersen van marketing 

op een basisniveau (te denken valt aan Nima A-niveau). 

De deelnemende studenten dienen de stageperiode met een voldoende te 

hebben afgerond.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

De student adviseert en ondersteunt een organisatie bij het genereren en 

communiceren van toegevoegde waarde voor een specifieke doelgroep. 

De rollen hierin zijn: 

Adviseur  

De student geeft adviezen, aanwijzingen, informatie en ondersteuning aan 

het management of aan cliënten om het strategische en tactische  

marketing-, sales- of communicatiebeleid optimaal af te stemmen op 

specifieke doelgroepen. 

(Product-)ontwikkelaar  

Het ontwikkelen van commerciële concepten w.o. campagnes en 

proposities voor producten en diensten die optimaal zijn afgestemd op de 

behoeften en kenmerken van specifieke doelgroepen. 

Onderzoeker  

Het identificeren en kwantificeren van doelgroepen en marktsegmenten, 

het registreren en analyseren van kennis, perceptie, voorkeuren, 

weerstanden en koopgedrag van specifieke doelgroepen. 

De onderzoekende houding komt terug in de rol als adviseur en (product-) 

ontwikkelaar. 

Eindkwalificaties 

Waarde creëren: 

Genereren van innovatieve en creatieve ideeën voor doelgroepen als 

oplossing van een probleem voor een zelf geworven 
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opdrachtgever/bedrijf. Dit doet de student in groepsverband onder leiding 

van een tutor door een volledig plan te creëren voor de opdrachtgever. 

Onderzoekend vermogen, klantgericht denken en creatieve vaardigheden 

zijn vaardigheden die nodig zijn om de juiste waarde te creëren.  

 

 

 

Business development: 

De student ontwerpt een vernieuwend concept voor een bedrijf. 

Verschillende modules in de minor geven de student handvatten hiervoor, 

denk aan het doen van onderzoek, inzicht krijgen in consumentengedrag 

en nieuwe marketingtrends. Gedurende het proces moet de groep 

studenten draagvlak verkrijgen van verschillende stakeholders. 

 

Realiseren: 

De student realiseert vanuit het ontwikkelde concept een duurzame en 

commerciële campagne voor een bepaalde doelgroep om te voldoen aan 

de wensen van de opdrachtgever.  

 

Algemene omschrijving 

Doelgroepen staan centraal in de minor Diversity Marketing van de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hoe vindt een organisatie 

aansluiting bij bijvoorbeeld ouderen, kinderen & jongeren of nieuwe 

Nederlanders? De minor Diversity Marketing focust op deze vragen. Of 

het nu gaat om een commerciële of om een maatschappelijke invalshoek, 

elk van deze doelgroepen vraagt om een geheel eigen benadering. Geen 

twee mensen zijn gelijk. Geen mens is hetzelfde. Consumenten gedragen 

zich steeds grilliger. Echt homogene segmenten bestaan amper meer. 

Hoezo doelgroepen, hoezo Diversity Marketing? Als je je écht in een 

bepaalde doelgroep verdiept en er persoonlijk mee in contact komt, dan 

ga je er steeds meer van begrijpen. In plaats van gemakzuchtig in 

stereotypen te denken, krijg je oog voor de verscheidenheid. 

 

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 buikgevoel, meer op feiten en raio. Het 

marktingvak ontwikkelt zicht tot een wetenschap, waarbij we varen op 

harde feiten en inzichten. 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? Inzicht in het 

brein van de klant is de sleutel tot een succesvolle positionering en goede 

marketingcampagne.  

 

Samenhang Deze OWE sluit aan bij OWE’s uit de opleiding Commerciële Economie 

Deelnameplicht onderwijs Nee 

Maximumaantal deelnemers 27 

Compensatiemogelijkheid Nee 
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Activiteiten en/of 

werkvormen 

Deze OWE vindt grotendeels plaats in het werkveld, waar studenten 

onderzoek doen op basis van desk- en fieldresearch. Werkvormen zijn hoor- 

en werkcolleges en praktijkopdrachten (die worden gebundeld in o.a. 

portfolio’s). Daarnaast vind er en workshop plaats en komt een gastspreker 

langs en hebben studenten een bedrijfsbezoek. 

 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

 Weber, A. (2015). Consumentengedrag: de basis. Noordhoff 

Uitgevers BV. 

 Keehnen, E. (2015). Grey Ocean Strategy. Utrecht: Stili Novi. 

(najaar 2018 nieuwe druk) 

 Romer, R. (2014). Dé consument bestaat niet. Zoetermeer: Free 

Musketeers. 

 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
N.v.t. 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
N.v.t. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

MDMDM1A.5 

(Doelgroepenmarketing) 

Inleveropdracht: uitvoeren van opdrachten waarbij de kennis van de 

theorie wordt toegepast op vraagstukken m.b.t. doelgroepenmarketing.  

Criteria: 

De student:  

- kan uitleggen wat doelgroepenmarketing is en is in staat deze 

kennis en relevantie toe te passen op praktijkvoorbeelden; 

- herkent segmentatievoorwaarden en -criteria die bij afbakening van 

doelgroepen worden toegepast, begrijpt de werking ervan en is in 

staat deze kennis toe te passen op voorbeelden; 

- ss op de hoogte van marketingtrends- en ontwikkelingen binnen 

bedrijven 

- herkent aspecten van Customer Experience die binnen de 

marketing worden toegepast, begrijpt de werking ervan, is in staat 

deze kennis toe te passen op voorbeelden. 

- herkent strategische aspecten die in de handel worden toegepast 

om producten of diensten te (her-) positioneren, begrijpt de werking 

ervan, is in staat deze kennis toe te passen op voorbeelden;     

MDMCG1A.1 

(Consumentengedrag) 

 

Voor het schriftelijke (schrapkaart-) tentamen geldt: de student heeft 

kennis van en begrijpt de basisbegrippen van consumentengedrag. De 

volgende onderwerpen maken onderdeel uit van de toets:  

- kan uitleggen hoe consumentengedrag tot stand komt en is in staat 

deze kennis toe te passen op praktijkvoorbeelden; 

- herkent de (sociaal)psychologische principes die in 

marketingcommunicatie worden toegepast, begrijpt de werking ervan 

en is in staat deze kennis toe te passen op voorbeelden; 

- herkent determinanten van gedrag  (enTPB, Kahnemans systeem I en 

II) en overtuigingsprincipes (o.a. het ELM, Cialdini, persuasion 

knowledge); 

- herkent special appeals die in marketingcommunicatie worden 

toegepast, begrijpt de werking ervan, is in staat deze kennis toe te 

passen op voorbeelden; 
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- herkent aspecten uit de neuromarketing die in de praktijk worden 

toegepast, begrijpt de werking ervan, is in staat deze kennis toe te 

passen op voorbeelden;     

MDMOA1A.5 

(Onderzoek & Analyse) 

Inleveropdracht: uitvoeren van opdrachten waarbij de student kennis van 

diverse onderzoeksmethoden en een onderzoekende houding toepast.  

Criteria: 

De student: 

- kan uitleggen welke onderzoeksinstrumenten er zijn en is in staat deze 

kennis toe te passen op praktijkvoorbeelden; 

- heeft een onderbouwde keuze gemaakt voor een of meerdere 

passende onderzoeksmethoden voor de gekozen organisatie / branche 

/ product / dienst; 

- 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; 

- maakt (zichtbaar) breed gebruik van de theorie uit de module 

consumentengedrag 

- formuleert gedegen conclusies op basis van de 

onderzoeksbevindingen; 

- presenteert op een overtuigende wijze de onderzoeksbevindingen en 

het advies. 

- kan achteraf zijn eigen onderzoekende houding evalueren op 

kritisch zijn, nieuwsgierig zijn (= vragende houding), willen 

weten, willen begrijpen, oordeel kunnen uitstellen (=  

bedachtzaam zijn / reflecteren / perspectief wisselen) 

MDMPKJ1B.8 

(Kids- en Jongerenmarketing) 

 

Portfolio: uitvoeren van een opdracht waarbij de kennis van de theorie 

wordt toegepast op een vraagstuk m.b.t. kids- en jongerenmarketing. 

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 een 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 workshop kids- en 

jongerenmarketing. 

MDMPSM1B.8 

(Seniorenmarketing) 

 

Portfolio: uitvoeren van een opdracht waarbij de kennis van de theorie 

wordt toegepast op een vraagstuk m.b.t. seniorenmarketing. 

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 uit de analyse een advies uit voor 

de gekozen organisatie / branche / product / dienst, 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; 
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-      maakt (zichtbaar) breed gebruik van de theorie uit de workshop 

       seniorenmarketing. 

MDMPEM1A.8 

(Etnomarketing) 

 

Portfolio: uitvoeren van een opdracht waarbij de kennis van de theorie 

wordt toegepast op een vraagstuk met betrekking tot etnomarketing.  

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 een advies met behulp van een onderbouwde marketingmix voor 

de gekozen organisatie / branche / product / dienst uit, 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 workshop 

etnomarketing. 

MDMOPD1B.5 

(Externe opdracht) 

Inleveropdracht: De student voert (markt-)onderzoek uit voor een externe 

opdrachtgever gericht op een van de doelgroepen uit de specifieke 

workshops en geeft op basis van de onderzoeksresultaten een 

onderbouwt advies dat uitmondt in een marketingcampagne. 

Criteria: 

De student:  

- 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;  

- maakt (zichtbaar) breed gebruik van de theorie m.b.t. de doelgroep uit 

de specifieke workshops en uit het vak doelgroepenmarketing, 

onderzoek & analyse en consumentengedrag; 

- formuleert de onderzoeksbevindingen en het advies/aanbevelingen.  

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. 

 

Naam deeltentamen Kids & Jongerenmarketing Seniorenmarketing 

Code deeltentamen MDMPKJ1B.8 MDMPSM1B.8 

Tentamenvorm Portfolio Portfolio 

Individueel / groep Ja Ja 

Aantal examinatoren  1 1 

Tentamenmoment P2/T4 P2/T4 
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Herkansing P2/T4 P2/T4 

Duur tentamen n.v.t. n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5.5 5.5 

Weging  5%  5% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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 

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.  

 

 

 
  

Naam deeltentamen Etnomarketing Externe opdracht 

Code deeltentamen MDMPEM1A.8 MDMOPD1B.5 

Tentamenvorm Portfolio Rapport/presentatie 

Individueel / groep Ja Nee, in groep 

Aantal examinatoren  1 1 

Tentamenmoment P2/P4 P2/P4 

Herkansing P2/P4 Binnen 2 weken na teruggave rapport 

Duur tentamen n.v.t. n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5.5 5.5 

Weging  5%  40%  

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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 

Nabespreking en inzage 

Schriftelijk onderbouwde 

feedback met mondelinge 

toelichting, indien gewenst 

tijdens een individuele 

bespreking in overleg met 

docent 

Direct na het mondeling, indien gewenst 

individuele bespreking na ontvangen cijfer in 

overleg met de docent 

   

Naam deeltentamen Doelgroepenmarketing Onderzoek & Analyse 
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Code deeltentamen MDMDM1A.5 MDMOA1A.5 

Tentamenvorm Inleveropdracht Inleveropdracht 

Individueel / groep Ja Ja 

Aantal examinatoren  1 1 

Tentamenmoment P1/P3 P1/P3 

Herkansing 
Binnen 2 weken na 

teruggave opdracht 
Binnen 2 weken na teruggave opdracht 

Duur tentamen n.v.t. n.v.t. 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. n.v.t. 

(Minimaal) oordeel  5.5 5.5 

Weging 15% van totale eindcijfer 15% van totale eindcijfer 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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 

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 

Naam deeltentamen Consumentengedrag 

Code deeltentamen MDMCG1A.1 

Tentamenvorm Schrapkaarttentamen 

Individueel / groep Ja 

Aantal examinatoren  1 

Tentamenmoment T1/T3 

Herkansing T2/T4 

Duur tentamen 90 minuten 

(Minimaal) oordeel  5.5 

Weging  15%  

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: www.han.nl/insite.  

Nabespreking en inzage Individuele inzage met surveillant 

 

 

Wijzigingen ten opzichte 

van vorig jaar  
n.v.t.  

http://www.han.nl/insite
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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 onderwijseenheid 

(OWE)  
Minor Digital Marketing 

Code onderwijseenheid MDI 

Opleiding / doelgroep 

Instituut IB & C, opleiding Commerciële Economie, CE en CO studenten: 

Voltijd, Hoofdfase, derde en/of vierdejaars.  

Secundaire doelgroep: derde en/of vierdejaars HBO-studenten, stage 

gelopen, met aantoonbare commerciële achtergrond / kennis. 

Onderwijsperiode  Elk semester, beide periodes. 

Studiepunten/ studielast 

Studiepunten: 30,0 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 140 

Uren voorbereiding/zelfstudie 700 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 

De student moet de stage met een voldoende hebben afgerond. 

Voor deze minor verwachten we een bovengemiddelde motivatie om deel te 

nemen. Een motivatiebrief maakt deel uit van de toelating. 

Er geldt voor deze OWE voor een aantal onderdelen een 

aanwezigheidsverplichting. Dit geldt voor workshops en werkcolleges. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak  
Initiëren, creëren en organiseren en evalueren van een evenement, 

zelfstandig en ondernemend, gericht op participatie en –beleving.  

Eindkwalificaties 

Eindniveau Commerciële economie (CE): 

KOERS BEPALEN: 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 CREEREN:  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. 

BUSINESS DEVELOPMENT:  De CE'er ontwikkelt zelfstandig 

creatieve concepten en zoekt daarvoor 
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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. 

 

Eindniveau Communicatie (CO) 

CONTEXT & STRATEGIE 

De communicatieprofessional begrijpt de strategie van een organisatie en de 

bredere (internationale) omgeving waarin organisaties actief zijn. Hij heeft zicht 

op de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie, zijn vakgebied en het 

medialandschap in het algemeen, om zo communicatiestrategieën te kunnen 

ontwikkelen die aansluiten bij de doelstellingen van die organisatie. 

 

DOELGROEP & GEDRAG 

De communicatieprofessional houdt zich bezig met het verzamelen (luisteren, 

dialogiseren, monitoren) en analyseren van (online) data met en over de 

communicatiedoelgroep. Hij begrijpt het gedrag en de behoeften, motieven en 

keuzes van de doelgroep en maakt de effectiviteit van communicatiestrategieën 

inzichtelijk om daar vervolgens op in te spelen. 

 

CONCEPT & CREATIE 

De communicatieprofessional kan communicatieproducten, -diensten en -

belevingen conceptmatig ontwikkelen, framen en activeren door middel van 

creatieve, betekenisvolle content en design. Het gaat om het verbinden van 

wensen van doelgroepen, organisatiedoelstellingen en media/ technologie op 

basis van een strategie. 

 

OVERTUIGING EN DRAAGVLAK 

De communicatieprofessional draagt de boodschap van de organisatie uit om 

interne en externe communicatiedoelgroepen te informeren, te adviseren en/of 

te overtuigen met als doel het realiseren van organisatie en 

communicatiedoelstellingen. Hij weet weerstand om te buigen om zo 

commitment, consensus en/of draagvlak te creëren. 

 

Algemene omschrijving 

Studenten gaan voor deze minor in een projectgroep een digital 

marketingadvies ontwikkelen voor een externe opdrachtgever.  

 

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 geen aanbod in dit domein, terwijl  er 

veel vraag is vanuit studenten en werkveld. 
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Samenhang  
Het niveau van deze minor is: niveau 3 

Verdiepende minor 

Deelnameplicht onderwijs n.v.t. 

Maximumaantal 

deelnemers 
30 

Compensatiemogelijkheid n.v.t. 

Activiteiten en/of 

werkvormen 

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. 

 

Hoorcolleges 

Werkcolleges 

Workshops 

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 wat conversie optimalisatie inhoudt en 

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 

MDIPH1A.7 

De student  

- Pitch 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; 
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MDIGC1A.9 - De student behaalt de vereiste Google certificaten. 

 

 

Naam deeltentamen Adviesrapport Pitch Google Certificering 

Code deeltentamen MDIAD1A.7 MDIPH1A.7 MDIGC1A.9 

Tentamenvorm Digitaal tentamen 
Rapport en  

presentatie 

Individuele 

certificering 

Individueel /  groep Groepsopdracht Groepsopdracht individueel 

Aantal examinatoren  2 2 2 

Tentamenmoment P1 of P3 P1 of P3 P1 of P3 

Herkansing 
Tenminste binnen 

twee weken na kans 1 

Tenminste binnen 

twee weken na kans 1 

Tenminste binnen 

twee weken na kans 1 

Duur tentamen 7 uur 1,5 uur 2 uur 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Leslokaal + PC PC + Internet 

(Minimaal) oordeel 5.5 5.5 voldaan / niet voldaan 

Weging  70% 30%  

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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 

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.  

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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Minor Evenementen Management (MEV) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  
Minor Evenementen Management 

Code onderwijseenheid MEV 

Opleiding / doelgroep Instituut IB & C, opleiding Commerciële Economie 

Onderwijsperiode P1+P2/P3+P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 30,0 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 140 

Uren voorbereiding/zelfstudie 700 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen Stage afgerond  

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

Door het volgen van de minor ontwikkel je de volgende centrale 

beroepstaak:  

Initiëren, creëren en organiseren van een evenement, zelfstandig en 

ondernemend, gericht op participatie en –beleving. Tussentijds en 

achteraf nadenken over en verantwoording af kunnen leggen over het 

project, het proces en de gemaakte keuzes.   

 

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 

en de projectleden hebben elk een eigen taak en verantwoordelijkheid 

waar vanuit wordt samengewerkt om het gezamenlijke doel te bereiken.  
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Skills van de commercieel professional 

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  

- 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.  

MEVAS1A.9 

De student  

- Maakt een realistisch projectplan waarin met alle relevante 

aspecten rekening is gehouden om een succesvol evenement uit te 

voeren 

- Organiseert samen met de andere projectgroepleden een 

evenement dat voldoet aan alle eisen  

 

De student 

De student reflecteert 

- individueel op een methodische en systematische wijze op de 

persoonlijke ontwikkeling, zijn functioneren in de groep en zijn 

functioneren in de praktijk; 

- 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); 
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- 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. 

Naam deeltentamen Tentamen Eventgame Assesment 

Code deeltentamen MEVEV1B.1 MEVEG1A.7 MEVAS1A.9 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen 
Rapport en  

presentatie 

Projectplan 

Individuele 

eindreflectie, 

groepsevaluatie, 

assessment 

individueel en groep 

Individueel / groep Individueel Groep Groep/individueel 

Aantal examinatoren 1 1 2 

Tentamenmoment T1 of T3 P2of P4 P2 of P4 

Herkansing T1 of T3 

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 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke 

tentamens schrijf je je 

in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: w

ww.han.nl/insite.  

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 

Nabespreking en inzage 
Individuele inzage 

met surveillant 

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  
n.v.t. 

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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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 onderwijseenheid 

(OWE)  
Minor Sales & Key-account management 

Code onderwijseenheid 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 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 30,0 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 185,25 

Uren voorbereiding/zelfstudie 654,75 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 

- Stage hebben doorlopen. 

- Kennis van het salesvak op 3e jaars CE-niveau.   
- Een intakegesprek kan deel uitmaken van de aanmeldingsprocedure voor 

de minor. 

 

2. Inhoud en organisatie 

 Leeruitkomsten 

 

Waarde creëren  

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 
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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. 

 

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. 

 

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.   

 

 

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. 

 

Aanpassingsvermogen 



 

 

185 
 

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 
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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)   

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 1.0 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 OW2.11: 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.  

MSAKNW2A.5 
De student heeft een eigen visie op het salesvak geformuleerd waarbij hij de 

behandelde theoretische inzichten herkenbaar toepast in de praktijk. 

MSASKL1A.4 

Assessment gesprekstechnieken 

De student: 

- voert telefonische gesprekken voor het maken van een verkoop afspraak;  

- kent de verschillende gesprekstechnieken; 

- weet welke gesprekstechniek in welke situatie ingezet kan worden;  

- kent de verschillende typen inkopers en kan laten zien hoe hij met de 
verschillende typen omgaat in een gesprek. 

- maakt op overtuigende wijze gebruik van beïnvloedingstactieken; 

- signaleert non-verbale communicatie en reageert hier op de juiste wijze 
op. 
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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. 

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. 

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 

 

Naam deeltentamen Rapport Schriftelijke opdracht Gespreks technieken 

Code deeltentamen 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% 
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Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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.  

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 

Indien gewenst 

individuele bespreking 

na ontvangen cijfer in 

overleg met de docent  
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Naam deeltentamen Onderhandelen Presentatie Schriftelijke opdracht 

Code deeltentamen 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 tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

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.  

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 

 

Les-/contacturen   

Onderwijsweek               1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

MSA SKL 9 9 9 9 9 8 9    8 8 8 8 8 8 8    

MSA KNW                    4 4 4 8 4 4    4 4 4 4 4 4 4    

MSA PDV                        4 4 4  4 4    4 4 4 4 4 4 4    

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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9.4 Afstudeerrichtingen 

Niet van toepassing. 
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9.5 Honours-, talenten- en schakelprogramma’s 

 

9.5.1 Honoursprogramma’s 

 

Honours Business Analytics - onderdeel van het honoursprogramma (HBDA) 

 

Algemene informatie 

 

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 stage bedrijf 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 de verschillende (statistische) analysetechnieken behandeld en toegepast op een aangereikte dataset. 

Tijdens de praktijkgerichte onderzoekscomponent past de student de vaardigheden op het gebied van Business Analytics 

toe op de aanwezige (Big) Data in de stagecontext.   

Eindkwalificaties/competenties 

 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.  

 

(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Initiëren van succesvolle innovatie. 

 

Beroepsproducten 

Onderzoek rapportage en Advies op basis van analyse van (Big) Data uit de (eigen) stagepraktijk. 

Doelgroep Studenten van de Talent Academy  

Naam OWE Honours Business Analytics - onderdeel van het honoursprogramma 

Code OWE HBDA 
 

Onderwijsperiode 1 + 2 
 

Studiepunten 5 
 

Studielast in uren 140  

Onderwijstijd 
Hoor- en werkcolleges/lessen (6x3) 

Toetsing 

21 uur 

33 uur 

 Praktijkopdracht (onderzoek en advies) 

Zelfstudie/voorbereiding 

 

Totaal  

40 uur 

76 uur 

 

140 uur 

Ingangseisen Toestemming voor een honoursprogramma als bedoeld in OER artikel 3.7.  
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Samenhang 

Deze OWE is 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 aandach t te besteden aan kwantitatieve 

methodologie. 

Deelnameplicht onderwijs 

Je dient aan minimaal 80% van de onderwijsactiviteiten (lessen, trainingen, simulaties etc.) actief deel te nemen.  

 

Maximum aantal deelnemers 

32 

 

Compensatiemogelijkheid 

Niet van toepassing. 

 

Activiteiten en/of werkvormen 

Werkcolleges, pc-practica, gastcolleges en discussiegroepen.  

 

Verplichte literatuur 

Artikelen op de elektronische leeromgeving. 

Software / overig materiaal 

SPSS, Excel, Power BI. 

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar 

Dit is een nieuwe OWE. In deze OWE wordt concreet de verbinding gelegd tussen de zwaartepunten die de HAN gekozen 

heeft en het werken in multidiscplinaire studententeams aan interdisciplinaire en u itdagende opdrachten voor studenten in 

de beroepspraktijk, op basis van onderzoek. 

 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing. 

Naam (deel)tentamen  Onderzoeksrapportage 

Code (deel)tentamen HBDA.OND1A.5 

Vorm(en) tentamen Beroepsproduct 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 70 

Tentamenmomenten Gedurende periode 2 / i.o.m. docent 

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).  
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D/E/F  

De student: 

 Beoordeelt data op bruikbaarheid en toepasbaarheid en selecteert relevante 

data voor het onderzoek binnen de context van de opdrachtgever (20); 

 Maakt een adequate data-analyse op basis van bewerkte en gestructureerde 

data en gebruikt daarbij juiste kwantitatieve technieken (20); 

 Trekt correcte conclusies uit de gedane analyses (20); 

 Geeft een haalbaar advies op basis van het gedane onderzoek (20); 

 Rapporteert de bevindingen op een professionele manier (20). 

Aantal examinatoren 2  

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing.  

Wijze van aanmelden Niet van toepassing.  

Nabespreking en inzage Nabespreking en inzage vindt plaats via een feedback sessie.  

 

 

Naam (deel)tentamen Advies 

Code (deel)tentamen HBDA.ADV1A.4 

Vorm(en) tentamen Presentatievorm 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 30 

Tentamenmomenten Gedurende Periode 2 / i.o.m. docent 

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). 

 

C/E  

De student: 

 Presenteert het advies op passende wijze voor de stakeholder 

(boeiend, gebruikt adequate hulpmiddelen en gebruikt de 

hulpmiddelen adequaat) (40); 

 Verdedigt het advies overtuigend op basis van concrete en correcte 

(op onderzoek gefundeerde onderbouwingen (40); 

 Toont aan een gelijkwaardig gesprekspartner voor de opdrachtgever 

te zijn (20). 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing.  

Wijze van aanmelden Niet van toepassing.   

Nabespreking en inzage Nabespreking en inzage vindt plaats via een feedback sessie.  
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Honours Communications, Uncertainty and Complexity- onderdeel van het honoursprogramma (HCUC) 

 

Algemene informatie 

Doelgroep     Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma  

Naam OWE of IT    Honours Communications, Uncertainty and Complexity 

Code OWE of IT     HCUC 

Onderwijsperiode     2 en 3 

Studiepunten     5 

Studielast in uren     140 

Onderwijstijd  

• Netwerkbijeenkomsten HP 

• Toetsing 

• Zelfstudie/voorbereiding/essay 

 

28 uur 

2 uur 

110 uur 

 

 

Ingangseisen  Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als bedoeld in OER  

artikel 3.7 lid 1 sub c. Geen vertraging binnen het honoursprogramma bij de start 

van deze OWE. 
 

Doelen en werkvormen  

(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Creëren van voorwaarden voor succesvolle innovatie. 

Beroepsproducten 

1. Essay (individueel)  

2. Reflectie (individueel) 

 

Algemene omschrijving 

Studenten worden in deze OWE op drie terreinen uitgedaagd: Om een communicatie(situatie) te analyseren en te 

beïnvloeden, zodat zij bijvoorbeeld effectief kan worden ingezet voor een innovatieproject en of in situaties van grote 

onzekerheid en waarin de context zich kenmerkt door een hoge mate van complexiteit. Wat daarvoor nodig is, moet de 

student zelf ontdekken, daarin ondersteund door de docenten/coaches. Thema’s als zelfkennis, het inzetten van je 

persoonlijkheid/kwaliteiten, intercultureel communiceren, normen & waarden en ethiek vormen de basis voor effectieve en 

zinvolle communicatie. Ook het handelen onder een hoge mate van onzekerheid en complexiteit en voor welke uitdagingen 

je dit stelt komt aan de orde vanuit het Framework for Acting under Uncertainty and Complexity. (FAUC).  Tevens is er 

sprake van een methodologische voorbereiding op het mogelijk volgen van modules op de Radboud Universiteit tijdens het 

minor semester. 

 

Samenhang 

Deze OWE is verdiepend t.a.v. de competenties op het terrein van communicatie. Tevens is er sprake van een 

methodologische voorbereiding op het mogelijk volgen van modules op de Radboud Universiteit tijdens het minor semester. 

 

 

Eindkwalificaties/competenties 
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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. 

 
Maximum aantal deelnemers  

32 

Compensatiemogelijkheid 

Niet van toepassing. 

Activiteiten en/of werkvormen 

Activiteiten: 

praktijkgericht onderzoek 

schrijven essay  

Werkvormen: 

 training FAUC-Personal Development 

 discussie presentaties en gastcolleges 

 feedback individuele coaching 

 simulaties groepscoaching project 

Verplichte literatuur 

• Digitale reader met theorieën van Habermas, Grice, Austin, Schulz von Thun, Watzlawick en anderen.  

• Elving, W.J.L. (2005). Communication during Organizational Change, a conceptual framework. Corporate 

communications: an international journal, 10, 129-138.. 

• Elving, W.J.L. & Bennebroek Gravenhorst, K. (2005). Communicatie en organisatieverandering: De rol van 

commitment en vertrouwen. In: Tijdschrift voor communicatiewetenschap, 33 (4), 317-329. Van der Pool et al. 

(2010) Ge(s)laagde communicatie in en door hbo-onderwijs. 

• Rijnja, Van der Pool (2014): “Maak weerstand hanteerbaar door waarden te laten 

werken.”  Van Dulmen (2012): Kom communiceren. 

• Van der Pool, Vonk (2010): Ge(s)laagde communicatie. Aspecten van professioneel communiceren in beeld.  

• Grotendorst, Rondeel & Van Wijngaarden (2011): Kritische beroepssituaties geven competenties context.  Reader 

met artikelen op gebied van innovatiemanagement. 

Aanbevolen literatuur 

• Aarts et al. (20142): Strategische Communicatie. 

• Houtkoop. Koole (2008): Taal in Actie. Hoe mensen communiceren met taal.  

• Mohan et al. (20082): Communicating as Professionals. 

• Tubbs (201012): Human Communication. Principles and Contexts. 

• Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers. 

• Brown, S.R. (1993). A primer on Q methodology. Operant Subjectivity, 16, 91-138. 

Software / overig materiaal 

• SPSS voor het onderdeel onderzoek. 

• Het game: FAUC-play met mogelijk het afnemen van een FAUC-assessment, waarbij de student digitaal een 

awareness profile ontvangt. De kosten hiervoor bedragen 60,- euro ex.BTW. 
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Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar 

De OWE is nieuw ter vervanging van de ouden OWE HCOE. De OWE wordt aangeboden in semester 1 en 2, 

respectievelijk in periode 2 en 3. Het onderdeel FAUC is concreet toegevoegd en de inhoud is aangepast.  Er wordt 

gewerkt met individuele coachings- en spiegelgesprekken waarbij het FAUC Awareness-profiel gebruikt wordt of een 

alternatief hiervoor. 

Naam (deel)tentamen     Essay Communications Uncertainty and Complexity 

Naam (deel)tentamen Essay Communications, Uncertainty and Complexity 

Code (deel)tentamen HCUC.ECC1A.5 

Vorm(en) tentamen Essay 

Oordeel Cijfer 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 70 

Tentamenmomenten Tijdens periode 3/ i.o.m. docent 

 De student:    

1. Herkent kritische communicatiesituaties en legt concreet de 

relatie naar onzekerheid en complexitiet. 

2. Analyseert de communicatiesituatie vanuit verschillende 
belangen en perspectieven, gericht op leren handelen onder  
onzekerheid en in een complexe context 

3. Herkent voorwaarden voor effectieve communicatie. 

     

Aantal examinatoren 2  

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing.  

Compensatiemogelijkheden Niet van toepassing. 
 

 

 

Naam (deel)tentamen Reflectie Communicatief handelen in complexe situaties 

 

Naam (deel)tentamen Reflectie Communicatief handelen in complexe situaties  

Code (deel)tentamen HCUC.REF1A.9  

Vorm(en) tentamen Reflectie  

Oordeel Vink  

Minimaal oordeel Vink  

Weging 0  
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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).  

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:  

1. Toont aan hoe hij zich ontwikkeld heeft in het effectief communiceren. 

2. Toont aan hoe hij gereflecteerd heeft. 

Aantal examinatoren  2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

 

Compensatiemogelijkheden Niet van toepassing. 

 

Naam (deel)tentamen Simulatie Communications, Uncertainty and Complexity 

Naam (deel)tentamen Simulatie Communications, Uncertainty and Complexity 

Code (deel)tentamen HCUC.SCC1A.2 

Vorm(en) tentamen Simulatie 

Oordeel Cijfer 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 30 

Tentamenmomenten Tijdens periode 3 / i.o.m. docent 

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:   

1. Acteert effectief op en beïnvloedt de kritische 
communicatiesituaties op het niveau van zelf, de ander en de 
omgeving. 

2. Demonstreert communicatief effectief te zijn in een 

onzekere en complexe situatie. 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmomenten Tijdens semester 1 en semester 2 / i.o.m. docent  
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Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Compensatiemogelijkheden Niet van toepassing. 
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Honours Innoveren in de Praktijk - onderdeel van het honoursprogramma (HINP) 

 

Algemene informatie 

Doelgroep     Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma  

Naam OWE of IT     Honours Innoveren in de Praktijk - onderdeel van het  

      honoursprogramma 

Code OWE of IT     HINP 

Onderwijsperiode     3 en 4 

Studiepunten     5 

Studielast in uren    140 

Onderwijstijd 

• Netwerkbijeenkomsten HP 

• Toetsing 

• Zelfstudie/voorbereiding/project 

• Reflectie en coaching 

28 uur 

4 uur 

100 uur 

8 uur 

 

Ingangseisen   

Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als bedoeld in OER  artikel 3.7 lid 1 sub c. Geen vertraging 

binnen het honoursprogramma bij de start van deze OWE. 

 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving 

Studenten worden in deze OWE uitgedaagd om een vernieuwde simulatiegame te realiseren als innovatieproject of het 

meewerken aan een concreet innovatieproject in de beroepspraktijk. 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 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 s tudenten hun advies/(her)ontworpen 

simulatie 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/competenties 

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.  

b.  De student integreert deze persoonlijke en groepskwaliteiten in een innovatie die door alle belanghebbenden 

wordt geaccepteerd. 

 

(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Creëren van voorwaarden voor succesvolle innovatie. 
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Beroepsproducten 

3. Een (her)ontwerp van een simulatiegame/innovatie-advies (groep) 

4. Een presentatie van de voortgang van het innovatieproject (groep)  

5. Een presentatie van het innovatieproject (groep) 

 

Samenhang 

Deze OWE is verdiepend t.a.v. de competenties op het terrein van communicatie en (innovatie)management.  

 

Deelnameplicht onderwijs 

Je dient aan minimaal 80% van de onderwijsactiviteiten (lessen, trainingen, simulaties etc.) actief deel te nemen.  

 

Maximum aantal deelnemers  

32 

 

Compensatiemogelijkheid  

Niet van toepassing. 

 

Activiteiten en/of werkvormen  

Activiteiten: 

 Praktijkgericht onderzoek 

Werkvormen: 

 Discussie presentaties en gastcolleges 

 (groeps)Coaching 

 

Verplichte literatuur 

Niet van toepassing. 

 

Aanbevolen literatuur 

Wordt geplaatst op de electronische leeromgeving. 

 

Software / overig materiaal 

Wordt geplaatst op de electronische leeromgeving. 

 

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar 

De OWE wordt aangeboden in semester 2 i.p.v. semester 1. En wordt niet meer samen aangeboden met het onderdeel 

communiceren. Hierdoor is de studielast verminderd en de code gewijzigd. 

 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing. 
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Naam (deel)tentamen Innovatieproject 

Code (deel)tentamen HINP.PIP1A.9 

Vorm(en) tentamen Portfolio op basis van de Projectopdracht incl. monitoring  

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 60 

Tentamenmomenten Tijdens periode 4 / i.o.m. docent 

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; 

 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. 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 

Nabespreking en inzage Nabespreking en inzage vindt plaats via een feedback sessie. 

  

Naam (deel)tentamen Eindpresentatie 

Code (deel)tentamen HINP.PIP1A.4 

Vorm(en) tentamen Presentatie tijdens Boardmeeting 
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Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 40 

Tentamenmomenten    

 

Tijdens periode 4 / i.o.m. docent 

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).  

 

C  

De studenten: 

 Tonen een ontworpen innovatie of innovatie-instrument; 

 Overtuigen de belanghebbenden van de meerwaarde van de 

gedane innovatie; 

 Demonstreren leiderschap (bijv. regie); 

 Demonstreren effectieve communicatie. 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 

Nabespreking en inzage Nabespreking en inzage vindt plaats via een feedback sessie. 

 

 

 

 
  



 

Honours Academic Skills - onderdeel van het honoursprogramma (HACS) 

 

Algemene informatie 

Doelgroep     Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma 

      cluster G, die gekozen hebben voor het uitstroomprofiel "RU- 

     doorstroom Master”. 

Naam OWE      Honours Acadmic Skills - onderdeel van het     

     honoursprogramma 

Code OWE      HACS 

Onderwijsperiode    1 en 2 

Studiepunten     7,5 

Studielast in uren    210 

Onderwijstijd       Community bijeenkomsten/werkateliers   30 uur 

        Begeleiding (o.a vanuit lectoraten) 8 uur 

      Tentamens/toetsing (niet tijdens lessen):  

       Presentatie      4 uur 

      Zelfstudie/voorbereiding paper    84 uur 

      Onderzoek/uitwerken/schrijven paper 84 uur 

            

Ingangseisen Voldaan aan de voorwaarden om te kunnen starten met de TA minor aan de  

RU. 

Verkregen toestemming voor het volgen van een honours-programma als 

bedoeld in OER artikel 3.7. Geen vertraging binnen het honoursprogramma bij 

aanvang. 

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/competenties 

• 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.  
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(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Creëren van voorwaarden voor succesvolle innovatie. 

 

Beroepsproducten 

 Academic paper 

 Presentatie van het academic paper tijdens een forum 

 

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 studie-onderdelen. 

Deelnameplicht onderwijs 

Je dient aan minimaal 80% van de onderwijsactiviteiten (lessen, trainingen, simulaties etc.) actief deel te nemen. 

 

Maximum aantal deelnemers 

Niet van toepassing. 

 

Compensatiemogelijkheid  

Niet van toepassing. 

Activiteiten en/of werkvormen 

Introductiecollege  

Werkcolleges (academische vaardigheden en onderzoek)  

Intervisiebijeenkomsten  

Individuele en groepscoaching  

Onderzoeksopdracht binnen/ t.b.v. een lectoraat 

Verplichte literatuur 

Jong, de, J. (2011), Handboek academisch schrijven: In stappen naar een essay, paper of scriptie , 1e druk, uitgeverij 

Coutinho Bussum. 

Software / overig materiaal 

1. Voor presentatie bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi. 

2. Voor onderzoek mogelijk SPSS. 

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar 

Niet van toepassing. 

 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing. 
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Naam (deel)tentamen Paper 

Code (deel)tentamen HACS.PAP1A.5 

Vorm(en) tentamen Onderzoekspaper 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 100 

Tentamenmomenten P2/i.o. 

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 80  

De HP student: 

 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. 

 

D/E 20  

De HP-student: 

• 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. 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 
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Nabespreking en inzage Nabespreking en inzage vindt plaats via een feedback sessie.  
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Honours Professional Skills I - onderdeel van het honoursprogramma (HPS I) 

 

Algemene informatie 

Doelgroep      Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma G-cluster 

Naam OWE of IT     Honours Professional Skills I - onderdeel van het honoursprogramma 

Code OWE of IT     HPS I 

Onderwijsperiode     1 en 2 

Studiepunten     7,5 

Studielast in uren     210 

Onderwijstijd  

      Netwerkbijeenkomsten HP      12 uur 

     Toets         4 uur 

Werkateliers Professionele Excellentie (o.a. intervisie en coaching) 24 uur  

Begeleiding mede studenten FEMTA     10 uur 

      Zelfstudie/voorbereiding       120 uur 

      Samenstellen portfolio       40 uur 

  

Ingangseisen Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als bedoeld in OER  

artikel 3.7 lid 1 sub c. Geen vertraging binnen het honoursprogramma bij de 

start van deze OWE.  

       

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving 

De studenten worden uitgedaagd om hun eigen stijl van leiderschap te versterken en leiderschapsstijlen kritisch te 

evalueren op effectiviteit. 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 eig en kennis, houding en 

vaardigheden m.b.t. organiseren en leiderschap. Het aanbod ziet er uit als een cafetariamodel met een scala aan thema’s. 

De individuele student maakt een keuze op basis van persoonlijke kennis(behoeftes), ervaringen en interesses om z ich 

verder te verdiepen. Dit bevordert commitment en eigenaarschap, waarbij de student zijn/haar eigen leerproces managet 

en stuurt. Ook maakt de student kennis met de concepten uit het complexiteitsdenken zoals FAUC en THAI.  

Eindkwalificaties/competenties 

1. De student evalueert effectieve en zinvolle leiderschapsstijlen en gedrag.  

2. De student demonstreert de meest effectieve en adequate (eigen) leiderschapsstijl.  

3. De student integreert zijn persoonlijke leiderschapsstijl met zijn inzichten in succesvol leiderschap. 

(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Creëren van voorwaarden voor succesvolle innovatie. 
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Beroepsproducten 

Persoonlijk Portfolio 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 

Je dient aan minimaal 80% van de onderwijsactiviteiten (lessen, trainingen, simulaties etc.) actief deel te nemen.  

 

Maximum aantal deelnemers 

In overleg. 

 

Compensatiemogelijkheid 

Niet van toepassing. 

Activiteiten en/of werkvormen 

Rode draad tijdens het semester is het realiseren van een leerresultaat dat blijkt in en 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 

Niet van toepassing. 

Aanbevolen literatuur 

Voor deze opdracht gaan studenten zelf op zoek naar relevante literatuur. Hieronder worden een aantal bronnen 

aanbevolen. 

“The seven habits of effective leadership”, Covey, S.R. (2013) 

“How to win friends and influence people”, Carnegie, D. (2012)  

“The power of vulnerability”, Brown. B (2013) 

“Leadership”, Roe, K. (2014) 

“Organisatie-ontwikkeling met Theory U”, Esther de Haan en Eva Berends (2012) 

“Verbindend vermogen”, Marco Buschman (2016) 
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Software / overig materiaal 

Materiaal dat gedurende de looptijd van de cursus aangeboden wordt op de electronische leeromgeving.  

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar 

De OWE is verrijkt met inzichten uit het complexiteitsdenken. 

 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing. 

Naam (deel)tentamen      Portfolio leiderschap 

Code (deel)tentamen HPEG.PFG1A.5 

Vorm(en) tentamen Portfolio incl. eindgesprek 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 100 

Tentamenmomenten P2 / i.o.m. docent 

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 100  

De student: 

 Evalueert het (eigen)leiderschap op basis van inzichten in succesvol 

leiderschap en theorie over leiderschap in een aansprekende en 

passende (schriftelijke) vorm.  

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 

Nabespreking en inzage Nabespreking en inzage vindt plaats via een feedback sessie. 

 

   
  



 

 
 

Honours Afstudeerpaper - onderdeel van het honoursprogramma (HAOZ) 

 

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/competenties 

 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. 

(centrale) Beroepstaak, beroepstaken  

Uitvoeren van innovatie in netwerken. 

  

Doelgroep Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma, uitstroomvariant “RU-

doorstroom Master” cluster H.  

Naam OWE Honours Afstudeerpaper - onderdeel van het honoursprogramma 

Code OWE HAOZ  

Onderwijsperiode 3 en 4 
 

Studiepunten 7,5  

Studielast in uren 210  

Onderwijstijd 

Community bijeenkomsten/werkateliers  

Begeleiding (Plus deel afstudeeropdracht) 

Tentamens/toetsing (niet tijdens lessen): presentatie 

Zelfstudie/voorbereiding: paper 

Onderzoek/uitwerken/schrijven paper 

 

Totaal 

30 uur 

6 uur 

4 uur 

85 uur 

85 uur 

 

210 uur 

 

Ingangseisen Voldaan aan de voorwaarden om te kunnen starten 

met de afstudeeropdracht binnen de eigen 

bacheloropleiding. Een afstudeerorganisatie waarbij 

de student in de gelegenheid gesteld wordt 

verdiepend onderzoek te verrichten naast de 

reguliere opdracht. Verkregen toestemming voor het 

volgen van een honoursprogramma als bedoeld in 

OER artikel 3.7. Geen vertraging binnen het 

honoursprogramma bij de start van de 

afstudeeropdracht.  
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Beroepsproducten 

 Academic paper op een voor de bachelor titel relevant terrein 

 Presentatie van het academic paper tijdens een forum 

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 

Je dient aan minimaal 80% van de onderwijsactiviteiten (lessen, trainingen, simulaties etc.) actief deel te 

nemen. 

 

Maximum aantal deelnemers  

Niet van toepassing. 

Compensatiemogelijkheid  

Niet van toepassing. 

Activiteiten en/of werkvormen 

Introductiecollege  

Werkcolleges (onderzoek)  

Expert en intervisiebijeenkomsten  

Individuele coaching  

Onderzoeksopdracht in een organisatie 

 

Verplichte literatuur 

Jong, de, J. (2011), Handboek academisch schrijven: In stappen naar een essay, paper of scriptie, 1e druk, 

uitgeverij Coutinho Bussum. 

Software / overig materiaal 

Voor presentatie bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi. 

Voor onderzoek mogelijk SPSS. 

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar  

Niet van toepassing. 

 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing. 
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Naam (deel)tentamen Paper 

Code (deel)tentamen HAOZ.PAP2A.5 

Vorm(en) tentamen Onderzoekspaper 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 80 

Tentamenmomenten  P4/i.o. 

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  

De HP-student: 

 Doet correct verslag (conform de standaard voor academic papers op 

bachelor niveau: duidelijk, controleerbaar en navolgbaar) van het 

uitgevoerde onderzoek (20); 

 Formuleert een heldere probleemstelling met maatschappelijke en 

wetenschappelijke relevantie (10); 

 Gebruikt beargumenteerd relevante theorie (10);  

 Kiest adequate methodes om informatie voor kwalitatief en of 

kwantitatief onderzoek te verzamelen (10); 

 Past de adequate methodologische vaardigheden correct toe (10); 

 Analyseert verkregen onderzoeksdata op een correcte en navolgbare 

wijze en trekt hieruit correcte conclusies die aansluiten bij de 

probleemstelling (10); 

 Onderbouwt gemaakte keuzes, zowel inhoudelijk als methodisch door 

hierop kritisch te reflecteren (10);  

 Heeft op een zelfstandige wijze gehandeld (10); 

 Heeft een aantoonbare bijdrage aan het uitvoeren van innovatie in 

netwerken geleverd, mede door originaliteit (10). 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 

Nabespreking en inzage Nabespreking en inzage vindt plaats via een feedback sessie. 
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Naam (deel)tentamen Presentatie 

Code (deel)tentamen HAOZ.PPT2A.4 

Vorm(en) tentamen Presentatie 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 20 

Tentamenmomenten P4/i.o. 

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 HP-student: 

 Presenteert overtuigend en boeiend (40); 

 Gebruikt adequate hulpmiddelen (10); 

 Gebruikt de hulpmiddelen adequaat (10); 

 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 (40). 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen  Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 

Nabespreking en inzage Nabespreking en inzage vindt plaats via een feedback sessie. 
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Honours Professional Skills II - onderdeel van het honoursprogramma (HPS II) 

 

Algemene informatie 

Doelgroep     Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma  

      H-cluster uitstroomvariant “Professional Excellence”  

Naam OWE of IT    Honours Professional Skills II - onderdeel van het  

      honoursprogramma 

Code OWE of IT     HPS II 

Onderwijsperiode     3 en 4 

Studiepunten     7,5 

Studielast in uren    210 

Onderwijstijd      Netwerkbijeenkomsten HP     12 uur 

      Toets        4 uur 

      Werkateliers Professionele Excellentie  

      (o.a. intervisie & coaching)    24 uur 

Begeleiding mede studenten    10 uur 

Zelfstudie       80 uur 

Toepassing in werkveldcontext   40 uur 

Samenstellen portfolio    40 uur 

Ingangseisen      Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als 

      bedoeld in OER artikel 3.7 lid 1 sub c. Geen vertraging binnen  

      honoursprogramma bij de start van deze OWE.  

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 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. Daarnaast zal de 

student specifiek binnen de context van de afstudeeropdracht actief onderzoek verrichten op het gebied van 

complexiteitsdenken en handelen. Hiervoor worden de concepten FAUC en THAI aangereikt.  

Eindkwalificaties/competenties 

1. De student evalueert effectief zijn/haar gedrag m.b.t leiderschap en verbindend vermogen    

2. De student demonstreert de meest effectieve en adequate (eigen) leiderschapsstijl in de context van 

het werkveld.  

3. De student draagt actief en aantoonbaar bij aan de ontwikkeling van anderen en van de werkveld 

context (o.a.  op basis van FAUC en THAI). 
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(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Creëren van voorwaarden voor succesvolle innovatie. 

Beroepsproducten 

Persoonlijk Portfolio 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 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 

Je dient aan minimaal 80% van de onderwijsactiviteiten (lessen, trainingen, simulaties etc.) actief deel te 

nemen. 

 

Maximum aantal deelnemers  

In overleg. 

Compensatiemogelijkheid  

Niet van toepassing. 

Activiteiten en/of werkvormen 

Rode draad tijdens het semester is het realiseren van een leerresultaat dat blijkt in en 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  

Niet van toepassing. 

Aanbevolen literatuur 

“Verbindend vermogen”, Marco Buschman (2016) 

Software / overig materiaal 

Voor presentaties bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi. 
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Materiaal dat gedurende de looptijd van de cursus aangeboden wordt op de HAN-Scholar omgeving. 

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar 

De OWE is verrijkt met het onderwerp complexiteitsdenken. 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing.  

Naam (deel)tentamen Portfolio leiderschap 

Code (deel)tentamen HPEH.PFG2A.5 

Vorm(en) tentamen Portfolio incl. Publicatie en eindgesprek 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 100 

Tentamenmomenten P4/i.o.m. docent 

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 100  

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; 

 Draagt actief en aantoonbaar bij aan de ontwikkeling 

van anderen en van de werkveld context (op basis van 

FAUC en THAI). 

Aantal examinatoren 2  

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing.  

Wijze van aanmelden Niet van toepassing.  

Nabespreking en inzage Nabespreking en inzage vindt plaats via een feedback sessie. 
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9.5.2 Talentprogramma’s 
Niet van toepassing.  
 

9.5.3 Schakelprogramma’s 
Niet van toepassing.  
 

9.6 Indeling studielast versneld traject 
Niet van toepassing.  
 

9.7 Verkorte route en AD-doorstroom programma’s 
Niet van toepassing.  
 

9.8 Inrichting duale vorm 
Niet van toepassing.  
 

9.9 Onderwijs en tentamens in D-Stroom 
Niet van toepassing.  
 


