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INLEIDING 

De kwaliteit van het onderwijs van elke HAN-opleiding wordt eenmaal per zes jaar beoordeeld door een panel van 

onafhankelijke deskundigen. Deze visitatie en opleidingsbeoordeling is een onderdeel van de wettelijke NVAO-

accreditatie bestaande hbo-opleidingen*). 
 

Na  afloop van deze opleidingsbeoordeling voert de opleiding een zogeheten ‘ontwikkelgesprek’ met het panel van 

deskundigen. Hierin gaan de opleiding en de panelleden met elkaar in gesprek over de mogelijke verbeteringen van 

het onderwijs vanuit een ontwikkelperspectief. Het onderwerp van het ontwikkelgesprek is door de opleiding 

aangedragen. 
 

Hieronder volgt de conclusie van het ontwikkelgesprek dat de bachelor opleiding Finance, Tax and Advice HAN met 

het panel heeft gevoerd. Deze conclusie is conform de regelgeving voorgelegd aan de HAN medezeggenschap en 

aan de opleidingscommissie.  

 

*) www.nvao.net Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederlandse hbo-opleidingen 2018 
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1. DATUM EN LOCATIE ONTWIKKELGESPREK 
Op dinsdag 19 november 2019, na afloop van de visitatie, heeft het ontwikkelgesprek plaatsgevonden 
tussen vertegenwoordigers van de opleiding Finance, Tax and Advice (FTA) en de leden van het 
visitatiepanel van NQA.  

 

2. DEELNEMERS ONTWIKKELGESPREK 
Vanuit de opleiding hebben deelgenomen: 

• Opleidingscoördinator FTA 
• Docenten (2) opleiding FTA 
• Instituutsdirecteur Financieel Management HAN 
• Lector Finance & Control HAN 
• Associate lector Financial Ethics 

 

Vanuit het visitatiepanel hebben deelgenomen: 
• Voorzitter panel 
• Panelleden (3) 
• Panelsecretaris 

 

3. DE VORMGEVING/OPZET VAN HET GESPREK 
Het gesprek is gevoerd in twee parallelle groepen waarin twee thema’s zijn besproken, zie 4. 
De vier panelleden zijn in tweetallen aangesloten bij deze twee groepen.   
 

4. HET CENTRALE ONDERWERP EN ONDERLIGGENDE THEMA’S 
Het ontwikkelgesprek is gewijd aan de wens om een associate lectoraat Sustainable Finance & Tax op te 
richten. Om de aanvraag voor een associate lectoraat te verrijken, zijn de panelleden bevraagd over hun 
visie op onderstaande twee thema’s: 

1. Welke vraagstukken zouden centraal kunnen/moeten staan in het associate lectoraat 
Sustainable Finance and Tax? 

2. Moet het associate lectoraat een focus hebben op ‘Finance’, op ‘Tax’ of  op een combinatie 
(gericht op de zakelijke dienstverlening)? 
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5. DE CONCLUSIE (bevestigd door de panelvoorzitter) 
 
Thema 1: 
De deelnemers van het ontwikkelgesprek onderschrijven de behoefte aan een associate lectoraat 
Sustainable Finance & Tax: “Er is een forse behoefte, bedrijven staan in de rij”. 

 Vraagstukken die centraal zouden kunnen/moeten staan zijn: 

- Duurzaamheid (footprint) 
Dit start bij de ontwikkeling van een product of  dienst. Duurzaamheid is op korte termijn duurder, 
maar op lange termijn goedkoper. Bij investeringen moet goed bekeken worden wat de 
mogelijkheden zijn vanuit ‘Tax’ (regels, subsidie, etc.) én moet oog zijn voor klanten (zowel 
particulier als ondernemer). 
 

- Digitalisering / Big Data 
Tijdig (op het juiste moment) en op de juist manier inzetten.  
 

- Kritisch kijken; hoe duurzaam en toekomstbestendig is het FTA werkveld? 
 

- Betrouwbare bronnen en realisme 
De ‘mindset’ moet worden aangepast door het geven van veel meer en bredere voorbeelden op 
het terrein van zowel ‘Finance’ als ‘Tax’.  
 

- Verdieping techniek, proces en logistiek 
 

- Ethische dilemma’s; welke keuzes maak je, wat is het ef fect van deze keuzes? 
 

Thema 2: 

Gedurende het ontwikkelgesprek is de conclusie getrokken dat niet ‘Finance’ of ‘Tax’ het vertrekpunt is, 
maar ‘Advice’. Het begint met kritisch denken in de rol van adviseur waarna de inhoud (Tax, Finance) 
volgt.  
 
De deelnemers van het ontwikkelgesprek verwachten dat een versnelling in de impact van het associate 
lectoraat tot stand gebracht kan worden als, na ‘Advice’, de focus gelegd wordt op ‘Tax’. Door verandering 
in de wet- en regelgeving is de verwachting dat op het gebied van ‘Tax’ snel(ler) resultaat (voordeel) te 
behalen is.  
 
Een belangrijke constatering tijdens het ontwikkelgesprek is dat in het werkveld van de opleiding FTA van 
de HAN (MKB in de Euregio) de accountant vaak de belangrijkste adviseur is. Een aspect om rekening mee 
te houden. Daarbij wijst het panel er op dat adviseurs ook vaak verbonden zijn aan accountants 
/advieskantoor en er dus een brug geslagen kan/moet worden.  
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6. VERVOLGSTAPPEN 
 

De inzichten opgedaan tijdens het ontwikkelgesprek worden meegenomen in de aanvraag voor een 
associate lectoraat Sustainable Finance & Tax. Daarnaast worden de inzichten meegenomen in de 
(door)ontwikkeling van het majorprogramma, de ontwikkeling van nieuwe FTA minoren en de 
ontwikkeling van een gezamenlijke afstudeerfase met de financieel-economische opleidingen 
Accountancy en Finance and Control.  
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