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9 Beschrijving van het onderwijs (de OWE’s) 
In dit hoofdstuk is het onderwijs van jouw opleiding beschreven in de vorm van een curriculumoverzicht en beschrijving van de 
onderwijseenheden, te beginnen bij de onderwijseenheden van de propedeuse, daarna die van de postpropedeuse en tot slot die 
van de minoren.  

 

Samenstelling curriculum FB (voltijd) 
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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 OWE’s en modules van de propedeuse, inclusief keuze OWE’s  
 

A-CLUSTER 
 

APPR – Project Product Development A-cluster (IT1)  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Project Product Development A-cluster 

Project Product Development A-cluster 

Code onderwijseenheid APPR 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, Propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P1 en P2 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 10 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 60 

Uren voorbereiding/zelfstudie 220 

Totale studentbelasting (uren) 280 
 

Ingangseisen Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.  

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

7) De leidinggevende foodspecialist is in staat om zorg te dragen voor goed 

verloop van processen / om processen te managen   

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan. 

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen. 

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

5) Commercieel handelen  

6) Communiceren  

7) Verantwoordelijkheid nemen   

8) Samenwerken  

9) Persoonlijk ontwikkelen 

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen :  

 Product Development Project             APPR-PRJ  

 Persoonlijk en Professioneel  APPR-PEP  

  

Product Development Project (PRJ)  

De opleiding Food and Business heeft gekozen voor projectonderwijs als leidende 

onderwijsvorm. Elke projectgroep gaat een nieuw gezond product op basis van 

zuivel of zuivelvervangers ontwikkelen. Twee periodes zijn beschikbaar om geheel 
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volgens plan alle stappen te doorlopen die moeten leiden tot een voorstel voor 

een nieuw gezond product op basis van zuivel of zuivelvervangers, dat ook 

werkelijk kans van slagen heeft op de Nederlandse markt. Tijdens de eerste 

periode zal de nadruk liggen op een analyse van de markt, de tweede periode 

biedt de mogelijkheid op basis van de analyse een product te ontwikkelen.   

 

Persoonlijk en professioneel (PEP) A-cluster 

PEP bij Food and Business draagt bij aan de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van de student, zodat hij/zij zich bewust is van zijn/haar 

toegevoegde waarde in het (werkende) leven. In deze OWE komt dit naar voren in 

het project door het laten zien van een ontwikkeling in de professionele houding 

bij de samenwerking met anderen. Voor PEP moeten daarnaast verschillende 

opdrachten worden gedaan waarin de student aantoont bewust bezig te zijn met 

zijn ontwikkeling op het gebied van persoon, groep en beroep.  

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 1 

Veel van hetgeen in de andere onderwijseenheden in dit cluster behandeld 

wordt, pas je toe in het project. 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting.  

Activiteiten en/of werkvormen 

Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, interactie.  

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  presentatie, praktijkleren, 

studiebegeleiding 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Literatuur die aangeboden wordt in de verschillende lessen, activiteiten en 

workshops en op OnderwijsOnline.  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Materiaal dat aangeboden wordt in de verschillende lessen, activiteiten en 

workshops op OnderwijsOnline.  

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

APPR PRJ1B.5 

Eindverslag 

De projectgroep maakt een productontwikkelingsverslag middels opdrachten op 

het gebied van Product Development, Business en Quality Management, zoals in 

de studiewijzer vermeld. Het productontwikkelingsproces is op de juiste manier 

doorlopen en de samenhang tussen de uitgewerkte opdrachten  is van 

voldoende niveau. 

APPR PRJ1B.6 

Presentatie 

De student maakt een product op basis van zuivel of zuivelvervangers dat aan de 

volgende eisen voldoet: 

- de originaliteit wordt bepaald door de mate waarin het product anders is dan 

wat er al in de schappen staat ten aanzien van: 

- het product sluit ondanks het anders zijn toch voldoende aan bij de huidige 

gewoonten, wensen en trends  

- het product voldoet aan de opdracht zoals die in de studiewijzer is 

geformuleerd. 

APPR PEP1A.8  

Persoonlijk en professioneel (PEP)  
- De student geeft blijk van een positieve ontwikkeling op persoonlijk en 

professioneel vlak, omtrent kennis van de persoon, de samenwerking in een 

groep en het latere beroep 

- De student leert een persoonlijk leerplan op te stellen en te werken volgens 

dit leerplan om zowel op persoonlijk als op professioneel vlak goed te kunnen 

functioneren, individueel en in de samenwerking met anderen.   
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Naam deeltentamen Productontwikkelingsverslag Presentatie Project 

Code deeltentamen APPR PRJ1B.5 APPR PRJ1B.6 

Tentamenvorm Eindverslag Presentatie 

Individueel / groep Groepswerk Groepswerk 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P2 P2 

Herkansing P2 P2 

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  60% van de totale OWE 40% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite.  

Voor overige toetsen geldt: 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 Opdrachten PEP A-cluster 

Code deeltentamen APPR PEP1A.8  

Tentamenvorm Portfolio  

Individueel / groep Individueel  

Aantal examinatoren 1  

Tentamenmoment P1 en P2  

Herkansing P2  

Duur tentamen  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen n.v.t.  

(Minimaal) oordeel  V  

Weging  0% van de totale OWE  

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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  

OWE APD en PEP1 zijn samengevoegd in deze nieuwe OWE APPR.  

APDPRJ1B.5 is gewijzigd in APPRPRJ1B.5 maar inhoudelijk gelijk gebleven 

APDPRJ1B.6 is gewijzigd in APPRPRJ1B.6 maar inhoudelijk gelijk gebleven 

PEP1PEP1A.8 is gewijzigd in APPRPEP1A.8 maar inhoudelijk gelijk gebleven  

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

De oude toetsstructuren worden voor het laatst aangeboden in 2020-2021. 

Indien niet behaald in 2020-2021 krijgt de student de nieuwe toetsstructuur.   
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AMA – Marketing A-cluster  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) 

Marketing A-cluster 

Marketing A-cluster 

Code onderwijseenheid AMA 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P1 en P2 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen Niet van toepassing 

  

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/ food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.  

Eindkwalificaties 
1) Concepten ontwikkelen 

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Marketing   AMA-MKT     

In deze module worden de basisbegrippen van marketing behandeld. 

 

Leerdoelen 

De student ontwikkelt kennis en vaardigheden rondom de basisbegrippen van 

marketing 

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 1 

Veel van hetgeen in de andere onderwijseenheden in dit cluster behandeld wordt, 

pas je toe in het project. 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, interactie 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  gastcolleges, online lessen 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Kotler, P. (2014). Marketing, De Esssentie (13e druk). Amsterdam: Pearson. 

ISBN: 9789043033954 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

AMA MKT1A.1 

De student: 

- kan consumentengedrag, vooral op het terrein van voeding, correct herkennen, 

beschrijven en analyseren.  

- kan factoren van invloed op consumentengedrag correct herkennen, 

beschrijven en analyseren.  
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- kan de invloed van trends en ontwikkelingen op consumentengedrag correct 

herkennen, beschrijven en analyseren. 

- legt het begrip marketing  juist uit en toont inzicht in de toepassing van het 

marketingconcept en de omgevingsfactoren die daarop van invloed zijn.  

- toont aan bekend te zijn met de onderdelen van het marketing 

planningsproces.  

- zet juist uiteen wat de belangrijkste elementen en voorwaarden zijn die een rol  

spelen bij segmentatie, doelgroepkeuze en positionering.  

- kent en begrijpt de impact van een productdefinitie vanuit een marketing 

optiek, op de invloed van het productbeleid. 

- toont kennis over en begrip van het ontwikkelingsproces van nieuwe producten  

- toont kennis over en begrip van de factoren die samenhangen met en van 

invloed zijn op de prijszetting en prijszettingstrategieën.  

AMA MKT2A.1 

De student: 

- kent de belangrijkste onderdelen van de SWOT zijn en beschrijft elk onderdeel 

correct 

- beschrijft correct de functie van SWOT in het (strategisch) portfoliobeleid van 

de organisatie 

- kent, begrijpt en beschrijft, op basis van kennis en begrip van  management en 

organisatie, adequaat sterktes en zwaktes van de interne bedrijfsprocessen en 

–cultuur, als onderdeel van de waardeketen 

- toont kennis over en begrip van  het marketing planning- en marketing-

managementproces in een organisatie die waarde schept voor haar afnemers.  

- toont kennis over en begrip van  de marketinginstrumenten, zoals beschreven 

in De Essentie om een marketingstrategie succesvol te doen zijn. 

Naam deeltentamen Marketing 1 Marketing 2 

Code deeltentamen AMA MKT1A.1 AMA MKT2A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1 T2 

Herkansing T2 T3 

Duur tentamen  90 minuten 90 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine, niet grafisch Rekenmachine, niet grafisch 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de  totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

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

zie:  www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je deelneemt aan het 

onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de bijbehorende (deel)tentamens.    

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je kunt 

je opgeven voor een groepsbespreking,  

op aanvraag ontvang je een individuele  

bespreking.  

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag ontvang 

je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

http://www.han.nl/insite
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Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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ATO – Marktonderzoek A-cluster  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Marktonderzoek A-cluster  

Marketresearch  A-cluster 

Code onderwijseenheid ATO 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode A-cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1 en 2 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.  

Eindkwalificaties 10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen:  

 Onderzoek   ATO-OND   

Deze module ondersteunt het eerste project van de opleiding Food and 

Business. Dit project heeft de naam “Product Development” meegekregen.  

In het project is het de bedoeling dat studenten een gezond product op basis 

van zuivel  of zuivelvervanger in de markt gaan zetten. Daarvoor is het belangrijk 

om in het project ervaring op te doen met de zogenoemde ontwikkel -en 

onderzoekscompetenties die nodig zijn om dit succesvol te kunnen doen (zie 

eindkwalificaties). Het gaat daarbij vooral om kennis, houding en vaardigheden 

die tot het business terrein behoren. 

 

Leerdoelen  

De student toont over de basiskennis, houding en vaardigheden te beschikken die 

tot het business terrein behoren en die hem in staat stellen onderzoek te doen, 

gegevens te analyseren en conclusies te trekken voor beleid.  

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 1 

Veel van hetgeen in de andere onderwijseenheden in dit cluster behandeld 

wordt, pas je toe in het project. 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, interactie 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Broekhoff, M., Kooiker, R., & Stumpel, H. (2015). Marktonderzoek (9e druk). 

Noordhoff. ISBN: 9789001861292 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer en PPT’s aangeboden op OnderwijsOnline  
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

ATO OND1C.1 

Na het succesvol afronden van deze module kan de student: 

- de meest voorkomende vormen van marktonderzoek onderscheiden  

- de meest voorkomende begrippen  marktonderzoek noemen 

- een eenvoudig plan van aanpak schrijven 

- een deskresearch uitvoeren 

- een eenvoudig kwantitatief onderzoek uitvoeren 

- een eenvoudig kwalitatief onderzoek uitvoeren 

- onderzoeksresultaten van kwantitatief onderzoek op de juiste wijze 

analyseren en rapporteren 

Naam deeltentamen Onderzoek 

Code deeltentamen ATO OND1C.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T1 

Herkansing T2 

Duur tentamen  90 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% van totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Tentamen ATOOND2C.1 vervalt met ingang van schooljaar 2020-2021 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
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AFO1 – Food A-cluster 1 

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Food A-cluster 1  

Food A-cluster 1 

Code onderwijseenheid AFO1  

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1  

Onderwijsperiode A-cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC  

  Aantal klokuren  

Contacturen  32 

Uren voorbereiding/zelfstudie  38 

Totale studentbelasting (uren)  70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

  

2. Inhoud en organisatie  

Beroepstaak  
1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

Eindkwalificaties  1) Concepten ontwikkelen  

Algemene omschrijving   

Binnen deze OWE vallen:   

 Consument AFO-CONS werkcollege  

 Product AFO-PRODUCT werkcollege  

 Food AFO-FOOD hoorcollege  

 

Consument  

De studenten leren met een professionele blik naar voedsel, voeding en gezondheid 

te kijken.  

 

Product  

De studenten leren een receptuur te beschrijven en ontwerpen en de kwaliteit van 

levensmiddelen te beschrijven. In de lessen zijn een aantal productgroepen 

geselecteerd die geschikt zijn om deze methodiek aan te leren.  

  

Food  

In het HC wordt de theorie besproken, overeenkomstige thema’s worden in het WC 

verder behandeld.  

De studenten leren de Food keten in kaart te brengen vanuit de consument, retail 

en productie. Studenten leren verbanden leggen tussen Food vakgebieden op het 

gebied van wettelijke eisen, beschikbaarheid, technieken, processen, 

voedingskundige en sensorische karakterisering van producten.  

Samenhang  

Het niveau van deze OWE is : 1  

Deze onderwijseenheid draagt bij aan de kennis die nodig is voor het A-cluster 

project  

Deelnameplicht onderwijs  Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting  

Activiteiten en/of werkvormen  
Hoorcolleges, werkcolleges en practica in Creative Kitchen en Product Development 

lab, werken met beroepsproducten, zelfstudie, practica.  
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Verplichte literatuur/ beschrijving 
“leerstof”  

 Stegeman N. ed. (2013). Voeding bij gezondheid en ziekte (7e druk). Noordhoff. 

ISBN: 9789001875695  

 Catsberg C.M.E. (2013). Levensmiddelenleer (6e druk). HB. ISBN: 

9789055746095  

 Van Eden, J.G., Gerritsen, W.J., Visser, T.F., & Van de Zedde, A. (2009). 

Receptenleer: Processen en technieken (6e druk). HB. ISBN: 9789055746170  

Verplichte software / verplicht 
materiaal  

 Niet van toepassing 

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

AFO FOD1B.1  

De student toont aan de basisbegrippen en toepassingen met betrekking tot 

product en proces in de Food keten, zoals vermeld in de gebruikte literatuur, te 

beheersen.  

 

Omvat AFO-CONS, AFO-FOOD en AFO-PRODUCT  

Naam deeltentamen Consument en Product  

Code deeltentamen  AFO FOD1B.1  

Tentamenvorm  Schriftelijk tentamen  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  1 

Tentamenmoment  T1  

Herkansing  T2  

Duur tentamen   120 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  Rekenmachine, niet grafisch  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100% van de totale OWE  

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldingstermijn  

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je deelneemt 

aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de bijbehorende 

(deel)tentamens.    

Nabespreking en inzage  
Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg je een individuele bespreking.   

Wijzigingen ten opzichte van vorig 
jaar   

De inhoud van de OWE AFO-FOOD-A cluster (AFO) is verdeeld over de OWE’s:  AFO1, 

AFO2, ASK 

Benaming OWE codes is aangepast om EC’s te verdelen over de verschillende 

vakken. De inhoud van de herverdeelde kennistoetsen uit de OWE  AFO is 

onveranderd.  

Datum waarop de OWE niet meer 
aangeboden wordt en 
overgangsregeling   

Niet van toepassing 

 

http://www.han.nl/insite
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AFO2 – Food A-cluster 2 

1.  Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid (OWE)   
Food A-cluster 2 

Food A-cluster 2   

Code onderwijseenheid  AFO2  

Opleiding / doelgroep  
Food and Business (FB)  

Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1  

Onderwijsperiode  A-cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 2  

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  

  Aantal klokuren  

Contacturen  32 

Uren voorbereiding/zelfstudie  38 

Totale studentbelasting (uren)  70 

   

Ingangseisen   Niet van toepassing 

  

2. Inhoud en organisatie  

Beroepstaak  
1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

Eindkwalificaties  1) Concepten ontwikkelen  

Algemene omschrijving  

Binnen deze OWE vallen:   

 Consument AFO-CONS werkcollege  

 Product AFO-PRODUCT werkcollege  

 Food AFO-FOOD hoorcollege  

Consument  

De studenten leren met een professionele blik naar voedsel, voeding en gezondheid 

te kijken.  

 

Product  

De studenten leren een receptuur te beschrijven en ontwerpen en de kwaliteit van 

levensmiddelen te beschrijven. In de lessen zijn een aantal productgroepen 

geselecteerd die geschikt zijn om deze methodiek aan te leren.  

   

Food  

In het HC wordt de theorie besproken, overeenkomstige thema’s worden in het  WC 

verder behandeld.  

De studenten leren de Food keten in kaart te brengen vanuit de consument, retail 

en productie. Studenten leren verbanden leggen tussen Food vakgebieden op het 

gebied van wettelijke eisen, beschikbaarheid, technieken, processen, 

voedingskundige en sensorische karakterisering van producten.  

Samenhang  

Het niveau van deze OWE is: 1  

Deze onderwijseenheid draagt bij aan de kennis die nodig is voor het A-cluster 

project  

Deelnameplicht onderwijs  Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting  

Activiteiten en/of werkvormen  
Hoorcolleges, werkcolleges en practica in Creative Kitchen en Product Development 

lab, werken met beroepsproducten, zelfstudie, practica  
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Verplichte literatuur/ beschrijving 
“leerstof”  

 Stegeman N. ed. (2013). Voeding bij gezondheid en ziekte (7e druk). Noordhoff. 

ISBN: 9789001875695  

 Catsberg C.M.E. (2013). Levensmiddelenleer (6e druk). HB. ISBN: 

9789055746095  

 Van Eden, J.G., Gerritsen, W.J., Visser, T.F., & Van de Zedde, A. (2009). 

Receptenleer: Processen en technieken (6e druk). HB. ISBN: 9789055746170  

 Website: EUR-Lex.europa.eu  

Verplichte software / verplicht 
materiaal  

 Niet van toepassing 

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

AFO FOD2B.1  

De student toont aan de basisbegrippen en toepassingen met betrekking tot product, 
productie, techniek, proces en veiligheid in de Food keten, zoals vermeld in de 
gebruikte literatuur, te beheersen.  
 
Omvat AFO CONS en AFO-FOOD en AFO-PRODUCT  

AFO FP2A.9  

De student toont:   
- Actieve participatie   
- Goede voorbereiding bij het practicum receptenleer en sensorisch onderzoek  
  
Omvat AFO-FOOD-P  

Naam deeltentamen  Consument en Product  Participatie  

Code deeltentamen  AFO FOD2B.1  AFO FP2A.9   

Tentamenvorm  Schriftelijk tentamen  
Participatie/ continious assessment P1 
en P2  

Individueel / groep  Individueel  Individueel  

Aantal examinatoren  1  1  

Tentamenmoment  T2  P2  

Herkansing  T3  P2  

Duur tentamen   120 minuten  n.v.t.  

Toegestane hulpmiddelen  Rekenmachine, niet grafisch  n.v.t.  

(Minimaal) oordeel   5,5  V  

Weging   100% van de totale OWE  0% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldingstermijn  

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 
intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je deelneemt 
aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de bijbehorende 
(deel)tentamens.    

Nabespreking en inzage  Individuele inzage met surveillant.   Niet van toepassing 

Wijzigingen ten opzichte van vorig 
jaar   

De inhoud van de OWE AFO-FOOD-A cluster (AFO) is verdeeld over de OWE’s: AFO1, 
AFO2, ASK 
Benaming OWE codes is aangepast om EC’s te verdelen over de verschillende vakken. 
De inhoud van de herverdeelde kennistoetsen uit de OWE  AFO is onveranderd.  

Datum waarop de OWE niet meer 
aangeboden wordt en 
overgangsregeling   

Niet van toepassing 

 

  

http://www.han.nl/insite
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ASK – Scheikunde A-cluster  

1. Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid (OWE)   
Scheikunde A-cluster   

Chemistry A-cluster 

Code onderwijseenheid  ASK  

Opleiding / doelgroep  
Food and Business (FB) 

Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1  

Onderwijsperiode  A-cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 2  

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  

  Aantal klokuren  

Contacturen  21 

Uren voorbereiding/zelfstudie  49 

Totale studentbelasting (uren)  70 

   

Ingangseisen  Niet van toepassing 

  

2. Inhoud en organisatie  

Beroepstaak  
1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

Eindkwalificaties  1) Concepten ontwikkelen  

Algemene omschrijving  

Binnen deze OWE valt:   

 Scheikunde ASK-SK werkcollege  

 

De student krijgt relevante basis kennis van scheikunde voor de 

levensmiddelensector.  

Samenhang  

Het niveau van deze OWE is : 1  

Deze onderwijseenheid draagt bij aan de kennis die nodig is voor het A-cluster 

project  

Deelnameplicht onderwijs  Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen  Hoorcolleges, werkcolleges, werken met beroepsproducten, zelfstudie, practica  

Verplichte literatuur/ beschrijving 
“leerstof”  

 Bouwens, R.E.A. (2013). Binas informatieboek VWO/HAVO (6e druk). Noordhoff. 

ISBN: 9789001817497  

 Van Eden, J.G., Gerritsen, W.J., Visser, T.F., & Van de Zedde, A. (2009). 

Receptenleer: Processen en technieken (6e druk). HB. ISBN: 9789055746170  

Verplichte software / verplicht 
materiaal  

 Scheikunde de Basis (reader 7264)  

 Scheikunde de Basis (deel 2) (reader 7454)  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

AFO SK1B.1  
De student beheerst de binnen de scheikunde gehanteerde symbolen, formules en 

begrippen voor zover zij van belang zijn binnen de Food sector.   

Naam deeltentamen  SK basis  

Code deeltentamen  AFO SK1B.1  
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Tentamenvorm  Schriftelijk tentamen  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  T2  

Herkansing  T3  

Duur tentamen   120 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  Rekenmachine, niet grafisch en Binas  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100% van de totale OWE  

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldingstermijn  

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de bijbehorende 

(deel)tentamens.    

Nabespreking en inzage  
Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van vorig 
jaar   

De inhoud van de OWE AFO-FOOD-A cluster (AFO) is verdeeld over de OWE’s: 

AFO1, AFO2, ASK 

Benaming OWE codes is aangepast om EC’s te verdelen over  de verschillende 

vakken. De inhoud van de herverdeelde kennistoetsen uit de OWE  AFO is 

onveranderd.  

Datum waarop de OWE niet meer 
aangeboden wordt en 
overgangsregeling   

Niet van toepassing 

  
  
 
 

  

http://www.han.nl/insite
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IN1  – SKILLS: Nederlands  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
SKILLS: Nederlands 

SKILLS: Dutch 

Code onderwijseenheid IN1 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode A-cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1 en 2 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 48 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  A1 niveau 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.  

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

Eindkwalificaties 
5) Commercieel handelen  

6) Communiceren  

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Nederlands                 IN1-NED    

 

In de modulen Nederlands 1 en 2 komen spelling, interpunctie, stijl, 

basisgrammatica en commerciële zakelijke correspondentie aan bod.  

In periode 1 worden wekelijks spelling-, interpunctie-, stijl- en 

grammaticaonderwerpen besproken. 

In periode 2 wordt er wekelijks theorie behandeld en wordt er geoefend met het 

schrijven van (onderdelen van) een wervende brief. 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is : 1 

Niet van toepassing 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, bestuderen theorie, oefententamens, interactie 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie.  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Powerpoints (digitaal beschikbaar via OnderwijsOnline) 

 Studenten schaffen een account aan via www.hogeschooltaal.nl  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Licentie hogeschooltaal 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

IN1 NED1A.2 

De student: 

- past de regels voor de werkwoordspelling toe 

- past de regels voor interpunctie juist toe 

- past de regels voor de algemene spelling juist toe 

- past de regels voor correct woordgebruik en correcte zinsbouw juist toe 

http://www.hogeschooltaal.nl/
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IN1 NED2A.2 
De student kan volgens de AIDA-formule een wervende brief schrijven die qua 

structuur, spelling en stijl correct is. 

Naam deeltentamen Nederlands 1 Nederlands 2 

Code deeltentamen IN1 NED1A.2 IN1 NED2A.2 

Tentamenvorm Computertoets PC tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P1 T2 

Herkansing P2 T4 

Duur tentamen  60 minuten 120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

 Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 
intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 
deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 
bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Inzage online, nabespreking 
eerste kans in P1  

Individuele inzage met surveillant, je kunt 
je opgeven voor een groepsbespreking, op 
aanvraag krijg je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

De domeincompetenties 8 & 9 zijn niet meer opgenomen in de OWE 
beschrijving. Deze worden niet afgetoetst in de OWE en zijn onnodig opgenomen 
in deze OWE beschrijving in het OS/OER van 2019-2020. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling 

Niet van toepassing 

 
 
 
 
 
  

http://www.han.nl/insite
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IEN1  – SKILLS: Engels 1  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
SKILLS: Engels 1 

SKILLS: English 1 

Code onderwijseenheid IEN1 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode A-cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1 en 2 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 13,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 56,5 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  A1 niveau 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

Eindkwalificaties 
6) Communiceren  

8) Samenwerken  

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Engels   IEN1-ENG 

 

De module Engels richt zich op een toepassing in zakelijke context van de 

grammaticale kennis en het zakelijke vocabulaire. Daarbij komen business 

culture en zakelijke omgangsnormen aan bod.   

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is : 1 

Niet van toepassing 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen 
Kennisclips, oefenopgaven, interactie, werkcolleges, presenteren, 

spreekoefeningen, schrijfopdrachten  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Van der Voort, P.J.. Basic Business Grammar (2e druk). Walva. ISBN: 

9789066753754 

 Marttin, R.K.M. Engels idioom voor het EAO (2e druk). ISBN: 9789066753174 

 Studenten schaffen een account aan via www.hogeschooltaal.nl 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Licentie hogeschooltaal 

 reader IEN1 – SKILLS: Engels 1 

 
 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

IEN1 ENG1A.2 
De student: 

- past de Engelse grammatica correct toe 

IEN1 ENG2B.1 
De student: 

- past de Engelse grammatica correct toe 

http://www.hogeschooltaal.nl/
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- geeft de correcte vertaling van Engels zakelijk idioom  in het Nederlands en 

andersom. 

Naam deeltentamen Engels grammatica  Portfolio Business English 

Code deeltentamen IEN1 ENG1A.2 IEN1 ENG2B.1 

Tentamenvorm PC tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P1 P2 

Herkansing P2 P2 

Duur tentamen  60 minuten 30 minuten 

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

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van totale OWE 50% van totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 
intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor Hogeschooltaaltoets toelichting van 
docent. Voor overige toetsen geldt: als je deelneemt aan het onderwijs ben je 
automatisch aangemeld voor de bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Inzage online, nabespreking eerste 
kans in P1 

Inzage online, individuele nabespreking 
op aanvraag 

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Toetscode IEN1ENG1B.1 wijzigt naar IEN1ENG1A.2 van schriftelijk tentamen naar 
een PC tentamen. Inhoudelijk blijven de toetsen gelijk.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
 
  

http://www.han.nl/insite


 

 

 

25 
 

ID1 – SKILLS: Duits 1 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid  
Skills: Duits 1  

Skills : German 1 

Code onderwijseenheid ID1 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode A-cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1 en 2 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  A1 niveau 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling. 

Eindkwalificaties 
6) Communiceren 

9) Persoonlijk ontwikkelen   

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Duits    ID1-DEU 

 

In Duits komen de taalvaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken volgens 

het Europees Referentie Kader op A1 / A2-niveau aan bod. 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is : 1 

Niet van toepassing 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten 

Hoorcolleges, werkcolleges 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Sander, I. DaF im Unternehmen A1, Kurs- und Übungsbuch (1e druk). 

Stuttgart: Klett Verlag. ISBN: 9783126764407. 

 Klett, E. DaF im Unternehmen A2, Kurs- und Übungsbuch (1e druk). Stuttgart: 

Klett Verlag. ISBN: 9783126764452. 

 Wolters. Duits in je pocket (1e druk). Noordhoff. ISBN 9789001780173 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiemateriaal op OnderwijsOnline 

 Studiewijzer  
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

ID1 DEU1A.1 

- Woordenschat: de student past de verworven woordenschat toe in een (semi-) 

zakelijke context. 

- Grammatica: de student past de grammatica toe in een (semi-) zakelijke 

context. 

- Leesvaardigheid: de student leest teksten zoals korte notities, kleine 

advertenties, alledaagse instructies op informatieborden enz. en vult correct de 

passende woorden in. 

- Schrijfvaardigheid: de student vult op correcte wijze eenvoudige formulieren in 

en schrijft een korte (persoonlijke) tekst in relatie tot de (semi) zakelijke 

context. 

Naam deeltentamen Duits 1 

Code deeltentamen ID1 DEU1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T2 

Herkansing T4 

Duur tentamen  120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de bijbehorende 

(deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven voor een groepsbespreking, op 

aanvraag krijg je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
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II1  – SKILLS : Internationaliseren 1 

 Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Skills : Internationaliseren 1 

Skills: Internationalisation 1 

Code onderwijseenheid II1 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode A-cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1 en 2 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

 Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 
6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal   zaken te 

doen. 

Eindkwalificaties 6) Communiceren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Internationaliseren  II1-INT 

 

In deze OWE komt theorie over cultuur(-verschillen) en interculturele 

communicatie aan bod met een focus op het Duitstalige gebied. 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is : 1 

Niet van toepassing 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting.  

Activiteiten en/of werkvormen Opdrachten, hoor- en werkcolleges, zelfstudie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Browaeys, M.-J. & Price, R. (2019). Understanding cross-cultural management 

(4e druk). Harlow: Pearson. ISBN: 978-1-292-20497-0 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Artikelen op OnderwijsOnline en studiewijzer 

 

 Tentaminering                           

Beoordelingscriteria  

II1 INT1A.1 

Na het succesvol afronden van deze module moet je in staat zijn om de 

belangrijkste theoretische modellen op het gebied van cultuur, cultuurverschillen, 

interculturele communicatie en intercultureel zakendoen correct te beschrijven.  

 

Daarnaast heb je kennis over Duitsland op het gebied van:  

- algemene kennis, o.a. wat betreft politiek, geografie en geschiedenis 

- de cultuur en (eet-)gewoontes  

- de economie en de belangrijkste economische sectoren 

- communicatie en manier van zakendoen 

- de levensmiddelhandel en de belangrijkste levensmiddelproducenten 

Naam deeltentamen Regio, structuur en cultuur  
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Code deeltentamen II1 INT1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T2 

Herkansing T3 

Duur tentamen  90 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de bijbehorende 

(deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven voor een groepsbespreking, op 

aanvraag krijg je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

We gebruiken van het boek van Browaeys nu de 4e druk ipv de 3e druk 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

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

BBPR – Project Business B-cluster 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Project Business B-cluster 

Project Business B-cluster 

Code onderwijseenheid BBPR 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, propedeuse, B Cluster, niveau 1  

Onderwijsperiode B Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 63 

Uren voorbereiding/zelfstudie 147 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/ food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

2) De strategische foodspecialist is in staat om een strategisch plan op te 

stellen.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

7) De leidinggevende foodspecialist is in stat om zorg te dragen voor goed 

verloop van processen / om processen te managen.  

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan. 

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen. 

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

2) Strategie ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken 

7) Verantwoordelijkheid nemen    

8) Samenwerken 

9)  Persoonlijk ontwikkelen  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen:  

 Project Business B-cluster  BBPR-PRJ 

 Persoonlijk en Professioneel  BBPR-PEP  

 

Project Business (PRJ)  

Studenten ontwikkelen hun kennis en vaardigheden aan de hand van casuïstiek 

waarbij strategische marketing centraal staat. Ze maken een analyse en stellen 
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vervolgens een implementatieplan op.   

 

Persoonlijk en professioneel (PEP) B-cluster 

PEP bij Food and Business draagt bij aan de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van de student, zodat hij/zij zich bewust is van zijn/haar 

toegevoegde waarde in het (werkende) leven. In deze OWE komt dit naar voren in 

het project door het laten zien van een ontwikkeling in de professionele houding 

bij de samenwerking met anderen. Voor PEP moeten daarnaast verschillende 

opdrachten worden gedaan waarin de student aantoont bewust bezig te zijn met 

zijn ontwikkeling op het gebied van persoon, groep en beroep.   

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 1 

De modules BTO-OND, BMA-MKT, BBE-BEC, BTO-SO en BFB-FOD en IN2-PRC zijn 

flankerend. 

Deelnameplicht onderwijs Voor het project geldt een aanwezigheidsplicht 

Activiteiten en/of werkvormen 

Opdrachten, presenteren, oefenopgaven 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  presentatie, gastcolleges, praktijkleren, 

studiebegeleiding, pitchpresentatie en intervisie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Visser, M. (2015). E-business (1e druk). Noordhoff. ISBN: 9789001811235 

 Kotler, P. (2014). Marketing, De Esssentie (13e druk). Amsterdam: 

Pearson. ISBN: 9789043033954 

 Literatuur die op OnderwijsOnline aangeboden wordt 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering                        

Beoordelingscriteria  

BBPR PRJ1A.5 

De student levert een analyse-rapport op dat: 

- een helder en eenduidig beschreven opdracht bevat; 

- een goede afnemersanalyse bevat; 

- een goede bedrijfstakanalyse bevat; 

- een heldere concurrentie-analyse bevat; 

- een goede distributie-analyse bevat; 

- een SWOT analyse met een strategic intent bevat 

BBPR PRJ2A.5 

De student: 

- levert een inleg van een implementatierapport op dat alle belangrijkste 

bevindingen, gemaakte keuzes en motivatie, inclusief de gebruikte bronnen 

omvat, met daarbij ook aandacht voor de financiële onderbouwing en 

distributie 

- schrijft tevens een groeps- en individuele reflectie 

- presenteert toegepaste theorie 

BBPR PEP1A.8 

De student: 

- geeft blijk van een positieve ontwikkeling op persoonlijk en professioneel 

vlak, omtrent kennis van de persoon, de samenwerking in een groepen het 

latere beroep 

- kan reflecteren op de eigen ontwikkeling die de student heeft doorgemaakt 

gedurende het eerste studiejaar. 

Naam deeltentamen Analyserapport Managementsamenvatting 

Code deeltentamen BBPR PRJ1A.5 BBPR PRJ2A.5 

Tentamenvorm Inleveropdracht Presentatie 
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Individueel / groep Groepswerk Groepswerk 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P3 P4 

Herkansing P3 P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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 Opdrachten PEP B-cluster 

Code deeltentamen BBPR PEP1A.8 

Tentamenvorm Portfolio en mondeling 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P3 en P4 

Herkansing P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  V 

Weging  0% van de OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de intekenperiode zie: 

www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je deelneemt aan het 

onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de bijbehorende (deel)tentamens.  

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  

OWE BPB en PEP2 zijn samengevoegd in deze nieuwe OWE BBPR.  

- BPBPRJ1A.5 is gewijzigd in BBPRPRJ1A.5 maar inhoudelijk gelijk gebleven 

- BPBPRJ2A.5 is gewijzigd in BBPRPRJ2A.5 maar inhoudelijk gelijk gebleven 

- PEP2PEP1A.8 is gewijzigd in BBPRPEP1A.8 maar inhoudelijk gelijk gebleven.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

De oude toetsstructuren worden voor het laatst aangeboden in 2020-2021. 

Indien niet behaald in 2020-2021 krijgt de student de nieuwe toetsstructuur. 

 
  

http://www.han.nl/insite
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BMA – Marketing B-cluster  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Marketing B-cluster 

Marketing B-cluster  

Code onderwijseenheid BMA 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, propedeuse, B Cluster, niveau 1  

Onderwijsperiode B Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 42 

Uren voorbereiding/zelfstudie 28 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/ food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

2) De strategische foodspecialist is in staat om een strategisch plan op te 

stellen.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

2) Strategie ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen:  

 Marketing   BMA-MKT 

Studenten ontwikkelen hun kennis en vaardigheden rondom e-business. 

 

Leerdoelen  

De student kan begrippen op het gebied van E-commerce, zoals deze vermeld 

staan in de te bestuderen hoofdstukken van Visser, M.; E-Business benoemen. 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 1 

Deze module is ondersteunend aan de OWE BPB 

Deelnameplicht onderwijs Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht 

Activiteiten en/of werkvormen 

Opdrachten, presenteren, oefenopgaven 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  presentatie, gastcolleges, praktijkleren, 

studiebegeleiding, pitchpresentatie en intervisie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Visser, M. (2015). E-business (1e druk). Noordhoff. ISBN: 9789001811235 

 Kotler, P. (2014). Marketing, De Esssentie (14e  druk). Amsterdam: 

 Pearson. ISBN: 978-90-430-3652-8 

 Literatuur die op OnderwijsOnline aangeboden wordt  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer 

 
 



 

 

 

33 
 

3. Tentaminering                        

Beoordelingscriteria  

BMA MKT1B.1 

De student: 

- legt de begrippen rondom E-Commerce (zoals benoemd in het boek van 

Visser) juist uit en past ze correct toe 

- kent het Business Model Canvas en kan dit toepassen. 

- weet waar een juiste strategie aan moet voldoen en weet deze te 

formuleren in een context van een E-commerce bedrijf 

- analyseert de afnemers en potentiële afnemers van een E-commerce bedrijf 

adequaat met behulp van de gangbare modellen 

- zet de bedrijfstakanalyse voor een bedrijf adequaat op met bijv. de DESTEP 

analyse  

- kent de juiste onderdelen van een concurrentenanalyse en voert de 

concurrentenanalyse voor een bedrijf adequaat uit 

- formuleert uit de conclusies van de SWOT analyse relevante opties en 

destilleert daar een passende strategie uit 

BMA MKT2B.1 

De student: 

- legt de begrippen rondom e-commerce juist uit en past ze correct toe 

- legt de begrippen rondom het prijsbeleid juist uit en past ze correct toe 

- legt de begrippen rondom het (online) communicatiebeleid en 

consumentengedrag juist uit en past ze correct toe 

- stelt een adequaat implementatieplan op voor uitvoering van het 

marketingbeleid (w.o. marketing mix) 

- stelt een adequaat evaluatietraject op voor de implementatie van het 

marketingbeleid 

- legt bovengenoemde begrippen correct uit en past ze correct toe in een e-

business context 

Naam deeltentamen Marketing 1 Marketing 2 

Code deeltentamen BMA MKT1B.1 BMA MKT2B.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T3 T4 

Herkansing T4 T5 

Duur tentamen  120 minuten 120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine, niet grafisch Rekenmachine, niet grafisch 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

http://www.han.nl/insite
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groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Voor Marketing, De Esssentie van P. Kotler, P. wordt nu de 14e druk gebruikt in 

plaats van de 13e druk. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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BBE – Bedrijfseconomie  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Bedrijfseconomie  

Business Economics 

Code onderwijseenheid BBE 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, propedeuse, B Cluster, niveau 1  

Onderwijsperiode B Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 
10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te                 

verzamelen 

Eindkwalificaties 10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Bedrijfseconomie   BBE-BEC 

 

In deze onderwijseenheid staat de economische bedrijfshuishouding centraal.  

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 1 

Veel van hetgeen in de andere onderwijseenheden in dit cluster behandeld 

wordt, pas je toe in het project. 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcolleges,  zelfstudie,  gastcolleges 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Bakker, J. (2018). Bedrijfseconomie in de praktijk (5e druk). Concept 

Uitgeefgroep. ISBN: 9789491743924 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

BBE BEC1B.1 

De student: 

- kent en begrijpt basisbegrippen van bedrijfseconomie zoals indelingen van 

organisaties en rechtsvormen zoals verwoord in Bedrijfseconomie in de 

praktijk (Bakker J.) 

- kent en begrijpt de werking van de drie overzichten: balans, resultaten-

rekening en liquiditeitsoverzicht en kan deze in eenvoudige vorm opstellen 

(conform voorbeelden in Bedrijfseconomie in de praktijk (Bakker J.))  

- kent en begrijpt indeling van verschillende kostensoorten, break-even 

analyse en kan een kostprijsberekening maken van een homogeen product.  

BBE BEC2B.1 

De student: 

- kent en begrijpt de basisbegrippen van bedrijfseconomie correct ten 

aanzien van keuze voor verschillende vermogensvormen en de financiële 
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besturing van een organisatie, zoals verwoord in Bedrijfseconomie in de 

praktijk (Bakker J.) 

- kent en begrijpt verschillende methodes van integrale kostprijsberekening 

en kan basisberekeningen maken (naar voorbeeld van het boek 

Bedrijfseconomie in de Praktijk van Bakker J.) 

- kent en begrijpt bezettings- en budgetverschillen en kan deze in eenvoudige 

vorm berekenen (naar voorbeeld van het boek Bedrijfseconomie in de 

Praktijk van Bakker J.) 

Naam deeltentamen Bedrijfseconomie deel 1 Bedrijfseconomie deel 2 

Code deeltentamen BBE BEC1B.1 BBE BEC2B.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T3 T4 

Herkansing T4 T5 

Duur tentamen  120 minuten 120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine, niet grafisch Rekenmachine, niet grafisch 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van totale OWE 50% van totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ 
aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Individuele inzage met surveillant, je kunt 

je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Beoordelingscriteria zijn specifieker verwoord (zowel BBEBEC1B.1 als 

BBEBEC2B.1.  

Van het boek wordt nu de 5e druk voorgeschreven, deze vervangt de 4e druk.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 

  

http://www.han.nl/insite
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BTO  – Onderzoek B-cluster  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Onderzoek B-cluster 

Research B-cluster 

Code onderwijseenheid BTO 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, propedeuse, B Cluster, niveau 1  

Onderwijsperiode B Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 40 

Uren voorbereiding/zelfstudie 30 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 
10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te                 

verzamelen 

Eindkwalificaties 10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen:  

 Onderzoek   BTO-OND 

 Sensorisch onderzoek  BTO-SO 

 

In deze onderwijseenheid staat onderzoek doen en sensorisch onderzoek 

centraal. 

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is : 1 

Veel van hetgeen in de andere onderwijseenheden in dit cluster behandeld 

wordt, pas je toe in het project. 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor deze OWE geen aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, practica 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  gastcolleges 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Broekhoff, M., Kooiker, R., & Stumpel, H. (2015). Marktonderzoek (9e druk). 

Groningen: Noordhoff. ISBN: 9789001861292 

 Brinkman, J. (2020). Proeven van Succes (6e druk), Noordhoff. ISBN: 

9789081923316? (boek komt in augustus uit) 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 EyeQuestion  

 Studiewijzer en PPT’s aangeboden op OnderwijsOnline 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

BTO OND1A.1 

Na het succesvol afronden van deze module kan de student:  

- de theorie over het plan van aanpak, steekproeven, enquêtes en 

meetniveaus juist toepassen 

- analyses uit SPSS adequaat interpreteren en beoordelen 

- onderzoeksresultaten op de juiste wijze rapporteren 

BTO SO1A.1 
De student toont aan de basisbegrippen en toepassingen met betrekking tot 

sensorisch onderzoek, zoals vermeld in de gebruikte literatuur, te beheersen.  
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Naam deeltentamen Toets onderzoek 2 Toets Sensorisch onderzoek 

Code deeltentamen BTO OND1A.1 BTO SO1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T3 T4 

Herkansing T4 T5 

Duur tentamen  120 minuten 90 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine, niet grafisch Rekenmachine, niet grafisch 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ 
aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je kunt 

je opgeven voor een groepsbespreking, op 

aanvraag krijg je een 

individuele bespreking.  

Individuele inzage met 

surveillant, je kunt je opgeven voor 

een groepsbespreking, op aanvraag 

krijg je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Van het boek Proeven van Succes wordt nu de 6e druk voorgeschreven, deze 

vervangt de 5e druk 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
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BFB1 – Food B-cluster 1  

1.  Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid (OWE)   
Food B-cluster 1   

Food B-cluster 1 

Code onderwijseenheid  BFB1  

Opleiding / doelgroep  
Food and Business (FB)  

Voltijd, propedeuse, B Cluster, niveau 1  

Onderwijsperiode  B Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3  

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  

  Aantal klokuren  

Contacturen  42 

Uren voorbereiding/zelfstudie  28 

Totale studentbelasting (uren)  70 
 

Ingangseisen   Niet van toepassing 

  

2. Inhoud en organisatie  

Beroepstaak  

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.   

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid   

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen  

Eindkwalificaties  

1) Concepten ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen   

10) Analyseren  

Algemene omschrijving  

Binnen deze OWE vallen:   

 Food   BFB-FOOD  

 Levensmiddelenchemie BFB-SK      

  

Food 

In de lessen worden productgroepen behandeld. Een verdieping in samenstelling, 

bewerking en sensorische eigenschappen worden onder andere behandeld.  

  

Levensmiddelenchemie  

De studenten verdiepen zich in de naamgeving, eigenschappen en mogelijke 

reacties van eiwitten, vetten, koolhydraten en water in levensmiddelen. Met behulp 

van deze kennis van levensmiddelenchemie kunnen studenten eigenschappen van 

voedsel verklaren en het effect op kwaliteit en eigenschappen van het eindproduct 

verklaren. Kennis van de levensmiddelenchemie maakt een gerichte 

productontwikkeling mogelijk op wetenschappelijke basis.  

Samenhang  

Het niveau van deze OWE is: 1  

Deze onderwijseenheid draagt bij aan de kennis die nodig is voor het B-cluster 

project  

Deelnameplicht onderwijs  Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting  

Activiteiten en/of werkvormen  
Hoorcolleges, werkcolleges werken met beroepsproducten, zelfstudie, practicum, 

online lessen, bijlessen scheikunde  
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Verplichte literatuur/ beschrijving 
“leerstof”  

 Bouwens, R.E.A. (2013). Binas informatieboek VWO/HAVO (6e druk). 

Noordhoff. ISBN: 9789001817497  

 Catsberg C.M.E. (2013). Levensmiddelenleer (6e druk). HB. ISBN: 

9789055746095  

 Van Eden, J.G., Gerritsen, W.J., Visser, T.F., & Van de Zedde, A. (2009). 

Receptenleer: Processen en technieken (6e druk). HB. ISBN: 9789055746170  

 Stegeman N. ed. (2013). Voeding bij gezondheid en ziekte (6e druk). 

Noordhoff. ISBN: 9789001823498  

Verplichte software / verplicht 
materiaal  

 Dictaat levensmiddelenchemie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2008  

 Dictaat Scheikunde de basis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2018  

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

BFB FOD1B.1  

De student toont aan:  

- kennis van bewerkingstechnieken en het effect op kwaliteit, veiligheid van 

grondstoffen te beheersen  

- kennis over structuur, eigenschappen en toepassing van bulkstoffen of 

polymeren of macromoleculen (zoals in semester 1) te beheersen.  

  

Omvat BFO-FOOD en BFO-SK  

Naam deeltentamen  Tentamen Food en Scheikunde 

Code deeltentamen  BFB FOD1B.1  

Tentamenvorm  Schriftelijke toets  

Individueel / groep  Individueel  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  T3  

Herkansing  T4  

Duur tentamen   120 minuten  

Toegestane hulpmiddelen  Rekenmachine, niet grafisch en Binas  

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100% van de totale OWE  

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/  
aanmeldingstermijn  

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je deelneemt 

aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de bijbehorende 

(deel)tentamens.     

Nabespreking en inzage  
Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van vorig 
jaar   

De inhoud van de OWE BFB-FOOD-B cluster (BFB) is verdeeld over de OWE’s: BFB1 

en BFB2 

Benaming OWE codes is aangepast om EC’s te verdelen over de verschillende 

vakken. De inhoud van de herverdeelde kennistoetsen uit de OWE  BFB is 

onveranderd.  

Datum waarop de OWE niet meer 
aangeboden wordt en 
overgangsregeling   

 Niet van toepassing 

http://www.han.nl/insite
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BFB2 – Food B-cluster 2   

1.  Algemene informatie  

Naam onderwijseenheid (OWE)   
Food B-cluster 2   

Food B-cluster 2 

Code onderwijseenheid  BFB2  

Opleiding / doelgroep  
Food and Business (FB)  

Voltijd, propedeuse, B Cluster, niveau 1  

Onderwijsperiode  B Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 4  

Studiepunten/  
studielast  

Studiepunten: 2,5 EC  

  Aantal klokuren  

Contacturen  42 

Uren voorbereiding/zelfstudie  28 

Totale studentbelasting (uren)  70 

  

Ingangseisen   Niet van toepassing 

  

2. Inhoud en organisatie  

Beroepstaak  

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.   

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid   

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen  

Eindkwalificaties  

1) Concepten ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen   

10) Analyseren  

Algemene omschrijving  

Binnen deze OWE vallen:   

 Food  BFB-FOOD  

 Product  BFB-PROD  

 

Product   

De studenten leren op basis van chemische veranderingen in levensmiddelen 

tijdens bewaren, bereiding en bewerking, het effect op kwaliteit en houdbaarheid 

te beschrijven.   

 

Food  

De studenten leren een productspecificatie te beschrijven en ontwerpen rekening 

houdend met grondstoffen, technieken, processen en veiligheid.   

In de lessen zijn een aantal productgroepen geselecteerd die geschikt zijn om deze 

methodiek aan te leren.   

  

OWE BFB2  

De Food keten in kaart brengen vanuit toeleveranciers, productie, distributie, retail 

en consument.  Studenten leren verbanden leggen tussen Food vakgebieden op het 

gebied van wettelijke eisen, voedselveiligheid, beschikbaarheid, technieken, 

processen, verpakking, voedingskundige, sensorische en chemische karakterisering 

van producten.  

Samenhang  Het niveau van deze OWE is : 1  
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Deze onderwijseenheid draagt bij aan de kennis die nodig is voor het B-cluster 

project  

Deelnameplicht onderwijs  Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting  

Activiteiten en/of werkvormen  
Hoorcolleges, werkcolleges werken met beroepsproducten, zelfstudie, practicum, 

online lessen, bijlessen scheikunde  

Verplichte literatuur/ beschrijving 
“leerstof”  

Niet van toepassing 

Verplichte software / verplicht 
materiaal  

Niet van toepassing 

  

3. Tentaminering  

Beoordelingscriteria    

BFB FOD1B.5   

De student is in staat:   

- op basis van een analyse van de Food keten oplossingen te bedenken  

- om de samenhang van de kennis te gebruiken in een food situatie 

- info te kunnen verzamelen om juiste keuzes te kunnen maken bij advisering 

over het beleid in de food setting 

 

Omvat BFB-FOOD en BFB-PRODUCT  

Naam deeltentamen  Groepsopdracht Food en Product  

Code deeltentamen  BFB FOD1B.5  

Tentamenvorm  Inleveropdracht  

Individueel / groep  Groepswerk  

Aantal examinatoren  1  

Tentamenmoment  P4  

Herkansing  P4  

Duur tentamen   Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen  Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel   5,5  

Weging   100% van de totale OWE  

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/  
aanmeldingstermijn  

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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   

De inhoud van de OWE BFB-FOOD-B cluster (BFB) is verdeeld over de OWE’s: BFB1 

en BFB2 

Benaming OWE codes is aangepast om EC’s te verdelen over de verschillende 

vakken. De inhoud van de herverdeelde kennistoetsen uit de OWE  BFB is 

onveranderd.  

Datum waarop de OWE niet meer 
aangeboden wordt en 
overgangsregeling   

 Niet van toepassing 

http://www.han.nl/insite
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BFQ – Food Quality B-cluster  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Food Quality B-cluster  

Food Quality B-cluster 

Code onderwijseenheid BFQ 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, propedeuse, B Cluster, niveau 1  

Onderwijsperiode B Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen  

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

3) Beleid ontwikkelen  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Kwaliteitsmanagement  BFQ 

 

De student leert de basisbeginselen van kwaliteitsmanagement, het belang van 

kwaliteitsmanagement in algemene zin en kwaliteitsmanagement bij een 

foodbedrijf. 

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is : 1 

Deze onderwijseenheid draagt bij aan de kennis die nodig is voor het project in 

de OWE BPB 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Documenten / artikelen op onderwijsonline 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

BFQ QM1A.1 

De student kan:  

- de basisbeginselen van kwaliteitszorg benoemen 

- een inhoudelijke beschrijving geven van het begrip kwaliteit en uitleggen 

waarom kwaliteit in een foodproductiebedrijf zo belangrijk is 

- een inhoudelijke beschrijving geven van het begrip productkwaliteit’, het 

belang van een productspecificatie duiden, verschillende kwaliteitsaspecten 
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van een product benoemen en toelichten, de term kwaliteit beschrijven in 

relatie tot food en non-foodproducten   

- een inhoudelijke beschrijving geven van de begrippen proces en 

proceskwaliteit, het belang van procesbeheersing duiden en hierbij een 

basisprocesomschrijving opstellen 

- uitleggen wat systeemkwaliteit is, een organisatiestructuur inhoudt, en 

uitleggen wat een strategie, doelstellingen en een beleid is  

- kent de basisbegrippen van verander- en verbetermanagement en soft 

skills, kan het verschil tussen en het belang van harde en zachte kant van 

kwaliteitsmanagement noemen 

- kan uitleggen uit welke onderdelen een KAM-management bestaat, kan 

basisbegrippen en beginselen van MVO en duurzaamheid beschrijven en 

toelichten 

Naam deeltentamen Tentamen Quality Management 

Code deeltentamen BFQ QM1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijke toets 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T4 

Herkansing T5 

Duur tentamen  90 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ 
aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

  

http://www.han.nl/insite
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IN2 – Skills:  Professionele communicatie 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Skills: Professionele communicatie 

Skills: Professional Communication 

Code onderwijseenheid IN2 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, Propedeuse, B-Cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode B-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 12 

Uren voorbereiding/zelfstudie 58 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.    

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.   

Eindkwalificaties 
5) Commercieel handelen    

6) Communiceren   

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Professionele Communicatie IN2-PRC 

 

De student kan zichzelf profileren door een overtuigend verhaal te presenteren, 

zowel in een mondelinge presentatie als in een opiniestuk dat de mogelijkheid 

heeft online te worden geplaatst. 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 1 

Deze onderwijseenheid IN2 volgt op IN1 uit het A-cluster.  

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE geen aanwezigheidsverplichting. 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, interactie   

werkcolleges, zelfstudie,    
Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Literatuur op OnderwijsOnline 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

IN2 PRC1A.5 

De student:  

- kan een presentatie geven die juist is qua verstaanbaarheid, formuleringen, 

non-verbale aspecten, overtuigingskracht, verhalende aspecten, opbouw, 

gebruik van hulpmiddelen  

- weet zich door zijn presentatie te profileren 

- kan een opiniestuk schrijven dat juist is qua verhalende aspecten, opbouw, 

tekstelementen, taalgebruik 
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- laat door zijn opiniestuk zien waar hij voor staat 

Naam deeltentamen Professionele communicatie 

Code deeltentamen IN2 PRC1A.5 

Tentamenvorm Inleveropdracht en presentatie 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P3 

Herkansing P3 

Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% van  de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ 
aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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  

- De ingangseis IN1 A-cluster is komen te vervallen.  

- De domeincompetenties 8 & 9 zijn niet meer opgenomen in de OWE 

beschrijving. Deze worden niet afgetoetst in de OWE en zijn onnodig 

opgenomen in deze OWE beschrijving in het OS/OER van 2019-2020. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
 
  

http://www.han.nl/insite
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IEN2 – Skills: Engels 2  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
SKILLS: Engels 2  

SKILLS: English 2 

Code onderwijseenheid IEN2 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Propedeuse, B-Cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode 
B-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode  3+4. 

 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  A-cluster C1 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

6)  De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

8)  De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

Eindkwalificaties 
6) Communiceren  

8) Samenwerken  

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Engels      IEN2-ENG 

 

De module Engels in periode 3 richt zich op een toepassing in zakelijke context 

van de kennis van de grammatica en het zakelijk idioom.  Daarbij komen diverse 

onderwerpen en werkvormen aan bod. Engels in periode 4 richt zich op de 

spreekvaardigheid van het Engels en de uitspraak van het Engels.  

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 1 

Deze onderwijseenheid IEN2 volgt op IEN1 uit het A-cluster. In het 2e jaar volgen 

nog IEN3 en IEN4. 

Deelnameplicht onderwijs Voor periode 3 geldt een aanwezigheidsverplichting.  

Activiteiten en/of werkvormen 

In periode 3 opdrachten maken , presenteren, maken advertorials, lezen 

teksten, voorbereiden discussie/debat, voorbereiden foodgerelateerd idioom en 

in receptuur uitwerken,  kookinstructies/workshops maken en verwerken in 

portfolio.  

In periode 4 krijgen studenten opdrachten in spreek- en luistervaardigheid en 

uitspraak. Hij/zij komt met het voorbereide huiswerk en gemaakte opdrachten 

naar de colleges en past het toe tijdens de werkcolleges. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Handout Food &Business IEN2 English 3 en English 4  
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

IEN2 ENG3A.8 

De student werkt in groep aan opdrachten voor het portfolio en past hierbij 

kennis van grammatica, leesvaardigheid, discussievaardigheid , 

schrijfvaardigheid en idioom toe in Food and Business gerelateerde producten.  

IEN2 ENG4B.4 
De student voert adequaat een kort zakelijke gesprek met aandacht voor de 

specifieke Engelse conventies in de zakelijke communicatie. 

Naam deeltentamen Portfolio Engels Mondeling Engels 

Code deeltentamen IEN2 ENG3A.8 IEN2 ENG4B.4 

Tentamenvorm Portfolio Mondeling tentamen 

Individueel / groep Groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P3   P4 

Herkansing In overleg met docent In overleg met docent 

Duur tentamen  Niet van toepassing 20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Woordenboek N-E/E-N 

(Minimaal) oordeel  V 5,5 

Weging  0% van de totale OWE 100% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je 

in via Alluris, voor de 

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. 

Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je 

automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

In overleg met docent 

Nabespreking en inzage 

Schriftelijk onderbouwde feedback met 

mondelinge toelichting, indien gewenst 

tijdens een individuele bespreking in 

overleg met docent.  

In overleg met docent 

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

De inhoud en toetsing t.o.v. IC2 ENG3A is volledig veranderd. Bestuderen 

specifieke grammatica en idioom vervalt. De studenten werken tijdens de lessen 

aan portfolio. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 

  

http://www.han.nl/insite
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ID2 – Skills: Duits 2 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Skills: Duits 2 

Skills: German 2 

Code onderwijseenheid ID2 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Propedeuse, B-Cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode B-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode  3 en 4.  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen A-cluster ID1 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling. 

Eindkwalificaties 
6) Communiceren 

9) Persoonlijk ontwikkelen   

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Duits   ID2-DEU 

 

In deze module Duits komen de taalvaardigheden lezen, luisteren, schrijven en 

spreken op A2-niveau aan bod. De meest actuele informatie staat op 

OnderwijsOnline. 

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 1 

Deze onderwijseenheid ID2 volgt op ID1 uit het A-cluster. In het 2e jaar volgen 

nog ID3 en ID4. 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting.  

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten    

Hoorcolleges, werkcolleges 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Klett, E. DaF im Unternehmen A2, Kurs- und Übungsbuch (1 e druk). Stuttgart: 

Klett Verlag. ISBN: 9783126764452 

 Wolters. Duits in je pocket (1e druk). Noordhoff uitgevers. ISBN: 

9789001780173 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiemateriaal op OnderwijsOnline 

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

ID2 DEU2A.1 

Woordenschat:  

- de student past de verworven woordenschat toe in een (semi-) zakelijke 

context. 
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- Grammatica: de student past de grammatica toe in een (semi-) zakelijke 

context. 

- Leesvaardigheid: de student leest teksten zoals korte notities, kleine 

advertenties, alledaagse instructies op informatieborden enz. en vult 

correct de passende woorden in. 

- Schrijfvaardigheid: de student vult op correcte wijze eenvoudige 

formulieren in en schrijft een korte (persoonlijke) tekst in relatie tot de 

(semi) zakelijke context, vaak als reactie op een brief, email enz. 

ID2 DEU2A.4 

Spreekvaardigheid: 

- De student stelt zichzelf voor. 

- De student voert met een gesprekspartner (semi-) zakelijke (telefoon-) 

gesprekken over opleidingsspecifieke onderwerpen. 

- Luistervaardigheid is geïntegreerd onderdeel van de 

spreekvaardigheidstraining, maar wordt getoetst op basis van de interactie 

tussen gesprekspartners. 

- Voor deelname aan het mondeling tentamen geldt de verplichte 

aanwezigheid en actieve deelname aan de trainingen, zoals omschreven in 

de studiehandleiding. 

Naam deeltentamen Duits 2A Schritelijk tentamen Duits 2A Mondeling tentamen 

Code deeltentamen ID2 DEU2A.1 ID2 DEU2A.4 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Mondeling tentamen 

Individueel / groep Individueel Duo 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T3 P4 

Herkansing T4 
i.o. met docent aan het eind van 

het schooljaar 

Duur tentamen  120 minuten 15 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Geen Geen 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ 
aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je kunt 

je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Direct na het mondeling, indien 

gewenst individuele bespreking na 

ontvangen cijfer in overleg met de 

docent.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite


 

 

 

51 
 

II2 - Skills 2: Internationaliseren 2 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Skills: Internationaliseren 2 

Skills: Internationalisation 2  

Code onderwijseenheid II2 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Propedeuse, B-Cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode B-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode  3 en 4.  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 
6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen. 

Eindkwalificaties 6) Communiceren 

Algemene omschrijving 
Binnen deze OWE valt : 

 Internationaliseren   II2-INT 

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is : 1 

Deze onderwijseenheid II2 volgt op II1 uit het A-cluster. In het 2e jaar volgen 

nog INT1 en INT2. 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen Opdrachten, hoorcolleges, zelfstudie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Browaeys, M.-J., & Price, R. (2015). Understanding cross-cultural 

management (4e druk). Harlow: Pearson. ISBN: 9781292015897 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Artikelen op OnderwijsOnline  

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

II2 INT1B.1 

Na het succesvol afronden van deze module heeft de student kennis op het 

gebied van: 

- interculturele (bedrijfs-)communicatie, internationaal zakendoen en 

onderhandelen 

- de levensmiddelhandel en de belangrijkste levensmiddelproducenten van 

de top 10 import- en exportpartners van Nederland 

- de economie en de belangrijkste economische sectoren van de top 10 

import- en exportpartners van Nederland 

Naam deeltentamen International Business and Communication  

Code deeltentamen II2 INT1B.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen 
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Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T4 

Herkansing T5 

Duur tentamen  90 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

We gebruiken nu de 4e druk van het boek van Browaeys ipv de 3e druk.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite


 

 

 

53 
 

9.2 OWE’s en modules van de postpropedeuse, inclusief keuze OWE  

C-CLUSTER 
 

CBPR –Project Business C-cluster 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Project Business C-cluster 

Project Business C-cluster 

Code onderwijseenheid CBPR 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, C-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode C- Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode  1+2 en in 3+4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 10 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 40 

Uren voorbereiding/zelfstudie 240 

Totale studentbelasting (uren) 280 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.  

7) De leidinggevende foodspecialist is in staat om zorg te dragen voor goed 

verloop van processen / om processen te managen   

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling. 

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.  

Eindkwalificaties 

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

5) Commercieel handelen  

7) Verantwoordelijkheid nemen   

8) Samenwerken  

9)  Persoonlijk ontwikkelen 

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen:  

 Project Business C-cluster      CBPR-PRJ  

 Persoonlijk en Professioneel   CBPR-PEP 

 

Project Shopper Activation (PRJ) 

Studenten kunnen een analyse maken op formule- en supermarktniveau gericht 

op het voedingsgedrag en het daarmee samenhangende consumentengedrag van 

een consumentengroep in een Retail organisatie. Dit met behulp van 



 

 

 

54 
 

deskresearch en fieldresearch waarbij de aspecten gezondheid, duurzaamheid en 

voedselveiligheid worden meegenomen. De resultaten uit deze analyses vertalen 

de studenten naar een winkelcommunicatie- en promotieplan voor een 

consumentengroep in een bestaande Retail organisatie. Het doel is de 

consumentengroep activeren om een gezonde en duurzame keuze te laten maken 

waarbij het financiële doel van de opdrachtgever in acht wordt genomen .  

 

Persoonlijk en professioneel (PEP) C-cluster 

PEP bij Food & Business draagt bij aan de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van de student, zodat hij/zij zich bewust is van zijn/haar 

toegevoegde waarde in het (werkende) leven. In deze OWE komt dit naar voren in 

het project door het laten zien van een ontwikkeling in de professionele houding 

bij de samenwerking met anderen. Voor PEP moeten daarnaast verschillende 

opdrachten worden gedaan waarin de student aantoont bewust bezig te zijn met 

zijn ontwikkeling op het gebied van persoon, groep en beroep op niveau 2.  

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 2 

De onderwijseenheden CFO en CBU vallen in hetzelfde kader.  

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen 

Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, interactie 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  presentatie, gastcolleges, praktijkleren, 

studiebegeleiding. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Broekhoff, M., Kooiker, R., & Stumpel, H. (2015). Marktonderzoek (9e druk). 

Groningen: Noordhoff. ISBN: 9789001861292 

 Peters, E. (2014). Levensmiddelenmarketing (1e druk). Groningen: 

Noordhoff. ISBN: 9789001807863 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 SPSS 

 Studiewijzer project en literatuur op OnderwijsOnline  

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

CBPR PRJ3B.5 

De projectgroep maakt een analyse op formule- en supermarktniveau gericht op 

het voedingsgedrag en consumentengedrag van een consumentengroep in een 

bestaande Retail organisatie zoals in de studiewijzer vermeld.  

CBPR PRJ1B.6 
De projectgroep presenteert op overtuigende wijze het winkelcommunicatie- en 

promotieplan. 

CBPR PEP1A.8 

- De student geeft blijk van een positieve ontwikkeling op persoonlijk vlak, 

omtrent kennis van samenwerking in een groep en het latere beroep.  

- De student laat zien dat hij deze ontwikkeling zelf kan sturen.  

- De student kan reflecteren op de eigen ontwikkeling die de student heeft 

doorgemaakt gedurende het de eerste twee studiejaren. 

Naam deeltentamen Tussenrapport project Eindpresentatie project 

Code deeltentamen CBPR PRJ3B.5 CBPR PRJ1B.6 

Tentamenvorm Tussenrapport Presentatie 

Individueel / groep Groepswerk groepswerk 

Aantal examinatoren 1 2 

Tentamenmoment P1/P3 P2/P4 

Herkansing P1/P3 P2/P4 
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Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  30% van de totale OWE 70% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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 Opdrachten PEP C-cluster 

Code deeltentamen CBPR PEP1A.8 

Tentamenvorm Opdrachten  

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing P2/P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  V 

Weging  0% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de intekenperiode zie: 

www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je deelneemt aan het onderwijs 

ben je automatisch aangemeld voor de bijbehorende (deel)tentamens.  

Nabespreking en inzage 
Schriftelijk onderbouwde feedback met eventueel mondeling toelichting, indien 

gewenst tijdens een individuele bespreking in overleg met docent.   

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

OWE CSH en PEP3 zijn samengevoegd in deze nieuwe OWE CBPR.  

- CSHPRJ3B.5 is gewijzigd naar CBPRPRJ3B.5 maar inhoudelijk gelijk gebleven.  

- CSHPRJ1B.6 is gewijzigd naar CBPRPRJ1B.6 maar inhoudelijk gelijk gebleven.  

- PEP3PEP1A.8 is gewijzigd naar CBPRPEP1A.8 maar inhoudelijk gelijk 

gebleven voor de studenten die in het eerste semester CBPR volgen.  

- PEP4PEP1A.8 is gewijzigd naar CBPRPEP1A.8 maar inhoudelijk gelijk 

gebleven voor de studenten die in het tweede semester CBPR volgen.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

De oude toetsstructuren worden voor het laatst aangeboden in 2020-2021. 

Indien niet behaald in 2020-2021 krijgt de student de nieuwe toetsstructuur. 

 

  

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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CBU – Business C-cluster 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Business C-cluster  

Business C-cluster 

Code onderwijseenheid CBU 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, C-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode C-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1+2 en in 3+4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 42 

Uren voorbereiding/zelfstudie 168 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

  

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.  

7) De leidinggevende foodspecialist is in staat om zorg te dragen voor goed 

verloop van processen / om processen te managen   

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.   

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.  

Eindkwalificaties 

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

5) Commercieel handelen  

7) Verantwoordelijkheid nemen   

8) Samenwerken  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen:  

 Marktonderzoek  CBU-OND  

 Retailmarketing CBU-RMK  

 Consumentengedrag CBU-CGR 

 

In deze onderwijseenheid staat toepassen van onderzoek vaardigheden, 

marketing gericht op Retail en consumentengedrag centraal.  

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 2 

Deze OWE hangt nauw samen met het project daar deze OWE de theoretische 

ondersteuning biedt. 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, presenteren, oefenopgaven 

hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Broekhoff, M., Kooiker, R., & Stumpel, H. (2015). Marktonderzoek (9e druk). 

Groningen: Noordhoff. ISBN: 9789001861292 
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 Peters, E. (2014). Levensmiddelenmarketing (1e druk). Groningen: 

Noordhoff. ISBN: 9789001807863 

 Nederstigt, J. (2018). Consumentengedrag (7e druk). Groningen: Noordhoff. 

ISBN: 9789001886844 

 Aangeboden literatuur op OnderwijsOnline 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 SPSS 

 Studiewijzers 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

CBU OND3C.1 

De student: 

- beoordeelt bestaand onderzoek adequaat op waarde 

- zet adequaat een onderzoek op  

- voert adequaat een onderzoek uit 

CBU OND1C.5 

De student: 

- kan betrouwbare en relevante bronnen vinden en op de juiste wijze 

gebruiken. 

- kan bronnen inzetten om zijn of haar argumenten krachtig te onderbouwen 

in een advertorial 

CBU RMK2B.1 
De student toont aan de basisbegrippen en toepassingen met betrekking tot 

retailmarketing, zoals vermeld in de gebruikte literatuur, te beheersen.  

CBU CGR1A.1 
De student toont aan de basisbegrippen en toepassingen met betrekking tot 

consumentengedrag, zoals vermeld in de gebruikte literatuur, te beheersen.  

Naam deeltentamen Kennistoets marktonderzoek Advertorial 

Code deeltentamen CBU OND3C.1 CBU OND1C.5 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen inleveropdracht 

Individueel / groep Individueel Duo 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1/T3 P2/P4 

Herkansing T4 P2/P4 

Duur tentamen  120 minuten Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  25% van de totale OWE 15% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Schriftelijk onderbouwde feedback met 

mondelinge toelichting, indien gewenst 

tijdens een individuele bespreking in 

overleg met docent.  

   

http://www.han.nl/insite
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Naam deeltentamen Schriftelijke toets retailmarketing 
Schriftelijke toets 

consumentengedrag 

Code deeltentamen CBU RMK2B.1 CBU CGR1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T2/T4 T2/T4 

Herkansing T5 T5 

Duur tentamen  120 minuten 120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine, niet grafisch Rekenmachine, niet grafisch 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  30% van de totale OWE 30% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, of op aanvraag een 

individuele bespreking. 

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, of op aanvraag een 

individuele bespreking. 

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
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CFO – Food C-cluster  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Food C-cluster 

Food C-cluster  

Code onderwijseenheid CFO 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, C-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode C-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1+2 en in 3+4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 84 

Uren voorbereiding/zelfstudie 126 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid. 

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen 

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

3) Beleid ontwikkelen  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen:  

 Consument    CFO-CONS 

 Foodsafety: consumer perception  CFO-FSY  

 Product Development    CFO-PD    

 

Consument 

Binnen de CFO CONS lessen staan specifieke marktsegmenten/doelgroepen 

centraal. Per marktsegment/doelgroep leren studenten wat de voedingsinname 

en voedingsbehoeften zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van relevant 

veronderstelde onderzoeken en wordt er dieper ingegaan op huidige 

welvaartsziekten. De opgedane kennis over de functie van macro- en 

micronutriënten in het lichaam is veronderstelde basiskennis (uit A-cluster).   

 

Food safety 

Consument perceptie over voedselveiligheid wordt gekoppeld aan een risico- 

batenanalyse. 

 

Product Development 

De haalbaarheid van meerdere productconcepten wordt beoordeeld. 

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 2 

CONS: De gerichtheid op marktsegmenten/doelgroepen sluit aan bij het 

 project.  

FSY:  Cirkel van Risicoanalyse is nu rond. Risico-inventarisatie wordt tijdens 

 het vak microbiologie behandeld. Risico-management tijdens Quality (D-

 cluster) en Risico-communicatie tijdens dit vak.  
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Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, presenteren, bedrijfsbezoeken, hoorcolleges, werkcolleges en 

zelfstudie  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Van Eden, J.G., Gerritsen, W.J., Visser, T.F., & Van de Zedde, A. (2009). 

Receptenleer: Processen en technieken (6e druk). HB. ISBN: 9789055746170 

 Stegeman N. ed. (2013). Voeding bij gezondheid en ziekte (7e druk). 

Noordhoff. ISBN: 9789001875695 

 Catsberg, C.M.E. (2013). Levensmiddelenleer (6e druk). HB. ISBN: 

9789055746095 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer  

 Artikelen op OnderwijsOnline 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

CFO PD2A.5 

De student als onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te 

verzamelen en dit vast te leggen in een adequaat opgebouwd en vormgegeven 

verslag met daarin de juiste eindconclusies geformuleerd 

De student: 

- verzamelt informatie door middel van House of Quality over de 

haalbaarheid van het product 

- weet het House of Quality in de feasibility fase toe te passen op een product  

- kan de kenmerkende eigenschappen van de doelgroep omzetten in een 

ingrediënten eis 

- kan een ingrediënten eis voor een doelgroep vertalen naar een concreet 

product 

- weet de juiste eindconclusies te trekken m.b.v. het House of Quality van het 

beste product 

- heeft literatuur gebruikt voor de onderbouwing van het rapport 

- werkt naar een ieders tevredenheid samen 

CFO FSY1A.6 

De student:  

- beschikt over basiskennis en vaardigheden op het gebied van 

voedselveiligheid 

- is in staat de juiste instanties m.b.t. wetgeving, richtlijnen en adviezen op te 

zoeken en de informatie correct te gebruiken. 

- heeft inzicht in de effecten van alle communicerende instanties over 

voedselveiligheid op de perceptie van de consument 

- voert een gedegen ‘risk & benefit analysis’ (de risico's en voordelen) ten 

aanzien van voedingsmiddelen en stoffen 

- maakt gebruik van wetenschappelijk bewijs in het wegen van potentiële 

gezondheidswinst en gezondheidsrisico's (ook wel risk-benefit genoemd) 

van bioactieve stoffen in (functionele) voedingsmiddelen en 

voedingssupplementen en kan daarbij onderbouwd advies geven aan de 

consument 

CFO FOD1A.1 

De student kan, op basis van wetenschappelijke literatuur, een voedingskundig 

onderbouwde productkeuze en beleidskeuze formuleren voor bedrijven om 

gezonde voeding te promoten voor een specifiek(e) marktsegment/doelgroep*.   

Om dit te bereiken is de student in staat om:  

1. voedingsonderzoeken te interpreteren en de wetenschappelijke waarde te 

onderscheiden om conclusies te trekken die relevant zijn voor 

productontwikkeling en het adviseren van gezonde producten  

2. voor verschillende marktsegmenten/doelgroepen:   
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- de voedingsinname te beschrijven en deze aan de hand van de 

voedingsbehoeften vertalen naar een voedingsadvies 

- de (mogelijke) gezondheidsproblematiek en de relatie met voeding 

beschrijven en analyseren  

  

*Het gaat om de volgende marktsegmenten/doelgroepen:  

Peuters, kleuters, schoolkinderen en adolescenten, Senioren, Alternatieve 

voedingssystemen, Diëten, Voeding bij allergieën en intoleranties  

 

CFO FOD2A.1 

De student kan, op basis van wetenschappelijke literatuur, een voedingskundig 

onderbouwde productkeuze en beleidskeuze formuleren voor bedrijven om 

gezonde voeding te promoten voor een specifiek(e) marktsegment/doelgroep*.   

Om dit te bereiken is de student in staat om:  

1. voedingsonderzoeken te interpreteren en de wetenschappelijke waarde te 

onderscheiden om conclusies te trekken die relevant zijn voor 

productontwikkeling en het adviseren van gezonde producten  

2. voor verschillende marktsegmenten/doelgroepen:   

- de voedingsinname te beschrijven en deze aan de hand van de 

voedingsbehoeften vertalen naar een voedingsadvies  

- de (mogelijke) gezondheidsproblematiek en de relatie met voeding 

beschrijven en analyseren  

  

*Het gaat om de volgende marktsegmenten/doelgroepen:  

Zwangere vrouwen en baby’s, Sporters, Voeding op basis van cultuur en religie,  

Voeding in relatie tot ziekte  

 

Naam deeltentamen Product Development Foodsafety: consumer perception 

Code deeltentamen CFO PD2A.5 CFO FSY1A.6 

Tentamenvorm Portfolioverslag Presentatie 

Individueel / groep 
Groepswerk (met individuele 

reflectie) 
Groepswerk 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P2/P4 P1/P3 

Herkansing P2/P4 P1/P3 

Duur tentamen  Niet van toepassing 15 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  10% van de totale OWE 10% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ 
aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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.  

Aan de hand van het 

beoordelingsformulier, indien 

gewenst individuele bespreking na 

ontvangen cijfer in overleg met de 

docent.  

http://www.han.nl/insite
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Naam deeltentamen Kennistoets CONS 1 Kennistoets CONS 2 

Code deeltentamen CFO FOD1A.1 CFO FOD2A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1/T3 T2/T4 

Herkansing T4 T5 

Duur tentamen  120 minuten 120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  40% van de totale OWE 40% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ 
aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Individuele inzage met surveillant, op 

aanvraag een individuele bespreking.   

Individuele inzage met surveillant, op 

aanvraag een individuele bespreking.   

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Dieetleer (DL) wordt niet meer als apart vak gegeven. De stof is verwerkt in het 

vak CONS 1. De inhoud van kennistoets is onveranderd.   

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
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IEN3 – Skills: Engels 3 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Skills Engels 3 

Skills English 3 

Code onderwijseenheid IEN3 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, C-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode C-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1+2   

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen 
 De onderwijseenheden IEN1 en IEN2 van de propedeuse moeten zijn 

 gevolgd. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.  

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

Eindkwalificaties 
5) Commercieel handelen   

8) Samenwerken  

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Engels    IEN3-ENG 

 

De volgende onderwerpen komen tijdens ENG5 aan bod:  

Zakelijke (onderhandelings-)gesprekken: 

 conventies/beleefdheidsvormen die gangbaar zijn in de Engelse zakelijke 

cultuur en die zich laten vertalen in (zakelijke) uitdrukkingen en fraseringen. 

 

De volgende onderwerpen komen tijdens ENG6 aan bod:  

Telefoneren: 

 Voor het telefoneren: onder andere informatieaanvraag en -verstrekking, 

offertes en orders, klachtenbehandeling, telephoning idioms. 

 Zelfstudie: idioom  

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 2 

De onderwijseenheid IEN3 volgt op de onderwijseenheden IEN1 en IEN2 uit de 

propedeuse. 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, presenteren, oefenopgaven 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Van Campen, T., & Siebelink, J. Telephone Business (3e druk). Walva. ISBN: 

9789066753495 

 Handout Food and Business IEN3 English 5+6 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Relanpro app 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

IEN3 ENG5B.4 De student voert een adequate zakelijke vergadering of onderhandelingsgesprek  

IEN3 ENG6C.4 De student voert een adequaat zakelijk telefoongesprek 

Naam deeltentamen Meetings Telephoning 

Code deeltentamen IEN3 ENG5B.4 IEN3 ENG6C.4 

Tentamenvorm Mondeling tentamen Mondeling tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P1 P2 

Herkansing In overleg met docent In overleg met docent 

Duur tentamen  20 minuten 20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Woordenboek EN-NE Woordenboek EN-NE 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

In overleg met docent In overleg met docent 

Nabespreking en inzage 

Direct na het mondeling, indien 

gewenst individuele bespreking na 

ontvangen cijfer in overleg met de 

docent.  

Direct na het mondeling, indien gewenst 

individuele bespreking na ontvangen 

cijfer in overleg met de docent.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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ID3 – Skills:  Duits 3 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Skills: Duits 3 

Skills: German 3 

Code onderwijseenheid ID3 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, C-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode C-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1+2   

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen De onderwijseenheden ID1 en ID2 van de propedeuse moeten zijn gevolgd. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling. 

Eindkwalificaties 
6) Communiceren 

9) Persoonlijk ontwikkelen   

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Duits   ID3-DEU 

 

Bij Duits in ID3 brengt de student zijn vakwoordenschat/idioom en 

taalstructuren ten behoeve van zijn schriftelijke en mondelinge vaardigheden op 

B1-niveau om effectief in complexere situaties in de doeltaal te kunnen 

functioneren: 

- Geschäftliches Telefonieren. 

- Vereinbarung und Planung von Geschäftsterminen. 

- Geschäftsbesuche. 

- Persönliche Vorstellung im geschäftlichen Kontext. 

- Firmenpräsentation. 

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is : 2 

De onderwijseenheid ID3 volgt op de onderwijseenheden ID1 en ID2 uit de 

propedeuse. 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor deze OWE geen aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen 

Opdrachten luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, 

spreekvaardigheid 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Guenat, G., & Hartmann, P. Deutsch für das Berufsleben B1, Kursbuch (1e 

druk). Intertaal BV. ISBN: 9789460303203 

 Guenat, G., & Hartmann, P. Deutsch für das Berufsleben B1, Übungsbuch (1e 

druk). Intertaal BV. ISBN: 9789460303210 

 Goossen, P. Duits in je pocket (1e druk). Houten: Noordhoff. ISBN: 

9789001780173 
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Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiemateriaal op OnderwijsOnline 

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

ID3 DEU3A.1 

De student past de juiste (vak)woordenschat in de grammaticaal en idiomatisch 

correcte vorm toe ter voorbereiding op de beroepsproducten.  

De student toont aan dat hij teksten in de algemeen maatschappelijke en 

zakelijke context begrijpt. 

Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen: 

- Am Telefon 

- Auf Geschäftsbesuch 

- Sich kennen lernen  

- Über die Firma + Über das Produkt 

- Bei der Arbeit 

- Messen und Veranstaltungen 

Naam deeltentamen Schriftelijk tentamen Duits 3 

Code deeltentamen ID3 DEU3A.1  

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T2 

Herkansing T4 

Duur tentamen  120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
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INT1 – Skills: Internationaliseren 3 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Skills: Internationaliseren 3 

Skills: Internationalisation 3 

Code onderwijseenheid INT1 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, Hoofdfase, C-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode C-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1+2. 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen De onderwijseenheden II1 en II2 van de propedeuse moeten zijn gevolgd.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen. 

Eindkwalificaties 

6) Communiceren  

8) Samenwerken  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Internationaliseren  INT1 - INT 

 

In deze onderwijseenheid komen de effecten van globalisering en protectionisme 

aan bod en krijgt de student inzicht in economische en politieke 

omgevingsfactoren en hun invloed op de internationale handel en 

samenwerkingen. In de laatste periode verdiept de student zich in de 

internationale goederenstromen op het gebied van food en de daarmee 

verbonden problematiek. 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 2 

De onderwijseenheid INT1 volgt op de onderwijseenheden II1, II2  

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen Opdrachten, oefenopgaven, hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Hollensen, S. (2020). Global Marketing (8e druk). Harlow: Pearson. ISBN: 

978-1292 251806 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Artikelen op OnderwijsOnline  

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

INT1 INT1B.1 
 

Na het succesvol afronden van deze module heeft de student kennis op het 

gebied van globalisering en protectionisme en de gevolgen hiervan voor 
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consumenten en bedrijven economische en politieke omgevingsfactoren en hun 

invloed op de internationale handel en samenwerkingen 

INT1 INT1B.5 
 

Na het succesvol afronden van deze module:  

 heeft de student kennis over internationale goederenstromen op het gebied 

van food en hun problematiek 

 is de student in staat om, op basis van bovenbeschreven inzichten, een 

advies te formuleren over de import/handel van bepaalde grondstoffen 

Naam deeltentamen 
Tentamen Globalisation and 

international trade 

Inleveropdracht internationale 

goederenstromen 

Code deeltentamen INT1 INT1B.1 INT1 INT1B.5 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Inleveropdracht 

Individueel / groep Individueel Duo 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1 P2 

Herkansing T2 P2 

Duur tentamen  120 minuten Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens. 

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant , je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking. 

Schriftelijk onderbouwde feedback 

met mondelinge toelichting, indien 

gewenst tijdens een individuele 

bespreking in overleg met docent.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Nieuwe, 8e druk van het boek van Hollensen is in de plaats gekomen van de 7e 

druk. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
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D-CLUSTER 
 

DQPR – Project Quality D-cluster 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Project Quality D-cluster   

Project Quality D-cluster  

Code onderwijseenheid DQPR 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, D-Cluster, niveau 2  

Onderwijsperiode D-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode  1+2 en 3+4.  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 10 EC  

  Aantal klokuren  

Contacturen  40 

Uren voorbereiding/zelfstudie  240 

Totale studentbelasting (uren)  280 
 

Ingangseisen Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.   

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid   

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.   

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.   

7) De leidinggevende foodspecialist is in staat om zorg te dragen voor goed 

verloop van processen / om processen te managen    

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.   

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.   

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen   

4) Beleidsmatig werken     

5) Commercieel handelen   

7) Verantwoordelijkheid nemen    

8) Samenwerken   

9)  Persoonlijk ontwikkelen  

10) Analyseren  

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen :   

 Project Quality D-cluster  DQPR-PRJ   

 Onderzoek    DQPR-OND         

 Persoonlijk en Professioneel   DQPR-PEP  

  

Project Quality D-cluster (PRJ)   

Uit diverse bronnen blijkt dat in agrofood-ketens de behoefte groeit om de 

productkwaliteit beter te beheersen. Onder productkwaliteit wordt meer verstaan 
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dan alleen een veilig product. Het product moet ook voldoen aan de gewenste 

kwaliteitsaspecten, het moet duurzaam geproduceerd worden en de 

arbeidsomstandigheden moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. 

Consumenten willen er op kunnen vertrouwen dat de producent er alles aan doet 

om de kwaliteit van voedingsmiddelen te waarborgen. De weg van een 

voedingsmiddel kan in een bedrijfskolom schematisch worden weergegeven. In 

elke schakel van die kolom vinden activiteiten plaats die ‘iets’ met onze 

levensmiddelen doen, er wordt geproduceerd, vervoerd, opgeslagen, verpakt etc. 

en in elke schakel kan de kwaliteit in de meest brede zin van het woord gevaar 

lopen. De studenten worden voorzien van (een) kwaliteitsopdracht(en) uit de 

praktijk.  

  

Persoonlijk en Professioneel (PEP) D-cluster 

PEP bij Food & Business draagt bij aan de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van de student, zodat hij/zij zich bewust is van zijn/haar 

toegevoegde waarde in het (werkende) leven. In deze OWE komt dit naar voren in 

het project door het laten zien van een ontwikkeling in de professionele houding 

bij de samenwerking met anderen. Voor PEP moeten daarnaast verschillende 

opdrachten worden gedaan waarin de student aantoont bewust bezig te zijn met 

zijn ontwikkeling op het gebied van persoon, groep en beroep op niveau 2.    

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 2  

De OWE’s DKM (Kwaliteitsmanagement) en DFO (Food) zijn ondersteunend.  

Deelnameplicht onderwijs 

Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting bij de 

projectlessen, presentaties en geplande bezoeken aan het bedrijf waarvoor de 

opdracht wordt uitgevoerd.  

Activiteiten en/of werkvormen 

Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, bedrijfsbezoeken.  

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, gastcolleges, praktijkleren, 

studiebegeleiding  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Literatuur: documenten – artikelen en presentaties beschikbaar gesteld op 

onderwijsonline  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Studiewijzer  

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

DQPR PRJ1A.5  

De student:  

- schrijft adequaat een analyserapport n.a.v. de beschreven 

bedrijfsproblematiek. De student maakt hiervoor gebruik van uitgevoerd 

literatuuronderzoek en de analyseresultaten uit het uitgevoerde onderzoek. 

(Het domein van kwaliteitsbeleid omvat in dezen tevens Arbo, Milieu en 

duurzaamheid (M.V.O.: maatschappelijk verantwoord ondernemen))  

- geeft aan wat de analyseresultaten zijn en welke conclusies hieruit 

getrokken kunnen worden  

- gebruikt het juiste vakjargon (volgens opgegeven literatuur), hanteert een 

logische opbouw en zorgt voor een overzichtelijke rapportstructuur  

DQPR PRJ2A.5  

De student:  

- schrijft adequaat een beleidsplan en organisatieadvies met betrekking tot 

uit te voeren kwaliteitsbeleid (en/of M.V.O.) n.a.v. de analyseresultaten   

- geeft aanbevelingen en schrijft een implementatieplan  

- gebruikt het juiste vakjargon (volgens opgegeven literatuur), hanteert een 

logische opbouw en zorgt voor een overzichtelijke rapportstructuur  
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DQPR PEP1A.8  

- De student geeft blijk van een positieve ontwikkeling op persoonlijk vlak, 

omtrent kennis van samenwerking in een groep en het latere beroep.  

- De student laat zien dat hij deze ontwikkeling zelf kan sturen.   

- De student kan reflecteren op de eigen ontwikkeling die de student heeft 

doorgemaakt gedurende het de eerste twee studiejaren.  

Naam deeltentamen Analyserapport Quality management Adviesrapport Quality management 

Code deeltentamen DQPR PRJ1A.5  DQPR PRJ2A.5  

Tentamenvorm Inleveropdracht Inleveropdracht 

Individueel / groep Groepswerk  Groepswerk  

Aantal examinatoren 1  1  

Tentamenmoment P1/P3  P2/P4  

Herkansing P2/P4  P2/P4  

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5  5,5  

Weging  50% van de totale OWE  50% van de totale OWE  

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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 Opdrachten PEP D-cluster 

Code deeltentamen DQPR PEP1A.8  

Tentamenvorm Portfolio 

Individueel / groep Individueel  

Aantal examinatoren 1  

Tentamenmoment P2/P4  

Herkansing P2/P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  V  

Weging  0% van de totale OWE  

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.    

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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Nabespreking en inzage 
Schriftelijk onderbouwde feedback met eventueel mondeling toelichting, indien 

gewenst tijdens een individuele bespreking in overleg met docent.   

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

OWE DKP en PEP4 zijn samengevoegd in deze nieuwe OWE DQPR.  

- DKPPRJ1A.5 is gewijzigd naar DQPRPRJ1A.5 maar inhoudelijk gelijk 

gebleven. 

- DKPPRJ2A.5 is gewijzigd naar DQPRPRJ2A.5 maar inhoudelijk gelijk 

gebleven. 

- PEP3PEP1A.8 is gewijzigd naar DQPRPEP1A.8 maar inhoudelijk gelijk 

gebleven voor de studenten die in het eerste semester DQPR volgen.  

- PEP4PEP1A.8  is gewijzigd naar DQPRPEP1A.8 maar inhoudelijk gelijk 

gebleven voor de studenten die in het tweede semester DQPR volgen. 

De oude toetsstructuren worden voor het laatst aangeboden in 2020-2021. 

Indien niet behaald in 2020-2021 krijgt de student de nieuwe toetsstructuur. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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DKM – Kwaliteitsmanagement 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Kwaliteitsmanagement 

Quality Management 

Code onderwijseenheid DKM 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, D-cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode D-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode  1+2 en 3+4. 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 78 

Uren voorbereiding/zelfstudie 132 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.  

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen:  

 Quality Management   DKM-QM 

 Supply Chain Management  DKM-SCM 

 Management                 DKM-MGT 

 Voedselveiligheid en Microbiologie DKM-MB 

 

Ondanks de wens van consumenten, handel en producenten met betrekking tot 

een 100 % veilig en duurzaam voedsel zijn er toch incidenten die het 

consumenten vertrouwen telkens weer negatief beïnvloeden. Denk hierbij aan 

de dioxinenaffaires en de Bovine Spongiforme Encephalopatie (BSE), sudan 

rood, Mond en Klauwzeer (MKZ) en ook de vele Salmonella infecties. 

Ondanks alle aandacht van vele instanties over de gehele wereld, denk aan de 

World Health Organisation (WHO), de Food and Agricultural Organisation (FAO), 

de World Trade Organisation (WTO),  de European Food Safety Authority (EFSA), 

de eigen Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en vele anderen, 

komen die incidenten met voeding nog veelvuldig voor.Ondanks deze wensen en 

aandacht is 100 % voedselveiligheid  (Food Safety) niet mogelijk, wel kunnen we 

er naar streven dit zo dicht mogelijk te benaderen. Ook kwaliteitszorg, 

milieuzorg en MVO krijgen aandacht. 

Daarnaast zijn voedselveiligheid en de risico’s (VVR) een belangrijk onderdeel van 

het centrale onderwerp van deze periode. Het voedsel veiligheidsysteem draait 
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geheel rond Food Safety en de hazards ofwel gevaren die vanuit 

(micro)biologische, chemische en fysische kant op ons af komen. Daarom is in 

deze module ook een onderdeel hazard analysis ofwel risk assessment 

opgenomen waar in de vakgebieden microbiologie en toxicologie (leer der 

vergiften) een belangrijke rol innemen. 

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 2 

Veel van hetgeen in deze onderwijseenheden in dit cluster behandeld wordt, pas 

je toe in het project: ‘kwaliteit in de keten’  

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, bedrijfsbezoeken 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, praktijkleren 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Van der Meer, C.J. en A.R. van Goor (2016). Werken met supply chain 

management (2e druk). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers BV. ISBN: 

9789001831646. 

 Aangeboden literatuur op OnderwijsOnline 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

DKM QM1B.1 
 

De student: 

- toont aan kennis te hebben ontwikkeld van procesbeheersing en 

procesverbetering en is in staat bijpassende technieken toe te passen.  

- kan verschillende soorten organisaties en verbeterprogramma’s beschrijven  

- kan de begrippen strategie, doelstelling en beleid verklaren en hun 

onderlinge samenhang beschrijven  

- kent de stakeholdersanalyse en kan deze toepassen  

- heeft inzicht in de begrippen gap-analyse en benchmarking  

- kan kwaliteitsmanagement modellen noemen en ze globaal beschrijven  

- kent MVO principes, MVO-kernonderwerpen & MVO issues  

- is bekend met de Global Goals en kan deze toepassen  

DKM QM2B.1 
 
 

De student:  

- heeft kennis van audits, certificering, besturingsmodellen (‘standards in 

Food’), HACCP, tracking & tracing en recalls en is bekend met de geldende 

wetgeving en bijbehorende (Europese) instanties. 

- toont aan kennis te hebben ontwikkeld van procesbeheersing en 

procesverbetering en is in staat bijpassende technieken toe te passen.  

DKM SCM3A.1 
 

De student  

- heeft kennis van en inzicht in hoe organisaties door samenwerking binnen 

en tussen supply chains hun prestaties kunnen verbeteren. 

- heeft kennis van terminologie betreffende supply chain management.  

- heeft kennis van en inzicht in waarom ondernemingen met supply chain 

management bezig moeten zijn. 

- heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop supply chain management 

systematisch ingevoerd kan worden bij samenwerkende ondernemingen.  

- heeft kennis van innovaties op het gebied van supply chain management.  

DKM MB1A.5 

De student  

- heeft kennis van de diverse voedselrisico’s.  

- voert een risicoanalyse uit. 

- voert eenvoudige microbiologische analyses uit. 

- interpreteert microbiologische analyses in de context van voedselveiligheid.  
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- voert een hygiëne inspectie uit van een levensmiddelen productielocatie. 

DKM MGT1A.1 

De student  

- heeft kennis van management en leiderschap  

- heeft kennis van de belangrijkste fundamenten van het management vak  

- heeft kennis van verschillende theoretische  

Naam deeltentamen Kennistoets Quality Management 1 Kennistoets Quality Management 2 

Code deeltentamen DKM QM1B.1 DKM QM2B.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1/T3 T2/T4 

Herkansing T4 T5 

Duur tentamen  90 min 90 min 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  30% van de totale OWE 30% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

   

Naam deeltentamen 
Kennistoets Supply Chain 

Management 

Opdracht Voedselveiligheid en 

Microbiologie 

Code deeltentamen DKM SCM3A.1 DKM MB1A.5 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Inleveropdracht 

Individueel / groep Individueel Groepswerk 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T2/T4 P2/P4 

Herkansing T5 P2/P4 

Duur tentamen  90 min Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 V 

Weging  20% van de totale OWE 0% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Schriftelijk onderbouwde feedback 

met mondelinge toelichting, indien 

gewenst tijdens een individuele 

bespreking in overleg met docent. 

   

Naam deeltentamen Schriftelijk tentamen Management 

Code deeltentamen DKM MGT1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment T2/T4 

Herkansing T5 

Duur tentamen  90 min. 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  20% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens. 

Nabespreking en inzage 
Individuele inzage met surveillant, je kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 

http://www.han.nl/insite
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DFO – Food D-cluster 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Food D-cluster 

Food D-cluster 

Code onderwijseenheid DFO 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, D-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode D-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 1+2 en 3+4. 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 45 

Uren voorbereiding/zelfstudie 165 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.  

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen:  

 Levensmiddelentechnologie  DFO-LTV  

 Practicum Quality Control DFO-QC  

 Verpakkingstechnologie  DFO-VPT   

 Milieutechnologie   DFO-MIL  

 

Het vak Levensmiddelentechnologie wil inzicht geven in de procesmatige 

voedingsmiddelenindustrie. De grote hoeveelheden grondstoffen, en het 

bewerken daarvan ten behoeve van de houdbaarheid, voedselveiligheid en 

kwaliteit, spelen binnen de procesindustrie een grote rol. Opslag en transport in 

het bedrijf kunnen tevens de kwaliteit van producten verlagen en hebben daarom 

ook de aandacht nodig. Aan de hand van enkele processchema's wordt er een 

indruk geven van wat er zoal speelt in deze industrie.  

Ook de effecten van de bewerkingen krijgen aandacht.  

In deze module is tevens opgenomen het onderwerp verpakken (functies van de 

verpakking, verpakkingsmaterialen en verpakkingsmethoden) en milieu 

(milieuthema’s, milieuwetgeving en tools om milieuprestaties te kunnen meten 

binnen de voedingsmiddelenindustrie). 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 2 

Ondersteunt het project (DKP) en de OWE kwaliteitsmanagement (DKM) 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 
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Activiteiten en/of 
werkvormen 

Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, ontwerpen 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, praktijkleren, instructies 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 De Jong, F.M. (2017). Ons Voedsel (7e druk). Fontaine Uitgevers. ISBN 

9789059566323 

 Dictaat Verpakkingskunde 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer DFO  

 Reader DFO-LTV (artikelen, opdrachten) 

 Artikelen op OnderwijsOnline 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

DFO FOD1D.1 

Levensmiddelentechnologie, practicum quality control en  
verpakkingstechnologie 
 
De student: 
- beschrijft productieprocessen (inclusief verpakken) binnen de procesmatige 

voedings- en genotmiddelen (v&g)-industrie en geeft ze schematisch weer 
- beschrijft correct veel voorkomende bewerkingen (unit-operations) van 

grondstof tot eindproduct zoals deze worden toegepast binnen de 
procesmatige v&g-industrie (zowel in het Nederlands als in het Engels) en 
legt de effecten op de kwaliteit van het eindproduct goed uit  

- kan productieprocessen identificeren op QA en QC aspecten 
- benoemt de tijdens het practicum gebruikte technieken en methoden juist en 

verklaart de resultaten correct 
- geeft correct aan welke eisen aan verpakkingen van voedingsmiddelen 

worden gesteld in de keten 
- maakt een beargumenteerde keuze uit de meest gangbare 

verpakkingsmaterialen en methoden voor het verpakken van een specifiek 
voedingsmiddel. 

DFO VPT1A.5 

Studietaak verpakkingstechnologie 
De student:  
- analyseert en beoordeelt van een bestaand product de verpakking aan de 

hand van de “verpakkingsmix” 
- doet adequate voorstellen voor het verduurzamen en verbeteren van de 

verpakking. 

DFO MIL1A.5 

Studietaak milieutechnologie  
De student:  
- kan bedrijfsprocessen analyseren op milieu effecten en prestaties 
- maakt kennis met de milieuwetgeving en de invloed van deze wet op de 

bedrijfsvoering. 

Naam deeltentamen Kennistoets LTV Studietaak Verpakkingstechnologie 

Code deeltentamen DFO FOD1D.1 DFO VPT1A.5 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Inleveropdracht 

Individueel / groep Individueel Duo 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1/T3 P1/P3 

Herkansing T2/T4 P1/P3  

Duur tentamen  120 minuten Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 
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Weging  50% van de totale OWE 25% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 
intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 
deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 
bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je 
kunt je opgeven voor een 
groepsbespreking, op aanvraag krijg 
je een individuele bespreking.  

Schriftelijk onderbouwde feedback met 
mondelinge toelichting, indien gewenst 
tijdens een individuele bespreking in 
overleg met docent.  

   

Naam deeltentamen Studietaak Milieutechnologie 

Code deeltentamen DFO MIL1A.5 

Tentamenvorm Inleveropdracht 

Individueel / groep Duo 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing P2/P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  25% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de 
intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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IEN4 – Skills: Engels 4  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Skills Engels 4 

Skills English 4 

Code onderwijseenheid IEN4 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, D-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode D-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode  3+4. 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: EC 2,5 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 44 

Totale studentbelasting (uren) 65 
 

Ingangseisen 
De onderwijseenheden IEN1 en IEN2 van de propedeuse en IEN3 van hoofdfase 

moeten zijn gevolgd. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.  

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

Eindkwalificaties 
5) Commercieel handelen   

8) Samenwerken  

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Engels    IEN4-ENG 

 

Voor de presentatie: 

- presentatietaal voor onder andere het inleiden, structureren, afsluiten van 

de presentatie en omgaan met vragen 

- het uitleggen van cijfers en trends 

- correct gebruik van presentatie slides 

Daarbij presentatie afstemmend op een specifiek publiek met een specifiek doel 

en een Food and Business gerelateerd onderwerp. 

 

Voor e-mail correspondentie:  

- onder andere informatieaanvraag en -verstrekking, offertes en orders, 

klachtenbehandeling en betalingsregelingen 

- Herhaling van diverse grammatica onderwerpen en toepassen in zakelijke 

e-mail 

- Toepassen zakelijk ( correspondentie-)idioom 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 2 

De onderwijseenheid IEN4 volgt op de onderwijseenheden IEN1, IEN2 en IEN3 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen Opdrachten, oefenopdrachten 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Handout Food and Business IEN2 English 7 + English 8 
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Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

IEN4 ENG8C.2 
De student schrijft een nagenoeg foutloze e-mail die beantwoordt aan de 

geldende conventies van de handelscorrespondentie. 

IEN4 ENG7B.6 

De student houdt een overtuigende en correct gestructureerde presentatie over 

een Food and Business gerelateerd onderwerp afgestemd op een vooraf bepaald 

publiek in (voor native speakers) begrijpelijk Engels.  

Naam deeltentamen Correspondence Presentatie 

Code deeltentamen IEN4 ENG8C.2 IEN4 ENG7B.6 

Tentamenvorm PC tentamen Presentatie 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T4 P3 

Herkansing T2/T5 In overleg met docent 

Duur tentamen  60 min. 15 min. 

Toegestane hulpmiddelen 
(woorden)boeken, readers, 

studieboeken, voorbeeldbrieven 
Niet van toepassing. 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je 

in via Alluris, voor de intekenperiode 

zie: www.han.nl/insite. Voor overige 

toetsen geldt: als je deelneemt aan het 

onderwijs ben je automatisch aangemeld 

voor de bijbehorende (deel)tentamens.   

In overleg met docent 

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je kunt 

je opgeven voor een groepsbespreking,  

op aanvraag krijg je een individuele 

bespreking. 

In overleg met docent 

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

  

http://www.han.nl/insite
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ID4 – Skills: Duits 4 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Skills: Duits 4   

Skills: German 4 

Code onderwijseenheid ID4 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, D-Cluster, niveau 2  

Onderwijsperiode D-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3+4. 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling 

Eindkwalificaties 
6) Communiceren 

9) Persoonlijk ontwikkelen   

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Duits   ID4-DEU 
 

In periode 3 worden de mondelinge vaardigheden ten behoeve van het effectief 

en efficiënt zakelijk mondeling communiceren in het geoefend en getoetst waarbij 

zo veel mogelijk van standaardzinnen gebruik wordt gemaakt. In periode 4 

worden de schriftelijke vaardigheden ten behoeve van het effectief en efficiënt 

zakelijk corresponderen in het Duits getraind, waarbij zo veel mogelijk van 

standaardzinnen gebruik wordt gemaakt. 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 2 

De onderwijseenheid ID4 volgt op de onderwijseenheden ID1, ID2 en ID3 

Deelnameplicht onderwijs 
Er geldt voor deze OWE een gedeeltelijke aanwezigheidsverplichting. Zie voor 

meer informatie de studiewijzer van de desbetreffende module. 

Activiteiten en/of werkvormen 

Opdrachten luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, 

spreekvaardigheid 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Guenat, G. & Hartmann, P. Deutsch für das Berufsleben B1, Kursbuch. 

Intertaal. ISBN: 9789460303203 

 Guenat, G. & Hartmann, P. Deutsch für das Berufsleben B1, Übungsbuch. 

Intertaal. ISBN: 9789460303210 

 Guenat, G. & Hartmann, P. Berufspraxis Deutsch B1, Fertigkeitentrainer mit 

Audio-CD.  Intertaal. ISBN: 9783126757225 

 Wolters. Duits in je pocket. Houten: Noordhoff. ISBN: 9789001780173 

 Pons Bürokommunikation Deutsch. Ernst Klett Sprachen. ISBN: 

9783125629080 

Verplichte software / verplicht  Studiemateriaal op OnderwijsOnline 
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materiaal  Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

ID4 DEU4A.1 
 

De student: 

- beheerst de basistaalhandelingen en basisconventies ten aanzien van het 

zakelijk corresponderen binnen de cyclus van de “ungestörter 

Geschäftsablauf” (Anfrage – Angebot – Bestellung) in het Duits correct; 

- gebruikt de standaardzinnen uit de brievencyclus van de “ungestörter 

Geschäftsablauf” (Anfrage – Angebot – Bestellung) correct; 

- formuleert voor het overige op zijn eigen taalniveau eenvoudige, maar 

correcte zakelijke zinnen onder gebruikmaking van de juiste 

vakwoordenschat; 

- beheerst de spelling en grammatica van het Duits correct; 

- vertoont communicatief correct gedrag door het juiste taalregister en 

intercultureel gedrag en klantgericht schrijven dat is afgestemd op de Duitse 

zakelijke gesprekspartner. 

ID4 DEU4A.4 
 
 

De student kan: 

- op correcte wijze in het Duits een mondeling zakelijk contact plannen en 

daaraan met kennis van de interculturele verschillen invulling geven volgens 

de voor het Duitse taalgebied gebruikelijke conventies.  

Aan bod komen o.a. “Telefonieren”, "Terminvereinbarung”,  

“Geschäftsbesuch auf der Messe”, “Firmen- und Produktpräsentation. 

- daarbij adequaat de behandelde grammaticale en zinsbouwstructuren 

toepassen; 

- daarbij adequaat de aangeboden (vak)woordenschat toepassen. 

 

Voor de informatie m.b.t. de organisatie van de mondelinge training en toetsing 

wordt verwezen naar de studiehandleiding 

Naam deeltentamen Schriftelijk tentamen Duits 4 Mondeling Duits 4 

Code deeltentamen ID4 DEU4A.1 ID4 DEU4A.4 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Mondeling tentamen 

Individueel / groep Individueel Duo 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T4 P3 

Herkansing T5 In overleg met de docent 

Duur tentamen  120 minuten 20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Pons Bürokommunikation Deutsch Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

http://www.han.nl/insite
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Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Direct na het mondeling, indien 

gewenst individuele bespreking na 

ontvangen cijfer in overleg met de 

docent. 

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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INT2 – Skills: Internationaliseren 4 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Skills: Internationaliseren 4 

Skills: Internationalisation 4 

Code onderwijseenheid INT2 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, D-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode D-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3+4   

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 21 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen 
 De onderwijseenheden II1 en II2 van de propedeuse moeten zijn  

 gevolgd. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

2) De strategische foodspecialist is in staat om een strategisch plan op te 

stellen.  

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.  

Eindkwalificaties 

2) Strategie ontwikkelen  

6) Communiceren  

8) Samenwerken  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Internationaliseren    INT2 - INT 

 

De Food and Business student kan binnen de gestelde doelstellingen een 

internationale markt analyseren en kan op basis van een gedegen analyse 

aanbevelingen doen voor export.  De student kan de eigen werkzaamheden 

hierbij zelfstandig managen. 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 2 

De onderwijseenheid INT2 volgt op de onderwijseenheden II1, II2 en INT1 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, presenteren, oefenopgaven 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Hollensen, S. (2020). Global Marketing (8e druk). Harlow: Pearson. ISBN: 

978-1292 251806 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Artikelen op OnderwijsOnline  

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  
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INT2 INT1B.1 

Na het succesvol afronden van deze module kan de student: 

- aangeven welke vormen van export er zijn en wat hun voor- en nadelen zijn 

- benoemen wat de redenen voor export zijn 

- beschrijven welke interne factoren invloed hebben op export 

- beschrijven welke externe factoren (macro-meso) invloed hebben op export 

- aangeven welke transportmethoden, documenten en labels er zijn en wat hun 

voor- en nadelen zijn 

- de internationale aspecten van het betalingsverkeer en financiële planning 

benoemen en toepassen 

- rekening houden met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en 

internationaal 

INT2 INT1B.5 

Na het succesvol afronden van deze module kan de student: 

- een externe analyse maken, inclusief landen- en/ of marktselectie, en kansen 

en bedreigingen benoemen 

- een SWOT-analyse maken, doelstellingen vaststellen en hieruit conclusies 

trekken 

- entreestrategieën benoemen en toepassen, hierbij rekening houdend met 

lokale cultuur en taalproblemen 

- de export-marketingmix beschrijven 

- financiële consequenties van het beschreven exportplan benoemen 

Naam deeltentamen Tentamen Export Managementsamenvatting en presentatie 

Code deeltentamen INT2 INT1B.1 INT2 INT1B.5 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Presentatie 

Individueel / groep Individueel Groepswerk 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T3 P4 

Herkansing T1/T4 P4 

Duur tentamen  90 minuten Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  Niet van toepassing 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de bijbehorende 

(deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, 

je kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag 

krijg je een individuele bespreking 

Schriftelijk onderbouwde feedback met 

mondelinge toelichting, indien gewenst 

tijdens een individuele bespreking in overleg 

met docent.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

De nieuwe 8e druk van het boek van Hollensen is in de plaats gekomen van de 7e 

druk. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 

  

http://www.han.nl/insite
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E-CLUSTER 
 

EST of ESB – Stage Nederland of stage Buitenland  

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Stage Nederland of Stage Buitenland   

Placement or Placement Abroad 

Code onderwijseenheid EST of ESB 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, E-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode Periodes 1 en 2 of 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 30 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 22,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 817,5 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 

Om te kunnen starten met het E-cluster moet een student aan onderstaande 

voorwaarden voldoen:  

- Student is in het bezit van een propedeusediploma;  

- Student heeft maximaal 4 toetscodes uit het C- en D-cluster openstaan, 

waarvan maximaal twee toetscodes van de specialisatie waarin de stage 

gevolgd gaat worden.  

- Student heeft een voldoende beoordeling voor de OWE’s CBPR en DQPR.   

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling. 

Eindkwalificaties 
8) Samenwerken  

9) Persoonlijk ontwikkelen 

Algemene omschrijving 

De stage is een onderdeel van het onderwijs waarbij de student in een 

praktijksituatie, gedurende een aaneengesloten periode van 21 weken, 

activiteiten verricht. Deze activiteiten moeten voldoen aan de doelstellingen van 

het onderwijs van de opleiding Food and Business. De stage heeft voor de 

student o.a. de volgende doelstellingen:  

- oriëntatie op beroep, functie en werkveld. 

- het toepassen van de F&B competenties 8 en 9 in de praktijk;  

- meewerken in het bedrijf 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 2 

Niet van toepassing 

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen 

Bij het bedrijf: 

- werkzaamheden verrichten 

- contactmomenten docent, student en bedrijfscoach 

Op school: 

- Kick-off 

- Terugkomdagen / intervisie 

- Eventueel begeleidingsgesprekken 
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Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Stagehandleiding (zie OnderwijsOnline)  

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

EST STG01 

of 

ESB STG01 
 

Niet alle bedrijven waar stage gelopen wordt kennen een zelfde opbouw of een 

zelfde problematiek. De opleiding heeft verschillende opdrachten/onderdelen 

geformuleerd en de student is verplicht om deze te maken. Afhankelijk van het 

bedrijf, de werkzaamheden en de opdrachten die de student moet maken werkt 

de student aan de ontwikkeling van de competenties 1 t/m 10. Competenties 8 

en 9 worden hierbij beoordeeld. 

De beoordelingscriteria die gebruikt worden zijn gericht op niveau 2 van de 

competenties. De niveaubeschrijving is opgenomen in de studiewijzer van de 

stage en in de studiegids (deel 1) 

Opdrachten: 

- Stagewerkplan (V / Niet V) 

- Bedrijfsverkenning (V / Niet V) 

- Evaluatieverslag (V / Niet V) 

 

Overige onderdelen: 

- Bedrijfsopdracht(en) (cijfer, 40%) 

- Sociale en communicatieve competentie (DC8, Competentie 8 Samenwerken 

(30%) 

- Zelfsturende competentie (DC9, Competentie Persoonlijk ontwikkelen (30%) 

 

Beoordelingscriteria zijn 

- De student voert bedrijfsopdrachten voldoende uit waarbij relevante kennis 

en vaardigheden worden toepast. 

- De student neemt verschillende rollen aan en toont passend gedrag.  

- De student kent zijn eigen sterktes en zwaktes, weet wanneer het nodig is 

om hulp in te roepen/feedback/sturing te vragen. 

Naam deeltentamen Portfolio stage Nederland Portfolio stage Buitenland 

Code deeltentamen ESTSTG01 ESBSTG01 

Tentamenvorm Stage Nederland Stage Buitenland 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P1 en P2 of P3 en P4 P1 en P2 of P3 en P4 

Herkansing 

Stagewerkplan, bedrijfsverkenning en evaluatieverslag: indien niet V heeft de 

student 5 werkdagen na bekendmaking resultaat de tijd om aanpassingen door 

te voeren en de opdracht opnieuw in te leveren. 

Bedrijfsopdrachten, Sociale en communicatieve competentie en de zelfsturende 

competentie: Een herkansing zal alleen mogelijk zijn als daartoe het bedrijf 

bereid is. Hierbij is artikel 8.5 OER 1e aandachtsstreepje van toepassing. In de 

tussentijdse beoordeling krijgt de student een indicatie of de tot dan toe 

geleverde prestaties voldoende zijn om de onderwijseenheid met een voldoende 

af te ronden aan het eind van de stage.  
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Herkansingen moeten in dit geval altijd besproken worden met de 

praktijkcoördinator van de opleiding. De herkansing moet redelijkerwijs 

plaatsvinden gedurende de stageperiode omdat er gewerkt moet worden aan de 

bedrijfsopdrachten. 

Duur tentamen  

De student loopt 21 weken  

full-time stage conform CAO/richtlijnen 

van het bedrijf. 

De student loopt 21 weken full-

time stage conform 

CAO/richtlijnen van het bedrijf. 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  100% van de totale OWE 100% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Schriftelijk onderbouwde feedback en/of mondelinge toelichting, indien gewenst 

tijdens een individuele bespreking in overleg met docent.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 

  

http://www.han.nl/insite
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F-CLUSTER 
 

In het derde jaar moet de student een afstudeerrichting kiezen uit drie mogelijkheden: Quality Management, Product Developmen t 
of Business. In onderstaand schema staat aangegeven welke onderwijseenheden bij de afstudeerrichting gevolgd dienen te worden.  
 

F-cluster 
Niveau 3 
Quality Management Product Develoment Business 

FMGT: Stategy and Management (7,5 EC) FMGT: Stategy and Management (7,5 EC) FMGT: Stategy and Management (7,5 EC) 

FPM: Project Management (7,5 EC) FPM: Project Management (7,5 EC) FPM: Project Management (7,5 EC) 

FQPR 
Project Quality Management 
(7,5 EC) 

FPPR 
Project Product Development 
(7,5 EC) 

FBPR 
Project Business 
(7,5 EC) 

FQM/FB 
Quality Management 
(7,5 EC) 

FPD 
Product Development 
(7,5 EC) 

FBU Business 
(7,5 EC) 
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FMGT – Strategy and management (alle varianten) 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Strategy and Management  

Strategy and Management 

Code onderwijseenheid FMGT 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, F-Cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode F-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 79,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 130,5 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen 
Om te kunnen starten met het F-cluster moet een student de derdejaars stage 

(integrale toets op niveau 2) hebben afgerond.   

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

2) De strategische foodspecialist is in staat om een strategisch plan op te 

stellen.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.  

7) De leidinggevende foodspecialist is in staat om zorg te dragen voor goed 

verloop van processen / om processen te managen   

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling. 

Eindkwalificaties 

2) Strategie ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

5) Commercieel handelen  

7) Verantwoordelijkheid nemen   

8) Samenwerken  

9)  Persoonlijk ontwikkelen 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen :  

 Strategie  FMGT-STR 

 Ethiek  FMGT-ETH 

 Management  FMGT-MGT 

Samenhang Het niveau van deze OWE is: 3 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen 
Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  presentatie, gastcolleges, praktijkleren, 

rollenspelen 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Aangeboden literatuur op OnderwijsOnline 
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Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

FMGT STR1A.5 
 

De student: 

- kan een strategisch probleem analyseren en de oplossing definiëren 

- heeft kennis van analysemodellen om de issues in de organisatie te 

identificeren 

- kan de relevante ontwikkelingen in de omgeving van het bedrijf vertalen 

naar strategische keuzes voor de organisatie 

- kan het verschil beschrijven tussen gewenste en huidige situatie in het 

bedrijf, bijvoorbeeld met een SOLL-IST of GAP-analyse. 

- kan de strategische keuzes vertalen naar nieuw beleid 

- kan voor een bedrijf in de foodsector de business ontwerpen op basis van 

het Business Model Canvas 

- kan op basis van het business ontwerp beschrijven hoe het nieuwe beleid 

kan worden gerealiseerd 

FMGT MGT2A.4 
 

De student: 

- kan diverse leiderschapsstijlen herkennen en zelf deze flexibel hanteren 

- heeft kennis van management en leiderschap en weet deze uit te voeren 

- begrijpt wat het verschil is tussen strategisch, tactisch en operationeel in 

organisaties, kan hierin keuzes maken en deze toepassen 

- heeft kennis van de samenhang van de bouwstenen, weet de juiste 

verbanden te leggen en toe te passen in organisaties 

- heeft kennis van verschillende theoretische managementmodellen en weet 

deze toe te passen 

- leert te begrijpen hoe veelzijdig het begrip management is en kan deze 

herkennen in organisaties 

- begrijpt verschillende rollen die een manager kan aannemen en heeft 

inzicht in het effect hiervan op organisaties en medewerkers 

FMGT ETH1A.5 
 

De student kan op een juiste wijze, met behulp van het stappenplan uit het 

‘Basisboek Ethiek’, een onderbouwd moreel oordeel vellen over een food 

gerelateerde ethische kwestie en daarop reflecteren en debatteren. 

FMGT WVO3A.5 

De student voert opdrachten uit ter oriëntatie op het werkveld zodat hij/zij de 

link legt tussen de eigen interesses en kwaliteiten en de werkzaamheden binnen 

het werkveld Food and Business 

Naam deeltentamen Strategie Ethiek 

Code deeltentamen FMGT STR1A.5 FMGT ETH1A.5 

Tentamenvorm Portfolio Assessment 

Individueel / groep Deels individueel Groep 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P4 P3 

Herkansing P4 P3 

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. Niet van toepassing 
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(Minimaal) oordeel  5,5 V 

Weging  50% van de totale OWE 0% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met 

surveillant, je kunt je opgeven voor 

een groepsbespreking, op aanvraag 

krijg je een individuele bespreking. 

Schriftelijk onderbouwde feedback met 

mondelinge toelichting, indien gewenst 

tijdens een individuele bespreking in 

overleg met docent.  

   

Naam deeltentamen Management Skills Opdrachten WVO van jaar 3 

Code deeltentamen FMGT MGT2A.4 FMGT WVO3A.5 

Tentamenvorm Assessment Inleveropdracht 

Individueel / groep Groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P4 P4 

Herkansing P4 P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 V 

Weging  50% van de totale OWE 0% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Direct na het mondeling, 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  

FMGT-ETH wordt aangeboden in P3 in plaats van P4 

Toetscode FMGTSTR1A.1 wijzigt naar FMGTSTR1A.5 van een schriftelijk 

tentamen naar een portfolio 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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FPM – Project Management (alle varianten) 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Project Management  

Project Management 

Code onderwijseenheid FPM 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, Hoofdfase, F-Cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode F-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 30 

Uren voorbereiding/zelfstudie 180 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen 
Om te kunnen starten met het F-cluster moet een student de derdejaars stage 

(integrale toets op niveau 2) hebben afgerond.   

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.  

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

7) De leidinggevende foodspecialist is in staat om zorg te dragen voor goed 

verloop van processen / om processen te managen   

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen. 

Eindkwalificaties 

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

5) Commercieel handelen  

6) Communiceren  

7) Verantwoordelijkheid nemen   

8) Samenwerken  

9)  Persoonlijk ontwikkelen  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen :  

 Communication Skills FPM-CSK 

 Research and Planning FPM-OND 

Samenhang Het niveau van deze OWE is: 3 

Deelnameplicht onderwijs Voltijd, Hoofdfase, F-Cluster, niveau 3 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, oefenopgaven, hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  presentatie, 

gastcolleges, praktijkleren 
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Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzers en PPT’s aangeboden op OnderwijsOnline  

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

FPM CSK 1A.1 

De student kan een situatie analyseren en onder woorden brengen in een 

gestructureerde correct geschreven tekst met een duidelijk doel en logische 

onderbouwing 

FPM CSK1A.5 
De student kan diverse vormen van professionele gesprekken op goede wijze 

uitvoeren 

FPM OND4A.5 
Na het succesvol afronden van deze module kan de student een case en 

bijbehorende projectbrief opstellen 

Naam deeltentamen Communication Skills 1 Communication Skills 2 

Code deeltentamen FPM CSK1A.5 FPM CSK1A.1 

Tentamenvorm Inleveropdracht Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P3 T4 

Herkansing P3 T5 

Duur tentamen  Niet van toepassing 120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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.  

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag 

je een individuele bespreking.  

   

Naam deeltentamen Research and planning 

Code deeltentamen FPM OND4A.5 

Tentamenvorm Inleveropdracht 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P4 

Herkansing P4 

http://www.han.nl/insite
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Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  V 

Weging  0% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 
Nabespreking en schriftelijke feedback met toelichting, indien gewenst tijdens 

een individuele bespreking in overleg met docent 

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
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FBPR: Project Business (variant Business) 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Project Business 

Project Business 

Code onderwijseenheid FBPR 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, F-Cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode F-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 48 

Uren voorbereiding/zelfstudie 162 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen 
Om te kunnen starten met het F-cluster moet een student de derdejaars stage 

(integrale toets op niveau 2) hebben afgerond.   

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

2) De strategische foodspecialist is in staat om een strategisch plan op te stellen.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.  

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

7) De leidinggevende foodspecialist is in staat om zorg te dragen voor goed 

verloop van processen / om processen te managen   

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen. 

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

2) Strategie ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen  

5) Commercieel handelen  

6) Communiceren  

7) Verantwoordelijkheid nemen 

8) Samenwerken  

9) Persoonlijk ontwikkelen  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt:  

 Project Business FBPR-PRJ 

 

Binnen deze OWE is de student in een groep bezig met het maken van een 

accountplan, dat is gericht op een key account. Dit plan moet aansluiten bij de 

strategie van de organisatie, maar door middel van een doorgerekend 

assortimentsadvies met promotionele ondersteuning ook aansluiting hebben op de 
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doelstellingen van de klant. In een gesprek met de klant zal de groep het advies 

presenteren. 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 3 

De onderwijseenheid FBU  is ondersteunend aan dit project 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen 
Vergaderen, presenteren, interactie 

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  presentatie, gastcolleges, praktijkleren  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Van Putten, W., Schenk, A., & Zeijl, W. (2016). Sales- en Accountmanagement 

(2e druk). Pearson. ISBN: 9789043033831 

 Aangeboden literatuur op OnderwijsOnline 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

FBPR PRJ1A.5 
 

De student maakt in een groep een accountplan inclusief assortimentsadvies en 

promotioneel ondersteuningsplan. Dit plan wordt beoordeeld op de volgende 

punten: 

- Structuur: de elementen van het plan zijn evenwichtig en in juiste volgorde 

aanwezig. 

- Inhoud: Gebruik van juiste theorie en toegepast in de praktijk.  

- Consistentie: elke stap komt voort uit de vorige, bijv. de analyse en het 

nieuwe accountbeleid sluiten logisch op elkaar aan. 

- Creativiteit: er wordt vernieuwend, met eigen inbreng, omgegaan met de 

geboden ‘ruimte’. 

- Toegankelijkheid en vormgeving: het plan is goed te volgen, begrijpelijk en 

overtuigend geschreven en komt verzorgd over. 

- Bronvermeldingen: alle bronnen zijn vermeld volgens de APA normering. 

- Rekenvaardigheid: de student berekent de financiële gevolgen van het plan 

op correcte wijze. 

- Reflectie: student reflecteert op eigen rol in het project en maakt 

vertaalslag naar de toekomst 

FBPR PRJ1A.6 
 

De student: 

- zorgt voor een prettige kennismaking en inventariseert de setting van de 

presentatie; 

- inventariseert de behoeften van de klant op juiste wijze 

- gebruikt voor de klant relevante argumenten en koppelt deze aan het 

product-/ assortimentsadvies; 

- gaat goed om met de bezwaren die de klant aanvoert; 

- presenteert het advies op enthousiasmerende wijze; 

- toont aan dat hij/zij het verhaal van de klant begrijpt;  

- luistert naar de klant; 

- pikt de signalen van de klant goed op; 

- geeft de win-win situatie voor klant en leverancier helder weer; 

- heeft bewerkstelligd dat de klant het advies gaat overnemen  

Naam deeltentamen Projectplan Eindpresentatie 

Code deeltentamen FBPR PRJ1A.5 FBPR PRJ1A.6 

Tentamenvorm Inleverwerk Presentatie 

Individueel / groep Deels individueel Groepswerk 
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Aantal examinatoren 1 2 

Tentamenmoment P4 P4 

Herkansing P4 P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  60% van de totale OWE 40% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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.  

 

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
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FBU: Business (variant Business) 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Business  

Business 

Code onderwijseenheid FBU 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, Hoofdfase, F-Cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode F-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 + 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 39 

Uren voorbereiding/zelfstudie 171 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen 
Om te kunnen starten met het F-cluster moet een student de derdejaars stage 

(integrale toets op niveau 2) hebben afgerond.   

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

2) De strategische foodspecialist is in staat om een strategisch plan op te 

stellen.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

5) De verbindende foodspecialist is in staat om professionele relaties op te 

bouwen.  

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan. 

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen 

Eindkwalificaties 

2) Strategie ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken  

5) Commercieel handelen  

8) Samenwerken 

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE valt: 

 Business   FBU-BUS 

 

In de module Business worden strategische marketing en Accountmanagement 

behandeld   

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is : 3 

Deze onderwijseenheid volgt op de Business vakken uit de gehele opleiding.  

Deelnameplicht onderwijs Er geldt voor deze OWE geen aanwezigheidsverplichting 

Activiteiten en/of werkvormen 
Bedrijfsbezoek, hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  presentatie, gastcolleges, 

praktijkleren 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Van Putten, W., Schenk, A., & Zeijl, W. (2016). Sales- en 

Accountmanagement (3e druk). Pearson. ISBN: 9789043037624 

 De Gouw, T. (2015). Strategische en operationele marketingplanning - 

Kernstof B. (6e druk). Noordhoff. ISBN: 9789001853150 

 Documenten op OnderwijsOnline 
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Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

FBU KNT1A.1 
 

De student: 

- begrijpt de rol van marketing en past deze adequaat toe in het gehele 

bedrijfsproces 

- analyseert de verschillende fases in de relatie tussen klant en bedrijf - en 

laat zien hoe een bedrijf kan inspelen op de verschillende fases in de relatie 

met de klant 

- past de functies van marketing correct toe 

- laat zien op welke wijze marketing in relatie staat tot sales 

- past de marktselectiemodellen correct toe 

- begrijpt de elementen van customer engagement en past deze op juiste 

manier toe. 

FBU KNT2A.1 
 

De student: 

- past de rol van accountmanagement/ trade marketing/ category 

management adequaat toe in relatie tot het gehele bedrijfsproces 

- voert de stappen van het sales(plannings)proces doelgericht uit  

- heeft inzicht in de verschillende methoden voor klantanalyse en -selectie en 

voert deze correct uit 

- heeft geoefend met de functies van trade marketing/ category management 

en kan deze in een praktijksituatie toepassen 

- voert categorieanalyse en productselectie correct uit 

- gebruikt verschillende onderhandelingsvaardigheden en laat zien hoe deze 

in een praktijksituatie kunnen worden toegepast. 

Naam deeltentamen Kennistoets BU DL1 Kennistoets BU DL2 

Code deeltentamen FBU KNT1A.1 FBU KNT2A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T3 T4 

Herkansing T1/T4 T1/T5 

Duur tentamen  120 minuten 120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine, niet grafisch Rekenmachine, niet grafisch 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, of op aanvraag een 

individuele bespreking.  

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, of op aanvraag een 

individuele bespreking.  

http://www.han.nl/insite
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Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

- De beoordelingscriteria zijn meer beschreven op toepassingsniveau 

waardoor ze op niveau 3 kunnen worden getoetst. 

- Voor het boek Sales- en Accountmanagement wordt de 3e druk gebruikt in 

plaats van de 2e druk 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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FQPR: Project Quality Management (variant Quality Management) 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Project Quality Management 

Project Quality Management 

Code onderwijseenheid FQPR 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, F-Cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode F-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 39 

Uren voorbereiding/zelfstudie 171 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen 
Om te kunnen starten met het F-cluster moet een student de derdejaars stage 

(integrale toets op niveau 2) hebben afgerond.   

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

2) De strategische foodspecialist is in staat om een strategisch plan op te 

stellen.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

7) De leidinggevende foodspecialist is in staat om zorg te dragen voor goed 

verloop van processen / om processen te managen   

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.  

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

2) Strategie ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

6) Communiceren  

7) Verantwoordelijkheid nemen   

8) Samenwerken  

9)  Persoonlijk ontwikkelen  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 
Binnen deze OWE valt:  

 Project Quality Management FQPR-PRJ 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 3 

De onderwijseenheid FQM/FB is ondersteunend 

Deelnameplicht onderwijs 
Er geldt voor deze OWE geen aanwezigheidsverplichting, m.u.v. toetsing 

(presentaties) 
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Activiteiten en/of werkvormen Hoorcolleges, zelfstudie,  presentatie, gastcolleges, praktijkleren 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 De Vaal, K., & Pijl, O. (2014). Kwaliteitsmanagement in de praktijk (2e druk). 

Hilversum: Concept. ISBN 9789055163120 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

FQPR PRJ1A.5 
De student toont aan kennis en vaardigheden ontwikkeld te hebben op het 

gebied van kwaliteitsmanagement binnen Food.  

FQPR PRJ1A.6 

De student toont aan kennis en vaardigheden ontwikkeld te hebben op het 

gebied van kwaliteitsmanagement binnen Food, inclusief een persoonlijke 

reflectie van de student. 

Naam deeltentamen Projectplan Eindpresentatie 

Code deeltentamen FQPR PRJ1A.5 FQPR PRJ1A.6 

Tentamenvorm Inleveropdracht Presentatie 

Individueel / groep Groepswerk Deels individueel 

Aantal examinatoren 1 2 

Tentamenmoment P3 P4 

Herkansing P3 P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Voor het boek Kwaliteitsmanagement in de praktijk wordt nu de 2e druk gebruikt 

in plaats van de 1e druk 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 
  

http://www.han.nl/insite
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FQM: Quality management (variant Quality Management) 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE)  
Quality Management 

Quality Management 

Code onderwijseenheid FQM-FB 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, F-Cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode F-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4.  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 42 

Uren voorbereiding/zelfstudie 168 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen 
Om te kunnen starten met het F-cluster moet een student de derdejaars stage 

(integrale toets op niveau 2) hebben afgerond.   

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

2) De strategische foodspecialist is in staat om een strategisch plan op te 

stellen.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.   

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen 

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

2) Strategie ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

6) Communiceren  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 
Binnen deze OWE valt :  

 Quality Management FQM-QM 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 3 

De onderwijseenheid FQPR is ondersteunend 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie,  presentatie, gastcolleges, praktijkleren 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 De Vaal, K., & Pijl, O. (2014). Kwaliteitsmanagement in de praktijk (1e druk). 

Hilversum: Concept. ISBN 9789491743023 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Studiewijzer 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  
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FQM KNT1A.1 

De student toont aan kennis en vaardigheden ontwikkeld te hebben op het 

gebied van kwaliteitsmanagement, audits, certificering, besturingsmodellen 

(‘standards in Food’), kwaliteitskosten, efficiency en procesoptimalisatie  (en de 

eventuele samenhang hiertussen). Dit betreft zowel de ‘harde als zachte’ kant 

van quality management.  

FQM KNT2A.1 

De student toont aan kennis en vaardigheden ontwikkeld te hebben op het 

gebied van risicomanagement, voedselveiligheid en efficiency en 

procesoptimalisatie programma’s binnen Food (en de samenhang hiertussen).  

Dit betreft zowel de ‘harde als zachte’ kant van quality management.  

Naam deeltentamen Kennistoets QM DL1 Kennistoets QM DL2 

Code deeltentamen FQM KNT1A.1 FQM KNT2A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T3 T4 

Herkansing T1/T4 T1/T5 

Duur tentamen  120 minuten 120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je kunt 
je opgeven voor een groepsbespreking,  
op aanvraag krijg je een 
individuele bespreking.  

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Beroepstaak / eindkwalificatie 7 en 9 zijn verwijderd 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 

  

http://www.han.nl/insite
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FPPR: Project Product Development F-cluster 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
en code 

Project Product Development F-cluster 

Project Product Development F-cluster 

Code onderwijseenheid FPPR 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, F-Cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode F-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 77 

Uren voorbereiding/zelfstudie 133 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen 
Om te kunnen starten met het F-cluster moet een student de derdejaars stage 

(integrale toets op niveau 2) hebben afgerond.   

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

2) De strategische foodspecialist is in staat om een strategisch plan op te 

stellen.  

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

6) De communicatieve foodspecialist is in staat om (Inter)nationaal zaken te 

doen.  

7) De leidinggevende foodspecialist is in staat om zorg te dragen voor goed 

verloop van processen / om processen te managen   

8) De samenwerkende foodspecialist is in staat om professionele interactie aan 

te gaan.  

9) De reflectieve foodspecialist is in staat om kritisch te reflecteren ten aanzien 

van zijn persoonlijke ontwikkeling.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.  

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

2) Strategie ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

6) Communiceren  

7) Verantwoordelijkheid nemen   

8) Samenwerken  

9) Persoonlijk ontwikkelen  

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 
Binnen deze OWE valt: 

 Project Product development  FPPR-PRJ 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is : 3 

De onderwijseenheid FPD is ondersteunend 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 
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Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, samenwerken met diverse disciplines, bedrijfsbezoeken,  

hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, presentatie, gastcolleges, praktijkleren  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Catsberg, C.M.E. (2013). Levensmiddelenleer (6e druk). HB. ISBN: 

9789055746095  

 Brinkman, J. (2020). Proeven van Succes (6e druk), Van Dijk Educatie. ISBN: ? 

(boek komt in augustus uit)  

 Van Eden, J.G., Gerritsen, W.J., Visser, T.F., & Van de Zedde, A. (2009). 

Receptenleer: Processen en technieken (6e druk). HB. ISBN: 9789055746170  

 De Jong, F.M. (2017). Ons Voedsel (7e druk). Fontaine Uitgevers. ISBN 

9789059566323  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Eye Question en Peqasus 

 Studiewijzer 

 Aangeleverde artikelen 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

Beide toetsen FPPR PRJ1A.5 en FPPR PRJ1A.6 zijn aan elkaar gekoppeld. Beide 

toetsen moeten na herkansing met een voldoende worden afgerond. Als dit niet 

is zal het gehele project opnieuw gedaan moeten worden. 

FPPR PRJ1A.5 

Het rapport toont aan dat het opgeleverde product voldoet aan de eisen van een 

productontwikkelingsrapport met een duidelijke relatie naar Business en Quality 

Management en het productontwikkelingsbeleid, als ook een persoonlijke 

reflectie van de student. 

FPPR PRJ1A.6 
Een adequate presentatie op inhoud, techniek en verdediging van het 

eindproduct ondersteund door een filmpje of iets vergelijkbaars.  

Naam deeltentamen Projectplan Eindpresentatie 

Code deeltentamen FPPR PRJ1A.5 FPPR PRJ1A.6 

Tentamenvorm Inleveropdracht Presentatie 

Individueel / groep Deels individueel Groepswerk 

Aantal examinatoren 1 2 

Tentamenmoment P4 P4 

Herkansing P4 P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  60% van de totale OWE 40% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

Voor schriftelijke tentamens schrijf je je in via Alluris, voor de intekenperiode zie:  

www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: 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.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Van het boek Proeven van Succes wordt nu de 6e druk voorgeschreven, deze 

vervangt de 5e druk. 

http://www.han.nl/insite
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Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

FPD: Product Development F-cluster 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
en code 

Product Development F-cluster 

Product Development F-cluster 

Code onderwijseenheid FPD 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB)  

Voltijd, Hoofdfase, F-Cluster, niveau 3  

Onderwijsperiode F-Cluster, deze OWE wordt aangeboden in periode 3 en 4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 51 

Uren voorbereiding/zelfstudie 159 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen 
Om te kunnen starten met het F-cluster moet een student de derdejaars stage 

(integrale toets op niveau 2) hebben afgerond.   

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

1) De conceptuele foodspecialist is in staat om product/food concepten te 

ontwikkelen in business context.  

2) De strategische foodspecialist is in staat om een strategisch plan op te 

stellen. 

3) De tactische foodspecialist is in staat om strategische keuzes te vertalen naar 

operationeel beleid  

4) De operationele foodspecialist is in staat om beleid te vertalen naar 

operationeel niveau.  

10) De onderzoekende foodspecialist is in staat om informatie te verzamelen.  

Eindkwalificaties 

1) Concepten ontwikkelen 

2) Strategie ontwikkelen  

3) Beleid ontwikkelen  

4) Beleidsmatig werken    

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen:  

 Productontwikkeling  FPD-PO 

 Sensorisch onderzoek  FPD-SO 

 

In deze onderwijseenheid leer je op correcte wijze een 

productontwikkelingsproces aan te sturen en de gekozen ontwikkelingsrichting te 

onderbouwen met sensorisch onderzoek.  

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 3 

De onderwijseenheid FPD is ondersteunend aan de OWE FPPR 

Deelnameplicht onderwijs Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen 
Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, hoorcolleges, werkcolleges, practica, 

zelfstudie,  praktijkleren  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Catsberg, C.M.E. (2013). Levensmiddelenleer (6e druk). HB. ISBN: 

9789055746095  
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 Brinkman, J. (2020). Proeven van Succes (6e druk), Van Dijk Educatie. ISBN: ? 

(boek komt in augustus uit)  

 Van Eden, J.G., Gerritsen, W.J., Visser, T.F., & Van de Zedde, A. (2009). 

Receptenleer: Processen en technieken (6e druk). HB. ISBN: 9789055746170  

 De Jong, F.M. (2017). Ons Voedsel (7e druk). Fontaine Uitgevers. ISBN 

9789059566323  

 Bouwens, R.E.A. (2013). Binas informatieboek VWO/HAVO (6e druk). 

Noordhoff. ISBN: 9789001817497  

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

 Eye Question en Peqasus 

 Studiewijzer 

 Aangeleverde artikelen 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

FPD KNT1B.1 
De kennis en toepassing van productontwikkeling en sensorisch onderzoek wordt 

getoetst 

FPD KNT2B.1 
De kennis en toepassing van productontwikkeling en sensorisch onderzoek wordt 

getoetst 

Naam deeltentamen Kennistoets PD DL1 Kennistoets PD DL2 

Code deeltentamen FPD KNT1B.1 FPD KNT2B.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T3 T4 

Herkansing T1/T4 T1/T5 

Duur tentamen  120 minuten 120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen 
Rekenmachine, niet grafisch 

Binas informatieboek 

Rekenmachine, niet grafisch 

Binas informatieboek 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% van de totale OWE 50% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

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

intekenperiode zie: www.han.nl/insite. Voor overige toetsen geldt: als je 

deelneemt aan het onderwijs ben je automatisch aangemeld voor de 

bijbehorende (deel)tentamens.   

Nabespreking en inzage 

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Individuele inzage met surveillant, je 

kunt je opgeven voor een 

groepsbespreking, op aanvraag krijg 

je een individuele bespreking.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Van het boek Proeven van Succes wordt nu de 6e druk voorgeschreven, deze 

vervangt de 5e druk. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

 

  

http://www.han.nl/insite


 

 

 

111 
 

H-CLUSTER 

HAO – Afstudeeropdracht (IT3) 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid (OWE) 
Afstudeeropdracht 

Graduation Assignment 

Code onderwijseenheid HAO 

Opleiding / doelgroep 
Food and Business (FB) 

Voltijd, Hoofdfase, H-Cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode H-Cluster P1+P2 & P3+P4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 30 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 34 

Uren voorbereiding/zelfstudie 806 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 

Om te kunnen starten met het H-cluster moet een student aan onderstaande 

voorwaarden voldoen:  

- Student heeft alle studiepunten uit het C- en D-cluster behaald.  

- Student heeft uit het F-cluster de OWE’s die horen bij de betreffende 

specialisatie volledig afgerond.  

- Student heeft uit het F-cluster in totaal maximaal 2 toetscodes open staan en 

dit betreft geen toetscodes van het vak Onderzoek. 

- Student heeft de minor in het G-cluster gevolgd en er is een reële 

verwachting dat deze wordt afgerond voor de start van het H-cluster 

  

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 
De student werkt aan een food gerelateerd project. (Dit is een overkoepelende 

beroepstaak.) 

Eindkwalificaties 

Minimaal 1 van onderstaande 3 competenties 

1) Concepten ontwikkelen 

2) Strategie ontwikkelen 

3) Beleid ontwikkelen 

 

Verplichte competenties: 

4) Beleidsmatig werken 

5) Commercieel handelen 

6) Communiceren 

7) Verantwoordelijkheid nemen 

8) Samenwerken 

9) Persoonlijk ontwikkelen 

10) Analyseren 

Algemene omschrijving 

De student gaat fulltime werken aan een eigen project (opdracht) in het bedrijf. 

De werkzaamheden dragen bij aan een door het bedrijf opgepikt signaal. De 

student krijgt een verantwoordelijkheid toegewezen door het bedrijf.  

Met de werkzaamheden die horen bij het project gaat de student aantonen klaar 

te zijn voor het werkveld. Dat doet de student door de werkzaamheden te 

koppelen aan de competenties op niveau 3 van de opleiding Food and Business.  

De student brengt zijn deskundigheid tot uitdrukking in het specifieke gebied van 

zijn opleiding.  
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- De student kan een samenvatting van de case geven. 

- De student kan beschrijven hoe het eindproduct van het project er concreet 

uitziet inclusief verwachtingen. 

- De student kan aangegeven welke projectaanpak wordt gevolgd. 

- De student kan werken in de organisatiestructuur en deze overzien.  

- De student kan plannen en afstemmen. 

- De student kan bronnen selecteren en gebruiken 

- De student kan procesmatig werken 

- De student kan draagvlak creëren 

- De student kan een volwaardig gesprek voeren 

- De student kan eigenaarschap tonen 

- De student kan samenwerken 

- De student kan reflecteren op verantwoordelijkheid 

- De student kan reflecteren op samenwerking 

- De student kan reflecteren op persoonlijke ontwikkeling 

- De student kan reflecteren op de projectaanpak 

- De student kan presenteren 

- De student kan verbanden leggen tussen werkzaamheden en persoonli jke 

ontwikkeling 

- De student kan zijn opgedane kennis en ervaring presenteren 

- De student kan trots zijn op zijn/haar behaalde project 

- De student kan kennis duurzaam overdragen 

Samenhang 
Het niveau van deze OWE is: 3 

Niet van toepassing 

Deelnameplicht onderwijs 
Er geldt voor (een deel van) deze OWE een aanwezigheidsverplichting bij de door 

school georganiseerde bijeenkomsten in het kader van het afstuderen 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of werkvormen 

Bij het bedrijf: 

- Project Brief opstellen 

- 1e bedrijfsbezoek docent aan bedrijf 

- Reflectieverslag schrijven 

- Aan elkaar gerelateerde projectwerkzaamheden 

- Projectpresentatie 

- Alle andere activiteiten genoemd in de studiewijzer 

 

Op School: 

- Kick-off 

- Terugkomdagen / intervisie 

- Eventueel begeleidingsgesprekken 

- Eindpresentatie op school 

- Werkateliers 

- Eventueel feedbackgesprek(ken) 

- Alle andere activiteiten genoemd in de studiewijzer 

 

Praktijkleren, intervisie en presentatie 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / verplicht 
materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage (OER 
2.7) 

Niet van toepassing 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

HAO OAD2A.7 
 

De beoordeling van de afstudeerperiode is opgebouwd uit onderstaande 

onderdelen. 

Bij drie onderdelen zijn een aantal criteria opgesteld die allemaal minimaal met 

een voldoende beoordeeld moeten worden. Aan de criteria van de project brief 

en de projectpresentatie op het bedrijf moet worden V. 

- Project Brief (V/Niet V) 

- Proces (30%) 

- Reflectieverslag (40%) 

- Eindpresentatie op school (30%) 

- Projectpresentatie op het bedrijf (V/Niet V) 

 

De beoordeling zal plaatsvinden op niveau 3. 

De criteria van alle opdrachten zijn voor alle specialisatierichtingen hetzelfde. 

Pas wanneer de project brief is beoordeeld met een V kan het proces en de 

reflectie beoordeeld worden. 

Pas wanneer het proces met een voldoende is beoordeeld kan de 

eindpresentatie op school plaatsvinden. 

 

Beoordelingscriteria: 

Een of meerdere van onderstaande drie beoordelingscriteria: 

1. Concepten ontwikkelen: Het concept sluit aan bij de strategie van het bedrijf 

en vormt input voor andere afdelingen.  

2. Strategie ontwikkelen: De student ontwikkeld strategie en baseert deze op 

uitkomsten van onderzoek. 

3. Beleid ontwikkelen: De student ontwikkeld beleid waarmee het bedrijf in 

staat gesteld wordt om de langere termijndoelstellingen te kunnen 

realiseren. 

 

Onderstaande gelden voor alle studenten: 

1. Beleidsmatig werken: De student bekijkt na afloop het opgestelde beleid 

kritisch en stelt eventueel bij. 

2. Commercieel handelen: Neemt initiatief om te komen tot een win- 

winsituatie.  

3. Communiceren: Communiceert op professionele wijze in en met het 

(inter)nationale beroepenveld.   

4. Verantwoordelijkheid nemen: Coacht anderen en stuurt hen waar nodig bij 

en stelt zich pro-actief op en onderbouwd keuzes.  

5. Samenwerken: Neemt verschillende rollen aan passend bij de situatie en 

beschikt over een divers gedragsrepertoire 

6. Persoonlijk ontwikkelen: Toont zelfsturend vermogen om zich als kritische 

professional door te ontwikkelen.  

7. Analyseren: Volgt de gehele onderzoekcyclus  waarbij de nadruk ligt op 

relevante inzichten vergaren waarmee vraagstukken opgelost kunnen 

worden. 

Naam deeltentamen Assessment afstuderen 

Code deeltentamen HAO OAD2A.7 

Tentamenvorm Assesment en product(en) 
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Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment 

Project Brief in het begin van de afstudeerperiode (exacte datum verschilt per 

student/project). Overig onderdelen aan het einde van ieder semester. Per 

student/traject verschillend i.v.m. projectpresentatie op het bedrijf en de 

eindpresentatie op school. De AOD periode start 2x keer per jaar bij aanvang van 

het semester. 

Herkansing 

- Project Brief: binnen 5 werkdagen na bekendmaking cijfer.  

- Reflectieverslag: binnen 5 werkdagen na bekendmaking eindcijfer.  

- Eindpresentatie op school: binnen 5 werkdagen na bekendmaking eindcijfer 

en altijd in overleg met praktijkcoördinator. 

Proces en projectpresentatie op het bedrijf: Een herkansing zal alleen mo gelijk 

zijn als daartoe het bedrijf bereid is. Hierbij is artikel 8.5 OER 1e 

aandachtsstreepje van toepassing. In de tussentijdse beoordeling krijgt de 

student een indicatie of de tot dan toe geleverde prestaties voldoende zijn om 

deze onderdelen van het afstuderen met een voldoende af te ronden aan het 

eind van de stage. 

Duur tentamen  Een AOD duurt doorgaans 21 weken. 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% van totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldingstermijn 

Middels een aanmeldingsformulier en een persoonlijk gesprek hierover op 

school. Deadlines (slimme en harde) zijn per semester te raadplegen op 

OnderwijsOnline 

Nabespreking en inzage 

Conform procedure die beschreven is in de studiehandleiding. 

Beoordelingsformulieren met toelichting worden verstuurd naar 

praktijksecretariaat en student na afloop van de beoordeling.  

Wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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9.3 Minoren van de opleiding  
 
Niet van toepassing.  
 

Je kunt een minor bij een andere HAN-opleiding kiezen. Het overzicht van minoren van de HAN en de toegangseisen ervoor vind je 

hier: www.minoren-han.nl. Voordat je met de minor (G-cluster) kunt starten moet je de derdejaars stage (integrale toets op niveau 

2) hebben afgerond.   
 
 

9.4 Afstudeerrichtingen 
Niet van toepassing.  

 

  

http://www.minoren-han.nl/
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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. T ijdens de 

contactmomenten zal de nadruk vooral liggen op de betekenis van (Big) Data en de betekenisgeving aan (Big) Data. Hiervoor wor den 

de verschillende (statistische) analysetechnieken behandeld en toegepast op een aangereikte dataset. Tijdens de prakt ijkgerichte 

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 Prof essional 

Excellence uitstroomprofiel of het Academisch profiel, o.a. door extra aandacht te besteden aan kwantitatieve methodologie.  

Deelnameplicht onderwijs 

Je dient aan minimaal 80% van de onderwijsactiviteiten (lessen, trainingen, simulaties etc.) actie f 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 gekoz en heeft en het 

werken in multidiscplinaire studententeams aan interdisciplinaire en uitdagende opdrachten voor studenten in de beroepsprakti jk, 

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 communicere n, 

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 communicat ie. 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 verantwoordel ijk 

voor het realiseren van de leerresultaten/behalen van de competenties en het bewijzen hoe ze dat hebben gedaan en hoe ze er ee n 

gemeenschappelijk product van hebben gemaakt. Het eindproduct van deze module is het organiseren van een “board meeting” 

waarin studenten 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. 

 

Beroepsproducten 
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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 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 
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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 (wetenschappelij k) 

onderzoek leert de student een publiceerbaar artikel te schrijven met als doel het leveren van een bijdrage aan het vak gebied 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 va n nieuwe ideeën, gezichtspunten en 

deze (wetenschappelijk verantwoord) weten te onderbouwen en te presenteren aan stakeholders.  

 

(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Creëren van voorwaarden voor succesvolle innovatie. 



 

 

H9 uit de Kader OER bacheloropleiding CE 2019-2020   p. 130 van 142 
 

 

 

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. 

Naam (deel)tentamen Paper 

Code (deel)tentamen HACS.PAP1A.5 
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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. 

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 zi jn zelf 

verantwoordelijk voor het realiseren van de leerresultaten/behalen van de competenties en het bewijzen hoe ze dat hebben 

gedaan. Afhankelijk van de leervragen van en in samenwerking met de studenten wordt het programma verder ingevuld. 

Doelstelling van deze leerlijn is verdieping en verbreding van de eigen kennis, houding en vaardigheden m.b.t. 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 zich 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 krit isch denken (onderzoekend vermogen), zelfreflectie en 

persoonlijke vaardigheden (op het gebied van leiderschap) binnen de verschillende bacheloropleidingen. Tevens is de OWE bedoe ld 

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) 

Software / overig materiaal 
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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.  

 

   
 



 

 

H9 uit de Kader OER bacheloropleiding FB 2020-2021    p. 135 van 142 

 

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.  

 

 



 

 

H9 uit de Kader OER bacheloropleiding FB 2020-2021    p. 136 van 142 

 

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. 

  



 

 

H9 uit de Kader OER bacheloropleiding FB 2020-2021    p. 137 van 142 

 

 

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.  

Materiaal dat gedurende de looptijd van de cursus aangeboden wordt op de HAN-Scholar omgeving. 
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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.  

 


