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9 Beschrijving van het onderwijs (de OWE’s) 
 

In hoofdstuk 9 (H9) is het onderwijs van jouw opleiding beschreven in de vorm van een curriculumoverzicht en 

beschrijving van de onderwijseenheden, te beginnen bij de onderwijseenheden van de propedeuse, daarna die van 

de postpropedeuse, waarbij ook is aangegeven of er sprake is van keuzeonderwijseenheden, en tot slot die van de 

minoren. Daarna zijn de OWE’s beschreven van de extra programma’s. 

 

Curriculum overzicht totaal 
Onderstaand een schematische weergave van het gehele curriculum. 
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Jaar, Cluster, niveau Onderwijseenheid, aantal EC’s  

Jaar 4, G&H N3 Afstudeerjaar GHA  
 

60 EC 

Jaar 3, F, N2/3 Minor – vrije keuzeruimte 30 EC 

Jaar 3, E, N2 Stage EST of Stage EST 30 EC 

 
Jaar 2, D, N2 

Eigen Onderneming DEO 
7,5 EC 

Retail DRL 
15 EC 

 
Taal & Cultuur 4 

Nederlands  
DTC1 2,5 EC 

 
Taal & Cultuur 4 Engels 

DTC2 2,5 EC 
 

Taal & Cultuur 4 Duits** 
DTC3 2,5 EC 

 
Of 
 

Taal & Cultuur 4 
Internationaal 

Management DTC6 
2,5EC 

 
Jaar 2, C, N2 

Eigen Onderneming CEOC 22,5 EC 

Taal & Cultuur 
Nederlands 3 
CTC1 2,5 EC 

Taal & Cultuur Engels 3 
CTC2 2,5 EC 

Taal en Cultuur 3 
Internationaal 
Management  
CTC6 2,5 EC 

P
ro

p
e

d
e

u
s
e

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jaar 1, B, N1 

 
B1 Project Oriënteren op bedrijf 

B1PR 6 EC 
 

 
B2 Project Starten 

B2PR 6 EC 

 

 
B1 

Ondersteunende 
vakken 

Management, 
Logistiek & 
Financieel 

B1OV 2,5 EC 

 
B1 Zakelijke 

Communicatie 
Nederlands en 

Engels 1 
B1ZC 2,5 EC 

 

 
B2 

Ondersteunende 
vakken 

Onderzoek en 
Online 

B2OV 2,5 EC 

 
B2 Zakelijke 

Communicatie 
Nederlands en 

Engels 2 
B2ZC 2,5 EC 

 
Keuzevak keuze 

uit BKV1 t/m 
BKV6* 
2.5 EC 

 

 
B3 Persoonlijke 
Professionele 
Ontwikkeling 
BPO3 3EC 

 

 
Keuzevak keuze 

uit BKV1 t/m 
BKV6* 
2.5 EC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaar 1, A, N1 

 
A1 Project 

Introductie op 
Bedrijf en 
Beroep 

A1PR 4 EC 
 

 
A2 Project 
Introductie 

Starten 
A2PR 5 EC 

 
A3 Project 

Managementgame 
A3PR 4 EC 

 
A4 Project 
Introductie 

Groeien 
A4PR 5 EC 

 
A1 

Ondersteunende 
vakken 

Marktverkenning 
en Research 
A1OV 3 EC 

 
A2 

Ondersteunende 
vakken 

Introductie 
Starten 

A2OV 3 EC 

 
A3 

Ondersteunende 
vakken Managen 

A3OV 3 EC 

 
A4 

Ondersteunende 
vakken 

Internationaal 
zakendoen, 
Marketing & 
Strategie en 

Business 
Communication 

A4OV 3EC 
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*Studenten kunnen kiezen uit de volgende keuzevakken: 

 Life-changing Technologies en Trendwatching 

 Creatieve Technieken 

 Franchising 

 Ondernemen in Duitsland 1 

 Ondernemen in Duitsland 2 

 Profilering (vrije keuze) 

 

**Alleen studenten die starten met het D-cluster in september 2020 kunnen kiezen voor Duits.  

Samenstelling propedeutische fase (voltijd) 
Voor studenten die starten per 1 september 2020 

 

Voltijd  A-cluster B-cluster 

Propedeuse 

Niveau 1  

 

60 stp 

A1 Project Introductie Oriëntatie op 
Bedrijf en Beroep -  A1PR 

4 studiepunten 

B1 Project Oriënteren op bedrijf - 

B1PR  

6 studiepunten 

A1 Ondersteunde vakken 
Marktverkenning en Research - A1OV 

3 studiepunten 

B1 Ondersteunde vakken 

Management, Logistiek & Financieel - 

B1OV  

2,5 studiepunten 

A2 Project Introductie Starten - A2PR  

5 studiepunten 

B1 Zakelijke Communicatie 

Nederlands en Engels 1 -  B1ZC  

2,5 studiepunten 

A2 Ondersteunende vakken 
introductie Starten - A2OV  

3 studiepunten 

B2 Project Starten - B2PR 

6 studiepunten 

A3 Project Managementgame - A3PR 

4 studiepunten 

B2 Ondersteunende vakken 
Onderzoek en Online - B2OV 

2,5 studiepunten 

A3 Ondersteunende vakken Managen 
- A3OV 

3 studiepunten 

B2 Zakelijke Communicatie 
Nederlands en Engels 2 - B2ZC 

2,5 studiepunten 

A4 Project introductie Groeien - 

A4PR 

5 studiepunten 

B3 Persoonlijke Professionele 

ontwikkeling B-cluster - B3PO   

3 studiepunten 

A4 Ondersteunde vakken 
Internationaal zakendoen, Marketing 
& strategie en business 
communication - A4OV 

3 studiepunten 

Keuzevakken – BKV* 

5 studiepunten  

 Life-changing Technologies en 

Trendwatching – BKV1 

 Creatieve Technieken – BKV2 

 Franchising – BKV3 

 Ondernemen in Duitsland 1 – BKV4 

 Ondernemen in Duitsland 2 – BKV5 

 Profilering (vrije keuze) – BKV6 

*Iedere student kiest tijdens het B-cluster twee keuzevakken van 2,5 studiepunten. 
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Voor studenten gestart vóór 1 september 20191.  

 

Voltijd  A-cluster B-cluster 

Propedeuse 
Niveau 1  
 
60 stp 

Marketing 1 en 2  -  AMM1  
5 studiepunten 

Marketing 3 en 4  -  BMO1 
5 studiepunten 

Marketingcommunicatie 1  –  AMM2A  
2,5 studiepunten 

Marketingcommunicatie 2 – BMO2  
2,5 studiepunten 

Online Business  –  AMM2B  
2,5 studiepunten 

Bedrijfsadministratie & 
Bedrijfseconomie - BAE 
 2,5 studiepunten 

Business & Onderzoek 1: 
Bedrijfseconomie  -  ABO1  
2,5 studiepunten 

Organisatie, Personeel, Management & 
Ethiek - BPO  
2,5 studiepunten 

Business & Onderzoek 2:  Onderzoek 1  
-  ABO2  
2,5 studiepunten 

Recht – BRE 
2,5 studiepunten 

Algemene Economie  -  AAE 
5 studiepunten 

Onderzoek - BON 
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Nederlands 1 en 2  -  
ATC1  
2,5 studiepunten 

De Onderneming – BDO (IT1) 
5 studiepunten 

Taal en Cultuur Engels 1 en 2  -  ATC2  
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Nederlands 3 en 4 -  
BTC1  
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Duits 1 en 2  -  ATC3  
2,5 studiepunten 
Of  
Taal en Cultuur Internationaal 
Management 1  –  ATC6 
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Engels 3 en 4  -  BTC2  
2,5 studiepunten 

Studentbegeleiding  -  STB1 
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Duits 3 en 4  -  BTC3  
2,5 studiepunten 
Of 

Taal en Cultuur Internationaal 
management 2 -  BTC6 
2,5 studiepunten 

 
  

                                                           
1 Het onderwijs van het A- en B-cluster uit de propedeutische fase wordt per collegejaar 2020-2021 niet meer 

aangeboden. De (deel)tentamens behorende bij het A en B-cluster worden nog wel aangeboden in 2020-2021. Voor 

de beschrijving van het onderwijs van het A-cluster wordt verwezen naar deel 3 van het Opleidingsstatuut 2018-

2019. Voor de beschrijving van het onderwijs van het B-cluster wordt verwezen naar hoofdstuk 9 uit het OS/OER 

van 2019-2020. Meer informatie over de (deel)tentamens die nog worden aangeboden is te vinden in hoofdstuk 11.5 

bijlage 2 van de OER (deel 2 van het Opleidingsstatuut 2020-2021).  
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Voor studenten gestart vóór februari 2018  

 

 

Voltijd  A-cluster B-cluster 

Propedeuse 
Niveau 1  
 
60 stp 

Marketing 1 en 2  -  AMM1  
5 studiepunten 

Marketing 3 en 4  -  BMO1 
5 studiepunten 

Marketingcommunicatie 1  –  AMM2A  
2,5 studiepunten 

Marketingcommunicatie 2 – BMO2  
2,5 studiepunten 

Online Business  –  AMM2B  
2,5 studiepunten 
 

Bedrijfsadministratie & 
Bedrijfseconomie - BAE 
 2,5 studiepunten 

Business & Onderzoek 1: 
Bedrijfseconomie  -  ABO1  
2,5 studiepunten 

Organisatie, Personeel, Management & 
Ethiek - BPO  
2,5 studiepunten  

Business & Onderzoek 2:  Onderzoek 1  
-  ABO2  
2,5 studiepunten 

Recht – BRE 
2,5 studiepunten 

Algemene Economie  -  AAE 
5 studiepunten 

Onderzoek - BON 
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Nederlands 1 en 2  -  
ATC1  
2,5 studiepunten 

De Onderneming – BDO 
5 studiepunten 

Taal en Cultuur Engels 1 en 2  -  ATC2  
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Nederlands 3 en 4 -  
BTC1  
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Duits 1 en 2  -  ATC3 * 
2,5 studiepunten 
Of 
Taal en Cultuur Internationaal 
Management 1  –  ATC6 * 
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Engels 3 en 4  -  BTC2  
2,5 studiepunten 

Studentbegeleiding  -  STB1 
2,5 studiepunten 

Taal en Cultuur Duits 3 en 4  -  BTC3  
2,5 studiepunten 
Of 
Taal en Cultuur Internationaal 
management  -  BTC6 
2,5 studiepunten 
 

 Integrale Toets 1 - IT1 
Proeve van Bekwaamheid 
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Samenstelling post-propedeutische fase (voltijd) 
Onderstaand curriculum is voor studenten die vanaf 1 september 2020 starten met de hoofdfase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand curriculum is voor studenten die vanaf 1 februari 2017 gestart zijn met de hoofdfase.  
(De vetgedrukte onderwijseenheden worden in studiejaar 2020-2021 aangeboden; de overige onderwijseenheden 

worden niet meer aangeboden). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   stp 

Jaar 2 C-cluster Niveau 2 D-cluster Niveau 2 60 

 Eigen Onderneming (CEOC) 

22,5 studiepunten  

Eigen Onderneming (DEO)  

7,5 studiepunten 

 

Retail (DRL)  

15 studiepunten 

Taal & Cultuur 3, Nederlands 

(CTC1)  

2,5 studiepunten 

Taal & Cultuur 4, Nederlands 

(DTC1) 

2,5 studiepunten 

Taal & Cultuur 3, Engels (CTC2)  

2,5 studiepunten.  

 

Taal & Cultuur 4, Engels (DTC2) 

2,5 studiepunten 

Taal & Cultuur 6 Internationaal 

Management (CTC6) 

2,5 studiepunten 

Taal & Cultuur 6, Internationaal 

Management (DTC6) 

2,5 studiepunten 
  

Jaar 3  E-cluster Niveau 2 F-cluster Niveau 2 of 3 60 

 Stage (EST of ESB) 

30 studiepunten  

Minor  

30 studiepunten 

 

Jaar 4 G & H-cluster Niveau 3 60 

 Afstudeerjaar (GHA) 

60 studiepunten 

 

   stp 

Jaar 2 C-cluster Niveau 2 D-cluster Niveau 2 60 

 Eigen Onderneming (CEO) 

22,5 studiepunten  

Eigen Onderneming (DEO)  

7,5 studiepunten 

 

Retail (DRL)  

15 studiepunten 

Taal & Cultuur 3, Nederlands 

(CTC1)  

2,5 studiepunten 

Taal & Cultuur 4, Nederlands 

(DTC1) 

2,5 studiepunten 

Taal & Cultuur 3, Engels (CTC2)  

2,5 studiepunten.  

 

Taal & Cultuur 4, Engels (DTC2) 

2,5 studiepunten 

Taal & Cultuur 3 Duits (CTC3) 

2,5 studiepunten  

Taal & Cultuur 4, Duits (DTC3) 

(alleen in semester 1) 

2,5 studiepunten 

 OF  

Taal & Cultuur 6 Internationaal 

Management (CTC6) 

2,5 studiepunten 

OF 

Taal & Cultuur 6, Internationaal 

Management (DTC6) 

2,5 studiepunten 

 

Jaar 3  E-cluster Niveau 2 F-cluster Niveau 2 of 3 60 

 Stage (EST) 

30 studiepunten  

Minor  

30 studiepunten 

 

Jaar 4 G-cluster Niveau 3 G-cluster Niveau 3 60 

 Internationaal Entrepreneurship 

(GIE) 

30 studiepunten 

Afstudeeropdracht (HAO) 

30 studiepunten 
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Onderstaand curriculum is voor studenten die vanaf 1 september 2016 zijn gestart met de hoofdfase. (De 

vetgedrukte onderwijseenheden worden in studiejaar 2020-2021 aangeboden). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand curriculum is voor studenten die per 1 september 2014, 1 februari 2015, 1 september 2015 en 1 

februari 2016 zijn gestart met de hoofdfase. (De vetgedrukte onderwijseenheden worden in studiejaar 2019-2020 

aangeboden; de overige onderwijseenheden worden niet meer aangeboden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   stp 

Jaar 2 C-cluster Niveau 2 D-cluster Niveau 2 60 

 

 

 

Eigen Onderneming (CEO) 

22,5 studiepunten  

Eigen Onderneming (DEO)  

7,5 studiepunten 

 

Retail (DRL)  

15 studiepunten 

Taal & Cultuur 3, Nederlands 

(CTC1)  

2,5 studiepunten 

Taal & Cultuur 4, Nederlands 

(DTC1) 

2,5 studiepunten 

Taal & Cultuur 3, Engels (CTC2)  

2,5 studiepunten.  

 

Taal & Cultuur 4, Engels (DTC2) 

2,5 studiepunten 

Taal & Cultuur 3 Duits (CTC3) 

2,5 studiepunten  

Taal & Cultuur 4, Duits (DTC3) 

(alleen in semester 1) 

2,5 studiepunten 

 OF  

Taal & Cultuur 6 Internationaal 

Management (CTC6) 

2,5 studiepunten 

OF 

Taal & Cultuur 6, Internationaal 

Management (DTC6) 

2,5 studiepunten 

 

Jaar 3  E-cluster Niveau 2 F-cluster Niveau 2 of 3 60 

 Stage (EST) 

30 studiepunten  

Minor  

30 studiepunten 

 

Jaar 4 G-cluster Niveau 3 H-cluster Niveau 3 60 

 Internationaal Entrepreneurship 

(GIE) 

30 studiepunten  

Afstudeeropdracht (HAO) 

30 studiepunten  

 

   stp 

Jaar 2 C-cluster Niveau 2 D-cluster Niveau 2 60 

 Eigen Onderneming (CEO) 

22,5 studiepunten  

Eigen Onderneming (DEO)  

7,5 studiepunten 

 

Retail (DRL)  

15 studiepunten 

Taal & Cultuur 4 (TSB4) 

7,5 studiepunten 
Taal & Cultuur 3 (TSB3)  

7,5 studiepunten 

Jaar 3  E-cluster Niveau 2 F-cluster Niveau 2 of 3 60 

 Stage (EST) 

30 studiepunten  

Minor  

30 studiepunten 

 

Jaar 4 G-cluster Niveau 3 H-cluster Niveau 3 60 

 Internationaal Entrepreneurship 

(GIE) 

30 studiepunten  

Afstudeeropdracht (HAO) 

30 studiepunten  
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Onderstaand curriculum is voor studenten die per 1 februari 2012 zijn gestart met de hoofdfase. (De vetgedrukte 

onderwijseenheden worden in studiejaar 2019-2020 aangeboden; de overige onderwijseenheden worden niet meer 

aangeboden). 

 

   stp 

Jaar 2 C-cluster Niveau 2 D-cluster Niveau 2 60 

 Student Company (CSB/CSC) 

22,5 studiepunten  

Student Company (CSB/CSC)  

7,5 studiepunten 

 

Retail (DRL)  

15 studiepunten 

 

of 

 

Retail (DRB) 

15 studiepunten 

Taal & Cultuur 4 (TSB4) 

7,5 studiepunten 
Taal & Cultuur 3 (TSB3)  

7,5 studiepunten 

Jaar 3  E-cluster Niveau 2 F-cluster Niveau 2 of 3 60 

 Stage (EST) 

30 studiepunten  

Minor  

30 studiepunten 

 

Jaar 4 G-cluster Niveau 3 H-cluster Niveau 3 60 

 Internationaal Entrepreneurship 

(GIE) 

30 studiepunten  

Afstuderen (HAO) 

30 studiepunten  
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Samenstelling Honoursprogramma (jaar 3 en 4) 
 
Jaar 1 (vindt plaats in 3e studiejaar) 

Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 

 

Honours Business Analytics 

HBDA - 5 stp. 

 

Honours Communications, 

Uncertainty and Complexity 

HCUC – 5 stp. 

 

Honours Innoveren in de 

Praktijk 

HINP - 5 stp. 

 

Jaar 2 (vindt plaats in 4e studiejaar) 

 

G-cluster H-cluster 

Honours Academic Skills 
HACS - 7,5 stp. 

óf 

Honours Professional Skills I  

HPS I - 7,5 stp. 

Honours Afstudeerpaper 
HAOZ - 7,5 stp. 

óf 

Honours Professional Skills II  

HPS II - 7,5 stp. 
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9.1 Onderwijseenheden van de propedeuse 
 

A-cluster 

 

A1 Project Introductie Oriëntatie op Bedrijf en Beroep (A1PR) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE)  

A1 Project Introductie Oriëntatie op Bedrijf en Beroep  
Introduction to Orientation on Business and Profession  

Code OWE (A1PR) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P1  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 4 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 20,25 

Uren voorbereiding/zelfstudie 91,75 

Totale studentbelasting (uren) 112 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze OWE: 

 Innoveren 

 Waardecreatie 

 Resultaatgericht handelen 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

 kan trends zoeken, selecteren en toepassen in de context van het 
vraagstuk; 

 heeft kennis van het Nederlandse bedrijfslandschap; 

 kan (onderdelen van) externe omgeving van een onderneming in   
kaart brengen en analyseren; 

 kan uitspraken door middel van bestaande informatie onderbouwen. 

Algemene omschrijving 

In de deze module staat het project Introductie Oriëntatie op Bedrijf en Beroep 
centraal (A1PR-IBB1A). In dit project laten de studenten zien dat zij kennis 
hebben van de omgevingsfactoren van een bedrijf en deze kennis ook kunnen 
toepassen in de context van het bedrijf. Daarnaast geven zij blijk van inzicht in 
wat het toekomstige beroep van hen verwacht. Studenten leren om informatie 
op verschillende manieren te verzamelen en op overzichtelijke, creatieve 
manier te presenteren in een infographic met toelichting. 

Samenhang 

Het project van deze OWE wordt ondersteund door de vakken uit de 
ondersteunende OWE ‘Marktverkenning en Research’ (A1OV).  
Samen met de andere onderdelen van het A-cluster vormt deze OWE een 
inleiding op het beroep van de ORM’er. In de opleiding staan de 
levensfasen van een bedrijf centraal (oriëntatie op bedrijf en beroep, 
starten, managen en groeien). Dit project is een kennismaking met bedrijf 
en beroep. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Hoorcollege, werkcollege, groepsopdrachten, gastcollege, bedrijfsbezoek 
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Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

 De student kan onderdelen van de externe omgeving van een 
onderneming in kaart brengen. 

 De student kan relevante trends toepassen op een onderneming. 

 De student kan onderzoeksresultaten op een overzichtelijke manier 
presenteren in een infographic. 

Naam deeltentamen “Inleveropdracht project oriënteren” 

Code deeltentamen A1PRIBB1A.5 

Tentamenvorm Inleveropdracht 

Individueel / groep Groep 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P1  

Herkansing P1  

Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing 

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 
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A1 Ondersteunende vakken Marktverkenning en Research (A1OV) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

A1 Ondersteunende vakken Marktverkenning en Research  
Market Orientation and Research  

Code OWE A1OV 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P1  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 3 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 18 

Uren voorbereiding/zelfstudie 66 

Totale studentbelasting (uren) 84 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze OWE: 

 Waardecreatie 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 

 Lerend vermogen 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

 heeft kennis van de kenmerken van de B2B/B2C markt; 

 heeft kennis van het Nederlandse bedrijfslandschap; 

 heeft kennis van marktsegmentatie en doelgroepen; 

 kan uitspraken door middel van bestaande informatie onderbouwen. 
 

Algemene omschrijving 

A1OV-MAR1A 
Bij het vak Marktverkenning leren studenten dat een bedrijf in verbinding staat 
met haar omgeving. Studenten krijgen kennis aangereikt om de belangrijkste 
aspecten van de externe omgeving in kaart te brengen.  
 
A1OV-RES1A 
Bij het vak Research leren de studenten om kritisch te zijn, deskresearch uit te 
voeren en de resultaten van de deskresearch op een gestructureerde wijze te 
rapporteren.  
 

Samenhang 

De vakken van deze OWE zijn ondersteunend aan het project van de  
OWE ‘Project Introductie Oriëntatie op Bedrijf en Beroep’ (A1PR). De 
resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de infographic te 
maken.  
 
Samen met de andere onderdelen van het A-cluster vormt deze OWE een 
inleiding op het beroep van de ORM’er. In de opleiding staan de 
levensfasen van een bedrijf centraal (oriëntatie op bedrijf en beroep, 
starten, managen en groeien), dit betreft een kennismaking met bedrijf en 
beroep. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid 
De toetsen binnen deze OWE kunnen worden gecompenseerd. Voor beide 
toetsen moet minimaal 5,0 worden behaald en het gemiddelde van beide 
toetsen moet minimaal 5,5 zijn. 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Hoorcollege, werkcollege, opdrachten (individueel en groep). 
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Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Interviewtechnieken & Deskresearch 
Kooiker, R. e.a. (2015). Marktonderzoek (9e druk). Groningen, Nederland: 
Noordhoff Uitgevers. ISBN: ISBN: 9789001861292 
 
Marktverkenning 
Verhage, B. & Visser, M. (2018). Grondslagen van de Marketing (9e druk). 
Noordhoff. ISBN: 9789001853174 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

A1OVMKV1A.1 

 De student is in staat om aan te geven welke plek een organisatie 
inneemt in het Nederlandse bedrijfslandschap. 

 De student kan de kenmerken van de B2B en B2C markt vertalen naar 
een organisatie. 

 De student heeft kennis en begrip van de externe omgeving van een 
onderneming.  

 De student heeft kennis en begrip van doelgroep en 
doelgroepsegmentatie. 

A1OVRES1A.5 
 De student kan relevante bronnen selecteren en beoordelen op 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 

 De student kan reflecteren op de eigen onderzoekende houding. 

Naam deeltentamen Marktverkenning Research 

Code deeltentamen A1OVMKV1A.1 A1OVRES1A.5 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Inleveropdracht 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1 P1  

Herkansing T2 P1  

Duur tentamen  90 minuten Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Geen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  
5,0 en het gemiddelde van de 
OWE moet een 5,5 zijn 

5,0 en het gemiddelde van de 
OWE moet een 5,5 zijn 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

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

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

A1OVMKV1A.1: Het onderdeel Marktverkenning wordt getoetst met 

behulp van een schriftelijk tentamen in plaats van een inleveropdracht.  
 
A1OVRES1A.5: Om het onderdeel research te toetsen is een toets 
toegevoegd in de vorm van een inleveropdracht. 
 
A1OVMVR1A.5: ben je in september 2019 begonnen en moet je dit 
tentamen nog behalen kijk in bijlage 2: 11.5 Opleidingsspecifieke 
overgangsregelingen (slepersinformatie) 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 

http://www.han.nl/insite
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A2 Project Introductie Starten (A2PR)  
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

A2 Project Introductie Starten  
Introduction Start-up project 

Code OWE A2PR 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P1  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 5 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 27,75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 112,25 

Totale studentbelasting (uren) 140 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze OWE: 

 Innoveren 

 Waardecreatie 

 Managen en organiseren 

 Samenwerken en netwerken 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 

 Lerend vermogen 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student:  

 kan het businessmodel van een organisatie onderzoeken en een 
verbeterd businessmodel ontwikkelen;   

 kan de waardepropositie van een bedrijf in kaart brengen en 
analyseren;   

 is in staat om een markt te segmenteren in doelgroepen   

 beheerst de basisbeginselen van consumentengedrag; 

 koopgedrag (B2C en B2B) en accountmanagement/salesmanagement 
(B2B);  

 verkent zijn persoonlijke passies, sterktes en kwaliteiten en formuleert 
via reflectie zijn toekomstige ontwikkeling;   

 verkent via samenwerking en interactie met anderen zijn sociale 
vaardigheden en formuleert via reflectie zijn toekomstige ontwikkeling. 
 

Algemene omschrijving 

Project A2PR-IST1A: 
“We kennen allemaal de voorbeelden van succesvolle Start-up, zoals Uber, 
Zappos, Airbnb, Dropbox, Spotify en dichterbij Peerby en Picnic.” (Kerkmeijer 
& Zeeland, 2017, p 11). Verschillende start-ups zijn ontstaan vanuit een 
frustratie en/of hebben zich laten inspireren door bestaande bedrijven. Het 
businessmodel van Picnic is een alternatief voor de huidige supermarkt, Albert 
Heijn, Jumbo etc.  
De student maakt bij deze OWE kennis met de basisbegrippen rondom het in 
kaart brengen en het creëren van businessmodellen, waardeproposities en 
gerelateerde ondernemers onderwerpen. 
 
Tijdens het project wordt een businessmodel van een bestaande onderneming 
geanalyseerd. Aan de hand hiervan gaat de student aan de slag met de 
doorontwikkeling van het businessmodel waaruit een nieuwe start-up kan 
ontstaan.  
 
Persoonlijke Professionele Ontwikkeling 1 A2PR-PPO1A: 
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In deze leerlijn staat de ontwikkeling van de student centraal. Deze 
ontwikkeling houdt zowel de studievoortgang van de student in als de 
persoonlijke ontwikkeling in de competenties van ORM.    
Studenten houden hun persoonlijke ontwikkeling bij in een digitaal portfolio. 
De student verzamelt als het ware bewijslast over de eigen ontwikkeling in 
de competenties van ORM. Dit is bewijslast door middel van opdrachten uit 
de bijeenkomsten van persoonlijke ontwikkeling, de projecten en vakken op 
school, maar ook uit activiteiten buiten school.   
In het A- cluster staat het startpunt van de student centraal, net als 
kennismaking in de breedste zin van het woord. Kennismaking met school, 
de opleiding, de competenties, het beroep, de klas en elkaar.   
 

Samenhang 

Het project van deze OWE wordt ondersteund door de vakken uit de 
ondersteunende OWE ‘Ondersteunende vakken Introductie Starten (A2OV)’. 
Samen met de andere onderdelen van het A-cluster vormt deze OWE een 
inleiding op het beroep van de ORM’er. In de opleiding staan de levensfasen 
van een bedrijf centraal (oriëntatie op bedrijf en beroep, starten, managen en 
groeien), dit betreft een kennismaking met bedrijf en beroep.  
 
In de voorgaande OWE ‘Project Introductie Oriëntatie op Bedrijf en Beroep 
(A1PR)’ heeft de student kennis gemaakt met diverse trends en 
ontwikkelingen. De student dient deze kennis toe te passen bij het 
analyseren en ontwikkelen van een nieuw businessmodel.  
 
Persoonlijke leerlijn: In de persoonlijke leerlijn staat de ontwikkeling van de 
student centraal, waarbij een continue verbinding is tussen de vakken en 
projecten, en de persoonlijke leerlijn.  

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Coaching, inspiratiesessie, kennissessies en toepassingscollege 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Online reader “Starten 2020-2021” 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

A2PRIST1A.7 

 De student is in staat om een businessmodel van een bestaande 
onderneming in kaart te brengen. 

 De student kent de relevante trends en ontwikkelingen van de markt 
waarin de geanalyseerde onderneming actief is. 

 De student is in staat de waardepropositie van een bestaande 
onderneming in kaart te brengen. Opgenomen worden de pijnpunten en 
voordelen voor de onderneming vanuit het oogpunt van de klant.  

 De student kan aan de hand van een bestaand businessmodel een 
nieuw businessmodel creëren. 

A2PR-PPO1A.8 

 De student beschrijft op basis van de competenties van ORM zijn 
startpunt.   

 De student verkent zijn persoonlijke passies en drijfveren.   

 De student formuleert via reflectie zijn toekomstige ontwikkeling. 

Naam deeltentamen Introductie Starten 
Persoonlijke Professionele 
Ontwikkeling  

Code deeltentamen A2PRIST1A.7 A2PRPPO1A.8 

Tentamenvorm Project Digitaal portfolio  

Individueel / groep Groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 
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Tentamenmoment P1  P1  

Herkansing P2  P2  

Duur tentamen  20 minuten Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen 
Verschillende elektronische 
hulpmiddelen die de presentatie 
ondersteunen 

Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 V 

Weging  100% 0% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

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

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

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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A2 Ondersteunende vakken Introductie Starten (A2OV)  
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE)  

A2 Ondersteunende vakken Introductie Starten  
Supporting courses introduction Starting 

Code OWE A2OV 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P1 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 3 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 18 

Uren voorbereiding/zelfstudie 66 

Totale studentbelasting (uren) 84 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze OWE: 

 Innoveren 

 Waardecreatie 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 

 Communiceren 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

 kan het businessmodel van een organisatie onderzoeken en een 
verbeterd businessmodel ontwikkelen; 

 kan de waardepropositie van een bedrijf in kaart brengen en 
analyseren;  

 is in staat om een markt te segmenteren in doelgroepen;  

 kan de basisvaardigheden m.b.t. pitchen/presenteren toepassen in het 
Engels. 
 

Algemene omschrijving 

New Business creation (A2OV-NBC1A): 
De student raakt bekend met de terminologie rondom business modellen, 
begrijpt waarom deze worden toegepast en kent het verschil met een 
ondernemingsplan. De student kent de meest relevante en toegepaste 
business modellen en leert deze toepassen op zowel bestaande als nieuw te 
starten ondernemingen.  
 
The investor pitch (A2OV-TIP1A): 
De student leert een overtuigende Engelse pitch te geven. The investor pitch 
bestaat uit twee onderdelen. Bij het ene onderdeel wordt aandacht besteed 
aan de Engelse taal en cultuur, het andere onderdeel bestaat uit 
een vaardigheidstraining voor pitchen.   
 

Samenhang 

De vakken van deze OWE zijn ondersteunend aan het project van de  
OWE ‘Introductie Starten Project’(A2PR). De kennis en toepassing van de 
modellen kunnen als bagage worden meegenomen naar het project, zodat 
de student beter voorbereid is en de kans op een succesvol project groter 
wordt. The investor pitch bereidt de student voor op de vaardigheden die 
nodig zijn om je idee te pitchen. De student verzorgd de pitch in het 
Engels. 
 
Samen met de andere onderdelen van het A-cluster vormt deze OWE een 
inleiding op het beroep van de ORM’er. In de opleiding staan de 
levensfasen van een bedrijf centraal (oriëntatie op bedrijf en beroep, 
starten, managen en groeien), dit betreft een kennismaking met starten.  

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 
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Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid 
De toetsen binnen deze OWE kunnen worden gecompenseerd. Voor beide 
toetsen moet minimaal 5,0 worden behaald en het gemiddelde van beide 
toetsen moet minimaal 5,5 zijn. 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

New Business Creation (A2OV-NBC1A):  
Blended learning, waarbij begonnen wordt met een duidelijke uiteenzetting 
van de theorie. De studenten krijgen vervolgens de opdracht deze theorie toe 
te passen op een vooraf geselecteerde onderneming. Tijdens het project 
zullen de studenten een van deze theorieën diepgaand uit moeten werken. De 
basis hiervoor wordt gelegd bij NBC.  
 
The investor pitch (A2OV-TIP1A):  
Hoor- en werkcollege. De studenten krijgen theorie en voorbeelden van 
succesvolle pitches. Vervolgens gaan ze zelf aan de slag met oefenvormen en 
bereiden ze een eigen pitch voor. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Online reader “Introductie Starten 2020-2021” 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Van toepassing, zie voor uitleg minimaal oordeel in deze OWE beschrijving.   

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

A2OVNBC1A.1 
De student heeft kennis van en inzicht in vier businessmodellen, 
waaronder in ieder geval Business Model Canvas, Waardepropositie 
Canvas en Lean Canvas 

A2OVTIP1A.5 
De student kan de Engelse taal- en pitchvaardigheden correct toepassen 
in een pitch waarin een idee wordt gepresenteerd. 

Naam deeltentamen New Business Creation The Investor Pitch 

Code deeltentamen A2OVNBC1A.1 A2OVTIP1A.5 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Filmpje (maximaal 2 minuten) 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1 P1  

Herkansing T2 P2  

Duur tentamen  90 minuten 2 minuten (maximaal) 

Toegestane hulpmiddelen Geen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  
5,0 en het gemiddelde van de 
OWE moet een 5,5 zijn 

5,0 en het gemiddelde van de 
OWE moet een 5,5 zijn 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

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

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

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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A3 Project Managementgame (A3PR) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE)  

A3 Project Managementgame  
Project Management Game  

Code OWE A3PR 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P2  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 4 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 20,25 

Uren voorbereiding/zelfstudie 91,75 

Totale studentbelasting (uren) 112 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze OWE: 

 Managen en organiseren 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 
 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

 kan (onderdelen van) de interne onderneming analyseren; 

 kan (onderdelen van) de marketingmix analyseren; 

 kan gegeven data interpreteren en op basis hiervan een fictief  bedrijf 
besturen en besluiten nemen;  

 kan uitspraken d.m.v. bestaande informatie onderbouwen. 
 

Algemene omschrijving 

Succes of faillissement? Als ondernemende manager moet je de juiste keuzes 
maken. De juiste keuzes ontstaan enkel als het keuzeproces op een 
betrouwbare en valide manier geschiedt. De OWE Project Managementgame 
gaat daarom om het onderbouwen van gemaakte keuzes op basis van 
analyse van geselecteerde feiten. 
 
Tijdens de managementgame run je met vier tot vijf studenten een 
onderneming. Je analyseert de interne organisatie en de externe omgeving, 
maakt plannen, evalueert je acties en stelt bij waar nodig. Alle informatie in de 
game wordt in het Engels aangereikt. 

Samenhang 

Samenhang tussen projecten in het A-cluster is de levenscyclus van een 
organisatie, waarbij dit project het vervolg is na het oriënteren op en 
starten van een organisatie.  
 
De ondersteunende vakken bieden kennis, waarmee het project 
uitgevoerd kan worden. Er is scheiding tussen kennis en toepassing; 
kennis tijdens vakken, toepassen tijdens project. 
 
Samen met de andere onderdelen van het A-cluster vormt deze OWE een 
inleiding op het beroep van de ORM’er. In de opleiding staan de 
levensfasen van een bedrijf centraal (oriëntatie op bedrijf en beroep, 
starten, managen en groeien). 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht.   

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Werkcollege 
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Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Software “Managementgame” 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

 Student kan relevante feiten selecteren 

 Student kan feiten analyseren 

 Student kan marketingmix inrichten op basis van conclusies 

 Student kan (onderdelen van) de interne onderneming analyseren 

 Student kan uitspraken d.m.v. bestaande informatie onderbouwen 

Naam deeltentamen Managementgame Assessment 

Code deeltentamen A3PRMAG1A.4 

Tentamenvorm Mondeling 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1  

Tentamenmoment P2  

Herkansing P2  

Duur tentamen  20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Portfolio 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing 

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  

De deelnameplicht voor A3PRMAG1A.4 is komen te vervallen.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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A3 Ondersteunende vakken Managen (A3OV) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE)  

A3 Ondersteunende vakken Managen  
Supporting courses Managing 

Code OWE A3OV 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P2 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 3 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 18 

Uren voorbereiding/zelfstudie 66 

Totale studentbelasting (uren) 84 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze OWE: 

 Managen en organiseren 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 
 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

 kan (onderdelen van) de interne onderneming in kaart brengen;  

 kan (onderdelen van) de marketingmix in kaart brengen;  

 kan basale kennis van kostenraming en prijsberekeningen toepassen; 

 heeft kennis opgedaan over organisatiestructuren. 
 

Algemene omschrijving 

A3OV-MKB1A  
De student maakt kennis met de marketingmix, zodat hij deze op basis van 
prijsberekening een kostenraming kan opstellen.   
 
A3OV-PCM1A  
De student maakt kennis met de taakverdeling binnen een (fictieve) 
organisatie. Daarnaast leert de student aan de hand van KPI’s doelstellingen 
opstellen. Aan de hand van deze doelstellingen kan de student de PCDA-
cyclus toepassen op de managementgame.  

Samenhang 

De samenhang tussen de projecten in het A-cluster wordt gevormd door 
de levenscyclus van een organisatie. Dit project is het vervolg na het 
oriënteren op en starten van een organisatie.  
 
De ondersteunende vakken bieden kennis, waarmee het project 
uitgevoerd kan worden. Er is een scheiding tussen kennis en toepassing; 
de student doet kennis op tijdens vakken, en past deze kennis toe tijdens 
het project. 
 
Samen met de andere onderdelen van het A-cluster vormt deze OWE een 
inleiding op het beroep van de ORM’er. In de opleiding staan de 
levensfasen van een bedrijf centraal (oriëntatie op bedrijf en beroep, 
starten, managen en groeien), dit betreft een kennismaking met bedrijf en 
beroep. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid 
De toetsen binnen deze OWE kunnen worden gecompenseerd. Voor beide 
toetsen moet minimaal 5,0 worden behaald en het gemiddelde van beide 
toetsen moet minimaal 5,5 zijn. 
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Activiteiten en/of 
werkvormen 

Hoor-/werkcollege 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Online reader “Introductie managen 2020-2021” 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

A3OVMKB1A.1 
 Student kent (de elementen van) marketingmix 

 Student kan prijsberekeningen toepassen 

 Student kan kostenraming toepassen 

A3OVPCM1A.1 
 Student heeft kennis van de organisatiestructuur 

 Student kent verschil tussen KPI en doelstelling 

 Student kent PDCA-cyclus 

Naam deeltentamen Marketingbeleid Procesmanagement 

Code deeltentamen A3OVMKB1A.1 A3OVPCM1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T2 T2 

Herkansing T3 T3 

Duur tentamen  90 minuten 90 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine (geen grafische) Geen 

(Minimaal) oordeel  
5,0 en het gemiddelde van de 
OWE moet een 5,5 zijn 

5,0 en het gemiddelde van de 
OWE moet een 5,5 zijn 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst 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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A4 Project Introductie Groeien (A4PR) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

A4 Project Introductie Groeien 
Project introduction to Growth  

Code OWE A4PR 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P2  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 5 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 27,75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 112,25 

Totale studentbelasting (uren) 140 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze OWE: 

 Waardecreatie 

 Managen en organiseren 

 Samenwerken en netwerken 

 Analytisch vermogen 

 Lerend vermogen 

 Communiceren 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 De student heeft kennis van het Nederlandse bedrijfslandschap. 

 De student kant onderdelen van de interne onderneming in kaart 
brengen en analyseren. 

 De student heeft kennis van het internationaal bedrijfslandschap. 

 De student kan (onderdelen van) de externe omgeving van een 
onderneming in kaart brengen en analyseren. 

 De student verkent via samenwerking en interactie met anderen zijn 
sociale vaardigheden en formuleert via reflectie zijn toekomstige 
ontwikkeling. 
 

Algemene omschrijving 

Project (A4PR-IGR1A) Een bedrijf kan op vele manieren groeien, van een 
structurele prijsverhoging, het ontwikkelen van een nieuw product tot het 
uitbreiden van een markt, zowel nationaal als internationaal. Naast 
commerciële (profit) groei kan een bedrijf groeien op het gebied van 
duurzaamheid (planet) en duurzame inzetbaarheid (people). Gedurende 
de projectweken verdiept de student zich in groei op people, planet en 
profit.  
 
Doel van de OWE is drieledig: de student begrijpt groeistrategieën en de 
theorie daarachter; de student kan de opgedane kennis toepassen in een 
groeiadvies voor een onderneming; de student maakt kennis met de 
internationale context van een bedrijf. 
 
Persoonlijke Professionele Ontwikkeling leerlijn (A4PR-PPO2A): In deze 
leerlijn staat de ontwikkeling van de student centraal. Deze ontwikkeling 
houdt zowel de studievoortgang van de student in als de persoonlijke 
ontwikkeling in de competenties van ORM.    
De student houdt de eigen persoonlijke ontwikkeling bij in een digitaal 
portfolio. De student verzamelt als het ware bewijslast over de eigen 
ontwikkeling in de competenties van ORM. Dit is bewijslast door middel van 
opdrachten uit de bijeenkomsten van Persoonlijke en Professionele 
Ontwikkeling, de projecten en vakken op school, maar ook uit activiteiten 
buiten school.   
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In dit cluster staat het startpunt van de student centraal, net als 
kennismaking in de breedste zin van het woord. Kennismaking met school, 
de opleiding, de competenties, het beroep, de klas en elkaar.   
 

Samenhang 

In de opleiding ORM staan de levensfasen van een bedrijf centraal 
(oriëntatie op bedrijf en beroep, starten, managen en groeien). Deze OWE 
betreft een introductie op de bedrijfsfase ‘Groeien’. De OWE wordt 
aangeboden in de laatste vier onderwijsweken van periode 2 van het A-
cluster en sluit aan op de voorgaande OWE ‘Project Managementgame’. 
 
Ondersteunende vakken zijn ‘Internationaal zakendoen’, ‘Business & 
Communication’ en ‘Marketing & Strategie’, die samen een zelfstandige 
OWE vormen.  
 
Samen met de andere onderdelen van het A-cluster vormt deze OWE een 
inleiding op het beroep van de ORM’er. In de opleiding staan de 
levensfasen van een bedrijf centraal (oriëntatie op bedrijf en beroep, 
starten, managen en groeien), dit betreft een kennismaking met bedrijf en 
beroep. 
 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Werkcolleges 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Grondslagen van de Marketing  
Verhage, B. & Visser, M. (2018). Grondslagen van de Marketing (9e druk). 
Noordhoff, ISBN: 9789001853174 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

A4PRIGR1A.7 

 Student is in staat een groeirichting te begrijpen en daar theoretische 
toelichting bij te geven 

 Student is in staat een groeistrategie te kunnen toepassen op een 
bedrijfscase  

 Student is in staat om een beknopte analyse van een bedrijfssituatie te 
geven en hierop te kunnen anticiperen  

 Student krijgt inzicht in culturele verschillen tussen zakendoen in 
Nederland en buitenland  

 Student is in staat om globale strategieën beknopt uit te werken  

A4PRPPO2A.8 

 De student verkent zijn sterktes en kwaliteiten.  

 De student beschrijft op basis van de competenties van ORM 
zijn voortgang.   

 De student formuleert via reflectie zijn toekomstige ontwikkeling.  

Naam deeltentamen Eindopdracht project Groeien 
Persoonlijke Professionele 
Ontwikkeling 2 

Code deeltentamen A4PRIGR1A.7 A4PRPPO2A.8 

Tentamenvorm Project Portfolio 

Individueel / groep Groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P2  P2  

Herkansing P2 P3  

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 



 
 

27 
 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 V 

Weging  100% 0% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

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  

Niet van toepassing (nog wijzigen als het aantal inleverproducten minder 
is) 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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A4 Ondersteunende vakken Internationaal zakendoen, Marketing & Strategie en Business 

Communication (A4OV) 
 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE)  

A4 Ondersteunende vakken Internationaal zakendoen, Marketing & 
strategie en business communication  
Supportive courses International Business  

Code OWE A4OV 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, A-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P2  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 3 EC 
 

 Aantal 
klokuren 

Contacturen 18 

Uren voorbereiding/zelfstudie 66 

Totale studentbelasting (uren) 84 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze OWE: 

 Waardecreatie 

 Managen & organiseren 

 Communiceren 
 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 De student heeft kennis van het internationaal bedrijfslandschap. 

 De student kan de basisvaardigheden m.b.t. gesprekstechnieken, 
klantgesprek voeren pitchen/presenteren uitvoeren. 

 De student kan een eenvoudig zakelijk gesprek voeren in het Engels 
met een klant of leverancier (zakelijke relatie) en hanteert daarbij de 
juiste culturele omgangsvormen. 
 

Algemene omschrijving 

Marketing & Strategie (A4OV-MKS1A) 
De student raakt bekend met de theoretische achtergrond van een 
groeirichting, de mogelijkheden voor een bedrijf binnen deze groeirichting, 
inclusief aansprekende voorbeelden daarbij.  
 
Business Communication (A4OV-BUC1A) 
De student leert een zakelijk Engelstalig klantgesprek te voeren rekening 
houdend met de zakelijke conventies en culturele verschillen. 
 

Samenhang 

De student leert bij de ondersteunende vakken de theoretische basis met 
betrekking tot het project. Het vak marketing & strategie is volledig ter 
ondersteuning van OWE Project Introductie Groeien. Een van de 
groeimogelijkheden van een bedrijf is internationalisering. Bij het vak 
Business Communication leert de student wat er allemaal komt kijken bij 
internationalisering en leert de student een zakelijk Engels gesprek te 
voeren.  
 
In de opleiding ORM staan de levensfasen van een bedrijf centraal 
(oriëntatie op bedrijf en beroep, starten, managen en groeien). Deze OWE 
betreft een introductie op de bedrijfsfase ‘Groeien’. De OWE wordt 
aangeboden in de laatste drie onderwijsweken van periode 2 van het A-
cluster en sluit aan op de voorgaande OWE ‘Project Managementgame’.  
 
Samen met de andere onderdelen van het A-cluster vormt deze OWE een 
inleiding op het beroep van de ORM’er. In de opleiding staan de 
levensfasen van een bedrijf centraal (oriëntatie op bedrijf en beroep, 
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starten, managen en groeien), dit betreft een kennismaking met bedrijf en 
beroep. 

Deelnameplicht onderwijs 
De toetsen binnen deze OWE kunnen worden gecompenseerd. Voor beide 
toetsen moet minimaal 5,0 worden behaald en het gemiddelde van beide 
toetsen moet minimaal 5,5 zijn. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid 
De toetsen binnen deze OWE kunnen worden gecompenseerd. Voor beide 
toetsen moet minimaal 5,0 worden behaald en het gemiddelde van beide 
toetsen moet minimaal 5,5 zijn. 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Hoor- en werkcolleges 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Reader “Business Communication” 

 Verhage, B. & Visser, M. (2018). Grondslagen van de Marketing (9e 
druk). Noordhoff, ISBN: 9789001853174 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing   

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

A4OVBUC1A.4 

 De student toont aan dat hij een zakelijk Engelstalig klantgesprek kan 
voeren.  

 De student houdt rekening met de zakelijk conventies. 

 De student houdt rekening met culturele verschillen. 

A4OVMKS1A.1 

 De student kent de theorie die betrekking heeft op het analyseren van 
de markt, als omschreven in de verplichte literatuur.   

 De student toont aan kennis te hebben van  marketingplanning en   
strategiebepaling  

 De student toont aan kennis te hebben van de marketingomgeving  

 De student toont aan kennis te hebben van productontwikkeling en    
dienstenmarketing  

 De student toont aan kennis te hebben van detailhandel  

 De student toont aan kennis te hebben van internationale marketing  

Naam deeltentamen Engels Klantgesprek Marketing & Strategie 

Code deeltentamen A4OVBUC1A.4 A4OVMKS1A.1 

Tentamenvorm Mondeling Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T2 T2 

Herkansing P3 In overleg met docent T3 

Duur tentamen  15 min 90 min 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  
5,0, het gemiddelde van de OWE 
moet een 5,5 zijn 

5,0, het gemiddelde van de OWE 
moet een 5,5 zijn 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Inschrijven via Alluris, zie 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Nabespreking en inzage 

Direct na het mondeling, indien 
gewenst individuele bespreking na 
ontvangen cijfer in overleg met de 
docent. 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

 

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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B-cluster  
 

B1 Project Oriënteren op bedrijf (B1PR) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE)  

B1 Project Oriënteren op bedrijf  
B1 Project Orientation on company 

Code OWE B1PR 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P3 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 6 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 31,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 150,5 

Totale studentbelasting (uren) 182 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Resultaatgericht handelen 

 Leiderschap 

 Managen en organiseren 

 Samenwerken en netwerken 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 

 Lerend vermogen 

 Communiceren 
 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 De student kan een bestaand bedrijf analyseren m.b.t. logistieke 
aspecten; 

 De student is in staat om een financiële structuur van een bedrijf te 
analyseren; 

 De student kan een bestaand bedrijf analyseren m.b.t. management 
aspecten; 

 De student kan de management- en leiderschapsstijl van een 
bestaand bedrijf benoemen; 

 De student is zich bewust van Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s); 

 De student kent en houdt rekening met duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 
 

Algemene omschrijving 

In dit project gaan de studenten een retailorganisatie analyseren. De 

studenten doen een interne analyse die vervolgens wordt getoetst aan trends 

& ontwikkelingen. Bij de interne analyse wordt het accent gelegd op 

management, financiële en logistieke aspecten. Op basis van de interne 

analyse worden sterktes & zwaktes geformuleerd en worden deze getoetst 

aan trends & ontwikkelingen. Vervolgens komt elke student tot een 

aanbeveling en voor deze aanbeveling wordt een implementatieplan 

opgesteld.  

Samenhang 

De module bouwt voort op de opgedane kennis in het A-cluster. In de 
module “Management, Financieel & Logistiek” krijgen de studenten kennis 
aangereikt om organisaties te analyseren. In het project moeten de 
studenten deze kennis toepassen bij de analyse van een bestaande 
Retailorganisatie. Bij de module “Zakelijke Communicatie Engels” leert de 
student om een zakelijke en informatieve email te schrijven. In deze e-
mail komen onderwerpen terug die relevant zijn voor de beroepspraktijk 
van een ORM-student. Tevens is deze module een goede voorbereiding 
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voor het tweede jaar, waarin de studenten een eigen onderneming 
starten. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Hoorcolleges, werkcolleges 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

B1PROOB1A.7 

 De student kan voor een retailonderneming onderdelen van de interne 
omgeving in kaart brengen op het gebied van logistiek, financieel en 
management; 

 De student kan trends & ontwikkelingen voor een retailonderneming in 
kaart brengen; 

 De student kan een interne analyse uitvoeren voor een 
retailonderneming en op basis hiervan sterktes & zwaktes formuleren; 

 De student kan aan de hand van een interne analyse die getoetst wordt 
aan trends & ontwikkelingen bepalen welke issues relevant zijn voor de 
retailonderneming. 

B1PROBI1A.5 

 De student kan op basis van een analyse komen tot een relevante 
aanbeveling; 

 De student kan een implementatieplan schrijven voor de gekozen 
aanbeveling; 

 De student kan de gevolgen van de aanbevelingen in kaart brengen. 

Naam deeltentamen Oriënteren op bedrijf Implementatieplan 

Code deeltentamen B1PROOB1A.7 B1PROBI1A.5 

Tentamenvorm Project  Inleveropdracht 

Individueel / groep Groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P3  P3  

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  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

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

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

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

De beoordelingscriteria zijn gewijzigd/toegevoegd bij beide 
toetsproducten, onderstaand de gewijzigde/toegevoegde 
beoordelingscriteria.  
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B1PROOB1A.7:  

 De student kan een interne analyse uitvoeren voor een 
retailonderneming en op basis hiervan sterktes & zwaktes formuleren; 

 De student kan aan de hand van een interne analyse die getoetst 
wordt aan trends & ontwikkelingen bepalen welke issues relevant zijn 
voor de retailonderneming. 

 
B1PROBI1A.5:  

 De student kan de gevolgen van de aanbevelingen in kaart brengen. 
 
De inhoud van beide toetsen is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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B1 Ondersteunde vakken Management, Logistiek & Financieel (B1OV) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE)  

B1 Ondersteunende vakken Management, Logistiek & Financieel  
B1 Management, Logistics & Finance  

Code OWE B1OV 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode Periode 3 

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 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Managen en organiseren 

 Analytisch vermogen 

 Leiderschap 
 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 De student kan een balans en winst- en verliesrekening maken. 

 De student kan financiële kengetallen berekenen, interpreteren en een 
waardeoordeel toekennen. 

 De student heeft kennis van logistieke aspecten.  

 De student heeft kennis van verschillende managementstijlen. 

 De student heeft kennis van missie, visie en strategie. 

Algemene omschrijving 

In deze modules krijgen de studenten kennis aangereikt op het gebied van 

Management, Financieel en Logistiek.  

 

Financieel & Logistiek 

Bij de module Financieel & Logistiek leren studenten hoe een balans en winst- 

en verliesrekening gemaakt kan worden en hoe een onderneming beoordeeld 

en gestuurd kan worden op basis van financiële en logistieke 

kengetallen/KPI’s.  

 

Management & Logistiek 

Bij de module Management & Logistiek leren de studenten wat de dagelijkse 

gang van zaken is bij verschillende afdelingen van een grote retailorganisatie 

en welke (management)beslissingen er genomen moeten worden.  

 

Samenhang 

De module bouwt voort op de opgedane kennis in het A-cluster. In deze 
module krijgen de studenten kennis aangereikt om bestaande organisaties 
te analyseren. In het project kunnen de studenten deze kennis toepassen 
bij de analyse van een bestaande retailorganisatie. Tevens is deze 
module een goede voorbereiding voor het tweede jaar. In het tweede jaar 
starten de studenten een eigen onderneming. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid 

De toetsen binnen deze OWE kunnen worden gecompenseerd. Voor beide 

toetsen moet minimaal 5,0 worden behaald en het gemiddelde van beide 

toetsen moet minimaal 5,5 zijn. 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Hoor- en werkcolleges 
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Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 “Grit, R. & Geus, de, J. Management & Logistiek, (3e druk). Noordhoff 
uitgevers: ISBN:  9789001863142 

 Heezen, A.W.W. Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording (4e 

druk). Noordhoff Uitgevers: ISBN: 9789001829698 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

B1OVFIL1A.1 

 De student kan een balans opstellen en balansmutaties verwerken.  

 De student kan een winst- en verliesrekening opstellen. 

 De student kan financiële en logistieke kengetallen berekenen, 
interpreteren en een waardeoordeel toekennen. 

B1OVMAL1A.1 

 De student heeft kennis en begrip op het gebied van inkopen, bestellen 
en voorraadbeheer. 

 De student heeft kennis en begrip op het gebied van distributie en 
algemene logistieke principes. 

 De student heeft kennis en begrip op het gebied van missie, visie en 
strategie. 

 De student heeft kennis en begrip op het gebied van organisatiecultuur 
en managementstijlen. 

Naam deeltentamen Financieel & Logistiek Management & Logistiek 

Code deeltentamen B1OVFIL1A.1 B1OVMAL1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk Schriftelijk 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1/T3 T1/T3 

Herkansing T2/T4 T2/T4 

Duur tentamen  90 min. 90 min. 

Toegestane hulpmiddelen Rekenmachine (niet grafisch) Geen 

(Minimaal) oordeel  
5,0 en het gemiddelde van de OWE 
moet een 5,5 zijn 

5,0 en het gemiddelde van de 
OWE moet een 5,5 zijn 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend 
groepsbespreking, indien 
gewenst individuele bespreking in 
overleg met docent. 

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

De beoordelingscriteria zijn gewijzigd/toegevoegd bij beide 
toetsproducten, omdat deze in de OS/OER van 2019-2020 niet goed 
geformuleerd waren en hierdoor niet aansloten bij de toetsen zoals deze 
afgenomen zijn/worden. De toetsing blijft gelijk. Onderstaand de 
gewijzigde/toegevoegde beoordelingscriteria.  
 
B1OVFIL1A.1: 

 De student kan een balans opstellen en balansmutaties verwerken.  

 De student kan een winst en verlies-rekening opstellen. 
 
B1OVMAL1A.1: 

 De student heeft kennis en begrip op het gebied van distributie en 
algemene logistieke principes. 

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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 De student heeft kennis en begrip op het gebied van missie, visie en 
strategie. 

 De student heeft kennis en begrip op het gebied van organisatiecultuur   
en managementstijlen. 

 
De inhoud van beide toetsen is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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B1 Zakelijke Communicatie Nederlands en Engels 1 (B1ZC) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

B1 Zakelijke Communicatie Nederlands en Engels 1 (B1ZC) 
B1 Business Communication Dutch and English 1 (B1ZC) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P3 

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 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Communiceren 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

 kan verschillende vormen van zakelijke, schriftelijke         
      communicatie correct toepassen. 

Algemene omschrijving 

Zakelijke Communicatie Nederlands 1 (B1ZCNED1A.5) 
Bij Zakelijke Communicatie Nederlands 1 leert de student een 
implementatieplan schrijvens 
 
Zakelijk Communicatie Engels 1 (B1ZCENG1A.2) 
Bij Zakelijk Communicatie Engels 1 leert de student een informatieve e-mail te 
schrijven. In deze e-mail zal de student leren hoe in correct Engels een 
aanbeveling te doen aan een buitenlandse collega op basis van een Engelse 
(sterkte- en zwakte)-analyse. Bij het schrijven van de e-mail zal gelet worden 
op zakelijk taalgebruik, de structuur van de e-mail en de (zakelijke) inhoud van 
de e-mail. 

Samenhang 

De module Zakelijke Communicatie 1 bouwt voort op de opgedane 
schriftelijke kennis voor Nederlands en Engels gedurende het A-cluster. 
De module is tevens voorbereiding op de taken voor Nederlands en 
Engels in periode 4.  
 
De student voert de taken voor Nederlands en Engels uit voor het project 
“Oriënteren op bedrijf”. Bij Nederlands zal ondersteuning worden geboden 
bij het rapport en het implementatieplan voor het project. Bij Engels wordt 
aan een e-mail gewerkt waarin een aanbeveling wordt gedaan op basis 
van een (sterkte- en zwakte)-analyse aan een buitenlandse collega. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid 

De toetsen binnen deze OWE kunnen worden gecompenseerd. Voor beide 
toetsen moet minimaal 5,0 worden behaald en het gemiddelde van beide 
toetsen moet minimaal 5,5 zijn. 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

 Hoorcolleges 

 Werkcolleges 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” Reader "English email writing" 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Nederlands: www.hogeschooltaal.nl  
 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

http://www.hogeschooltaal.nl/
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

B1ZCNED1A.5 

De student is in staat om een implementatieplan te schrijven dat correct 
gestructureerd is.  
De student is in staat een implementatieplan te schrijven dat correct 
geformuleerd is en afgestemd op de doelgroep.   

B1ZCENG1A.2 

De student schrijft een Engelse informatieve e-mail met daarin een 
aanbeveling aan buitenlandse collega's, rekening houdend met het 
gebruik van correct zakelijk taalgebruik, de structuur van de e-mail en de 
inhoud van de e-mail en afgestemd op de doelgroep. 

Naam deeltentamen Rapportagevaardigheden E-mail Engels 

Code deeltentamen B1ZCNED1A.5 B1ZCENG1A.2 

Tentamenvorm Inleveropdracht PC practicum 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P3  T1/T3 

Herkansing P4  T2/T4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 60 min. 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Digitaal) woordenboek, papieren 
handout, aantekeningen op 
papier, uitgeprinte oefen e-mails 

(Minimaal) oordeel  
5,0 en het gemiddelde van de OWE 
moet een 5,5 zijn 

5,0 en het gemiddelde van de 
OWE moet een 5,5 zijn 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Nabespreking en inzage 

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

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend 
groepsbespreking, indien 
gewenst 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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B2 Project Starten (B2PR) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

B2 Project Starten (B2PR) 
B2 Project To Start (B2PR) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 6 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 31,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 150,5 

Totale studentbelasting (uren) 182 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Innoveren 

 Waardecreatie 

 Resultaatgericht 

 Samenwerken en Netwerken 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 

 Communiceren 
 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

 is in staat met experts en doelgroep een concept valideren;  

 is in staat een basisconcept ontwikkelen in een prototype. 
 

Algemene omschrijving 

De studenten bedenken vanuit hun passie, interesse, relevante trends en 
ontwikkelingen een bedrijfsidee. Een bedrijfsidee dat uiteindelijk moet 
uitmonden in een eerste versie van een product, dienst of prototype dat kan 
worden uitgerold naar de klant. Een zogenaamd Minimum Viable Product 
(MVP). 
 
In de eerste drie weken werken de studenten een bedrijfsidee en een aanpak 
uit om te komen tot een MVP. Middels een presentatie krijgen de studenten de 
gelegenheid de jury te overtuigen dat er een voldoende basis is om vanuit het 
bedrijfsidee en de uitgewerkte aanpak tot dit MVP te komen (go/ no go-
moment). Een voldaan voor deze presentatie is ontvankelijkheidseis voor de 
toets B2PRNBM1A.7.  
 
Na de eerste drie weken vertalen de studenten het bedrijfsidee naar een 
businessmodel. Een businessmodel dat vervolgens wordt onderzocht middels 
gesprekken met experts, potentiële klanten en door deskresearch uit te 
voeren. Met deze feedback valideren de studenten meerdere bouwstenen uit 
het businessmodel. 
Het businessmodel werken de studenten uiteindelijk uit tot een eerste versie 
van hun product, dienst of prototype, het MVP. Dit MVP stellen de studenten 
tentoon bij een afsluitende New business-markt, waarin de studenten ook 
worden beoordeeld middels een assessment. 

Samenhang 

In de voorgaande OWE Project Introductie Starten (A2PR) heeft de 
student reeds kennis en ervaring opgedaan in het uitwerken van 
businessmodellen, trends en ontwikkelingen.  
 
De student dient deze kennis en ervaring te gebruiken bij het bedenken 
en uitwerken van een bedrijfsidee in de vorm van een businessmodel. 
Deze OWE wordt ondersteund door de vakken ‘Onderzoek’, ‘Online’ en 
‘Zakelijk Communiceren 2 Engels’.  
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Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Werkcolleges, groepsbijeenkomsten, persoonlijke gesprekken 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Online reader “Startup  B-cluster 2020-2021” 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

B2PRNBI1B.6 

 De student is in staat vanuit zijn/haar passie, trends en ontwikkelingen een 
bedrijfsidee te bedenken  

 De student is in staat een overzichtelijke planning te maken hoe hij/zij 
vanuit een bedrijfsidee tot een gevalideerd businessmodel kan komen  

B2PRNBM1B.7 

 De student is in staat een basisconcept te ontwikkelen in een prototype.   

 De student is in staat met experts een doelgroep en een concept te 
valideren.   

Naam deeltentamen New Business Idea New Business Model  

Code deeltentamen B2PRNBI1B.6 B2PRNBM1B.7 

Tentamenvorm Presentatie Project 

Individueel / groep Groep Groep 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P4 P4  

Herkansing P4  P4  

Duur tentamen  10 min. Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  V 5,5 

Weging  0% 100% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

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  

In verband met de Corona maatregelen is ervoor gekozen om de 
toetscodes B2PRNBI1A.6  en B2PRNBM1A.7 een andere invulling te 
geven dan van tevoren ontwikkeld. Studenten die deze toetscode(s) nog 
moeten herkansen nemen deel aan de reguliere lessen van B2PRNBI1B.6 
en B2PRNBM1B.7 in semester 2, zie ook de sleperstabel. Kijk voor de 
OWE beschrijving in het OS/OER van 2019-2020.  
 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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B2 Ondersteunende vakken Onderzoek en Online (B2OV) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

B2 Ondersteunende vakken Onderzoek en Online (B2OV) 
B2 Research and Online (B2OV) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 18 

Uren voorbereiding/zelfstudie 52 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Innoveren  

 Samenwerken en netwerken 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen  

 Communiceren  
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

 kan online communicatieactiviteiten voor een bedrijf opzetten;   

 heeft kennis van de onderzoekscyclus; 

 kan de relatie tussen onderzoeksbegrippen; (balans, 
haalbaarheid/bruikbaarheid) toelichten. 
 

Algemene omschrijving 

Bij de module Online doet de student kennis en ervaring op in de 
verschillende aspecten van online business en online marketing voor een 
ondernemer/ ondernemende manager. Ter ondersteuning van de lessen 
wordt er een online cursus gevolgd in de vorm van Google Digital Garage. 
Door middel van het opzetten van een crowdfunding campagne voor het 
bedrijfsidee bedacht in het project, wordt de opgedane kennis in de 
praktijk toegepast. Een campagne die de student onder de aandacht 
brengt bij mogelijke investeerders middels een relevant social media 
netwerk  (en zijn/haar opgestelde social media-profiel). 
 
Bij de module Onderzoek doet de student kennis op over de onderzoekscyclus 
en daaraan verwante onderzoeksbegrippen. Kennis die de studenten ook 
gebruiken bij het onderzoeken van het bedrijfsidee dat centraal staat in het 
project.  

Samenhang 

De modules Online en Onderzoek zijn ondersteunend aan het project 
waarin de studenten een bedrijfsidee bedenken, onderzoeken en 
uitwerken. De modules zijn tevens een voorbereiding op de start van een 
onderneming en het managen van een onderneming. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid 

De toetsen binnen deze OWE kunnen worden gecompenseerd. Voor beide 
toetsen moet minimaal 5,0 worden behaald en het gemiddelde van beide 
toetsen moet minimaal 5,5 zijn. 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Hoorcolleges, werkcolleges, online trainingen 
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Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

 Kooiker, R. e.a. (2015). Marktonderzoek (9e druk). Groningen, 
Nederland: Noordhoff Uitgevers  

 Online reader 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Google Digitale werkplaats (gratis) 
Domeinregistratie en webhosting (niet gratis) 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

B2OVONL1A.5 

 De student heeft inzicht in de mogelijkheden die internet en online 
communicatie-instrumenten bieden voor een (op te starten) 
onderneming; 

 De student begrijpt de waarde die een crowdfunding-campagne een (op 
te starten) onderneming kan bieden; 

 De student is in staat een crowdfunding-campagne op te starten die 
voldoet aan de gestelde vormeisen; 

 De student is in staat een persoonlijk social media profiel in te richten 
dat voldoet aan de gestelde vormeisen; 

 De student is in staat middels inzet van social media de crowdfunding-
campagne bij een brede groep mogelijke investeerders onder de 
aandacht te brengen. 

B2OVOND1A.1 

 De student kent en begrijpt de verschillende soorten, vormen en 
methoden van onderzoek.  

 De student kent de kwaliteitscriteria van onderzoek (betrouwbaarheid, 
validiteit, representativiteit, controleerbaarheid, bruikbaarheid, 
haalbaarheid) en begrijpt de relatie tussen deze begrippen in termen 
van tijd, kosten en kwaliteit.  

 De student kent en begrijpt de methoden en toepassingen van 
kwalitatief onderzoek. 

 De student kan de juiste respondenten voor kwalitatief onderzoek 
selecteren.  

 De student heeft kennis en begrip van vraagcategorieën en 
vraagtechnieken bij kwalitatief onderzoek en kan deze toepassen. 

 De student heeft kennis van het verwerken, analyseren en concluderen 
van kwalitatief onderzoek en kan dit toepassen. 

 De student kent en begrijpt de (onderdelen van) de onderzoekscyclus.  
 

Naam deeltentamen Online  Onderzoek  

Code deeltentamen B2OVONL1A.5 B2OVOND1A.1 

Tentamenvorm Inleveropdracht Schriftelijke tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P2/P4  T1/T4 

Herkansing P2/P4  T2/T5 

Duur tentamen  Niet van toepassing 120 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  
5,0 en het gemiddelde van de 

OWE moet een 5,5 zijn 

5,0 en het gemiddelde van de 

OWE moet een 5,5 zijn 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Nabespreking en inzage 
Schriftelijk onderbouwde feedback 
met mondelinge toelichting, indien 

Reguliere inzage periode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 

http://www.han.nl/insite
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gewenst tijdens een individuele 
bespreking in overleg met docent. 

indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

B2OVOND1A.1: beoordelingscriteria anders geformuleerd en 
beoordelingscriteria toegevoegd. De toetsing blijft gelijk, de 
beoordelingscriteria waren in het OS/OER van 2019-2020 onvoldoende 
uitgewerkt.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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B2 Zakelijke Communicatie Nederlands en Engels 2 (B2ZC) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

B2 Zakelijke Communicatie Nederlands en Engels 2 (B2ZC) 
B2 Business Communication Dutch and English 2 (B2ZC) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P4 

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 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competentie komt terug in deze module: 

 Communiceren 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

 kan verschillende vormen van zakelijke communicatie correct 
toepassen. 

Algemene omschrijving 

Zakelijke Communicatie Nederlands 2 
Bij Zakelijke Communicatie Nederlands 2 leert de student een zakelijke 
tekst schrijven. Bij de tekst zal gelet worden op zakelijk taalgebruik, de 
structuur en de inhoud. 
 
Zakelijke Communicatie Engels 2:  
Bij Zakelijke Communicatie Engels 2 leert de student een zakelijk gesprek te 
voeren met een mogelijke investeerder. Tijdens dit gesprek zal gelet worden 
op correcte verbale en non-verbale communicatie, zakelijke omgangsvormen 
(cultuurverschillen) en structuur en overtuigingskracht van het gesprek. 

Samenhang 

De module Zakelijke Communicatie 2 bouwt voort op de opgedane kennis 
voor Nederlands en Engels gedurende het A-cluster en periode 3 in het B-
cluster. De module is tevens voorbereiding op de taken voor Nederlands 
en Engels in leerjaar 2.  
  
De student voert de taken voor Nederlands en Engels uit in het kader van 
het bedrijfsidee dat hij heeft bedacht voor het “Project Starten”. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid 

De toetsen binnen deze OWE kunnen worden gecompenseerd. Voor beide 
toetsen moet minimaal 5,0 worden behaald en het gemiddelde van beide 
toetsen moet minimaal 5,5 zijn. 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Hoor- werkcolleges 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Nederlands: www.hogeschooltaal.nl  

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 
  

http://www.hogeschooltaal.nl/
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

B2ZCNED2A.1 

 De student is in staat om een zakelijke tekst te schrijven die correct 
gestructureerd is. 

 De student is in staat een zakelijke tekst te schrijven die inhoudelijk 
correct is.   

 De student is in staat een zakelijke tekst te schrijven die correct 
geformuleerd is.   

B2ZCENG1A.4 

 Correcte verbale en non-verbale communicatie. 

 Zakelijke omgangsvormen (cultuurverschillen) 

 Structuur van het gesprek 

 Overtuigingskracht van het gesprek. 

Naam deeltentamen Zakelijke tekst Business meeting 

Code deeltentamen B2ZCNED2A.1 B2ZCENG2A.4 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Mondeling  

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1/T4 P4  

Herkansing T2/T5 P4  

Duur tentamen  90 min 10 min. 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  
5,0 en het gemiddelde van de 
OWE moet een 5,5 zijn 

5,0 en het gemiddelde van de 
OWE moet een 5,5 zijn 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

Feedbackformulier staat ter inzage 
op Handin. Mondeling 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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B3 Persoonlijke Professionele ontwikkeling B-cluster (BPO3) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

B3 Persoonlijke Professionele ontwikkeling B-cluster (BPO3) 
B3 Personal Professional Development B-cluster (BPO3) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 3 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 44 

Uren voorbereiding/zelfstudie 40 

Totale studentbelasting (uren) 84 
 

Ingangseisen  Doorlopen persoonlijke leerlijn 1 & 2 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Samenwerken & Netwerken   

 Communiceren   

 Lerend vermogen   
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 De student verkent zijn persoonlijke passies, sterktes en kwaliteiten 
en formuleert via reflectie zijn toekomstige ontwikkeling;   

 De student verkent via samenwerking en interactie met anderen zijn 
sociale vaardigheden en formuleert via reflectie zijn toekomstige 
ontwikkeling. 

Algemene omschrijving 

 
Persoonlijke Professionele Ontwikkeling: 
Studenten hebben in het A-cluster hun huidige situatie in kaart gebracht in 
een digitaal portfolio (website). Ze hebben een sterkte- en zwakteanalyse 
gedaan en van daaruit leerpunten voor zichzelf bepaald. In het B-cluster 
gaan studenten reflecteren op hun eigen analyse in het A-cluster.  
Daarnaast gaan zij verder met het verzamelen van bewijslast voor hun 
ontwikkeling in de competenties van ORM. Dit is bewijslast door middel 
van opdrachten uit de bijeenkomsten van persoonlijke ontwikkeling, de 
projecten en vakken op school, maar ook uit activiteiten buiten school.   
Daarnaast gaan ze zich verder verdiepen in de rol van de ondernemer en 
de manager. Ook gaan ze door middel van het Business Model You aan 
de slag met de vraag: Wat vind ik leuk? Wat kan ik? Wat past bij me? 
Welke waarde voeg ik toe? 
 
Proeve van bekwaamheid: 
De propedeuse wordt afgesloten met een projectweek waarin de student 
interdisciplinair aan de slag gaat met een project. Aftrap voor het project is 
een markt waarin de student het resultaat van project B2 “Starten” 
presenteert.  
 

Samenhang 

Persoonlijke Professionele Ontwikkeling:  
In de persoonlijke leerlijn staat de ontwikkeling van de student centraal, 
waarbij een continue verbinding is tussen de vakken en projecten en de 
persoonlijke leerlijn. Studenten gebruiken situaties uit projecten en vakken 
ter illustratie en onderbouwing van hun persoonlijke ontwikkeling. 
 
Proeve van bekwaamheid: 
De PvB bouwt voort op het resultaat van project B2 “Starten”.  
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Deelnameplicht onderwijs 
Persoonlijke ontwikkeling: aanwezigheid wordt verwacht 
Proeve van bekwaamheid: aanwezigheid verplicht 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Groepsbijeenkomsten, persoonlijke gesprekken, projectwerk 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

BPO3PPO3A.8 

 De student verkent zijn sterktes en kwaliteiten, zwaktes en leerpunten.  

 De student beschrijft op basis van de competenties van ORM 
zijn voortgang.   

 De student formuleert duidelijke doelen en is in staat via reflectie zijn 
ontwikkeling aan te tonen.  

BPO3PPO4A.8 

 De student verkent zijn sterktes en kwaliteiten.  

 De student beschrijft op basis van de competenties van ORM 
zijn voortgang.   

 De student formuleert via reflectie zijn ontwikkeling.  

BPO3PVB1A.7 

 De student werkt een bedrijfsidee/productidee uit tot een bedrijfsplan 

 De student werkt pro-actief en constructief in een interdisciplinaire 
setting. 

Naam deeltentamen 

Persoonlijke 
Professionele 
Ontwikkeling 3 

Persoonlijke 
Professionele 
Ontwikkeling 4 

Proeve van 
bekwaamheid 

Code deeltentamen BPO3PPO3A.8 BPO3PPO4A.8 BPO3PVB1A.7 

Tentamenvorm Portfolio Portfolio Project 

Individueel / groep Individueel Individueel Groep 

Aantal examinatoren 1 1 1 

Tentamenmoment P3  P4  P4  

Herkansing P4 P4  P4  

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

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

Weging  35% 35% 30% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de 
module is inschrijving 
voor de toetsing 

Het volgen van de 
module is 
inschrijving voor de 
toetsing 

Het volgen van de 
module is 
inschrijving voor de 
toetsing 

Nabespreking en inzage 

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

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

Schriftelijk 
onderbouwde 
feedback met 
mondelinge 
toelichting, indien 
gewenst tijdens een 
individuele 
bespreking in 
overleg met docent. 
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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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Keuzevak: Life-changing Technologies en Trendwatching (BKV1) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

Keuzevak: Life-changing Technologies en Trendwatching (BKV1) 
Elective: Life changing technologies and Trendwatching (BKV1) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P3 en p4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 15,75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 54,25 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Innoveren 

 Waardecreatie 

 Onderzoekend vermogen 
 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 Het opsporen, determineren en onderzoeken van relevante trends en 
ontwikkelingen in de markt. 

 Het onderzoeken en begrijpen van de technologische ontwikkelingen en 
technologische trends.  

Algemene omschrijving 

In dit keuzevak leer je op een andere manier te kijken naar de toekomst. Er 
zijn grote technologische ontwikkelingen die enorme impact hebben op de 
samenleving en daarmee ook op ondernemerschap. In deze module ga je 
deze verschillende ontwikkelingen bestuderen. Daarbij leer je een 
gefundeerde mening te vormen over technologische ontwikkelingen en hun 
maatschappelijke impact en leer je jouw mening te onderbouwen met rake 
voorbeelden. Je leert hiermee de basis aan van het zien en benutten van 
kansen in een, door ‘life-changing technologies’, snel veranderend landschap. 

Samenhang 
Deze keuzemodule geeft de student de gelegenheid om zich te profileren. 
Dit keuzevak is verbredend ten opzichte van het kerncurriculum.   

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Hoorcolleges, werkcolleges 

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 

 De student kan aangeven/laten zien welke trends relevant zijn voor een 
bedrijfstak of onderneming  

 De student kan de trends en ontwikkelingen vertalen naar inzichten voor 
een bedrijfspropositie 

 De student toont aan een kritische houding te hebben 

Naam deeltentamen Life-changing Technologies & Trendwatching 

Code deeltentamen BKV1LTT1A.7 

Tentamenvorm Project 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P3/P4  

Herkansing P3/P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing 

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 leerdoelen en de algemene omschrijving zijn aangepast, zodat deze 
beter aansluiten bij de inhoud van het vak.  
Inhoudelijk wijzigt er niets aan het vak en aan de toetsing.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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Keuzevak: Creatieve Technieken (BKV2) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

Keuzevak: Creatieve Technieken (BKV2) 
Elective: Creative Techniques (BKV2) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 15,75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 54,25 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Innoveren 

 Communiceren 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 De student kent divergerende en convergerende creatieve werkvormen 
en kan deze toepassen in een creatieve sessie. 

 De student kan een creatieve sessie inhoudelijk en procesmatig 
begeleiden. 

Algemene omschrijving 

Creativiteit is een ingewikkeld proces waar veel onderzoek naar wordt gedaan. 
Je kan zeggen dat creativiteit de kwaliteit is om nieuwe dingen te zien en te 
bedenken. Creativiteit heeft vaak een essentiële rol bij het creëren van 
nieuwigheden: ook nieuwe marketingplannen dus. Iedereen is creatief. Om 
creatief te zijn moet je echter wel een bepaalde kennisbasis hebben. En je 
moet moeite in je creativiteit stoppen. Hier ligt een belangrijke rol voor de 
facilitator: die moet zorgen voor voldoende input (kennis) en die moet ervoor 
zorgen dat deelnemers moeite stoppen in het creatieve proces van de sessie. 
 
Faciliteren is het begeleiden van een groep in een sessie, zodanig dat een 
gezamenlijk doel wordt bereikt. Een facilitator is voor een creatieve sessie wat 
een voorzitter is voor een vergadering. Je zorgt voor goede voorbereiding, een 
prettige bijeenkomst binnen de tijd en voor een geslaagde uitkomst.  
  
In dit keuzevak leer je hoe het creatieve proces werkt in je brein en hoe je 
creativiteit aanwakkert bij jezelf en bij anderen. Je leert welke mogelijkheden 
er zijn om een creatieve sessie te faciliteren waarbij de creativiteit van de 
deelnemers wordt geactiveerd. Deze kennis pas je toe door zelf een creatief 
proces te faciliteren. 

Samenhang 
Deze keuzemodule geef de student de gelegenheid om zich te profileren. Dit 
keuzevak is verbredend ten opzichte van het kerncurriculum.   

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Werkcolleges  

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 

Innoveren: 

 De student toont individueel aan dat hij verschillende creatieve 
technieken om tot ideevorming te komen begrijpt en kan toepassen in 
een gegeven praktijkopdracht, samen met een groep peers. 

 De student laat individueel zien dat hij positieve invloed heeft op de 
creatieve dynamiek van een groep peers 

Naam deeltentamen Creatieve Technieken 

Code deeltentamen BKV2CRT1A.7 

Tentamenvorm Project 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P3/P4  

Herkansing P3/P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing 

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 
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Keuzevak: Franchising (BKV3)  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

Keuzevak: Franchising (BKV3)  
Elective: Franchising (BKV3) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 15,75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 54,25 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Managen en organiseren 

 Onderzoekend vermogen 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 De student heeft kennis van verschillende vormen van franchising, de 
voor- en nadelen van franchising, de kosten van franchising en de 
juridische aspecten van franchising.  

 De student kan een onderbouwde keuze maken tussen verschillende 
vormen en aanbieders van franchising.  

Algemene omschrijving 

Als startende ondernemer kun je een geheel nieuw bedrijf opzetten, maar je 
kunt ook gebruik maken van een franchiseformule.  
 
Franchising is een samenwerking tussen een zelfstandige ondernemer (de 
franchisenemer) en een merkorganisatie (de franchisegever). De 
franchisenemer maakt tegen betaling gebruik van de (succesvolle) formule 
van de franchisegever en kan daardoor direct een bedrijf starten. Het idee 
achter franchising is dat beide partijen elkaar versterken.  
 
Er zijn honderden franchiseformules in Nederland. Bekende namen zijn 
bijvoorbeeld McDonalds, Bakker Bart, Blokker, Subway, Hema, Domino’s 
Pizza en Run2Day en een veelheid aan horecafranchises. 

Samenhang 
Deze keuzemodule geeft de student de gelegenheid om zich te profileren. 
Dit keuzevak is verbredend ten opzichte van het kerncurriculum.   

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Hoorcolleges, werkcolleges 

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 

De student heeft de kennis van franchising correct en met de gewenste 
diepgang toegepast bij een vergelijking tussen minimaal drie 
franchiseformules die zijn interesse hebben. Student weegt de voor- en 
nadelen van deze franchiseformules af en komt tot een vergelijk met 
andere ondernemingsvormen. 

Naam deeltentamen Franchising 

Code deeltentamen BKV3FCH1A.7 

Tentamenvorm Project 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P3/P4  

Herkansing P3/P4  

Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing 

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 
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Keuzevak: Ondernemen in Duitsland 1 (BKV4) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

Keuzevak: Ondernemen in Duitsland 1 (BKV4) 
Elective: Doing business in Germany (BKV4) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B- of C-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 15,75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 54,25 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De De volgende ORM competenties komen terug in deze module: 

• Communiceren 

• Waardecreatie 

• Samenwerken en Netwerken 
 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

• kan verschillende vormen van zakelijke communicatie in het Duits 
correct toepassen; 

• kan rekening houden met de culturele verschillen tussen Nederland  en 
Duitsland (Cross Cultural Management) in een gesprek. 

Algemene omschrijving 

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland; het is de eerste 
economie van de EU, de tweede exporteur en de derde importeur ter wereld 
en biedt grote kansen voor ondernemers en voor de start van een 
internationale carrière in het bedrijfsleven.  
Bij Ondernemen in Duitsland 1 leert de student zich op vakniveau uit te 
drukken in het Duits, rekening houdend met cultuurverschillen. De student 
maakt tevens kennis met de Duitse ondernemerscultuur. 

Samenhang 
Deze keuzemodule geef de student de gelegenheid om zich te profileren. 
Dit keuzevak is verdiepend ten opzichte van het kerncurriculum.   

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Werkcolleges  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 
De student:  

 voert een kort en eenvoudig zakelijk telefoongesprek in correct Duits 
en hanteert hierbij passend taalgebruik bij de situatie. 
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 geeft een korte en eenvoudige presentatie in correct Duits, 
beantwoordt vragen naar aanleiding van de presentatie en hanteert 
hierbij passend taalgebruik bij de situatie. 

 geeft een korte en eenvoudige presentatie in correct Duits, 
beantwoordt vragen naar aanleiding van de presentatie en hanteert 
hierbij passend taalgebruik bij de situatie.  

 kan een kort en eenvoudig beursgesprek voeren in correct Duits, 
hanteert passend taalgebruik bij de situatie en toont een actieve 
luisterhouding.  

 hanteert bij de communicatie met de Duitse klanten de passende 
houding, toon en taalgebruik afgestemd op de Duitse (zakelijke) 
cultuur.   

 beantwoordt vragen over de Duitse ondernemingscultuur correct.  

Naam deeltentamen Ondernemen in Duitsland 1 

Code deeltentamen BKV4OID1A.4 

Tentamenvorm Mondeling Assessment 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P3/P4 

Herkansing In overleg met docent 

Duur tentamen  15 min. 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings- 
termijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing 

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 
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Keuzevak: Ondernemen in Duitsland 2 (BKV5) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

Keuzevak: Ondernemen in Duitsland 2 (BKV5) 
Elective: Doing Business in Germany (BKV5) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 15,75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 54,25 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen De module Ondernemen in Duitsland 1 is gevolgd 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM competenties komen terug in deze module: 

 Communiceren 

 Waardecreatie 

 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

De student: 

 kan een bedrijfs- en productpresentatie geven gericht op een Duitstalig 
publiek en past daarbij de verworven woordenschat adequaat toe; 

 heeft kennis en begrip van reclame uitingen in Duitsland en de (culturele) 
verschillen met Nederland; 

 heeft kennis en begrip van mogelijke culturele en communicatieve issues 
tussen Duitsers en Nederlanders (interculturele communicatie) en past 
deze toe in Duitse communicatie uitingen.  

Algemene omschrijving 

Ondernemen in Duitsland 2 bouwt voort op de opgedane kennis van de 
module Ondernemen in Duitsland 1. De student verdiept zich in de Duitse 
ondernemerscultuur. Een ander hoofdonderdeel is interculturele 
communicatie. 

Samenhang 
Deze keuzemodule geeft de student de gelegenheid om zich te profileren. 
Dit keuzevak is verdiepend ten opzichte van het kerncurriculum.  

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Werkcolleges 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

De student: 

 houdt een bedrijfs- en productpresentatie in correct Duits, hanteert 
passend taalgebruik bij de situatie en doelgroep en past daarbij de 
verworven vakwoordenschat adequaat toe.   
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 legt uit hoe een reclame uiting in Duitsland eruit moet zien en wat de 
(culturele) verschillen zijn met een reclame uiting in Nederland. 

 houdt in een presentatie rekening met mogelijke culturele en 
communicatieve issues tussen Duitsers en Nederlanders 
(interculturele communicatie).  

Naam deeltentamen Ondernemen in Duitsland 2 

Code deeltentamen BKV5OID2A.4 

Tentamenvorm Mondeling assessment 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P4  

Herkansing In overleg met docent 

Duur tentamen  15 min. 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing.  

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 
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Keuzevak: Profilering (vrije keuze) (BKV6) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

Keuzevak: Profilering (vrije keuze) (BKV6) 
Elective: Specialization (BKV6) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retailmanagement (ORM) 
Voltijd, propedeuse, B-cluster, niveau 1 

Onderwijsperiode P3 en P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 15,75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 54,25 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De student leert en toont aan dat hij/zij materiebekwaam is door invulling 
te geven aan drie ORM competenties:  

 resultaatgericht handelen  

 onderzoekend vermogen  

 lerend vermogen  
Dit laat hij/zij zien aan de hand van deskundigheidsontwikkeling binnen 
een zelf gekozen thema of onderwerp. De student is dus in staat om vorm 
en inhoud te geven aan zijn eigen ontwikkeling binnen een zelf gekozen 
interessegebied. 

Algemene omschrijving 

Dit keuzevak kent een vrije vorm en geeft ruimte aan de student met ambitie 
om materiedeskundigheid te ontwikkelen in een vrij te kiezen onderwerp 
rondom ondernemerschap. 
 
Van de student wordt verwacht dat hij voldoende zelfstartend vermogen heeft 
om binnen de periode materiedeskundig te worden. 
Daarnaast wordt van de student verwacht dat hij zich voor aanvang van de 
periode heeft voorbereid op het uit te diepen onderwerp en daarvoor een 
concept studieplan heeft gemaakt. E.e.a. wordt gefaciliteerd in een 
inloopmiddag, voorafgaand aan de periode. 
 
Onder begeleiding van een coach komt de student tot formulering van 
leerdoelen, een projectaanpak en een planning en werkt het geheel als 
leerplan verder uit. In dit leerplan neemt de student op hoe hij aantoont aan de 
leerdoelen binnen dit keuzevak te voldoen. Aan de hand van dit individuele 
leerplan gaat de student aan de slag om zich te verdiepen in het onderwerp en 
de leerdoelen te halen. Samen met de coach werkt de student een mooie mix 
van theorie en praktijk uit om een materiedeskundige te worden op het 
interessegebied. 
 
Activiteiten (PDCA): 

 Leerdoelen opstellen 

 Plan maken hoe de leerdoelen bereikt gaan worden 

 Uitvoering 

 Aantonen dat de leerdoelen bereikt zijn 
 
Competenties waaraan in deze OWE wordt bijgedragen:  

 Resultaatgericht handelen 

 Onderzoekend vermogen 

 Lerend vermogen 

Samenhang 

Dit keuzevak is aanvullend op het curriculum door de ultieme individuele 
keuzevrijheid m.b.t. het onderwerp. Dit keuzevak is verdiepend ten opzichte 
van het kerncurriculum.   



 
 

60 
 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers 

Maximaal 24 studenten. 
Selectie vindt plaats op basis van het “format studieplan’ en de tot dan toe 
behaalde studieresultaten. 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Afhankelijk van het individuele leerplan, opgesteld onder auspiciën van de 
coach 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

Resultaatgericht handelen: 

 De student is in staat om kennis en begrip rondom het opstellen van 
leerdoelen die leiden tot materiedeskundigheid toe te passen in een 
plan van aanpak en een planning. De student zorgt ervoor dat 
leerdoelen en competenties op elkaar aansluiten. 

 Student is in staat om d.m.v. bewijslast aan te tonen dat hij/zij de 
geformuleerde leerdoelen heeft bereikt. 

Onderzoekend vermogen: 

 Student is in staat om kennis en begrip rondom onderzoek toe te 
passen in een relevante context (het gekozen onderwerp). 

 Student is in staat om op basis van onderzoek tot relevante oordelen te 
komen. 

Lerend vermogen: 

 Student toont aan kritisch te kunnen reflecteren op de keuzes, 
handelingen en leeropbrengsten. 

Naam deeltentamen Materiedeskundigheidsproeve 

Code deeltentamen BKV6PRO1A.7 

Tentamenvorm Project 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 

Tentamenmoment P3/P4 

Herkansing P3/P4 

Duur tentamen  30 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Geen beperkingen 

(Minimaal) oordeel  5,5 (compensatie van de verschillende beoordelingscriteria is mogelijk) 

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing 

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 
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9.2 Onderwijseenheden van de postpropedeuse  
 

C-cluster (voor studenten die starten met het C-cluster vanaf september 2020) 
 

Eigen Onderneming – (CEOC) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

Eigen Onderneming  
Starting your own Company  

Code OWE CEOC 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, Hoofdfase, C-cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode Deze OWE wordt aangeboden in P1+P2 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 22,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 195 

Uren voorbereiding/zelfstudie 435 

Totale studentbelasting (uren) 630 
 

Ingangseisen Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

 

 
De volgende ORM-competenties komen terug in deze onderwijseenheid: 

 Innoveren  

 Waardecreatie  

 Resultaatgericht handelen  

 Managen & Organiseren  

 Samenwerken & Netwerken  

 Onderzoekend vermogen  

 Analytisch vermogen  

 Lerend vermogen  

 Communiceren  
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 
De student: 

 is in staat met experts en doelgroep een concept te valideren;  

 is in staat een basisconcept te ontwikkelen in een prototype; 

 is in staat vanuit het basisconcept een ondernemingsplan te schrijven.  

Algemene omschrijving 

De OWE Eigen Onderneming (CEOC) is opgebouwd uit een project en 
daarvoor relevante ondersteunende kennisvakken en ondernemerstrainingen 
en loopt over het gehele 2e studiejaar (C- & D-cluster) van de opleiding 
Ondernemerschap & Retail Management. In kleine projectgroepen (in principe 
4 studenten*) bedenk je een bedrijfsidee, onderzoek je de marktkansen en 
ontwerp je een interessant businessmodel om dit te vervolgens te vertalen 
naar een eigen onderneming. 

De studenten bedenken vanuit hun passie, interesse, relevante trends en 
ontwikkelingen een bedrijfsidee. Dit bedrijfsidee dat uiteindelijk moet 
uitmonden in een eerste versie van een product, dienst of prototype dat kan 
worden uitgerold naar de klant. Een zogenaamd Minimum Viable Product 
(MVP).  

In de eerste drie weken werken de studenten een bedrijfsidee uit en een 
aanpak om te komen tot een MVP. Middels een presentatie krijgen de 
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studenten de gelegenheid de jury te overtuigen dat er een voldoende basis is 
om vanuit het bedrijfsidee en de uitgewerkte aanpak tot dit MVP te komen.  

Na de eerste drie weken vertalen de studenten het bedrijfsidee naar een 
businessmodel. Dit businessmodel dat vervolgens wordt onderzocht middels 
gesprekken met experts, potentiële klanten en door deskresearch uit te 
voeren. Met deze feedback valideren de studenten meerdere bouwstenen uit 
het businessmodel.  

Om je als ondernemer (in spé) goed voor te bereiden, wordt vanuit 
ondersteunende kennisvakken en ondernemerstrainingen aandacht besteed 
aan relevante ondernemerskennis en -vaardigheden. Daarnaast werken 
studenten een ondernemingsplan uit om het businessmodel verder te 
concretiseren ter voorbereiding op de start van de onderneming.  
 
Begeleiding wordt geboden middels coaching over relevante 
ondernemersthema’s. Overige kenmerken OWE: 

 Aansluiten op ondernemerschapsbenaderingen zoals het Lean Canvas, 
Business Model Canvas en de Lean Startup; 

 Toewerken naar opstart echte ondernemingen met bijbehorende kansen en 
verplichtingen; 

 Samenwerking met regio (advies- en ondernemersorganisaties). 
 
* Uitzonderingsgewijs is het mogelijk met minder dan 4 studenten te starten. 
Voorwaarden: er is al een bedrijfsidee of een bestaand bedrijf. In beide 
gevallen dient validering door twee ORM-docenten te gebeuren. Eenmaal via 
het Lean Canvas of BMC en eenmaal middels (voor-)onderzoek. 

Samenhang 

Waar het B-cluster grotendeels in het teken staat van inleidende modules 
over ondernemerschap en retail, (door-)ontwikkeling van businessmodellen 
voor gevestigde ondernemers, starten de studenten in het tweede studiejaar 
in groepsverband een eigen onderneming. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de lessen wordt verwacht 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

De volgende werk-/lesvormen worden gehanteerd: 

 Hoorcollege 

 Werkcollege 

 Gastcollege 

 Expertbijeenkomsten 

 Trainingen 

 Projectwerk 

 Groepsbijeenkomsten 

 Individuele gesprekken (PPO) 

 Masterclasses 

 Netwerkbijeenkomsten 

 Pitchbijeenkomsten 

 Individuele opdrachten 

 Groepsopdrachten  

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Alsem, K.J. (2017). Strategische marketingplanning (7e druk). Noordhoff 
Uitgevers. ISBN: 9789001877477 

 Kooiker, R. e.a. Marktonderzoek.(9e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN 
9789001861292  

 Handleiding Studentbegeleiding ORM 2e jaar (zie #OnderwijsOnline) 

 Heezen, A.W.W. Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording  (4e 

druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001829698 

 Thuis, P.T.H.J. (2017). Toegepaste Organisatiekunde (7e druk). Noordhoff 
Uitgevers. ISBN 9789001876975 (6e druk is ook goed) 

 Fiers, J. & Oosterhout, L. van. Praktisch bedrijfsrecht (laatste druk). 

Groningen, Nederland: Noordhoff Uitgevers.  

 Zeijl, A. van. (2016). Wetteksten Hoger Onderwijs (laatste druk). 
Groningen, Nederland: Noordhoff uitgevers. 

 Lessen in Powerpointpresentatie op #OnderwijsOnline 

 Verwijzingen naar internetbronnen 

 Eventueel in de les verstrekt oefenmateriaal en artikelen. 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 
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Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing   

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

CEOCONP1A.5 

 

 

 

De studenten: 

 tonen aan in staat te zijn om op basis van een kwalitatief vooronderzoek 
een toelichting te geven op het bedrijfsidee (Lean Canvas) en een 
onderbouwing te geven van de samenstelling van het team; 

 tonen aan in staat te zijn een inventarisatie en analyse uit te voeren voor de 
op te starten onderneming; 

 tonen aan in staat te zijn om strategische beslissingen te nemen en 
invulling te geven aan het (operationele) marketingbeleid 

 tonen aan in staat te zijn relevante financiële analyses uit te werken voor de 
op te starten onderneming 

CEOCONV1B.4 De student:  

 is in staat om de toegevoegde waarde die past bij de klant en 
onderscheidend is van de concurrenten over te brengen; 

 is in staat om de input van een gesprek correct samen te vatten 

 is in staat op het juiste moment door te vragen; 

 is in staat concessies te doen met een correcte waardebalans in wat 
teruggevraagd wordt. 

CEOCBON1A.1 

 

 

De student: 

 past de theorie over het plan van aanpak, enquêtes en meetniveau toe; 

 voert analyses in SPSS uit die passen bij het meetniveau van de (afhankelijke) 
variabele; 

 presenteert de juiste tabellen, grafieken en samenvattende statistische maten 
en trekt hieruit de juiste conclusies.  

CEOCBON2A.5 

 

 

De student: 

 concretiseert een plan van aanpak (A); 

 doet verkennend onderzoek (B); 

 formuleert aan de hand van deskresearch een vragenlijst (C); 

 neemt de vragenlijst online af en verwerkt en analyseert de gegevens in SPSS 
(D) 

 presenteert de resultaten uit producten ABCD in een rapport, zodat deze 
inzichtelijk worden gemaakt voor de doelgroep (E). 

CEOCMKT1B.1 

 

De student: 

 toont kennis van de theorieën en modellen uit het strategisch 
marketingplanningsproces op het gebied van strategische analyse, 
marketinganalyse en confrontatieanalyse. 

 toont kennis van de theorieën en modellen uit het strategisch 
marketingplanningsproces op het gebied van marktafbakening en missie. 

 toont kennis van de theorieën en modellen uit het strategisch 
marketingplanningsproces op het gebied van waardestrategieën en nieuwe 
marketingstrategie. 

 toont kennis van de theorieën en modellen uit het strategisch 
marketingplanningsproces op het gebied van formulering van nieuw 
marketingbeleid. 

CEOCREC1A.1 

 

De student: 

 kan het onderscheid maken tussen verschillende ondernemingsvormen 
en een keuze beargumenteren voor een bepaalde rechtsvorm waarin een 
onderneming wordt opgestart. 

 kan een oplossing geven voor verschillende problemen die ontstaan bij 
de verkoop van goederen, met name bij meningsverschillen met 
afnemers en kopers. 

 kan een inschatting maken van de risico’s die de verkoop van goederen 
met zich meebrengt op het gebied van productaansprakelijkheid. 

 kan een inschatting maken van de arbeidsrechtelijke gevolgen van het 
inhuren van werkkrachten c.q. het aannemen van werknemers. 

 kan een inschatting maken van de bescherming die een handelsnaam en 
producten genieten zowel nationaal als internationaal. 

 toont inzicht in de gevolgen van een falende onderneming en kan 
aangeven wat de gevolgen van een faillissement of een surseance van 
betaling voor een onderneming en de ondernemer zijn. 
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 toont inzicht in het belang van huwelijkse voorwaarden voor de 
ondernemer, in het bijzonder bij echtscheiding en kent het belang van het 
opstellen van een testament voor de ondernemer, onder andere in het 
kader van bedrijfsopvolging. 

CEOCBEC1A.1 De student:  

 Begrijpt het belang van een financiële paragraaf voor een 
ondernemingsplan; 

 Kan voor een startende onderneming een investeringsplan en 
financieringsplan opstellen; 

 Kan een begin- en eindbalans opstellen; 

 Kan een (geprognosticeerde) resultatenrekening opstellen voor een 
eenmanszaak en een bv; 

 Kan een meer complex liquiditeitsoverzicht opstellen, aansluitend op de 
begin- en eindbalans; 

 Heeft in algemene zin kennis van juridische ondernemingsvormen;  

 Kan kostprijsberekeningen doen en de verkoopprijs bepalen; 

 Kan de fiscale aspecten die spelen bij ondernemerschap (IB/VpB/btw) 
specifiek benoemen en toepassen; 

 Geeft een onderbouwd oordeel ten aanzien van de economische 
haalbaarheid van een (ondernemings)plan en/of scenario’s; 

 Rapporteert volgens financieel economische standaarden. 

CEOCBEA1A.1 De student: 

 Kent en past de basisbegrippen van het boekhoudkundig model toe: balans, 
resultatenrekening (A.V.W.), kolommenbalan, grootboek, journaal en 
journaalposten, dagboeken, decimale coderingssystee, boekingsregels 

 kent wettelijke (basis) eisen m.b.t. de bedrijfsadministratie en kan aan de hand 
van boekingsdocumenten informatie verwerken binnen het boekhoudkundig 
model.  

CEOCOPM1B.1 De student: 

 kent de perspectieven van de BSC kan aan de hand van een casus 
passende KPI’s opstellen 

 (her)kent de stappen van de PDCA cyclus en kan dit koppelen aan 
organisatieontwikkeling/organisatieverandering 

 herkent stappen van organisatieverandering en kan een eenvoudige casus 
aan de hand daarvan analyseren 

 beschrijft in een eenvoudige casus factoren die van invloed zijn op 
slagen/falen van organisatieverandering  

 kent verschillende perspectieven van waaruit naar HRM gekeken kan 
worden 

 kan in eenvoudige casussen de relatie tussen de HR-cylcus en stress 
uitleggen 

 weet wat duurzame inzetbaarheid is in relatie tot sturen op vertrouwen 

 kent verschillende leiderschapsstijlen en eigenschappen van effectief 
leiderschap en kan deze in eenvoudige casussen toepassen  

CEOCPPO5A.4 Studenten hebben in de propedeuse hun situatie in kaart gebracht in een 
digitaal portfolio, door middel van opdrachten. Daarnaast hebben ze doormiddel 
van het Business Model You de volgende vragen beantwoord: Wat vind ik 
leuk? Wat kan ik? Wat past bij me? Welke waarde voeg ik toe? 
In het C-cluster borduurt de student hierop voort door het verzamelen van 
bewijslast voor hun ontwikkeling in de competenties van ORM.  
De student beschrijft waar hij/zij staat bij de start van het semester en waar 
hij/zij wil staan aan het einde van het semester. De student gaat vervolgens zelf 
aan de slag met het invullen van deze vrije ruimte.  
Tijdens het proces voert de student drie keer individueel met zijn/haar PPO-
coach een gesprek over de voortgang binnen de vrije ruimte. 

Naam deeltentamen 
Ondernemingsplan 

(C-cluster) 

Ondernemersvaardigheden 

 

Code deeltentamen CEOCONP1A.5 CEOCONV1B.4 

Tentamenvorm Beroepsproduct Mondeling 

Individueel / groep Groep Individueel  

Aantal examinatoren 1 1 
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Tentamenmoment P2 P2 

Herkansing 

Je levert een verbeterd rapport aan 
in dezelfde onderwijsperiode. 

Is het verbeterde rapport vervolgens 
onvoldoende op één onderdeel en je 
wilt alleen dit onderdeel verbeteren, 
dan mag je in een volgend studiejaar 
nog één keer een verbeterde versie 
van het rapport inleveren. 

Je kunt er ook voor kiezen om het 
project opnieuw te doen op basis 
van een nieuw concept. Je krijgt dan 
voor je nieuwe project altijd twee  
toetskansen in het studiejaar waarin 
je het project doet. Dit geldt ook 
wanneer je, na de verbetering van je 
rapport, twee of meer onderdelen 
onvoldoende hebt. 

P2 

Duur tentamen  Niet van toepassing 30 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5.5 

Weging  30%  5% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

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 Business onderzoek 1 Business onderzoek 2 

   

Code deeltentamen CEOCBON1A.1 CEOCBON2A.5 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Opdracht 

Individueel / groep Individueel Groep 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1 P2 

Herkansing T3 P2 

Duur tentamen  120 minuten Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet grafische rekenmachine Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  10% 5% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzage periode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

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

Naam deeltentamen Marketing 1 Recht 1 

http://www.han.nl/insite
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Code deeltentamen CEOCMKT1B.1 CEOCREC1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1 T1 

Herkansing T3 T3 

Duur tentamen 120 min. 120 min. 

Toegestane hulpmiddelen Niet grafische rekenmachine Wettenbundel onbeschreven 

(Minimaal) oordeel 5,5 5,5 

Weging 10% 10% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzage periode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

Reguliere inzage periode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

Naam deeltentamen Bedrijfseconomie 1 Bedrijfsadministratie 1 

   

Code deeltentamen CEOCBEC1A.1 CEOCBEA1A.1 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Schriftelijk tentamen 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1 T2 

Herkansing T3 T4 

Duur tentamen 120 min. 120 min. 

Toegestane hulpmiddelen niet grafische rekenmachine niet grafische rekenmachine 

(Minimaal) oordeel 5.5 5.5 

Weging 10%  10% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzage periode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

Reguliere inzage periode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

Naam deeltentamen 
Organisatie Personeel & 
Management 

Persoonlijke & Professionele 
Ontwikkeling 5  

 
 

 

Code deeltentamen CEOCOPM1B.1 CEOCPPO5A.4 

Tentamenvorm Schriftelijk Mondeling 

Individueel / groep Individueel Individueel 

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T2 P1+P2 

Herkansing T4 P3+P4 

Duur tentamen  90 minuten 20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 V 

Weging  10% 0% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzage periode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst individuele 
bespreking in overleg met docent. 

Niet van toepassing 

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

Onderwijseenheid (CEO) die op meerdere onderdelen is gewijzigd. Nieuwe 
OWE-code: CEOC  
 
Nieuwe modules/ toetsen: 

 Toetscode Business Onderzoek 1 CEOBON1A.1 is gewijzigd in 
CEOCBON1A.1. De inhoudelijke wijziging is het aanbod van  
kwantitatief onderzoek i.p.v. kwalitatief onderzoek dat reeds is 
aangeboden in het B-cluster; 

 Business Onderzoek 2 CEOCBON2A.5 is toegevoegd ter ondersteuning 
bij het afnemen van de online enquêtes t.b.v. starten eigen onderneming 

 Recht (CEOCREC1A.1), basiskennis recht t.b.v. starten onderneming is 
toegevoegd; 

 Bedrijfsadministratie (CEOCBEA1A.1), basiskennis boekhouden t.b.v. 
starten eigen onderneming is toegevoegd; 

 PPO (CEOCPPO5A.9) vervangt STB (CEOSTB3A.9), er ligt meer 
nadruk op loopbaanontwikkeling (naast aandacht voor studievoortgang). 

 
Overige wijzigingen: 

 De toetscode CEOONP1A.5 is gewijzigd in CEOCONP1A.5, de inhoud 
van de toetsing is ongewijzigd.  

 De toetscode CEOONV1B.4 is gewijzigd in CEOCONV1B.4, de inhoud 
van de toetsing is ongewijzigd.  

 Toetscode Ondernemingsplan CEOONP1A.5 gewijzigd in 
CEOCONP1A.5. Overige wijziging van 50% weging naar 30% weging. 
Veel basiskennis is reeds aangeboden bij voorgaande clusters en er 
vindt ondersteuning plaats vanuit overige modules. 

 Toetscode Marketingplan CEOMKT1B.1 gewijzigd in CEOCMKT1B.1, 
overige wijzigingen, geen wekelijkse colleges voor gehele klassen, maar 
vragenuurtjes / gesprekken per groep rondom het uitwerken van het 
marketingplan aanvullend op het schrijven van het ondernemingsplan. 

 Toetscode Bedrijfseconomie CEOBEC1A.1 is gewijzigd in 
CEOCBEC1A.1. Overige wijziging, geen wekelijkse colleges voor gehele 
klassen, maar vragenuurtjes / gesprekken per groep rondom het 
uitwerken van het financieel plan aanvullend op het schrijven van het 
ondernemingsplan. 

 Toetscode Organisatie, Personeel & Management CEOOPM1B.1 is 
gewijzigd in CEOCOPM1B.1. 

 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Deze OWE wordt voor het laatst aangeboden in collegejaar 2020-2021 
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Taal & Cultuur 3 Nederlands – (CTC1) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE)  

Taal & Cultuur 3 – Nederlands  
Language and Culture 3  

Code OWE CTC1 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, hoofdfase, C- of D-cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode C-cluster; wordt aangeboden in P1+P2. 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 26,25 

Uren voorbereiding/zelfstudie 43,75 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen De modules Nederlands uit het A- en B-cluster zijn doorlopen.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competentie komt terug in deze onderwijseenheid: 

 Communiceren 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 NLD1A: de student kan een groepspresentatie houden. 

 NLD2A: de student kan een wervende direct mail in correct Nederlands 
met behulp van de AIDA-formule schrijven. 

 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen :  
Nederlands 1 en 2: CTC1-NLD1A, CTC1-NLD2A 
 
CTC1-NLD1A: presenteren (groep)  
Tijdens deze module wordt aandacht besteed aan presenteren in 
groepsverband. 
CTC1-NLD2A: wervend schrijven, AIDA-formule, correct taalgebruik, 
indelingen voor direct mails. 
 

Samenhang 
De modules Nederlands binnen het curriculum van ORM hebben een 
onderlinge samenhang. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Tijdens de lessen wordt geoefend met commercieel schrijven en 
presenteren. De lesvormen die aangeboden worden zijn hoor- en 
werkcolleges.  

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  

CTC1NLD1A.6 
De student houdt een presentatie in groepsverband, waarbij zowel een 
individuele beoordeling van de presentatievaardigheden als een 
groepsbeoordeling plaatsvindt. 

CTC1NLD2A.1 

De student kan een direct mail: 

 op de juiste wijze indelen; 

 volgens de AIDA-formule schrijven; 

 wervend en in correct Nederlands schrijven 

Naam deeltentamen Presentatie groepsverband Direct mail 

Code deeltentamen CTC1NLD1A.6 CTC1NLD2A.1 

Tentamenvorm Presentatie Schriftelijke toets 

Individueel / groep Groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P1 T2 

Herkansing 

P1 De presentatie kan herkanst 
worden door binnen 1 week na 
afloop van het college zelf de 
eindpresentatie opnieuw te 
houden, deze op te nemen en 
samen met de PowerPoint-
presentatie te mailen naar de 
docent. 

T4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 120 min. 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Nabespreking en inzage 

Direct na het mondeling, indien 
gewenst individuele bespreking na 
ontvangen cijfer in overleg met de 
docent. 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst 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  

Deze OWE wordt voor het laatst aangeboden in collegejaar 2020-2021. 

 
  

http://www.han.nl/insite
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Taal & Cultuur 3 Engels – (CTC2) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

Taal & Cultuur 3 –Engels (CTC2) 
Language and Culture 3 (CTC2) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, hoofdfase, C-cluster. 

Onderwijsperiode C-cluster; wordt aangeboden in P1+P2  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 24,75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 45,25 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen 
De onderwijseenheden A2 Pitch, A4 Business Communication en B1 + B2 
Engels moeten zijn gevolgd. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 
De volgende ORM-competentie komt terug in deze onderwijseenheid: 

 Communiceren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen :  
Engels 5 en 6: CTC2-ENG5B, CTC2-ENG6C 
 
Engels 5 en 6 

Voor het telefoneren:  

 informatieaanvraag en -verstrekking, offertes en orders, 
klachtenbehandeling.  

Voor de zakelijke gesprekken: 

 conventies/beleefdheidsvormen die gangbaar zijn in de Engelstalige 
zakelijke cultuur en die zich laten vertalen in bepaalde uitdrukkingen en 
fraseringen. 

Zelfstudie: 

 o.a. grammatica en idioom 

Samenhang 
De onderwijseenheid Taal & Cultuur 3 volgt op de onderwijseenheden A2 
Pitch, A4 Business Communication en B1 + B2 Engels. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Tijdens de lessen wordt geoefend met Engelse zakelijke (telefoon) 
gesprekken. Grammatica en idioom worden thuis geoefend. De volgende 
werkvormen worden aangeboden: werkcolleges. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Campen, T. van & Siebelink, J. Telephone Business (3e druk). 
Walvaboek. ISBN 978 90 6675 349 5 

 Reader Engels 5 en 6 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

CTC2ENG5B.4 De student voert een adequate zakelijke vergadering of onderhandeling.  

CTC2ENG6C.4 De student voert een adequaat zakelijk telefoongesprek. 

Naam deeltentamen Meetings Telephoning 

Code deeltentamen CTC2ENG5B.4 CTC2ENG6C.4 

Tentamenvorm Mondeling Mondeling 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P1 P2 

Herkansing I.o.m. docent I.o.m. docent 

Duur tentamen  Plm. 15 minuten Plm. 15 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

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  

Deze OWE wordt voor het laatst aangeboden in collegejaar 2020-2021. 
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Taal en Cultuur 3 International Management – (CTC6) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

Taal en Cultuur 3 Internationaal Management (CTC6) 
Language and Culture 3 International Management (CTC6) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, C-cluster, niveau: 2 

Onderwijsperiode C-cluster, deze OWE wordt aangeboden in P1/2 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 19,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 50,5 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen Niet van toepassing  

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 
De volgende ORM-competentie komt terug in deze onderwijseenheid: 

 Communiceren 
 

Algemene omschrijving 
In Internationaal Management CTC6 krijgt de student begrip van de eigen 
cultuur, leert hij/zij cultuurverschillen te herkennen en maakt hij/zij kennis 
met internationaal ondernemen 

Samenhang 
De OWE ondersteunt de student bij de internationale componenten in 
andere delen van het curriuculum. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht.   

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, interactie 
Hoorcolleges, werkcolleges. 
 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Nunez, C., Nunez, R.; Popma, L. (2015). Interculturele communicatie  
(4e druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum. ISBN: 978 902 325 5536.  

 Jethu-Ramsoedh, R. Hendrickx, M. (2015). Internationaal ondernemen 
(3e druk). Groningen/Houden: Noordhoff Uitgevers. ISBN 978 900 157 
5427 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

De student:  

 beheerst en heeft inzicht in de theorie van de belangrijkste modellen op 
het gebied van interculturele communicatie; 

 toont aan hoe met cultuurverschillen moet worden rekening gehouden 

 heeft kennis van management & organisatie in een internationale 
omgeving; 

 kan een externe analyse opstellen in een internationale omgeving; 

 kan entreestrategieën bepalen, rekening houdend met lokale cultuur en 
taalproblemen. 

CTC6IMA5A.1 

De student:  

 Kan vormen van export aangeven; 

 Kan redenen voor export benoemen; 

 Heeft kennis van management & organisatie in een internationale 
omgeving; 

 Kan de aspecten van internationale logistiek en douane benoemen en 
toepassen; 
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 Kan internationale aspecten van het betalingsverkeer benoemen en 
toepassen; 

 Heeft kennis van internationale samenwerkingsverbanden. 

CTC6IMA5A.6 

De student:  

 beheerst en heeft inzicht in de theorie van de belangrijkste modellen op 
het gebied van interculturele communicatie; 

 toont aan hoe met cultuurverschillen moet worden rekening gehouden; 

 kan een externe analyse opstellen in een internationale omgeving; 

 kan entreestrategieën bepalen, rekening houdend met lokale cultuur en 
taalproblemen. 

Naam deeltentamen Internationaal ondernemen 1 Internationaal ondernemen 2 

Code deeltentamen CTC6IMA5A.1  CTC6IMA5A.6 

Toetsvorm Multiple choice  Presentatie 

Individueel Individueel  Groep 

Aantal examinatoren  1  1 

Tentamenperiode T2  P2 

Herkansing T4  In overleg met de docent 

Duur  90 minuten /  Niet van toepassing 

Hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel 5.5  5,5 

Weging  50%  50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldingstermi
jn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst 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  

Naast het verwerven van kennis van internationaal ondernemen, leert de 
student zijn communicatie af te stemmen op de betreffende cultuur en 
heeft hij/zij inzicht in het omgaan met culturele diversiteit vanuit het 
bewustzijn van de eigen culturele achtergrond.  
 
De inleveropdracht CTC6IMA5A.5 is vervangen door CTC6IMA5A.6. In 
deze presentatie laten de studenten zien dat ze de belangrijkste 
onderdelen van IMA A en B ook beheersen. Dit koppelen ze aan een 
ingekorte versie van het businessplan, maar het plan hoeft alleen nog 
gepresenteerd te worden. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Deze OWE wordt voor het laatst aangeboden in collegejaar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Eigen Onderneming – (DEO) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE)  

Eigen Onderneming  
Starting your own Company  

Code OWE DEO 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, Hoofdfase, D-cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode D-cluster; deze OWE wordt aangeboden in P1+P2 en P3+P4. 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 7,5 EC 

 Aantal klokuren 

Contacturen 45 

Uren voorbereiding/zelfstudie 165 

Totale studentbelasting (uren) 210 
 

Ingangseisen 
De module Eigen Onderneming C-cluster (CEOONP1A/CEOCONP1A) 
dient te zijn gevolgd. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

 
De volgende ORM-competenties komen terug in deze onderwijseenheid: 
 

 Waardecreatie 

 Resultaatgericht handelen 

 Leiderschap 

 Management en Organisatie 

 Samenwerken en Netwerken 

 Onderzoekend vermogen 

 Lerend vermogen 

 Communiceren 
 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen : 
-   Coaching (COA) 
-   Masterclasses (MAS) 
-   Ondernemersvaardigheden (ONV) 
 
In het D-cluster van de OWE Eigen Onderneming (DEO) staat de 
operationalisering van de onderneming en het verkopen van 
producten/diensten centraal. Een periode waarin de projectgroep probeert een 
succesvolle onderneming op te zetten. Het ondernemingsplan wordt vertaald 
naar de praktijk en de student gaat concreet aan de slag met de 
ondernemersvaardigheden. 
Wanneer in het C-cluster (CEO/ CEOC) is gebleken dat het oorspronkelijke 
bedrijfsidee onvoldoende potentie heeft, dan dient in de eerste lesweek van 
het D-cluster een nieuw bedrijfsidee te worden ontwikkeld. De nieuw op te 
starten onderneming mag hierbij ook een handelsonderneming zijn (inkoop en 
verkoop van bestaande producten). Het nieuwe bedrijfsidee werkt de 
projectgroep uit in een onderbouwd Lean Canvas (dit is een 
ontvankelijkheidseis). 

Samenhang 

Waar in het C-cluster van de OWE Eigen Onderneming het bedenken van 
een idee en de voorbereiding op de start van een eigen onderneming 
centraal stond, ligt de focus van het D-cluster van de OWE Eigen 
Onderneming op de volledige operationalisering van de onderneming, met 
speerpunten als marketing en verkoop. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 
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Activiteiten en/of 
werkvormen 

Individuele opdrachten (verkoopgesprek) 
Groepsopdrachten (ondernemingsrapport) 
Masterclasses / workshops 
Netwerkbijeenkomsten 
 
De volgende werk-/lesvormen worden gehanteerd: 

 Hoorcollege 

 Werkcollege 

 Gastcollege 

 Training 

 Projectwerk 

 Groepsbijeenkomsten (coaching) 
 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Ondernemerskosten zoals de inschrijving bij het handelsregister Kamer van 
Koophandel, verzekeringskosten. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

DEOONR1A.5 

De student is in staat een rapport op te stellen van de volledige 
operationalisering van de onderneming. In dit rapport wordt uitvoerig 
belicht wat en hoe deze operationalisering is uitgevoerd. Dit met aandacht 
voor o.a. de volgende onderdelen: 

 De onderneming en het bedrijfsidee 

 De doelstellingen 

 Beleid en activiteiten (marketing, verkoop, operations, financieel)  

 Analyse en evaluatie  

 Inzet en bijdrage aan het project 

 Leiding geven  
 

DEOONV2A.4 

 Student is in staat een succesvol verkoopgesprek te voeren.  

 Student is in staat om klantbehoeften te achterhalen door het stellen 
van relevante vragen. 

 Student is in staat om een mondeling propositievoorstel te doen dat 
aansluit bij de klantbehoeften en waarin het voordeel voor de klant 
helder naar voren komt. 

 Student is in staat om op basis van het bovenstaande een 
samenhangend verkoopgesprek te voeren. 

Naam deeltentamen 
Ondernemingsrapport 
(D-cluster) 

Ondernemersvaardigheden 

Code deeltentamen DEOONR1A.5 DEOONV2A.4 

Tentamenvorm Beroepsproduct Assessment 

Individueel / groep Groep Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P2/P4 P2/P4 

Herkansing 

Heb je het project in semester 1 
gedaan en wil je in semester 2 het 
project geheel opnieuw doen met 
een ander concept? Dan krijg je 
twee extra toetskansen in ditzelfde 
studiejaar. 

P2/P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 30 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  70% 30% 
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Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

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  

Deze OWE wordt voor het laatst aangeboden in studiejaar 2020-2021. 
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Retail (DRL) (voor studenten die in september 2020 starten met DRL in het D-cluster) 

 

Alleen toegankelijk voor studenten die in september 2020 starten met DRL in het D-cluster en 

studenten die voor september 2020 gestart zijn met DRL. 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) 

Retail  
Retail 

Code onderwijseenheid DRL 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, Hoofdfase, D-cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode D-Cluster; deze OWE wordt aangeboden in P1+P2  

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 15 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 107 

Uren voorbereiding/zelfstudie 313 

Totale studentbelasting (uren) 420 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze onderwijseenheid: 

 Innoveren 

 Waardecreatie 

 Resultaatgericht handelen 

 Leiderschap 

 Management en Organisatie 

 Samenwerken en Netwerken 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 

 Lerend vermogen 

 Communiceren 

 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 Inzicht krijgen en kennis toepassen in alle aspecten van het vakgebied 
Retail en in de turbulente huidige dynamiek binnen de branche.  

 Inzicht krijgen in alle aspecten van het (dagelijks) besturen van een 
(Retail) MKB-onderneming. 

 Onderzoek en analyses uitvoeren voor of als een retailondernemer. 

 Bedrijfseconomische berekeningen en kengetallen als      
beslissingsondersteunend systeem hanteren. 

 Advies geven aan een retailondernemer over aansluiting bij de     
veranderende retailbranche. 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen: 

 Retailmarketing (MKT) 

 Operationeel Management (OPM) 

 Bedrijfseconomie (BEC) 

 Onderzoek (BON) 

 Masterclasses (MAS) 

 Studentbegeleiding (STB) 
De onderwijseenheid Retail is erop gericht de student kennis te laten 
maken met basisbegrippen en basisprincipes van Retail, hiermee een 
bedrijf en zijn omgeving te kunnen doorlichten en analyseren en op grond 
daarvan een Retailondernemer te kunnen adviseren omtrent zijn 
bedrijfsvoering.  

Samenhang Niet van toepassing 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 
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Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Individuele opdrachten & groepsopdrachten 
 
De volgende lesvormen worden aangeboden: hoor- en werkcolleges, 
projectwerk, masterclasses 
 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

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

druk). Houten: Noordhoff Uitgevers B.V.  

 Heezen, A.W.W., Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording (4e 
druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001829698 

 Quix, F. & Kind, R van der. (2016). Retailmarketing (6e druk). Houten: 

Noordhoff Uitgevers. 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

DRLADV1A.5 

De student: 

 heeft op basis van marktonderzoek een volledig en adequaat 
adviesrapport voor een opdrachtgever in de Retailbranche opgesteld. 

 toont in het adviesrapport relevante inzichten in de interne organisatie 
en de externe omgeving van de opdrachtgever. 

 

NB de modules DRL-BON, DRL-MKT en DRL-OPM worden in dit 
adviesrapport getoetst. 

DRLASS1A.4 

De student: 

 toont individueel aan dat hij de inhoud van het gehele adviesrapport 
beheerst inclusief het onderbouwen van gemaakte keuzes.  

 toont aan kennis te hebben van theorie rondom DRL-BON, DRL-MKT 
en DRL-OPM  

DRLBEC3C.1 

De student toont aan dat: 

 hij een Retailonderneming kan beoordelen op zijn financiële sterktes en 
zwaktes, op basis van een (fiscale) jaarrekening, waarbij concreet 
gewerkt wordt met financiële kengetallen, de gouden balansregel, 
kostenstructuur, vermogensstructuur, break-even-situatie;  

 prestatie indicatoren (op financieel en op Retailgebied) kan formuleren 
voor de organisatie; 

 investeringsbeslissingen financieel correct kan onderbouwen; 

 verbetervoorstellen financieel kan doorrekenen (prognosticeren); 

 verbetervoorstellen kan doen t.a.v. werkkapitaalbeheer. 

DRLSTB4A.9 

De student: 

 werkt aan de ontwikkeling van de competenties die hij nodig heeft om in 
de beroepspraktijk als een professioneel beroepsbeoefenaar te kunnen 
functioneren; 

 oriënteert zich middels diverse opdrachten op het toekomstige beroep 
of beroepenveld en kan met duidelijke onderbouwing specifieke 
accenten leggen in de opleiding en een beargumenteerde keuze maken 
t.a.v. invulling stage; 

 bewaakt zijn eigen studievoortgang en maakt een individuele 
studieplanning.  

Naam deeltentamen Adviesrapport Retail Assessment Retail 

Code deeltentamen DRLADV1A.5 DRLASS1A.4 

Tentamenvorm Beroepsproduct Assessment 

Individueel / groep Groep Individueel 

Aantal examinatoren Min. 2 Min. 2 
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Tentamenmoment P2/P4 

P2/P4. Er kan alleen worden 
deelgenomen aan het 
assessment als het 
beroepsproduct voldoende is.  
 
Let op: De 1e toetskans moet 
plaatsvinden in het semester 
waarin het beroepsproduct 
voldoende is. 

Herkansing 

P2/P4 

Je levert een verbeterd rapport aan in 
dezelfde onderwijsperiode. 

Is het verbeterde rapport vervolgens 
onvoldoende op één onderdeel en je 
wilt alleen dit onderdeel verbeteren, 
dan mag je in een volgend studiejaar 
nog één keer een verbeterde versie 
van het rapport inleveren. 

Je kunt er ook voor kiezen om het 
project opnieuw te doen op basis van 
een nieuw concept. Je krijgt dan voor 
je nieuwe project altijd twee  
toetskansen in het studiejaar waarin je 
het project doet. Dit geldt ook 
wanneer je, na de verbetering van je 
rapport, twee of meer onderdelen 
onvoldoende hebt. 

P2/P4 
Let op: De 1e herkansing 
(oftewel de 2e toetskans) moet 
plaatsvinden in het semester 
waarin het beroepsproduct 
voldoende is. 
 

Duur tentamen  Niet van toepassing ca. 30 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Adviesrapport Retail 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% 30% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

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 Bedrijfseconomie 3 Studentbegeleiding 

   

Code deeltentamen DRLBEC3C.1 DRLSTB4A.9 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen 
Continuous assessments / 
Reflectie 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T1/T3 P1+P2 

Herkansing T4 In overleg met de docent 

Duur tentamen  120 min. Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet-grafische rekenmachine Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 V 
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Weging  20% 0% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ 
aanmeldingstermijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst 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  

Herkansingsregeling is aangepast voor DRLADV1A.5: Is het verbeterde 
rapport vervolgens onvoldoende op één onderdeel en je wilt alleen dit 
onderdeel verbeteren, dan mag je in een volgend studiejaar nog één keer 
een verbeterde versie van het rapport inleveren. In het verleden was dit 
twee keer.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Deze OWE wordt nog één keer aangeboden in semester 1 van studiejaar 
2020-2021 

  

http://www.han.nl/insite
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Retail (DRL) (voor studenten die in februari 2021 starten met DRL in het D-cluster) 

 

Alleen toegankelijk voor studenten die in februari 2021 starten met DRL in het D-cluster 

 

4. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) 

Retail  
Retail 

Code onderwijseenheid DRL 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, Hoofdfase, D-cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode D-Cluster; deze OWE wordt aangeboden in P3+P4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 15 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 107 

Uren voorbereiding/zelfstudie 313 

Totale studentbelasting (uren) 420 
 

Ingangseisen  Niet van toepassing 

 

5. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze onderwijseenheid: 

 Innoveren 

 Waardecreatie 

 Resultaatgericht handelen 

 Leiderschap 

 Management en Organisatie 

 Samenwerken en Netwerken 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 

 Lerend vermogen 

 Communiceren 

 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 Inzicht krijgen en kennis toepassen in alle aspecten van het vakgebied 
Retail en in de turbulente huidige dynamiek binnen de branche.  

 Inzicht krijgen in alle aspecten van het (dagelijks) besturen van een 
(Retail) MKB-onderneming. 
Onderzoek en analyses uitvoeren voor of als een Retailondernemer. 

 Bedrijfseconomische berekeningen en kengetallen als      
beslissingsondersteunend systeem hanteren. 

 Advies geven aan een Retailondernemer over aansluiting bij de     
veranderende Retailbranche. 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen: 

 Retailmarketing (MKT) 

 Operationeel Management (OPM) 

 Bedrijfseconomie (BEC) 

 Onderzoek (BON) 

 Masterclasses (MAS) 

 Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (STB) 
De onderwijseenheid Retail is erop gericht de student kennis te laten 
maken met basisbegrippen en basisprincipes van Retail, hiermee een 
bedrijf en zijn omgeving te kunnen doorlichten en analyseren en op grond 
daarvan een Retailondernemer te kunnen adviseren omtrent zijn 
bedrijfsvoering.  

Samenhang Niet van toepassing 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 
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Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Individuele opdrachten & groepsopdrachten 
 
De volgende lesvormen worden aangeboden: hoor- en werkcolleges, 
projectwerk, masterclasses 
 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

 Broekhoff, M., Stumpel, H. & Kooiker, R. (2015). Marktonderzoek (9e 
druk). Houten: Noordhoff Uitgevers B.V.  

 Heezen, A.W.W., Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording, (3e 
druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001841775 

 Quix, F. & Kind, R van der. (2016). Retailmarketing (6e druk). Houten: 
Noordhoff Uitgevers. 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

6. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

DRLADV1A.5 

De student: 

 heeft op basis van marktonderzoek een volledig en adequaat 
adviesrapport voor een opdrachtgever in de Retailbranche opgesteld. 

 toont in het adviesrapport relevante inzichten in de interne organisatie 
en de externe omgeving van de opdrachtgever. 

 

NB de modules DRL-BON, DRL-MKT en DRL-OPM worden in dit 
adviesrapport getoetst. 

DRLASS1A.4 

De student: 

 toont individueel aan dat hij de inhoud van het gehele adviesrapport 
beheerst inclusief het onderbouwen van gemaakte keuzes.  

 toont aan kennis te hebben van theorie rondom DRL-BON, DRL-MKT 
en DRL-OPM  

DRLBEC3C.1 

De student toont aan dat: 

 hij een Retailonderneming kan beoordelen op zijn financiële sterktes en 
zwaktes, op basis van een (fiscale) jaarrekening, waarbij concreet 
gewerkt wordt met financiële kengetallen, de gouden balansregel, 
kostenstructuur, vermogensstructuur, break-even-situatie;  

 prestatie indicatoren (op financieel en op Retailgebied) kan formuleren 
voor de organisatie; 

 investeringsbeslissingen financieel correct kan onderbouwen; 

 verbetervoorstellen financieel kan doorrekenen (prognosticeren); 

 verbetervoorstellen kan doen t.a.v. werkkapitaalbeheer. 

DRLPPO6A.4 

Studenten hebben in de propedeuse hun situatie in kaart gebracht in een 
digitaal portfolio, door middel van opdrachten. Daarnaast hebben ze door 
middel van het Business Model You de volgende vragen beantwoord: Wat 
vind ik leuk? Wat kan ik? Wat past bij me? Welke waarde voeg ik toe? 
In het C-cluster borduurt de student hierop voort door het verzamelen van 
bewijslast voor hun ontwikkeling in de competenties van ORM.  
In het D-cluster gaat de student op basis van de input uit de propedeuse en 
het C-cluster verder met het aantonen van de persoonlijke ontwikkeling. 
Basis hiervoor is een website die ze maken met als doel het zoeken van 
een geschikte stage, passend bij de kernwaarde en de ontwikkeling van de 
student.  
Tijdens het proces voert de student drie keer individueel met zijn/haar PPO-
coach een gesprek over de voortgang. 

Naam deeltentamen Adviesrapport Retail Assessment Retail 

Code deeltentamen DRLADV1A.5 DRLASS1A.4 

Tentamenvorm Beroepsproduct Assessment 

Individueel / groep Groep Individueel 
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Aantal examinatoren Min. 2 Min. 2 

Tentamenmoment P4 

P4.  
 
Er kan alleen worden 
deelgenomen aan het 
assessment als het 
beroepsproduct voldoende is.  
 
Let op: De 1e toetskans moet 
plaatsvinden in het semester 
waarin het beroepsproduct 
voldoende is. 

Herkansing 

P4 

Je levert een verbeterd rapport aan in 
dezelfde onderwijsperiode. 

Is het verbeterde rapport vervolgens 
onvoldoende op één onderdeel en je 
wilt alleen dit onderdeel verbeteren, 
dan mag je in een volgend studiejaar 
nog één keer een verbeterde versie 
van het rapport inleveren. 

Je kunt er ook voor kiezen om het 
project opnieuw te doen op basis van 
een nieuw concept. Je krijgt dan voor 
je nieuwe project altijd twee  
toetskansen in het studiejaar waarin je 
het project doet. Dit geldt ook 
wanneer je, na de verbetering van je 
rapport, twee of meer onderdelen 
onvoldoende hebt. 

P4 
Let op: De 1e herkansing 
(oftewel de 2e toetskans) moet 
plaatsvinden in het semester 
waarin het beroepsproduct 
voldoende is. 
 

Duur tentamen  Niet van toepassing ca. 30 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Adviesrapport Retail 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% 30% 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/ 

aanmeldingstermijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

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 Bedrijfseconomie 3 
Persoonlijke Professionele 

Ontwikkeling 6 

   

Code deeltentamen DRLBEC3C.1 DRLPPO6A.4 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Mondeling 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T3 P4 

Herkansing T4 In overleg met de docent 

Duur tentamen  120 min. Niet van toepassing 
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Toegestane hulpmiddelen Niet-grafische rekenmachine Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 Vink 

Weging  20% 0% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ 
aanmeldingstermijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst 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  

De module DRLSTB4A.9 is vervangen door de module DRLPPO6A.4, 
omdat de module DRLPPO6A.4 aansluit bij de overige modules PPO die 
de studenten in eerdere semesters gevolgd hebben.  
 
Herkansingsregeling is aangepast voor DRLADV1A.5: Is het verbeterde 
rapport vervolgens onvoldoende op één onderdeel en je wilt alleen dit 
onderdeel verbeteren, dan mag je in een volgend studiejaar nog één keer 
een verbeterde versie van het rapport inleveren. In het verleden was dit 
twee keer. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Deze OWE wordt nog één keer aangeboden in semester 2 van studiejaar 
2020-2021 

 
  

http://www.han.nl/insite
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Taal & Cultuur 4 Nederlands – DTC1 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

Taal & Cultuur 4, Nederlands (DTC1) 
Language and Culture 4, Dutch (DTC1) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, Hoofdfase,  D-cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode P1+P2 / P3+P4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 27 

Uren voorbereiding/zelfstudie 43 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen De modules Nederlands uit het A- en B- en C-cluster zijn doorlopen.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 
De volgende ORM-competentie komt terug in deze OWE: 

 Communiceren 
 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen :  
Nederlands: DTC1-NLD3A, DTC1-NLD4B 
 
NLD3A: in de eerste/derde periode schrijf je webteksten. 
NLD4B: in de tweede/vierde periode schrijf je een adviesrapport.   

Samenhang 
De modules Nederlands binnen het curriculum van ORM hebben een 
onderlinge samenhang. 

Deelnameplicht onderwijs 

Alleen tijdens het instructiecollege in OW 1 kunnen duo’s gevormd worden 

voor de lesopdrachten van DTC1-NLD3A. 
 
Deelname tijdens de lessen wordt verwacht.  

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Studenten werken aan opdrachten en oefenen schriftelijke vaardigheden.  
 
De volgende lesvormen worden aangeboden: hoor- en werkcolleges. 
 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

DTC1NLD3A.5 

De student kan: 

 soorten webteksten onderscheiden; 

 een webtekst duidelijk schrijven; 

 een webtekst aantrekkelijk formuleren; 

 een webtekst juist structureren; 

 een goed blog schrijven. 

DTC1NLD4B.5 
De student kan een adviesrapport schrijven dat qua structuur, spelling en 
stijl correct is en voldoet aan een aantal formele eisen die er aan een 
rapport gesteld worden. 

Naam deeltentamen Webteksten Rapporteren 
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Code deeltentamen DTC1NLD3A.5 DTC1NLD4B.5 

Tentamenvorm Inleveropdrachten Rapport 

Individueel / groep Groep Groep 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P1/P3 P2/P4 

Herkansing In overleg met docent 

P2/P4 Het adviesrapport mag één 
keer worden herkanst gedurende 
het studiejaar 
NB: Studenten die de module in 
periode 2/4 volgen, leveren het 
rapport in OW 2-6/4-6 in en de 
herkansing in OW 2-8/4-8. Het 
is niet mogelijk om van deze 
inlevermomenten af te wijken. 

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage Tijdens college 
Tijdens ingeroosterd 
feedbackcollege in OW2-7 / 
OW4-7 

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Deze OWE wordt na collegejaar 2020-2021 niet meer aangeboden. 
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Taal & Cultuur 4 Engels – (DTC2) 
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

Taal & Cultuur 4 – Engels  
Language and Culture 4 English   

Code OWE DTC2 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, Hoofdfase, D-cluster. 

Onderwijsperiode D-cluster, wordt aangeboden in P1+P2 en P3+P4 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 25,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 44,5 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen De modules Engels uit het A-, B- en C-cluster zijn doorlopen.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 
De volgende ORM-competentie komt terug in deze onderwijseenheid: 

 Communiceren 

Algemene omschrijving 

Binnen deze OWE vallen :  
Engels 7 en 8: DTC2-ENG7B, DTC2-ENG8C 
 
Voor e-mail correspondentie:  

 onder andere informatieaanvraag en -verstrekking, offertes en orders, 
klachtenbehandeling en betalingsregelingen.  

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; 

 presentatie afstemmen op een specifiek publiek. 

Samenhang 
De modules Engels binnen het curriculum van ORM hebben een 
onderlinge samenhang. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Tijdens de lessen wordt geoefend met Engelse zakelijke correspondentie 
en presentatievaardigheden. Tevens wordt aan grammatica gewerkt. 
 
De lesvormen die aangeboden worden zijn werkcollege. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Handout “Engels 7/8” (via #OnderwijsOnline) 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

DTC2ENG7B.6 
De student houdt een overtuigende en correct gestructureerde presentatie 
afgestemd op een bepaald zakelijk publiek in begrijpelijk Engels.  

DTC2ENG8C.2 
De student schrijft een nagenoeg foutloze e-mail die beantwoordt aan de 
geldende conventies van de handelscorrespondentie. 

Naam deeltentamen Presentation Correspondence 
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Code deeltentamen DTC2ENG7B.6 DTC2ENG8C.2 

Tentamenvorm Presentatie Practicum-/PC-toets 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P1/P3 T2/T4 

Herkansing 
Binnen 2 weken na toetskans 1, 
i.o.m. docent 

T5 

Duur tentamen  Circa 15 minuten 60 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 
Woordenboeken, readers, 
voorbeeld e-mails, gebruik 
internet 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% 50% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Nabespreking en inzage 

Direct na het mondeling, indien 
gewenst individuele bespreking na 
ontvangen cijfer in overleg met de 
docent. 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend 
groepsbespreking, indien 
gewenst 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  

Deze OWE wordt na collegejaar 2020-2021 niet meer aangeboden. 

 
  

http://www.han.nl/insite
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Taal & Cultuur 4 Duits – DTC3 (alleen voor studenten die starten met het D-cluster in september 

2020) 

 

Alleen toegankelijk voor studenten die in september 2020 starten met het D-cluster 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

Taal & Cultuur 4 Duits 
Language and Culture 4 German  

Code OWE DTC3 

Opleiding / doelgroep Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 

Onderwijsperiode P1 + P2 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 20,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 49,5 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen 

De onderwijseenheden Taal & Cultuur van de propedeuse (ATC3 en 
BTC3) en CTC3 moeten zijn gevolgd. 
DTC3DEU4A.4: alleen tijdens het college in OW 2 van periode 1 of 3 kun 
je intekenen voor het mondeling  DTC3DEU4A.4 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competentie komt terug in deze OWE: 

 Communiceren 

Het niveau van deze OWE is 2. 

Algemene omschrijving 

In lesperiode 1 worden de mondelinge vaardigheden ten behoeve van het 
effectief en efficiënt zakelijk mondeling communiceren rondom de 
thema’s: am Telefon / auf Geschäftsbesuch / sich kennen lernen / über 
die Firma + Produkt / bei der Arbeit / Messen und Veranstaltungen 
geoefend en getoetst. 
 
In lesperiode 2 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 
De onderwijseenheid DTC3 (Taal & Cultuur 4 Duits ) volgt op de 
onderwijseenheden ATC3, BTC3 en CTC3. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Opdrachten luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, 
spreekvaardigheid. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Guenat, G., Hartmann, P. Deutsch für das Berufsleben B1, Kursbuch. 
Ernst Klett Sprachen. ISBN 9789460303203 

 Guenat, G., Hartmann, P. Deutsch für das Berufsleben B1, 
Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen. ISBN 9789460303210 

 Goossen, P. Duits in je pocket. Houten: Noordhoff. ISBN 
9789001780173 

 Pons Bürokommunikation Deutsch. Ernst Klett Sprachen. ISBN 

9783125629080 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

DTC3DEU4A.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; 

 vertoont communicatief correct gedrag door het juiste taalregister en 
intercultureel gedrag en klantgericht schrijven dat is afgestemd op de 
Duitse zakelijke gesprekspartner. 

DTC3DEU4A.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. 

Naam deeltentamen Duits 4 Duits 4, mondeling 

Code deeltentamen DTC3DEU4A.1 DTC3DEU4A.4 

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen Mondeling tentamen 

Individueel / groep Individueel In duo’s, individueel cijfer 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment T2 P1 

Herkansing T3/T4 In overleg met docent 

Duur tentamen  120 minuten 20 minuten 

Toegestane hulpmiddelen 
Ponsa Bürokommunikation 
Deutsch 

Onbeschreven opgave met 
dialooggegevens 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  50% binnen de gehele OWE 50% binnen de gehele OWE 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldingstermijn 

Inschrijven via Alluris, zie voor 
intekenperiode www.han.nl/insite  

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

Reguliere inzageperiode, 
daaropvolgend groepsbespreking, 
indien gewenst 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  

Deze OWE wordt nog één keer aangeboden in collegejaar 2020-2021. 

 
  

http://www.han.nl/insite
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Taal en Cultuur 4 Internationaal Management – (DTC6) 

 

4. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

Taal en Cultuur 4 Internationaal Management (DTC6) 
Language and Culture 4 International Management (DTC6) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, D-cluster, niveau: 2 

Onderwijsperiode D-cluster, deze OWE wordt aangeboden in P1+P2/P3+P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 2,5 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 25,5 

Uren voorbereiding/zelfstudie 44,5 

Totale studentbelasting (uren) 70 
 

Ingangseisen De onderwijseenheid CTC6 moet zijn gevolgd.  

 

5. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 
De volgende ORM-competentie komt terug in deze onderwijseenheid: 

 Communiceren 
 

Algemene omschrijving 
In Internationaal Management DTC6 zoekt de student een potentiële 
afnemer voor zijn/haar product of dienst van zijn/haar eigen onderneming in 
het buitenland.  

Samenhang De onderwijseenheid DTC6 volgt op CTC6.  

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de les wordt verwacht.   

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Opdrachten, presenteren, oefenopgaven, interactie 
Hoorcolleges, werkcolleges. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Jethu-Ramsoedh, R. Hendrickx, M. (2015). Internationaal ondernemen (3e 

druk). Groningen/Houden: Noordhoff Uitgevers. ISBN 9789001475427 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

6. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

De student:  

 Kan cultuurverschillen die zich in het betreffende land kunnen 
voordoen, managen 

 Kan passende onderhandelingsstrategieën toepassen 

 Is in staat vragen te beantwoorden over aspecten van de cultuur, 
samenleving en gedragspatronen van het betreffende land 

 Is in staat om op de verschillen in bedrijfsculturen van het betreffende 
land in te spelen 

Naam deeltentamen Internationaal zakendoen 

Code deeltentamen DTC6IMA6A.4 

Toetsvorm Presentatie / mondelinge verdediging 

Individueel Individueel 

Aantal examinatoren  1  

Tentamenperiode P2/P4 
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Herkansing In overleg met docent 

Duur  30 minuten 

Hulpmiddelen Niet van toepassing  

(Minimaal) oordeel 5.5  

Weging  100% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldingstermijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing 
 

Nabespreking en inzage 
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  

Deze OWE wordt voor het laatst aangeboden in collegejaar 2020-2021 

 

 

 

 

  



 
 

94 
 

E-Cluster 

 

Stage binnenland (EST) of stage buitenland (ESB) 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) 

Stage Binnenland (EST) (IT2) of Stage buitenland (ESB) (IT2)  

Placement or Placement Abroad 

Code onderwijseenheid EST of ESB 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, Hoofdfase, E-Cluster, niveau 2 

Onderwijsperiode P1+P2 of P3+P4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 30 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 13,75 

Uren voorbereiding/zelfstudie 826,25 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 

Voor zowel stage Nederland als stage buitenland geldt de zogenaamde 
stagedrempel.  
 
Wil je starten met je stage, dan moet je aan onderstaande 
voorwaarden voldoen: 
 
a) Je hebt de propedeuse behaald. 
b) Het onderwijs van het C- en D-cluster is volledig doorlopen. 
Daarnaast heeft je STB’er een adviserende rol.     

 
Stagetraject Eigen Onderneming: 
Om te kunnen starten aan het stagetraject EO moeten de studenten, 
naast het voldoen aan de stagedrempel, het toelatingstraject succesvol 
hebben doorlopen.    
 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze onderwijseenheid: 

 Resultaatgericht handelen 

 Leiderschap 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 

 Lerend vermogen 

 Communiceren 
 
De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 oriëntatie op beroep en functie; 

 het toepassen van relevante theoretische kennis in de praktijk; 

 het oefenen en verder ontwikkelen van communicatieve en sociale 
vaardigheden; 

 het verkrijgen van een beeld van werkzaamheden en werksituaties van 
medewerkers; 

 het verkrijgen van een beeld van de structuur en het functioneren van 
een arbeidsorganisatie; 

 Onderzoek definiëren, opzetten en uitvoeren in de praktijk.  

Algemene omschrijving 

De periode die de student als stagiair gaat doorbrengen is een leersituatie 
in een voor de student nieuwe omgeving. Deze omgeving biedt de student 
de eerste uitvoerige kennismaking met het toekomstig werkveld en de 
aard van de werkzaamheden daarin. In deze praktijksituatie verricht de 
student activiteiten en onderzoek. De student loopt 21 weken fulltime 
stage in semester 1 of 2. Hiervan besteedt de student gemiddeld één dag 
per week aan een onderzoeksopdracht. 
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Context:  
Regulier stagetraject: de stage wordt uitgevoerd bij een bedrijf in 
Nederland of het buitenland. Naast ‘meewerkzaamheden’ uitvoeren, wordt 
er een onderzoeksopdracht zelfstandig uitgevoerd. 
 
Stagetraject Eigen Onderneming (EO): combinatie van het reguliere 
stagetraject met stagelopen in de EO. 

Samenhang Niet van toepassing 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de terugkomdagen wordt verwacht 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

De studenten gaan op locatie bij een extern bedrijf meedraaien in de 
dagelijkse bedrijfsvoering. Bij het reguliere stagetraject is dat vijf dagen 
per week, bij het stagetraject EO is dat drie dagen per week (de andere 
twee dagen loopt de student stage in de EO). Ook voeren alle studenten 
een onderzoeksopdracht uit voor het externe bedrijf.  
Het bedrijf dient op voorhand (voorlopig) goedgekeurd te zijn door de 
praktijkcoördinatoren van de opleiding. Op enkele vaste data komen de 
studenten terug voor stageterugkomdagen, waar zij instructies krijgen, 
deelnemen aan intervisie en speeddates voeren met de huidige 
tweedejaars studenten. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

ESTSTG1A.5  

of 

ESBSTG1A.5 

 

 

 Formuleren van een terugblik op het feitelijk uitgevoerde onderzoek 
t.o.v. het Plan van Aanpak. 

 Uitvoeren en rapporteren van het onderzoek, gebruikmakend van de 
geijkte methoden voor het type onderzoek. 

 Onder supervisie leidinggeven op planmatige, systematische en 
resultaatgerichte wijze aan een eenvoudig project. 

 De student toont betrokkenheid door zich in te spannen om de doelen te 
behalen die de organisatie nastreeft en waar mogelijk mee te denken 
over oplossingen. 

 De student is in staat om zelfstandig te werken en kan daarbij een juiste 
inschatting maken wanneer hulp en ondersteuning nodig is. 

 De student werkt resultaatgericht door realistische doelen te stellen, 
werkzaamheden te plannen en deze planmatig uit te voeren  

ESTSTG1A.9 

of 

ESBSTG1A.9 

 

 De student toont aan te kunnen samenwerken door hulp aan te bieden 
aan collega’s, hen om input te vragen en respectvol met hun mening en  
ideeën om te gaan. 

 De student is zich bewust van de cultuur van de organisatie, kan deze 
doorgronden en past zich aan. 

 De schriftelijke communicatie van de student is duidelijk, begrijpelijk, 
gestructureerd, nauwkeurig en verzorgd. 

 De mondelinge communicatie van de student is duidelijk, begrijpelijk, 
zakelijk en respectvol. 

 De student toont initiatief door vragen te stellen, met ideeën te komen 
en proactief werkzaamheden op te pakken. 

 De student werkt resultaatgericht door realistische doelen te stellen, 
werkzaamheden te plannen en deze planmatig uit te voeren. 

 De student kan met feedback omgaan en is in staat om te reflecteren op 
eigen handelen. 

 De student toont een professionele (beroeps-)houding door afspraken 
na te komen en verantwoordelijkheid te nemen  

Naam deeltentamen Bedrijfsopdracht Meewerkstage 
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Code deeltentamen ESTSTG1A.5/ ESBSTG1A.5 ESTSTG1A.9/ ESBSTG1A.9 

Tentamenvorm Inleveropdracht Continuous assessment  

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P2 / P4 P2 / P4 

Herkansing 

Twee weken na het ontvangen van de 
beoordeling van toetskans 1.   
 
Indien bij de herkansing voor criterium 
1 (Analytisch vermogen) en criterium 
2 (Onderzoekend vermogen) samen 6 
of 7 punten zijn behaald, dan mag je 
het rapport in een volgend studiejaar 
nog éénmaal verbeterd inleveren. 
Indien dan weer geen voldoende 
wordt gehaald, moet een geheel 
nieuwe bedrijfsopdracht worden 
gedaan.    

ESTSTG1A.9/ ESBSTG1A.9 
kan niet herkanst worden, de 
student moet dan een geheel 
nieuwe meewerkstage 
doorlopen bij een andere 
opdrachtgever. Hiervoor dient 
de student zich te melden bij de 
praktijkcoördinator. 

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  40% 60% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/ aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

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

Tijdens en eventueel na het 
eindgesprek in overleg met 
docent. 

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

Er is een wijziging bij herkansing van ESTSTG1A.5 / ESBSTG1A.5:  
Indien bij de herkansing voor criterium 1 (Analytisch vermogen) en 
criterium 2 (Onderzoekend vermogen) samen 6 of 7 punten zijn behaald, 
dan mag de student het rapport in een volgend studiejaar nog éénmaal 
verbeterd inleveren. Indien dan weer geen voldoende wordt gehaald, moet 
een geheel nieuwe bedrijfsopdracht worden gedaan. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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H-cluster (voor studenten die starten met het H-cluster in collegejaar 2020-2021)  

 

Alleen toegankelijk voor studenten die starten met het H-cluster (afstuderen in een half jaar) in 

collegejaar 2020-2021. 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

Afstudeeropdracht  

Graduation assignment  

Code onderwijseenheid HAO 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, Hoofdfase, H-cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode Periode 1+2 en periode 3+4 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 30 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 12,25 

Uren voorbereiding/zelfstudie 827,75 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 

Wil je starten met je afstudeeropdracht dan moet je aan onderstaande 
voorwaarden voldoen: 
a) Je hebt maximaal 3 onvoldoendes voor de toetscodes van het gehele 

C- t/m G-cluster. 
b) Je hebt GIEIBP1A.8 (International Business Proposal) met een   
    voldoende afgesloten.   

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

● DC1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en 
ondernemend. 

● DC2  Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van 
marktonderzoek. 

● DC3  Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en 
zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en 
–cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de 
kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale 
markt op basis van relevante nationale en internationale trends. 

● DC4 Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of 
internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en 
beargumenteren van gemaakte keuzes. 

● DC5 Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het 
marketingbeleid. 

● DC8  Leiding geven aan een bedrijf, een bedrijfsonderdeel, 
bedrijfsprocessen of een project. 

 

HBO-generieke competenties (van toepassing op alle HEO-opleidingen): 

● DC9  Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, 
organisatie). 

● DC10 Zelfsturende competentie (intra persoonlijk, beroepsbeoefenaar 
of professional). 

Algemene omschrijving 

Bij de afstudeeropdracht maak je in samenspraak met een bedrijf 
zelfstandig een plan om een concreet vraagstuk op strategisch niveau op 
te lossen. De onderwerpen voor een AOD liggen o.a. op het gebied van 
marketing, verkoop, export etc. Tevens behoort het schrijven van een 
compleet ondernemingsplan voor een (zelf) te starten onderneming of de 
verdere groei en levensvatbaarheid van een onderneming die al is 
opgericht door de student tot de mogelijkheden.  
Aan de afstudeeropdracht wordt een geheel semester gewerkt (30 EC). 
De looptijd is 21 weken.  
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Samenhang 

Afsluitende Proeve van bekwaamheid. Deze onderwijseenheid is de 
laatste binnen het onderwijsprogramma ORM en alle thema’s komen hier 
samen. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens onderwijsactiviteiten wordt verwacht.  

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Tijdens het afstudeertraject is de student fulltime gericht op het schrijven 
van de afstudeeropdracht. Op enkele vaste data komt de student terug 
naar de HAN i.v.m. afstudeerterugkomdagen. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Haanstra, A., Koolmees, R., Van Os, R., Peterman, Y., Van der Pool, E., 
Smith, B., Wijnberg, B. & Zijlstra, L. Checklist & Toelichting voor het 
maken van een Plan van Aanpak voor je afstudeeropdracht. Nijmegen: 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Verplichte software / 
verplicht materiaal Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria 

Product (50% opgebouwd volgens een gewogen factor-score-methode):  
● De student heeft een probleemstelling geformuleerd vanuit één of 

meerdere contexten (10%). 
● De student heeft de methode van onderzoek in het rapport verantwoord 

(10%). 
● De student heeft een inventarisatie binnen het probleemgebied gedaan, 

een analyse opgesteld en uitgevoerd (20%). 
● De student heeft op basis van zijn analyse strategische opties voor de 

organisatie vastgesteld (15%). 
● De student heeft de strategische opties geprioriteerd en de 

haalbaarheid van de opties onderzocht en een onderbouwde 
strategische keuze gemaakt (5%). 

● De student heeft doelstellingen opgesteld of bestaande doelstellingen 
bijgesteld voor de middellange of lange termijn (5%). 

● De student heeft beleid ontworpen voor de verwezenlijking van deze 
doelstellingen (10%). 

● De student heeft zelfstandig de organisatorische consequenties van 
zijn plan onderzocht en geanalyseerd, uitmondend in een 
implementatieplan (10%). 

● De student heeft het geformuleerde beleid vertaald naar een financieel 
plan (10%). 

● De student heeft het evaluatiebeleid van de nieuwe strategie 
vormgegeven (5%). 
 

Proces (20% evenredige verdeling per criterium):  
● De student heeft tijdens zijn afstudeerperiode intern op verschillende 

niveaus effectief gecommuniceerd, geïnformeerd en overleg gevoerd. 
● De student heeft draagvlak gecreëerd in de beroepsomgeving door 

samen te werken en mee te denken over doelen en inrichting van de 
organisatie. 

● De student heeft op resultaatgerichte wijze zelfstandig leiding gegeven 
aan zijn afstudeerproject. 

● De student heeft op adequate wijze gehandeld bij onverwachte 
gebeurtenissen die het afstudeerproces verstoren. 

 
Mondelinge verdediging (30% evenredige verdeling per criterium):  

● De student verdedigt zijn product op overtuigende wijze. 
● De student onderbouwt met steekhoudende argumenten. 
● De student beheerst het theoretisch vakgebied en toont inzicht in het 

praktisch werkveld. 
● De student kan professioneel omgaan met kritische feedback. 
● De student toont visie op zijn afstudeeropdracht en de 

bedrijfsproblematiek. 
De student reflecteert over en neemt verantwoording voor eigen handelen 
wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling. 
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Naam deeltentamen Afstudeeropdracht 

Code deeltentamen HAOAOD1A.7 

Tentamenvorm Project 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2 of P4 

Herkansing 

In de onderwijsperiode volgend op het semester van afstuderen.  
 
Indien bij een onvoldoende voor de herkansing voor slechts één 
Productcriterium een onvoldoende is behaald, dan mag je het rapport nog 
éénmaal verbeterd inleveren. Indien dan weer geen voldoende wordt 
gehaald, moet een geheel nieuw afstudeertraject worden gedaan voor een 
andere opdrachtgever. 

Duur tentamen  Mondelinge verdediging: 45 minuten 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 

Weging  

Product: 50% (opgebouwd volgens een gewogen factor-score-methode) 
Proces: 20% (evenredige verdeling per criterium) 
Mondelinge Verdediging: 30% (evenredige verdeling per criterium) 
 
Elk afzonderlijk toetsingsonderdeel dient met een voldoende (>5.5) te 
worden afgesloten. 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

● Indien de student een onvoldoende heeft behaald voor toetskans 1 vindt 
er een feedbackgesprek plaats waarin de totstandkoming van het 
eindcijfer besproken wordt. De student kan deze input gebruiken voor 
een volgende toetskans.  

● Indien er sprake is van een onvoldoende voor toetskans 2 vindt de 
bespreking plaats tijdens een eindgesprek.  

● Indien er sprake is van een voldoende vindt de bespreking van het 
eindcijfer plaats tijdens de verdediging. 

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

Er is een wijziging bij de herkansing. Indien bij een onvoldoende voor de 
herkansing voor slechts één Productcriterium een onvoldoende is behaald, 
dan mag de student het rapport nog éénmaal verbeterd inleveren.  

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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G- & H-Cluster (voor studenten gestart in 2019-2020 met GHA) 
 

Afstuderen – (GHA) (IT3)  

 

Alleen toegankelijk voor studenten die in studiejaar 2019-2020 gestart zijn met het GHA-cluster 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE) en code 

Afstudeerjaar (GHA) (IT3) 

Graduation year (GHA) (IT3) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, Hoofdfase, G-H-cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode P1 t/m P4 (startmoment aan het begin van P1 en P3) 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 60 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 320 

Uren voorbereiding/zelfstudie 1360 

Totale studentbelasting (uren) 1680 
 

Ingangseisen 
Gestart mag worden als er een aantal studiepunten gelijkwaardig aan 165 

studiepunten zijn behaald. 
 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Innoveren 

 Waardecreatie 

 Resultaatgericht handelen 

 Leiderschap 

 Managen & Organiseren 

 Samenwerken & Netwerken 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 

 Lerend vermogen 

 Communiceren 

Algemene omschrijving 

Het afstudeerjaar staat in het teken van het aantonen van de ORM-
competenties op het hoogste niveau.  
 
Het afstudeerjaar start met het maken van een roadmap, waar de student 
kiest voor ‘de Ondernemer’ (een startende of bestaande onderneming) of 
‘de Ondernemende Manager’. De roadmap vormt de weg van de student 
in zijn ontwikkeling van de competenties tot het beoogde eindniveau. De 
student bepaalt in samenspraak met de toegewezen coach(es) het proces 
en het aantal en type beroepsproducten (advies, handeling en/of ontwerp) 
waarmee de competenties aangetoond worden. Door middel van de 
roadmap maakt de student een planning voor het afstudeerjaar en koppelt 
de student de te behalen competenties aan de verschillende projecten 
waar hij aan gaat werken. De roadmap moet met een voldoende 
afgesloten zijn voordat de student verder kan met het portfolio. 
 
Het eindjaar is een combinatie van opleidingsdagen (de studenten komen 
één dag per weer terug naar school), bij een organisatie en/of bij een 
eigen bedrijf. De dagen op school staan in het teken van coaching, 
intervisie, inhoud (colleges/workshops) en/of projecten. Gedurende het 
jaar werkt de student aan een portfolio, waarin de beroepsproducten 
verwerkt worden, waarmee de student aantoont op voldoende niveau te 
presteren. Onderdeel van deze toetsing is het uitvoeren van duurzame 
overdracht; de student moet zorgdragen dat een beroepsproduct relevant 
is en toegevoegde waarde biedt voor de opdrachtgever en/of zijn eigen 
bedrijf. 
 
Een expositie maakt onderdeel uit van het afstudeerjaar, waar de 
studenten een oplossing, advies, het bedrijf, etc. op creatieve wijze 
presenteren aan ondernemers, collegae, familie, vrienden, 
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medestudenten en andere geïnteresseerden. Het portfolio vormt de 
bewijslast van de projecten een student uitgevoerd heeft. Het gaat hierbij 
om de behaalde competenties en om de inhoud en het proces van de 
verschillende projecten. Het portfolio moet met een voldoende afgesloten 
zijn voordat de student verder kan met het Criterium Gericht Interview 
(CGI). 
 
Afsluitend vindt er een CGI plaats, waar de competenties lerend 
vermogen en resultaatgericht handelen worden afgetoetst. Context 
daarvoor zijn de overige 8 competenties.  

 

Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 3 
Afsluitende Proeve van bekwaamheid. Deze onderwijseenheid is de 
laatste binnen het onderwijsprogramma ORM en alle thema’s komen hier 
samen. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de lesdagen wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

Coaching, intervisie, colleges, workshops en/of projecten 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Niet van toepassing 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

GHAROAD1A.5 

 Resultaatgericht handelen 
     De student is in staat om een roadmap te schrijven waarmee hij na 

uitvoering de ORM competenties kan aantonen.  
 

GHAPRTF1A.8 

 Innoveren 
De student initieert nieuwe ideeën, realiseert op creatieve wijze 
vernieuwingen en benut daarbij de mogelijkheden op het gebied van 
technologie. 

 Waardecreatie 
De student creëert duurzame en commerciële waarde gericht op de 
wensen en behoeften van klanten en overige stakeholders. Hij doet dat 
op basis van ontwikkelingen in de (inter)nationale omgeving. 

 Leiderschap 
De student toont passie en beleving in zijn handelen, pakt op een 
passende wijze de regie in teamverband en mobiliseert anderen vanuit 
de waarden en de cultuur van de onderneming. 

 Managen & Organiseren 
De student geeft zodanig vorm en inhoud aan de bedrijfsvoering dat de 
gewenste doelen worden gerealiseerd en zet hierbij de klant centraal.  

 Samenwerken & Netwerken 
De student levert in groepsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage 
aan de beoogde resultaten en het groepsproces. Hij bouwt een netwerk 
van relevante relaties op. 

 Onderzoekend vermogen 
De student toont in zijn werkwijze een nieuwsgierige en kritische 
houding. Hij hanteert een passende onderzoeksaanpak die resulteert in 
bruikbare resultaten. 

 Analytisch vermogen 
De student is in staat om situaties en data te analyseren op een 
systematische wijze, waarbij hij stuurt op relevante prestatie-indicatoren.  

 Communiceren 
De student communiceert overtuigend en kan dit in tenminste één 
vreemde taal.  
Hij benut op effectieve wijze diverse communicatiemiddelen afgestemd 
op de doelgroep. 
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GHACGI1A.4 

 Lerend vermogen 
De student toont aan zich persoonlijk en professioneel ontwikkeld te 
hebben door visie, reflectie en feedback op de ORM competenties.  

 Resultaatgericht handelen 
De student toont verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen en 
neemt besluiten om de beoogde resultaten te bereiken. Hij past zich 
daarbij gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan en durft 
risico’s te nemen. 

Naam deeltentamen Roadmap Portfolio CGI 

Code deeltentamen GHAROAD1A.5 GHAPRTF1A.8 GHACGI1A.4 

Tentamenvorm Beroepsproduct Portfolio CGI 

Individueel / groep Individueel Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 2 2 2 

Tentamenmoment P1/P3 P2/P4 P2/P4 

Herkansing 

OW8 
Als uitzondering voor 
GHAROAD1A.5 geldt 
dat de toetscode max. 
3x herkanst mag 
worden per studiejaar. 
 

In de 
onderwijsperiode 
volgend op het 
afstudeerjaar. 
 
Indien bij een 
onvoldoende voor de 
verbetering voor 
slechts twee 
deelcriteria (in 
totaliteit) een 
onvoldoende is 
behaald, dan mag je 
het deelportfolio’s / 
de deelportfolio’s 
nog éénmaal 
verbeterd inleveren.  
Inlevermoment is 
afhankelijk van het 
aantal toetskansen 
dat je in het 
studiejaar al gebruikt 
hebt (maximaal twee 
kansen per 
studiejaar).  
 
Indien dan weer 
géén voldoende 
wordt behaald moet 
de student voor de 
competentie(s) waar 
hij een onvoldoende 
voor heeft behaald 
een geheel nieuw 
project uitvoeren.  

In de 
onderwijsperiode 
volgend op het 
afstudeerjaar.  

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 
60 min. (mondelinge 
verdediging) 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing Deelportfolio’s 

(Minimaal) oordeel  V 5,5 5,5 

Weging  0% 80% 20% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de 
module is inschrijving 
voor de toetsing 

Het volgen van de 
module is 
inschrijving voor de 
toetsing 

Het volgen van de 
module is 
inschrijving voor de 
toetsing 
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Nabespreking en inzage 

De student kan n.a.v. 
de beoordeling een 
gesprek met de 
examinatoren 
aanvragen om de 
totstandkoming van de 
eindbeoordeling te 
bespreken. 

De student kan 
n.a.v. de beoordeling 
een gesprek met de 
examinatoren 
aanvragen om de 
totstandkoming van 
de eindbeoordeling 
te bespreken. 

De student kan 
n.a.v. de beoordeling 
een gesprek met de 
examinatoren 
aanvragen om de 
totstandkoming van 
het eindcijfer te 
bespreken. 

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

Er is een wijziging bij de herkansing. Indien bij een onvoldoende voor de 
herkansing voor slechts twee deelcriteria (in totaliteit) een onvoldoende is 
behaald, dan mag je het deelportfolio’s nog éénmaal verbeterd inleveren. 
Indien dan weer géén voldoende wordt behaald moet de student voor de 
competentie(s) waar hij een onvoldoende voor heeft behaald een geheel 
nieuw project uitvoeren. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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G- & H-cluster (voor studenten die in 2020-2021 starten met GHA) 
 

Afstuderen – (GHA) (IT3)  

 

Alleen toegankelijk voor studenten die in studiejaar 2020-2021 starten met het GHA-cluster 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

 Afstudeerjaar  

Graduation year  

Code onderwijseenheid (GHA) (IT3) 

Opleiding / doelgroep 
Ondernemerschap & Retail Management (ORM) 
Voltijd, Hoofdfase, G-H-cluster, niveau 3 

Onderwijsperiode P1 t/m P4 (startmoment aan het begin van P1 en P3) 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 60 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 320 

Uren voorbereiding/zelfstudie 1360 

Totale studentbelasting (uren) 1680 

 
 

Ingangseisen 
Alle OWE’s tot en met cluster E dienen met een voldoende resultaat te 

zijn afgerond en cluster F dient te zijn doorlopen.  

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Innoveren 

 Waardecreatie 

 Resultaatgericht handelen 

 Leiderschap 

 Managen & Organiseren 

 Samenwerken & Netwerken 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 

 Lerend vermogen 

 Communiceren 

Algemene omschrijving 

Het afstudeerjaar staat in het teken van het aantonen van de ORM-
competenties op het hoogste niveau.  
 
De student gaat op zoek naar geschikte projecten waarmee hij de 
competenties kan aantonen middels door de student aangeleverd 
bewijsmateriaal. De student pitcht zijn voorstel voor een project en bij 
voldoende kan hij starten met het desbetreffende project. 
 
Het eindjaar is een combinatie van opleidingsdagen, bij een organisatie 
en/of bij een eigen bedrijf. De dagen op school staan in het teken van 
coaching, intervisie en inhoud (colleges/workshops). Gedurende het jaar 
werkt de student aan een portfolio, waarin de bewijsmaterialen verwerkt 
worden, waarmee de student aantoont op voldoende niveau te presteren. 
Indien de student een project gaat uitvoeren voor een opdrachtgever moet 
de student zorgdragen voor een duurzame overdracht.  
 
Een expositie maakt onderdeel uit van het afstudeerjaar, waar de 
studenten een oplossing, advies, het bedrijf, etc. op creatieve wijze 
presenteren aan ondernemers, collegae, familie, vrienden, 
medestudenten en andere geïnteresseerden.  
 
Afsluitend vindt er een Criterium Gericht Interview (CGI) plaats, waar de 
competentie lerend vermogen wordt getoetst. Context daarvoor zijn de 
overige 9 competenties.  
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Samenhang 

Het niveau van deze OWE is: 3 
Afsluitende Proeve van bekwaamheid. Deze onderwijseenheid is de 

laatste binnen het onderwijsprogramma ORM en alle thema’s komen hier 

samen. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de lesdagen wordt verwacht. 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 

werkvormen 
Coaching, intervisie, colleges, workshops en/of projecten 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 
Niet van toepassing 

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
Niet van toepassing 

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

GHACINO1A.8 

Competentie innoveren 

 De student initieert nieuwe ideeën, realiseert op creatieve wijze 
vernieuwingen en benut daarbij de mogelijkheden op het gebied van 
technologie. 

GHACWCR1A.8 

Competentie waardecreatie 

 De student creëert duurzame en commerciële waarde gericht op de 
wensen en behoeften van klanten en overige stakeholders. Hij doet dat 
op basis van ontwikkelingen in de (inter)nationale omgeving 

GHACRGH1A.8 

Competentie resultaatgericht handelen 

 De student toont verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen en 
neemt besluiten om de beoogde resultaten te bereiken. Hij past zich 
daarbij gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan en durft 
risico’s te nemen. 

GHACLEI1A.8 

Competentie leiderschap 

 De student toont passie en beleving in zijn handelen, pakt op een 
passende wijze de regie in teamverband en mobiliseert anderen vanuit 
de waarden en de cultuur van de onderneming. 

GHACMEO1A.8 
Competentie managen & organiseren 

 De student geeft zodanig vorm en inhoud aan de bedrijfsvoering dat de 
gewenste doelen worden gerealiseerd en zet hierbij de klant centraal.  

GHACSEN1A.8 

Competentie samenwerken & netwerken 

 De student levert in groepsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage 
aan de beoogde resultaten en het groepsproces. Hij bouwt een netwerk 
van relevante relaties op. 

GHACOZV1A.8 

Competentie onderzoekend vermogen 

 De student toont in zijn werkwijze een nieuwsgierige en kritische 
houding. Hij hanteert een passende onderzoeksaanpak die resulteert in 
bruikbare resultaten. 

GHACANV1A.8 

Competentie analytisch vermogen 

 De student is in staat om situaties en data te analyseren op een 
systematische wijze, waarbij hij stuurt op relevante prestatie-
indicatoren.  

GHACCOM1A.8 

Competentie communiceren 

 De student communiceert overtuigend en kan dit in tenminste één 
vreemde taal. Hij benut op effectieve wijze diverse 
communicatiemiddelen afgestemd op de doelgroep. 

GHACGI1B.4 
Lerend vermogen 

 De student toont aan zich persoonlijk en professioneel ontwikkeld te 
hebben door visie, reflectie en feedback op de ORM competenties.  

Naam deeltentamen Competentie Innoveren Competentie Waardecreatie 

Code deeltentamen GHACINO1A.8 GHACWCR1A.8 

Tentamenvorm Portfolio Portfolio 
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Individueel/groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 2 2 

Tentamenmoment P4/P2 P4/P2 

Herkansing 

Zie herkansingsregeling beschreven 
bij Herkansing alle toetscodes 
GHA onder aan deze OWE 

beschrijving  

Zie herkansingsregeling 
beschreven bij Herkansing alle 
toetscodes GHA onder aan 

deze OWE beschrijving 

Duur tentamen Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel 5,5 5,5 

Weging 10% 10% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

De student kan n.a.v. de beoordeling 
een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming 
van de eindbeoordeling te 
bespreken. 

De student kan n.a.v. de 
beoordeling een gesprek met de 
examinatoren aanvragen om de 
totstandkoming van de 
eindbeoordeling te bespreken. 

   

Naam deeltentamen 
Competentie Resultaatgericht 
handelen 

Competentie Leiderschap 

Code deeltentamen GHACRGH1A.8 GHACLEI1A.8 

Tentamenvorm Portfolio Portfolio 

Individueel/groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 2 2 

Tentamenmoment P4/P2 P4/P2 

Herkansing 

Zie herkansingsregeling beschreven 
bij Herkansing alle toetscodes 
GHA onder aan deze OWE 

beschrijving 

Zie herkansingsregeling 
beschreven bij Herkansing alle 
toetscodes GHA onder aan 

deze OWE beschrijving 

Duur tentamen Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel 5,5 5,5 

Weging 10% 10% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

De student kan n.a.v. de beoordeling 
een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming 
van de eindbeoordeling te 
bespreken. 

De student kan n.a.v. de 
beoordeling een gesprek met de 
examinatoren aanvragen om de 
totstandkoming van de 
eindbeoordeling te bespreken. 

   

Naam deeltentamen 
Competentie Managen & 
Organiseren 

Competentie Samenwerken & 
Netwerken 

Code deeltentamen GHACMEO1A.8 GHACSEN1A.8 

Tentamenvorm Portfolio Portfolio 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 2 2 
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Tentamenmoment P4/P2 P4/P2 

Herkansing 

Zie herkansingsregeling beschreven 
bij Herkansing alle toetscodes 
GHA onder aan deze OWE 

beschrijving 

Zie herkansingsregeling 
beschreven bij Herkansing alle 
toetscodes GHA onder aan 

deze OWE beschrijving 

Duur tentamen Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen 
Niet van toepassing Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel 5,5 5,5 

Weging 10% 10% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

De student kan n.a.v. de beoordeling 
een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming 
van de eindbeoordeling te 
bespreken. 

De student kan n.a.v. de 
beoordeling een gesprek met de 
examinatoren aanvragen om de 
totstandkoming van de 
eindbeoordeling te bespreken. 

   

Naam deeltentamen 
Competentie Onderzoekend 
vermogen 

Competentie Analytisch 
vermogen 

Code deeltentamen GHACOZV1A.8 GHACANV1A.8 

Tentamenvorm Portfolio Portfolio 

Individueel/groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 2 2 

Tentamenmoment P4/P2 P4/P2 

Herkansing 

Zie herkansingsregeling beschreven 
bij Herkansing alle toetscodes 
GHA onder aan deze OWE 

beschrijving 

Zie herkansingsregeling 
beschreven bij Herkansing alle 
toetscodes GHA onder aan 

deze OWE beschrijving 

Duur tentamen Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(minimaal) oordeel 5,5 5,5 

Weging 10% 10% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

De student kan n.a.v. de beoordeling 
een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming 
van de eindbeoordeling te 
bespreken. 

De student kan n.a.v. de 
beoordeling een gesprek met de 
examinatoren aanvragen om de 
totstandkoming van de 
eindbeoordeling te bespreken. 

   

Naam deeltentamen Competentie Communiceren CGI 

Code deeltentamen GHACCOM1A.8 GHACGI1B.4 

Tentamenvorm Portfolio CGI 

Individueel/groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 2 2 

Tentamenmoment P4/P2 P4/P2 
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Herkansing 

Zie herkansingsregeling beschreven 
bij Herkansing alle toetscodes 
GHA onder aan deze OWE 

beschrijving 

Zie herkansingsregeling 
beschreven bij Herkansing alle 
toetscodes GHA onder aan 

deze OWE beschrijving 

Duur tentamen Niet van toepassing 45 min. (mondelinge verdediging) 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(minimaal) oordeel 5,5 5,5 

Weging 10% 10% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

De student kan n.a.v. de beoordeling 
een gesprek met de examinatoren 
aanvragen om de totstandkoming 
van de eindbeoordeling te 
bespreken. 

De student kan n.a.v. de 
beoordeling een gesprek met de 
examinatoren aanvragen om de 
totstandkoming van de 
eindbeoordeling te bespreken. 

Herkansing alle toetscodes 
GHA 

Je levert een verbeterd portfolio aan in de onderwijsperiode volgend op 
het afstudeerjaar. Bij een start in september is dit P1 van het nieuwe 
studiejaar. Bij een start in februari is dat P3 van het nieuwe studiejaar . 
 
Na verbetering zijn 3 deelcriteria of minder onvoldoende: 
Indien je na verbetering een onvoldoende hebt behaald dan geldt het 
volgende:  

 Per toetscode zijn verschillende deelcriteria geformuleerd.  

 Van al deze deelcriteria mag je in totaal voor maximaal drie 
deelcriteria een onvoldoende hebben wil je in aanmerking komen om 
nog éénmaal één of meerdere verbeterde deelportfolio’s in te leveren.  

Het inleveren van de herkansing gebeurt in overleg met de 
afstudeercoördinator. Het moment van inleveren is afhankelijk van het 
aantal toetskansen dat je gehad hebt (maximaal twee toetskansen per 
studiejaar).  
 
Na verbetering zijn 4 deelcriteria of meer onvoldoende: 

 Per toetscode zijn verschillende deelcriteria geformuleerd.  

 Heb je een onvoldoende behaald voor de verbeterde versie van het 
deelportfolio/de deelportfolio’s waarbij je voor 4 of meer deelcriteria 
een onvoldoende behaald hebt, dan moet je voor de gehele 
competentie(s) waar je een onvoldoende voor hebt behaald een 
geheel nieuw project uitvoeren (dus voor alle deelcriteria van de 
competentie(s)).  

Je kunt starten met het uitvoeren van het nieuwe project in het volgende 
semester.   
 
Deze verbetering niet behaald:  

 Indien je dan weer géén voldoende behaald hebt dan moet je voor de 
gehele competentie(s) waar je een onvoldoende voor hebt behaald 
een geheel nieuw project uitvoeren (dus voor alle deelcriteria van de 
competentie(s)).  

Je kunt starten met het uitvoeren van het nieuwe project in het volgende 
semester.   

 
GHACGI1B.4 niet behaald: 

Bovenstaande geldt niet voor de toetscode GHACGI1B.4. Indien je voor je 
CGI toetskans 2 géén voldoende hebt behaald moet je een geheel nieuw 
CGI voeren, dit stem je af in overleg met de afstudeercoördinator. 
 
Het uitvoeren van het CGI gebeurt in overleg met de afstudeercoördinator. 
Het moment van inleveren is afhankelijk van het aantal toetskansen dat je 
gehad hebt (maximaal twee toetskansen per studiejaar).  

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

 Roadmap is als apart toetsproduct (GHAROAD1A.5) komen te 
vervallen en is gewijzigd naar een pitch, wat een ontvankelijkheidseis 
is van het portfolio.  
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 De competentie resultaatgericht handelen wordt niet meer getoetst bij 
het CGI, maar bij het portfolio. Middels het CGI wordt nu enkel de 
competentie lerend vermogen getoetst. Het CGI duurt daardoor géén 
60 minuten maar 45 minuten. Vandaar dat de toetscode GHACGI1A.4 
is gewijzigd in GHACGI1B.4.  

 

 De toetscode GHAPRTF1A.8 is komen te vervallen daarvoor in de 
plaats heeft elke competentie die betrokken is bij het portfolio een 
eigen toetscode gekregen (9 stuks). De inhoud van het portfolio is niet 
gewijzigd.  

 

 Wijziging in herkansing: indien er een onvoldoende is behaald voor de 
herkansing geldt het volgende:alle toetscodes bevatten ook 
deelcriteria. Van al deze deelcriteria samen mag je in totaliteit 
maximaal voor drie deelcriteria een onvoldoende hebben wil je in 
aanmerking komen om nog éénmaal een verbeterd deelportfolio’s in te 
leveren. Indien dan weer géén voldoende wordt behaald moet de 
student voor de competentie(s) waar hij een onvoldoende voor heeft 
behaald een geheel nieuw project uitvoeren. 
Dit geldt niet voor de toetscode GHACGI1B.4. Indien je voor je CGI 
toetskans 2 géén voldoende hebt behaald moet je een geheel nieuw 
CGI voeren, dit stem je af in overleg met de afstudeercoördinator.  

 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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9.3 Minoren van de opleiding 
In dit studiejaar biedt de opleiding de onderstaande minoren aan. Ben je een student van Ondernemerschap & 

Retail Management, onderzoek dan goed welke van de onderstaande minoren opengesteld is voor jou als st udent 

Ondernemerschap & Retail Management.  

 

Je kunt ook een minor bij een andere HAN-opleiding kiezen. Het overzicht van minoren van de HAN en de 

toegangseisen ervoor vind je hier: www.minoren-han.nl.  

 

Minor Retail & Winkelmanagement - (MRW)  
 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 
(OWE)  

Minor Retail & Winkelmanagement  
Minor Retail & Store Management  

Code OWE MRW 

Opleiding / doelgroep Ondernemerschap & Retail Management 

Onderwijsperiode 
Deze OWE wordt aangeboden in semester 1 (P1+P2) en in semester 2 
(P3+P4). 

Studiepunten/ 
studielast 

Studiepunten: 30 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 155 

Uren voorbereiding/zelfstudie 685 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 
De propedeuse en de stage van de eigen opleiding dient met een 
voldoende te zijn afgerond.  
Onderzoekskennis op niveau 2 wordt als bekend verondersteld. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Eindkwalificaties 

De volgende ORM-competenties komen terug in deze module: 

 Innoveren 

 Waardecreatie 

 Samenwerken en Netwerken 

 Onderzoekend vermogen 

 Analytisch vermogen 
 

De volgende leerdoelen komen terug in deze OWE: 

 Inzicht krijgen in alle aspecten van het vakgebied retail en de turbulente 
dynamiek binnen de branche. 

 Ervaring opdoen met het starten en runnen van een webwinkel. 

 Actuele kennis opdoen over fysieke winkels waarbij de consument en 
zijn beleving centraal staat  

 Praktijkgericht onderzoek doen naar het gedrag van de consument en 
adviseren aan één of meerdere opdrachtgevers. 

 

Algemene omschrijving 

Het zijn dynamische tijden voor de retailbranche. De consument gaat 
online aankopen doen vanwege gemak en een ruime keuze in 
assortiment. Tegelijkertijd is er rondom de fysieke retail een transitie 
gaande; de consument zoekt hier beleving en service en veel retailers zijn 
zoekende naar een succesvolle invulling hiervan.  
 
In deze minor gaat de student met al deze aspecten aan de slag. Hij/zij 
maakt op meerdere manieren kennis met fysieke winkels en begint een 
eigen webwinkel. In de eerste weken van de minor ligt de focus vanuit het 
vak E-commerce op het starten van de webshop, het uiteindelijke doel is 
verkoop realiseren en omzet maken. Bij het vak Financieel Management 
wordt hij/zij meegenomen in de financiële kant van de webshop, waarbij 
de student o.a. leert hoe de bank overtuigd kan worden, hoeveel er 
verdiend wordt en hoe je als ondernemer kunt profiteren van 
belastingregels. 

http://www.minoren-han.nl/
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Ook doet de student diepgaande kennis op over de Customer Journey, 
actuele brancheontwikkelingen zoals nieuwe technologieën en leert hij 
alles over retailbranding, store concepts en het creëren van beleving in de 
fysieke winkel. Deze kennis wordt o.a. toegepast in een intensieve 
projectweek (De Denktank) waarbij studenten een externe opdrachtgever 
adviseren over een praktijkgericht vraagstuk.  
Tot slot worden er meerdere masterclasses georganiseerd waarbij een 
verdieping op bepaalde onderwerpen wordt geboden door 
ervaringsdeskundigen uit de actuele praktijk.  
Binnen deze minor vallen de modules: 
 
(1) MRW-CON (Consumentengedrag). 
(2) MRW-ECO (E-commerce). 
(3) MRW-FIN (Financieel Management). 
(4) MRW-RBB (Retailbranding & Beleving) 
(5) MRW-DDT (De Denktank)  
(6) MRW-MAS (Masterclasses)(hier is geen toets aan verbonden) 
 

Samenhang 

Deze minor kan worden gekozen door ORM studenten maar ook door 
andere studenten van de HAN en overige hogescholen.  
Voor ORM-studenten vormt deze minor een verdieping van het retaildeel 
van hun major. Voor andere studenten is deze minor hoofdzakelijk 
verbredend. 

Deelnameplicht onderwijs Aanwezigheid tijdens de lessen wordt verwacht 

Maximumaantal deelnemers Niet van toepassing 

Compensatiemogelijkheid Niet van toepassing 

Activiteiten en/of 
werkvormen 

De volgende werk/lesvormen worden aangeboden: 

 Werkcolleges; 

 Gastcolleges; 

 Coaching; 

 Webshop opzetten en runnen; 

 Excursies; 

 Bedrijfsbezoeken. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

Binnen de verschillende modules zullen online bronnen en readers 
worden gebruikt. In de readers worden actuele literatuur en andere 
bronnen op het gebied van E-commerce, Consumentengedrag, Nieuwe 
technologieën, Branding en Beleving gecombineerd. 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Domeinnaam registratie, hostingpakket, Google Adwords. Hier zijn allen 
kosten aan verbonden.   

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Verplichte bijdrage van €25,- voor een buitenlandse excursie. 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

MRWECO1A.8 

De student: 

 heeft met behulp van de theorie van E-commerce een eigen webshop 
opgericht, waarbij een voldoende niveau van conversiegerichtheid en 
gebruiksvriendelijkheid wordt bereikt, functionaliteiten zijn doorgevoerd 
en de inhoud compleet is; 

 heeft de begrippen en achterliggende theorie van offline en online 
promotie correct en met de gewenste diepgang toegepast m.b.t. de 
eigen webshop; heeft daadwerkelijk omzet gerealiseerd met de eigen 
webshop 

MRWFIN1A.5 
De student heeft de begrippen en achterliggende theorie van financieel 
management correct en met de gewenste diepgang toegepast m.b.t. de 
eigen webshop. 

MRWCON1A.8 
De student heeft de begrippen en achterliggende theorie van 
consumentengedrag en nieuwe technologieën met voldoende diepgang 
toegepast in meerdere praktijkgerichte vraagstukken. 

MRWCON2A.8 
De student heeft voor een opdrachtgever goed onderzoek uitgevoerd, de 
onderzoeksgegevens geanalyseerd en conclusies getrokken en tot slot 
logische, creatieve en bruikbare aanbevelingen gedaan. 
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MRWRBB1A.8 
De student heeft de begrippen en achterliggende theorie van 
retailbranding en beleving met de gewenste diepgang toegepast in 
meerdere praktijkgerichte vraagstukken. 

MRWDDT1A.8 

De student heeft voor een opdrachtgever op basis van de opgedane 
kennis van consumentengedrag en branding, aangevuld met eigen 
onderzoek, een vernieuwend retailconcept ontwikkeld. Het retailconcept 
wordt door de student mondeling gepresenteerd en schriftelijk uitgewerkt.  

Naam deeltentamen Portfolio E-commerce Opdracht Financieel Management 

Code deeltentamen MRWECO1A.8 MRWFIN1A.5 

Tentamenvorm Portfolio Inleveropdracht 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P2/P4 P1/P3 

Herkansing P2/P4 P1/P3 

Duur tentamen  Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  35% 15% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

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 Portfolio Consumentengedrag 1 Opdracht Consumentengedrag 2 

Code deeltentamen MRWCON1A.8 MRWCON2A.8 

Tentamenvorm Portfolio Portfolio 

Individueel / groep Groep Groep 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P2/P4 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 15% 10% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Op tijd en op de juiste wijze 
inleveren betekent deelname aan 
het tentamenmoment. 

Op tijd en op de juiste wijze 
inleveren betekent deelname aan 
het tentamenmoment. 

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. 
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Naam deeltentamen Portfolio Retailbranding & Beleving Opdracht De Denktank 

Code deeltentamen MRWRBB1A.8 MRWDDT1A.8 

Tentamenvorm Portfolio Portfolio 

Individueel / groep Groep Groep 

Aantal examinatoren 1 1 

Tentamenmoment P2/P4 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 15% 10% 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Het volgen van de module is 
inschrijving voor de toetsing 

Nabespreking en inzage 

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

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

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  

Niet van toepassing 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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Minor Adviseren 2020-2021  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

Minor Adviseren 
Minor Consulting  

Code OWE MA 

Opleiding / doelgroep 
De minor Adviseren is bedoeld voor studenten met de ambitie om hun 
adviserende vaardigheden al tijdens hun studie verder te ontwikkelen.  

Onderwijsperiode Semester 1 en semester 2 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 30 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 198 

Uren voorbereiding/zelfstudie 642 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 

 
De student moet in het bezit zijn van een afgeronde propedeuse. 
 

  

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 
Acquireer en realiseer zelfstandig een adviesopdracht binnen een niet-
afgebakend en complex, meerdimensionaal adviestraject. 

Eindkwalificaties 

Algemeen leerdoel: 

Na het volgen van deze verbredende minor heeft de student de basis gelegd 
om op juniorniveau als professional in de rol van acquisiteur, onderzoeker en 
adviseur te kunnen acteren. 

Specifieke leerdoelen: 

Na het volgen van deze module: 

 heeft de student (in een duo of trio) zelfstandig succesvol een passende 
en voor een opdrachtgever relevante opdracht geacquireerd en 
uitgevoerd; 

 heeft de student een eigen werkstijl als adviseur ontwikkeld en deze 
effectief toegepast in de praktijk; 

 heeft de student de stakeholders uit zijn project in kaart gebracht en 
getypeerd en heeft hij zijn gedrag / attitude effectief daaraan aangepast; 

 heeft de student het adviesproces uit zijn project in kaart gebracht; 

 heeft de student de onderzoekprincipes adequaat toegepast; 

 heeft de student eventuele keuzeproblemen effectief opgelost en heeft hij 
tijdig en effectief op dreigende mislukkingen geanticipeerd; 

 weet de student hoe hij het advies kan (laten) implementeren 

 heeft de student - door reflectie en feedback - aantoonbaar inzicht 
verworven in zijn rol als adviseur. 

Algemene omschrijving 

Om succesvol als adviseur te kunnen opereren zullen (toekomstige) 
professionals uit de doelgroep van deze minor een drietal rollen goed 
moeten kunnen vervullen: de rol van acquisiteur, onderzoeker en 
adviseur. Studenten werken al aan hun professionalisering in de door hen 
gekozen studie of afstudeerrichting. Zij kunnen zich met deze module 
verder ontwikkelen in de rol van adviseur. 

Samenhang De minor Adviseren is één samenhangende OWE van 30 EC. 

Deelnameplicht onderwijs 

In de minor Adviseren worden workshops, advieskringen en 
projectconsultsessies aangeboden.  

 Bij de workshops en advieskringen geldt facultatieve aanwezigheid en 
proactieve deelname.  

 De student dient gedurende de minor minimaal 10 projectconsultsessies 
bij te wonen. 

Maximumaantal deelnemers In overleg.  

Compensatiemogelijkheid 
Er is geen sprake van een compensatiemogelijkheid, behalve dat de student 
een andere minor kan kiezen.   
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Activiteiten en/of 

werkvormen 

In de minor Adviseren worden workshops, advieskringen en 
projectconsultsessies aangeboden. Daarnaast vinden bedrijfsbezoeken plaats.  

 
Deze minor is voor een aantal onderdelen opgebouwd uit een screencast 
(flipped classroom: inhoud thuis voorbereiden) met daarbij behorende 
thuiswerkopdracht(en) en klasopdracht(en). 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Reader 6479: Adviseren moet je doen! (wordt digitaal aangeleverd.) 

 Reader 6520: Implementeren - Het speelveld in de praktijk 

 Grit, R., & Julsing, M. (2017). Zo doe je een Onderzoek. Noordhoff 

Uitgevers. ISBN: 978 90 01 81685 8 

 Baarda, B. (2017), Basisboek Interviewen (4e druk). Groningen / Houten: 
Noordhoff Uitgevers B.V. 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Indien van toepassing worden theorie en opdrachten vooraf aan de 
workshops aangeboden via een screencast in de cloud via 
https://video.han.nl/. 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

MAPVA1A.4 

 De student weet hoe hij de opdrachtgeversorganisatie en de relevante 
scope van zijn advies juist dient weer te geven. 

 De student weet hoe hij het probleem, de opdracht en de doelstellingen op 
de juiste wijze dient te formuleren. 

 De student weet hoe hij de hoofdvraag en deelvragen op de juiste wijze 
dient te formuleren. 

 De student kan relevante (onderzoeks-) methoden en (onderzoeks-) 
modellen en -instrumenten voorstellen voor het advieswerk. 

 De student weet hoe hij projectrisico’s inzichtelijk en transparant maakt. 

 De student weet hoe hij de kwaliteit van het project gaat borgen. 

 De student kan een voor het adviesproject relevante 
projectmanagementmethode kiezen en een adequate planning uitwerken. 

 De student weet hoe hij een succesvolle relatie met zijn opdrachtgever en 
stakeholders dient op te bouwen. 

 De student kan geldende normen voor rapportering en verslaglegging 
hanteren. 

 De student kan voldoende eigenaarschap over het Plan van Aanpak 
vertonen (student kan inhoudelijke vragen beantwoorden). 

MATPO1A.6 

 De student weet hoe hij probleem, opdracht en de doelstellingen moet 
presenteren. 

 De student toont het verband aan tussen hoofdvraag en deelvragen. 

 De student koppelt relevante onderzoeksmethoden aan de deelvragen. 

 De student toont de relevantie van het onderzoek voor de opdrachtgever 
aan (in de vorm van de Golden Circle: Waarom? - Hoe? - Wat?). 

 De student zoekt de verbinding tussen inhoud en toehoorders. (Opbouw 
presentatie/Interactief) 

MAADV1A.5 

 De student beschrijft de context van het onderzoek. 

 De student beschrijft het probleem van de opdrachtgever. 

 De student formuleert een hoofdvraag. 

 De student formuleert deelvragen. 

 De student past onderzoeks-/analyse-instrumenten toe bij je onderzoek. 

 De student baseert het advies op conclusies uit onderzoek. 

 De student maakt de rode draad (verbanden) in het adviesproces zichtbaar 
tussen Probleem - Vraag | Opdracht | Doelstelling |  Onderzoek - Aanpak | 
Conclusies Onderzoek | Advies. 

 De student schrijft een of meer adviezen. 

 De student past de principes van implementeren (o.a. haalbaarheid) toe op 
het advies. 

 De student past de principes toe voor de hantering van een professionele 
relatie met de opdrachtgever in het adviesproject. 

 De student schrijft een adviesrapport volgens professionele standaarden. 

 De student hanteert een structuur en opmaak van het adviesrapport 
volgens professionele standaarden. 

 Student reflecteert op zijn bijdrage in het adviesproject.  

https://video.han.nl/
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MAASS1A.5 

De student kan het advies overtuigend presenteren en verdedigen. 

 Indeling / Structuur 
o Begin: een intro die de aandacht trekt 
o Midden: kern van je verhaal 
o Einde: korte samenvatting 

 Zeggingskracht 
o Doelgroepgerichtheid 

 Contact met het publiek 

 Interactiviteit 

 Taalgebruik 
o LSD: Luisteren - Samenvatten - Doorvragen 

 Effectiviteit 
o Formulering doelstelling gesprek 
o Behalen doelstelling gesprek 
o KISS – Keep It Short & Simple 

 Inhoud 
o Selectie van de inhoud 
o Relevantie inhoud 

 Reflectie 

Student kan reflecteren op zijn rol als junior consultant in het 

adviesproces. 

MAZFR1A.5 

 De student evalueert het adviesproces en reflecteert op de aanpak en 
kwaliteit van zijn werk. 

 De student geeft per beroepstaak, skill of leerdoel aan waarom hij vindt 
dat hij dat onderdeel wel of niet heeft behaald. 

 De student trekt integere (open en eerlijke) conclusies uit het al dan 
niet behalen van de beroepstaken en leerdoelen. 

 De student geeft inzicht in nieuwe leerdoelen voor de toekomst en de 
manier waarop hij die gaat aanpakken. 

 De student heeft minimaal 10 projectconsultsessies bijgewoond. (< 10 
= Niet Voldaan) 

 De student geeft een volledige uitwerking van de verplichte 
thuiswerkopdrachten, zoals die in de studiewijzer minor Adviseren 
staan vermeld: 

 
o Thuiswerkopdracht 1-1 t/m 1-4 
o Thuiswerkopdracht 2-1 
o Thuiswerkopdracht 3-1 
o Thuiswerkopdracht 4-1 t/m 4-7 
o Thuiswerkopdracht 5-1 en 5-2 
o Thuiswerkopdracht 7-1 en 7-2 
o Thuiswerkopdracht 8-1 
o Thuiswerkopdracht 10-1 t/m 10-3 

Naam deeltentamen Gesprek Plan van Aanpak Tussenpresentatie Onderzoek 

Code deeltentamen MAPVA1A.4 MATPO1A.6 

Tentamenvorm 
Gesprek over schriftelijke 
rapportage (PvA) 

Presentatie 

Individueel / groep 

De adviesopdracht wordt uitgevoerd 
in een groep van drie personen 
(trio). De student maakt de keuze en 
stelt zelf het multidisciplinaire trio 
samen. De beoordeling is echter 
individueel. 

De adviesopdracht wordt 
uitgevoerd in een groep van drie 
personen (trio). De student maakt 
de keuze en stelt zelf het 
multidisciplinaire trio samen. De 
beoordeling is echter individueel. 
 

Aantal examinatoren 2 2 

Tentamenmoment P1/P3 OW 5 P2/P4 OW 2 

Herkansing P1/P3 OW 6 P2/P4 OW 3 

Duur tentamen  
Rapportage + 15 minuten Plan van 

Aanpak gesprek 
15 minuten 

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

Weging  20% van totale OWE 10% van totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldings-

termijn 

Conform het afgesproken 
inlevermoment en op de juiste wijze 
inleveren betekent deelname aan 
het tentamenmoment. 

Intekenen tijdens college conform 
docentinstructie. 

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. 

   

Naam deeltentamen Adviesrapport (inclusief Onderzoek) Adviesgesprek 

Code deeltentamen MAADV1A.5 MAASS1A.5 

Tentamenvorm Schriftelijke rapportage Mondeling Assessment 

Individueel / groep 

De adviesopdracht wordt uitgevoerd 
in een groep van drie personen 
(trio). De student maakt de keuze en 
stelt zelf het multidisciplinaire trio 
samen. De beoordeling is echter 
individueel. 

De adviesopdracht wordt 
uitgevoerd in een groep van drie 
personen (trio). De student maakt 
de keuze en stelt zelf het 
multidisciplinaire trio samen. De 
beoordeling is echter individueel. 

Aantal examinatoren 2 2 

Tentamenmoment P2/P4 OW 7 P2/P4 

Herkansing P2/P4 OW 9 P2/P4 

Duur tentamen  Niet van toepassing 60 min 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing 

(Minimaal) oordeel  5,5 5,5 

Weging  40% van totale OWE 30% van totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldings-

termijn 

Conform het afgesproken 
inlevermoment en op de juiste wijze 
inleveren betekent deelname aan 
het tentamenmoment. 

Conform het afgesproken 
inlevermoment en op de juiste 
wijze inleveren betekent 
deelname aan het 
tentamenmoment. 

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 Individueel proces-/ reflectieverslag  

Code deeltentamen MAZFR1A.5 

Tentamenvorm Schriftelijke rapportage 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 OW 7 

Herkansing P2/P4 OW 9 

Duur tentamen  Niet van toepassing 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing 
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(Minimaal) oordeel  V 

Weging  0 % van totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 

tentamen/aanmeldings-

termijn 

 
Conform het afgesproken inlevermoment en op de juiste wijze inleveren 
betekent deelname aan het tentamenmoment. 
 

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  

 Het Proces-/Reflectieverslag en de huiswerkopdrachten zijn 
samengevoegd tot één toets.   

 Er zijn extra workshops toegevoegd aan het programma, om de 
studenten nog beter te ondersteunen in hun adviestraject. 

 De docenten zullen alle bedrijven, die door de studenten geadviseerd 
worden, bezoeken. 

Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

Niet van toepassing 
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Minor Onderneem de Zakenreis! 2020-2021  

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE) en code 

Minor Onderneem de Zakenreis! 
Entrepreneurship the Business Trip!  

Code OWE MONZ 

Opleiding / doelgroep 

De minor Onderneem de Zakenreis! is voor studenten die al een eigen 
bedrijf hebben, of klaar zijn om bij aanvang van de minor het bedrijf te 
starten of een bedrijf over te nemen. Binnen de minor werkt de student 
aan doelen ten aanzien van zijn persoonlijke groei als ondernemer én ten 
aanzien van zijn eigen bedrijf en weet hij deze ook te realiseren.  

 

Deze minor is geschikt voor studenten, die: 

 zich graag verder willen ontwikkelen als ondernemer 

 enthousiast, gedreven en flexibel zijn 

 zelfstandig kunnen werken, maar ook graag de samenwerking zoeken 

 initiatiefrijk zijn en nieuwe uitdagingen willen aangaan 

 geen 9-5 mentaliteit hebben 

 voor de volle 100% erop gericht zijn om een succes te maken van hun 
onderneming. 

Onderwijsperiode 
Deze OWE wordt aangeboden in periode 1 en 2 (semester 1) en in 
periode 3 en 4 (semester 2). 

Studiepunten/ 

studielast 

Studiepunten: 30 EC 

 

 Aantal klokuren 

Contacturen 280 

Uren voorbereiding/zelfstudie/ondernemen 560 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 

De minor is bedoeld voor studenten die: 

 hun propedeuse behaald hebben; 

 een intake gehad hebben waaruit blijkt dat de minor bij hen past;  

 een eigen bedrijf hebben of een bedrijfsidee hebben en al de eerste 
stappen ondernomen hebben om dit verder te ontwikkelen. 

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

Het opzetten en realiseren van groei in het eigen bedrijf, waarbij de 
student regie pakt en houdt op zijn of haar persoonlijke groei als 
ondernemer. 

Eindkwalificaties 

Tijdens deze minor staan de volgende leerdoelen centraal:  

 De student is in staat om o.b.v. zijn in kaart gebrachte 
ondernemerscompetentieprofiel, een gefundeerde keuze te maken ten 
aanzien van de te ontwikkelen competenties, deze SMART uit te 
werken in ontwikkelstappen en –doelen, deze aantoonbaar uit te 
voeren, en tot slot hierop te reflecteren.  

 De student is in staat om een onderbouwd en gevalideerd business 
model te ontwerpen, strategische keuzes te definiëren en een 
operationeel plan te maken. 

 De student laat zien dat hij zijn plan tot uitvoering brengt en de door 
hem gestelde ondernemersdoelen realiseert (en/of adequaat bijstuurt).  

Algemene omschrijving 

 

In de minor Onderneem de Zakenreis! leggen de studenten een reis af die 
leidt tot een kansrijk bedrijf of groei van hun eigen bedrijf. Met ervaren 
trainers, experts, een team van ondernemers en een deskundige coach 
en andere betrokken medestudenten werken zij intensief samen om hun 
eigen bedrijf tot een succes te maken. 
 
Ondernemerschap is keuzes maken en dat laten we de studenten juist 
ervaren in deze minor. Ze gaan samen met hun coach persoonlijke doelen 
vaststellen en doelen voor hun bedrijf. Hierbij wordt gekeken naar welke 
kennis en competenties zij nodig hebben om hun business een stap 
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verder te brengen. Vervolgens gaat de student individueel, maar ook 
samen met anderen aan de slag om zijn doelen te bereiken. Zij tonen 
eigenaarschap over hun eigen leertraject en maken hun eigen business 
tot een waar succes!  
 
We bieden de studenten daarvoor actuele kennis, we volgen innovaties en 
ontwikkelingen op de voet en proberen de toepassing hiervan te 
transformeren op hun bedrijf. 
 
Wat deze minor zo uniek maakt: 

 de student en zijn bedrijf staan centraal 

 een half jaar lang ondernemen in het eigen bedrijf (naast de studie)  

 de student bepaalt zelf de route en groei van zijn bedrijf 

 de combinatie van actuele theorie en eigen praktijk (business).  

  

Samenhang 
De minor Onderneem de Zakenreis! is één samenhangende OWE van 30 

EC. 

Deelnameplicht onderwijs 
Binnen de minor Onderneem de Zakrenreis! geldt geen aanwezigheidsplicht 
bij de lessen. 

Maximumaantal deelnemers In overleg 

Compensatiemogelijkheid 
Er is geen sprake van een compensatiemogelijkheid, behalve dat de student 
een andere minor kan kiezen.   

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Tijdens deze minor zijn de studenten continu aan de slag met de 
ontwikkeling (groei) van het eigen bedrijf en het verwerven én direct 
toepassen van de benodigde kennis en vaardigheden. 
 
Aan het begin van de minor bepalen de studenten de startpositie van het 
eigen bedrijf en formuleren zij, in nauwe afstemming met de coach, de 
ontwikkeldoelen. Dat gaat zowel over de persoonlijke groei als 
ondernemer als over het eigen bedrijf. Samen met de coach wordt het 
groeipad ontworpen en vastgelegd: wat is (over een half jaar) het 
zichtbare en meetbare eindresultaat? Welke groei ga je realiseren? 
 
Vervolgens gaat iedere student op deelterreinen aan de slag, waarbij we 
continu leren door te doen, door te ervaren en hierop te reflecteren. We 
passen het geleerde direct toe in de eigen praktijk: action learning! De 
studenten werken daarbij wisselend aan het ontwerp van hun business, 
de uitwerking daarvan, het ontwikkelen van een MVP, de test in de 
praktijk, de onderbouwing van de resultaten en tenslotte de uitvoering in 
de markt. Om te komen tot dit gevalideerde leren, moeten de studenten 
naar buiten en in gesprek gaan met de doelgroep.  
 
Studenten doen dit natuurlijk niet alleen. Docenten en coaches 
ondersteunen hen in het proces en we doen vooral een beroep op de 
onderlinge intervisie en uitwisseling tussen de studenten. De verschillende 
werkvormen die we hierbij inzetten, zijn onder meer werkcolleges, 
inspiratiesessies, bedrijfsbezoeken, trainingen en individuele coaching 
gesprekken.  
 
Aan het eind van de minor laat de student zien hoe hij is gegroeid, welke 
resultaten hij behaald heeft met het eigen bedrijf én op persoonlijk vlak, 
en welke ondernemersvaardigheden ontwikkeld zijn. 

Verplichte literatuur/ 
beschrijving “leerstof” 

 Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2011). Business model generation. 
Deventer: Kluwer. 

 Syllabus Marketing & Strategie 

 Syllabus Recht 

 Heezen, A.W.W. & Wittenberg, F.H. (2015). Introductie 
Ondernemingsplan & financiële besturing. Groningen: Noordhoff. 

Verplichte software / 
verplicht materiaal 

Licentie: Online applicatie Golden Egg Academy (e-learning omgeving). 
 
We maken in deze minor veelvuldig gebruik van de digitale leeromgeving van 
de Golden Egg Academy. Dit is een e-learning-, coaching- en business 
development platform. 

Eigen financiële bijdrage 
(OER 2.7) 

Niet van toepassing 
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3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

 De student heeft laten zien dat hij in staat is om o.b.v. zijn in kaart 
gebrachte ondernemerscompetentieprofiel, een gefundeerde keuze te 
maken ten aanzien van zijn te ontwikkelen competenties, deze SMART 
uit kan werken in ontwikkelstappen en –doelen en deze aantoonbaar 
heeft uitgevoerd, en dat hij hierop kan reflecteren.  

 

 De student heeft laten zien dat hij in staat is om een onderbouwd en 
gevalideerd business model kan ontwerpen, strategische keuzes kan 
definiëren en een operationeel plan kan maken. 

 

 De student heeft laten zien dat hij zijn plan tot uitvoering heeft gebracht 
en de door hem gestelde ondernemersdoelen heeft gerealiseerd (en/of 
adequaat  heeft bijgestuurd). 

Naam deeltentamen Portfolio-Assessment 

Code deeltentamen MONZASS1A.8 

Tentamenvorm Portfolio schriftelijk 

Individueel / groep Individueel 

Aantal examinatoren 2 

Tentamenmoment P2/P4 

Herkansing P2/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/aanmeldings-
termijn 

Binnen de minor Onderneem de Zakenreis! wordt gewerkt met 
programmatisch toetsen. Het portfolio-assessment bestaat uit diverse 
onderdelen. Per onderdeel is er een assessor. Er worden tussentijdse 
deadlines gesteld, waarin de student een onderdeel kan ‘afvinken’. Dit 
verdeeld de studielast bij studenten en de nakijklast bij docenten. Conform 
het afgesproken inlevermoment en op de juiste wijze inleveren betekent 
deelname aan het tentamenmoment. 

Nabespreking en inzage 

De student levert het portfolio op het vastgestelde inlevermoment digitaal 
in. Vervolgens geven alle assessoren hun oordeel. Middels een 
kalibratiesessie worden alle studenten individueel besproken door het 
team van assessoren. De student ontvangt een beoordelingsformulier, 
waarin feedback op alle onderdelen is opgenomen. Het 
beoordelingsformulier wordt geüpload bij het ingeleverde document. Naar 
aanleiding hiervan kan de student wanneer noodzakelijk zijn portfolio 
verbeteren en opnieuw inleveren op de herkansingsdeadline. Indien 
gewenst kan de student mondelinge toelichting krijgen tijdens een 
individuele bespreking in overleg met de docent(en). 

 

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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Minor Onderneem de Ontdekkingsreis! 2020-2021 

 

1. Algemene informatie 

Naam onderwijseenheid 

(OWE)  

Onderneem de Ontdekkingsreis!  

Entrepreneurship the Discovery Trip!  

Code OWE MONO 

Opleiding / doelgroep 

De minor Onderneem de Ontdekkingsreis! is voor studenten die 
ondernemend en innovatief zijn en verschil willen maken in de wereld. De 
student leert vanuit zijn kracht, passie en bijpassende trends in de 
maatschappij, een (innovatief) bedrijf, (sociale) innovatie of 
(maatschappelijk) project op te zetten. Ze gaan leren ondernemen! 
 
Studenten zullen de minor leuk vinden als ze met toewijding:  

 verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leerproces, 

 openstaan voor andere denkwijzen,  

 willen leren van een ander en een ander iets willen leren, 

 ideeën willen omzetten naar actie, 

 een ondernemersmindset hebben en grenzen durven te verleggen. 

Onderwijsperiode 
Deze OWE wordt aangeboden in periode 1 en 2 (semester 1) en in 
periode 3 en 4 (semester 2). 

Studiepunten/ 

studielast 

Verplicht 
Studiepunten: 30 EC 
 

 Aantal klokuren 

Contacturen 332 

Uren voorbereiding/zelfstudie 508 

Totale studentbelasting (uren) 840 
 

Ingangseisen 

De minor is bedoeld voor studenten die hun propedeuse behaald hebben. 
Daarnaast hebben zij deelgenomen aan een schriftelijke intake 
(persoonlijke vragenlijst).  

 

2. Inhoud en organisatie 

Beroepstaak 

Het uitwerken van een idee via een Minimum  
Viable Product (MVP) tot een (innovatief) bedrijf, (sociale) innovatie of 
(maatschappelijk) project, dit uitvoeren en hierop reflecteren.  

Eindkwalificaties 

Tijdens deze minor staan de volgende leerdoelen centraal: 
 
Portfolio 

 De student is in staat te reflecteren op zichzelf, door zijn passies, 
drijfveren, sterktes en zwaktes kritisch te beschouwen en hiervoor 
proactief nieuwe en bestaande ervaringen in te zetten. 

 De student is in staat om de gevalideerde startpositie van zijn of haar 
bedrijf/project/innovatie uit de verschillende opties te bepalen, hiervoor 
een ontwerp/MVP te maken én uit te voeren. 

 De student is in staat te reflecteren op de effectiviteit en consequenties 
van eigen handelen bij de uitvoering van zijn bedrijf/project/innovatie.  

 
Inleveropdracht Trends 

 De student is in staat relevante en huidige 
trends/innovaties/maatschappelijke thema’s te identificeren en in kaart 
te brengen en hij is in staat hierop te anticiperen door deze door te 
vertalen naar kansrijke en haalbare opties. 

Algemene omschrijving 

In de minor Onderneem de Ontdekkingsreis! gaan de studenten leren 
ondernemen door aan de slag te gaan met de volgende vier vragen: 

 Wie ben ik? 

 Hoe kijk ik naar de wereld? 

 Welke bijdrage wil ik leveren aan de wereld? 

 Hoe zet ik mijn ideeën om naar actie? 
 

We werken op basis van Custom Made Onderwijs – on the go. De student 
staat hierbij centraal. We peilen constant de ontwikkel- en leerbehoefte 
van de studenten. Dit resulteert in een flexibel onderwijsprogramma. 
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Deze reis maken de studenten samen met ervaren trainers, bevlogen 
ondernemers, eigentijdse visionairs en pioniers en uiteraard met andere 
betrokken studenten. Door verbinding te zoeken met elkaar, gaan zij 
elkaars ideeën verrijken, hun krachten versterken en hun talenten 
benutten. Hierbij is voldoende ruimte voor het leren van hun fouten en 
voor het vieren van hun successen. De studenten werken toe naar het 
creëren van waarde voor de maatschappij op een manier die helemaal bij 
hen past. De studenten gaan leren ondernemen, ieder op hun eigen 
manier. 

Samenhang 
De minor Onderneem de Ontdekkingsreis! is één samenhangende OWE 

van 30 EC. 

Deelnameplicht onderwijs 
Binnen de minor Onderneem de Ontdekkingsreis! geldt geen 
aanwezigheidsplicht bij de lessen. 

Maximumaantal deelnemers In overleg 

Compensatiemogelijkheid 
Er is geen sprake van een compensatiemogelijkheid, behalve dat de student 
een andere minor kan kiezen.   

Activiteiten en/of 

werkvormen 

Binnen de minor worden diverse werkvormen ingezet: 

 Workshops waarin studenten instrumenten en inspiratie krijgen 
waarmee ze zelf, of de groep kunnen gaan creëren. Een hoge mate van 
participatie en creativiteit is het gevolg.  

 Werkcolleges worden ingezet om kennis over te dragen en onder 
begeleiding de theorie/het geleerde actief in de praktijk te brengen, de 
transfer te maken naar de eigen business. 

 Co-creatiesessies waarin studenten actief een rol hebben in het (mede) 
verzorgen van het onderwijs. 

 Hoorcolleges/kennissessies worden ingezet voor kennisoverdracht. 

 Inspiratiesessies die studenten zelf oppakken i.s.m. de buitenwereld 
(uitnodigen van ondernemers, experts of inspirators, organiseren van 
bedrijfsbezoek, deelname aan pitstop of college-tour etc.). 

 Trainingen (ondernemers-) vaardigheden. 

 Bezoeken van ondernemers- en netwerkbijeenkomsten. 

 Intervisiesessies waarin studenten thema’s met elkaar delen, elkaar 
inspireren en van elkaar leren. 

 

De focus ligt op Hoofd, Hart en Handen. De kans op succesvol waarde 
creëren is vele malen groter als meerdere soorten intelligentie worden 
aangesproken. Naast cognitie (Hoofd), ook sociale intelligentie (Hart) en 
actiebereidheid (Handen). We gaan op zoek naar een balans. 

Verplichte literatuur/ 

beschrijving “leerstof” 

De minor Onderneem de Ontdekkingsreis! heeft alleen een lijst met 

aanbevolen literatuur.   

Verplichte software / 

verplicht materiaal 
Niet van toepassing  

Eigen financiële bijdrage 

(OER 2.7) 
Niet van toepassing 

 

3. Tentaminering 

Beoordelingscriteria  

MONOTRE1A.5 

De student bewijst zich in zijn rol van junior trendwatcher.  
Hiervoor zijn de volgende algemene beoordelingscriteria geformuleerd:  

 Signaleringsvermogen 
o De student kan (in woord, schrift en/of beeld) trends signaleren en 

deze op maatschappelijk-, markt-, consument- en productniveau 
benoemen.  

 Analytisch vermogen 
o De student kan (in woord, schrift en/of beeld) heldere en begrijpelijke 

analyses van deze trends maken en hij heeft het vermogen om dit 
toe te passen op zijn eigen ideeën. 

 Vermogen om betekenis te geven 
o De student kan verschuivingen, trends en innovaties vertalen en 

duiden, en deze relateren aan zijn (kansrijke) ideeën. 

 Uitdrukkingsvermogen 
o De student is in staat de opbrengsten op een originele, creatieve en 

waardevolle wijze te delen.  
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MONOASS1A.8 

IK: 

 De student heeft laten zien dat hij in staat is te reflecteren op zichzelf, 

door zijn passies, drijfveren, sterktes en zwaktes kritisch te 

beschouwen; hij heeft hiervoor aantoonbaar proactief nieuwe en 

bestaande ervaringen ingezet. 

DE WERELD:  

 De student heeft laten zien dat hij in staat is om relevante en huidige 

trends/innovaties/maatschappelijke thema’s te identificeren en in kaart 

te brengen; hij heeft hierop geanticipeerd door deze aantoonbaar door 

te vertalen naar kansrijke en haalbare opties. 

MATCH IK & DE WERELD: 

 De student heeft laten zien dat hij in staat is om de gevalideerde 

startpositie van zijn bedrijf/innovatie/project te bepalen; hij laat zien dat 

hij hiervoor een ontwerp heeft gemaakt èn uitgevoerd. 

RESULTAAT: 

 De student heeft laten zien dat hij in staat is te reflecteren op de 
uitvoering van zijn bedrijf/innovatie/project. 

Naam deeltentamen Trends Portfolio-Assessment 

Code deeltentamen MONOTRE1A.5 MONOASS1A.8 

Tentamenvorm Inleveropdracht Portfolio schriftelijk en mondeling 

Individueel / groep Individueel Individueel 

Aantal examinatoren 2 2 

Tentamenmoment P1/P3 P2/P4 

Herkansing P1/P3 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  30% van de totale OWE  70% van de totale OWE 

Wijze van aanmelden voor 
tentamen/aanmeldings-
termijn 

Conform het afgesproken 
inlevermoment en op de juiste wijze 
inleveren betekent deelname aan 
het tentamenmoment. 

Conform het afgesproken 
inlevermoment en op de juiste 
wijze inleveren betekent 
deelname aan het 
tentamenmoment. 

Nabespreking en inzage 

De student levert de inleveropdracht 
op het vastgestelde inlevermoment 
digitaal in. De docent verstrekt de 
student een beoordelingsformulier, 
waarin feedback is opgenomen. Het 
beoordelingsformulier wordt 
geüpload bij het ingeleverde 
document. Naar aanleiding hiervan 
kan de student wanneer 
noodzakelijk zijn inleveropdracht 
verbeteren en opnieuw inleveren op 
de herkansingsdeadline. In dien 
gewenst kan de student mondelinge 
toelichting krijgen tijdens een 
individuele bespreking in overleg 
met de docent. 

De student levert de 
inleveropdracht op het 
vastgestelde inlevermoment 
digitaal in. De docent verstrekt de 
student een 
beoordelingsformulier, waarin 
feedback is opgenomen. Het 
beoordelingsformulier wordt 
geüpload bij het ingeleverde 
document. Naar aanleiding 
hiervan kan de student wanneer 
noodzakelijk zijn inleveropdracht 
verbeteren en opnieuw inleveren 
op de herkansingsdeadline. In 
dien gewenst kan de student 
mondelinge toelichting krijgen 
tijdens een individuele bespreking 
in overleg met de docent. 
 

 

Wijzigingen ten opzichte 
van vorig jaar  Niet van toepassing 
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Datum waarop de OWE niet 
meer aangeboden wordt en 
overgangsregeling  

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

9.5.1 Honoursprogramma’s 

 

Honours Business Analytics - onderdeel van het honoursprogramma (HBDA) 

 

Algemene informatie 

 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving 

De studenten doen in multidisciplinair samengestelde groepjes (bij voorkeur 2-3 studenten) praktijkgericht 

onderzoek voor een externe opdrachtgever (bijvoorbeeld het stage bedrijf van een van de groepsleden) op basis 

van (Big) Data. Tijdens de contactmomenten zal de nadruk vooral liggen op de betekenis van (Big) Data en de 

betekenisgeving aan (Big) Data. Hiervoor worden de verschillende (statistische) analysetechnieken behandeld en 

toegepast op een aangereikte dataset. Tijdens de praktijkgerichte onderzoekscomponent past de student de 

vaardigheden op het gebied van Business Analytics toe op de aanwezige (Big) Data in de stagecontext.   

Eindkwalificaties/competenties 

 De student initieert succesvolle innovatie op basis van de analyse van (Big) Data.  

 De student analyseert en diagnosticeert bedrijfsactiviteiten en stakeholders op micro-, meso- en macroniveau 

door gebruik te maken van zijn kritisch analytisch vermogen. 

 De student ontwerpt onderzoek waarin kwantitatieve methodologie toegepast wordt. .  

 De student adviseert de externe opdrachtgever op[ basis van Business Analytics over het initiëren van een 

innovatie. 

 

(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Initiëren van succesvolle innovatie. 

 

Beroepsproducten 

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

Samenhang 

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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Deze OWE is de start van het honoursprogramma en bereidt de studenten voor op het maken van de keuze voor 

het Professional Excellence uitstroomprofiel of het Academisch profiel, o.a. door extra aandacht te  besteden aan 

kwantitatieve methodologie. 

Deelnameplicht onderwijs 

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

 

Maximum aantal deelnemers 

32 

 

Compensatiemogelijkheid 

Niet van toepassing. 

 

Activiteiten en/of werkvormen 

Werkcolleges, pc-practica, gastcolleges en discussiegroepen.  

 

Verplichte literatuur 

Artikelen op de elektronische leeromgeving. 

Software / overig materiaal 

SPSS, Excel, Power BI. 

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar 

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

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

voor studenten in de beroepspraktijk, op basis van onderzoek. 

 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing. 

Naam (deel)tentamen  Onderzoeksrapportage 

Code (deel)tentamen HBDA.OND1A.5 

Vorm(en) tentamen Beroepsproduct 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 70 

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

Beoordelingscriteria Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie didactisch 

concept) die zes niveaus onderscheidt, onthouden (A), begrijpen (B), 

toepassen (C), analyseren (D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze 

laatste het hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).  

 

D/E/F  

De student: 
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 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.  

Honours Communications, Uncertainty and Complexity- onderdeel van het honoursprogramma 

(HCUC) 

 

Algemene informatie 

Doelgroep     Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma  
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Naam OWE of IT    Honours Communications, Uncertainty and Complexity 

Code OWE of IT     HCUC 

Onderwijsperiode     2 en 3 

Studiepunten     5 

Studielast in uren     140 

Onderwijstijd  

• Netwerkbijeenkomsten HP 

• Toetsing 

• Zelfstudie/voorbereiding/essay 

 

28 uur 

2 uur 

110 uur 

 

 

Ingangseisen  Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als bedoeld in 

OER  artikel 3.7 lid 1 sub c. Geen vertraging binnen het 

honoursprogramma bij de start van deze OWE. 
 

Doelen en werkvormen  

(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Creëren van voorwaarden voor succesvolle innovatie. 

Beroepsproducten 

1. Essay (individueel)  

2. Reflectie (individueel) 

 

Algemene omschrijving 

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

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

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

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

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

effectieve en zinvolle communicatie. Ook het handelen onder een hoge mate van onzekerheid en complexiteit en 

voor welke uitdagingen je dit stelt komt aan de orde vanuit het Framework for Acting under Uncertainty and 

Complexity. (FAUC).  Tevens is er sprake van een methodologische voorbereiding op het mogelijk vol gen van 

modules op de Radboud Universiteit tijdens het minor semester.  

 

Samenhang 

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

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

semester. 

 

 

Eindkwalificaties/competenties 

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. 
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• 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 

Compensatiemogelij

kheid 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. 

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. 
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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 

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. 

 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  

Tentamenmomenten Tijdens semester 1 en semester 2 / i.o.m. docent  
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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 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

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

 

Algemene informatie 

Doelgroep     Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma  

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

      honoursprogramma 

Code OWE of IT     HINP 

Onderwijsperiode     3 en 4 

Studiepunten     5 

Studielast in uren    140 

Onderwijstijd 

• Netwerkbijeenkomsten HP 

• Toetsing 

• Zelfstudie/voorbereiding/project 

• Reflectie en coaching 

28 uur 

4 uur 

100 uur 

8 uur 

 

Ingangseisen   

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

binnen het honoursprogramma bij de start van deze OWE. 

 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving 

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

meewerken aan een concreet innovatieproject in de beroepspraktijk. De deelnemers aan het Honoursprogramma vormen 

samen de organisatie die het innovatieproject moeten realiseren in co-creatie met de opdrachtgever. Hierbij gaan zij zelf 

op zoek naar wat nodig is om dit te doen en krijgen daarbij coaching en expertise aangeboden aan de hand van hun 

leervragen. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de leerresultaten/behalen van de competenties en 

het bewijzen hoe ze dat hebben gedaan en hoe ze er een gemeenschappelijk product van hebben gemaakt. Het 

eindproduct van deze module is het organiseren van een “board meeting” waarin s tudenten hun advies/(her)ontworpen 

simulatie presenteren. Zij organiseren dit evenement zodanig dat de board en andere belanghebbenden overtuigd worden 

van het feit dat de studenten de gestelde leerresultaten bereikt hebben, zowel als groep als individueel .  

 

Eindkwalificaties/competenties 

De student evalueert voorwaarden voor succesvolle innovatie:  

a. De student signaleert voorwaarden voor succesvolle innovatie en analyseert de omgeving zodanig dat de 

voorwaarden gecreëerd kunnen worden voor een succesvolle innovatie. 

b. De student kent de meerwaarde van zijn persoonlijke kwaliteiten en zet deze in om voor een kritische evaluatie 

van voorwaarden voor een succesvolle innovatie.  

 

De student creëert een succesvolle innovatie: 

a.   De student past persoonlijke en groepskwaliteiten toe die nodig zijn om de voorwaarden voor een succesvolle 

innovatie te realiseren. Deze persoonlijke kwaliteiten kunnen zijn: helicopterview, lef, proactief, communicatief, 

leiderschap, etc.  

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

wordt geaccepteerd. 

 

(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Creëren van voorwaarden voor succesvolle innovatie. 
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Beroepsproducten 

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

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

5. Een presentatie van het innovatieproject (groep) 

 

Samenhang 

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

 

Deelnameplicht onderwijs 

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

 

Maximum aantal deelnemers  

32 

 

Compensatiemogelijkheid  

Niet van toepassing. 

 

Activiteiten en/of werkvormen  

Activiteiten: 

 Praktijkgericht onderzoek 

Werkvormen: 

 Discussie presentaties en gastcolleges 

 (groeps)Coaching 

 

Verplichte literatuur 

Niet van toepassing. 

 

Aanbevolen literatuur 

Wordt geplaatst op de electronische leeromgeving. 

 

Software / overig materiaal 

Wordt geplaatst op de electronische leeromgeving. 

 

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar 

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

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

 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing. 
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Naam (deel)tentamen Innovatieproject 

Code (deel)tentamen HINP.PIP1A.9 

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

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 60 

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

Beoordelingscriteria Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie didactisch 

concept) die zes niveaus onderscheidt, onthouden (A), begrijpen (B), 

toepassen (C), analyseren (D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze 

laatste het hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).  

 

D/E  

De student: 

 Analyseert en signaleert voorwaarden voor succesvolle innovaties; 

 Analyseert de omgeving zodanig dat de voorwaarden gecreëerd 

kunnen worden; 

 Evalueert kritisch bestaande theorieën over innoveren; 

 Past de beste voorwaarden toe voor de specifieke innovatie; 

 Analyseert persoonlijke kwaliteiten in relatie tot innoveren; 

 Analyseert groepskwaliteiten in relatie tot innoveren; 

 Past persoonlijke en groepskwaliteiten toe om een succesvolle 

innovatie mogelijk te maken; 

 Observeert, begeleidt en beoordeelt zijn/haar studiegenoten in dit 

proces. 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 

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

  

Naam (deel)tentamen Eindpresentatie 

Code (deel)tentamen HINP.PIP1A.4 

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

Weging 40 

Tentamenmomenten    

 

Tijdens periode 4 / i.o.m. docent 

Beoordelingscriteria Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie didactisch 

concept) die zes niveaus onderscheidt, onthouden (A), begrijpen (B), 

toepassen (C), analyseren (D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze 

laatste het hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).  

 

C  

De studenten: 

 Tonen een ontworpen innovatie of innovatie-instrument; 

 Overtuigen de belanghebbenden van de meerwaarde van de 

gedane innovatie; 

 Demonstreren leiderschap (bijv. regie); 

 Demonstreren effectieve communicatie. 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 

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

 

 

 

 
  



 

Honours Academic Skills - onderdeel van het honoursprogramma (HACS) 

 

Algemene informatie 

Doelgroep     Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma 

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

     doorstroom Master”. 

Naam OWE      Honours Acadmic Skills - onderdeel van het     

     honoursprogramma 

Code OWE      HACS 

Onderwijsperiode    1 en 2 

Studiepunten     7,5 

Studielast in uren    210 

Onderwijstijd       Community bijeenkomsten/werkateliers   30 uur 

        Begeleiding (o.a vanuit lectoraten) 8 uur 

      Tentamens/toetsing (niet tijdens lessen):  

       Presentatie      4 uur 

      Zelfstudie/voorbereiding paper    84 uur 

      Onderzoek/uitwerken/schrijven paper 84 uur 

            

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

RU. 

Verkregen toestemming voor het volgen van een honours-programma als 

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

aanvang. 

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving 

Het doel is dat de academische vaardigheden van de studenten verder worden versterkt. Op basis van toegepast 

(wetenschappelijk) onderzoek leert de student een publiceerbaar artikel te schrijven met als doel het leveren van een 

bijdrage aan het vakgebied en dit te kunnen presenteren aan stakeholders in het netwerk. De student wordt hierbij 

ondersteund door kennisclips en een aantal werkateliers op het gebied van academische vaardigheden en onderzoek. De 

opdrachten worden aangeboden vanuit de verschillende lectoraten binnen de FEM en kennen alle een andere 

inhoudelijkheid. De student mag een keuze maken uit de verschillende opdrachten die worden aangeboden. De studenten 

werken in groepjes van 3 deelnemers aan de onderzoeksopdrachten 

 

Eindkwalificaties/competenties 

• Het concreet leggen van verbanden tussen ontwikkelingen op micro-, meso- en macro- niveau door het verrichten van 

deugdelijk onderzoek. 

• Het concreet richting geven aan uitvoering van innovatie in netwerken door het creëren van nieuwe idee ën, 

gezichtspunten en deze (wetenschappelijk verantwoord) weten te onderbouwen en te presenteren aan stakeholders.  
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(centrale) Beroepstaak, beroepstaken 

Creëren van voorwaarden voor succesvolle innovatie. 

 

Beroepsproducten 

 Academic paper 

 Presentatie van het academic paper tijdens een forum 

 

Samenhang 

De module is een voorbereiding op de AOD binnen de eigen bacheloropleiding en is een specifieke verdieping op het 

onderdeel onderzoek binnen de reguliere bacheloropleiding Daarnaast vormt de module een praktische toepassing van de 

methodologie courses die de studenten volg(d)en in hun minorfase aan de RU. Het vormt daarmee een verzwaring van 

deze studie-onderdelen. 

Deelnameplicht onderwijs 

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

 

Maximum aantal deelnemers 

Niet van toepassing. 

 

Compensatiemogelijkheid  

Niet van toepassing. 

Activiteiten en/of werkvormen 

Introductiecollege  

Werkcolleges (academische vaardigheden en onderzoek)  

Intervisiebijeenkomsten  

Individuele en groepscoaching  

Onderzoeksopdracht binnen/ t.b.v. een lectoraat 

Verplichte literatuur 

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

Coutinho Bussum. 

Software / overig materiaal 

1. Voor presentatie bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi. 

2. Voor onderzoek mogelijk SPSS. 

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar 

Niet van toepassing. 

 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing. 
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Naam (deel)tentamen Paper 

Code (deel)tentamen HACS.PAP1A.5 

Vorm(en) tentamen Onderzoekspaper 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 100 

Tentamenmomenten P2/i.o. 

Beoordelingscriteria Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie didactisch 

concept) die zes niveaus onderscheidt, onthouden (A), begrijpen (B), 

toepassen (C), analyseren (D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze 

laatste het hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).  

 

F 80  

De HP student: 

 Doet correct verslag (conform de standaard voor academic papers op 

bachelor niveau: duidelijk, controleerbaar en navolgbaar) van het 

uitgevoerde onderzoek; 

 Formuleert een heldere probleemstelling met maatschappelijke en 

wetenschappelijke relevantie; 

 Gebruikt beargumenteerd relevante theorie; 

 Kiest adequate methodes om informatie voor kwalitatief en of kwantitatief 

onderzoek te verzamelen;  

 Past de adequate methodologische vaardigheden correct toe;  

 Analyseert verkregen onderzoeksdata op een correcte en navolgbare wijze 

en trekt hieruit correcte conclusies die aansluiten bij de probleemstelling;  

 Onderbouwt gemaakte keuzes, zowel inhoudelijk als methodisch door 

hierop kritisch te reflecteren;  

 Heeft op een zelfstandige wijze gehandeld;  

 Heeft een aantoonbare bijdrage aan het uitvoeren van innovatie in 

netwerken geleverd, mede door originaliteit. 

 

D/E 20  

De HP-student: 

• Presenteert overtuigend en boeiend.  

• Gebruikt adequate hulpmiddelen. 

• Gebruikt de hulpmiddelen adequaat. 

• Toont aan een gelijkwaardig gesprekspartner voor de toehoorders te zijn 

door vragen correct te beantwoorden en inhoudelijk opbouwend mee te 

denken of verder te denken. 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

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

 

Algemene informatie 

Doelgroep      Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma G-cluster 

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

Code OWE of IT    HPS I 

Onderwijsperiode     1 en 2 

Studiepunten     7,5 

Studielast in uren     210 

Onderwijstijd  

      Netwerkbijeenkomsten HP      12 uur 

     Toets         4 uur 

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

Begeleiding mede studenten FEMTA     10 uur 

      Zelfstudie/voorbereiding       120 uur 

      Samenstellen portfolio       40 uur 

  

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

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

start van deze OWE.  

       

Inhoud en organisatie  

Algemene omschrijving 

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

evalueren op effectiviteit. Wat hiervoor nodig is, gaan de studenten zelf ontdekken (daarbij ondersteund door de 

docenten/coaches), zij zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de leerresultaten/behalen van de competenties en 

het bewijzen hoe ze dat hebben gedaan. Afhankelijk van de leervragen van en in samenwerking met de studenten wordt 

het programma verder ingevuld. Doelstelling van deze leerlijn is verdieping en verbreding van de 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 TH AI. 

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 bedoeld voor de honours studenten die zich verder willen ontwikkelen op het gebied  van leiderschap en die kiezen 

voor het uitstroomprofiel “Professional Excellence”.  

 

Deelnameplicht onderwijs 

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

 

Maximum aantal deelnemers 

In overleg. 

 

Compensatiemogelijkheid 

Niet van toepassing. 

Activiteiten en/of werkvormen 

Rode draad tijdens het semester is het realiseren van een leerresultaat dat blijkt in en uit een rijk samengesteld portfolio.  

Studenten bepalen mede de lesinhoud, omdat hun leervragen centraal staan. De werkvormen worden bepaald door de 

leervragen.  

Mogelijke werkvormen: 

Werkateliers (rollenspelen) 

Kennisateliers 

Discussies 

Reflecties 

Coaching 

Expert- en intervisiebijeenkomsten 

E-learning (kennisclips) 

Verplichte literatuur 

Niet van toepassing. 

Aanbevolen literatuur 

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

aanbevolen. 

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

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

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

“Leadership”, Roe, K. (2014) 

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

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

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

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar 

De OWE is verrijkt met inzichten uit het complexiteitsdenken. 

 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing. 

Naam (deel)tentamen      Portfolio leiderschap 

Code (deel)tentamen HPEG.PFG1A.5 

Vorm(en) tentamen Portfolio incl. eindgesprek 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 100 

Tentamenmomenten P2 / i.o.m. docent 

Beoordelingscriteria Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie didactisch 

concept) die zes niveaus onderscheidt, onthouden (A), begrijpen (B), 

toepassen (C), analyseren (D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze 

laatste het hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).  

 

E 100  

De student: 

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

leiderschap en theorie over leiderschap in een aansprekende en 

passende (schriftelijke) vorm.  

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 

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

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

doorstroom Master” cluster H.  

Naam OWE Honours Afstudeerpaper - onderdeel van het honoursprogramma 

Code OWE HAOZ  

Onderwijsperiode 3 en 4 
 

Studiepunten 7,5  

Studielast in uren 210  

Onderwijstijd 

Community bijeenkomsten/werkateliers  

Begeleiding (Plus deel afstudeeropdracht) 

Tentamens/toetsing (niet tijdens lessen): presentatie 

Zelfstudie/voorbereiding: paper 

Onderzoek/uitwerken/schrijven paper 

 

Totaal 

30 uur 

6 uur 

4 uur 

85 uur 

85 uur 

 

210 uur 

 

Ingangseisen Voldaan aan de voorwaarden om te kunnen starten 

met de afstudeeropdracht binnen de eigen 

bacheloropleiding. Een afstudeerorganisatie waarbij 

de student in de gelegenheid gesteld wordt 

verdiepend onderzoek te verrichten naast de 

reguliere opdracht. Verkregen toestemming voor het 

volgen van een honoursprogramma als bedoeld in 

OER artikel 3.7. Geen vertraging binnen het 

honoursprogramma bij de start van de 

afstudeeropdracht.  
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(centrale) Beroepstaak, beroepstaken  

Uitvoeren van innovatie in netwerken. 
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Beroepsproducten 

 Academic paper op een voor de bachelor titel relevant terrein 

 Presentatie van het academic paper tijdens een forum 

Samenhang 

De Honoursmodule is een uitbreiding op de AOD binnen de eigen bacheloropleiding en is een specifieke 

verdieping op het onderdeel onderzoek binnen de reguliere bachelor afstudeeropdracht. Het vormt daarmee 

een verzwaring van dit studieonderdeel. 

Deelnameplicht onderwijs 

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

nemen. 

 

Maximum aantal deelnemers  

Niet van toepassing. 

Compensatiemogelijkheid  

Niet van toepassing. 

Activiteiten en/of werkvormen 

Introductiecollege  

Werkcolleges (onderzoek)  

Expert en intervisiebijeenkomsten  

Individuele coaching  

Onderzoeksopdracht in een organisatie 

 

Verplichte literatuur 

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

uitgeverij Coutinho Bussum. 

Software / overig materiaal 

Voor presentatie bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi. 

Voor onderzoek mogelijk SPSS. 

Eigen financiële bijdrage 

Niet van toepassing. 

 

Wijzigingen ten opzichte van vorig studiejaar  

Niet van toepassing. 

 

Beoordelingsdimensies/Indicatoren 

Niet van toepassing. 
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Naam (deel)tentamen Paper 

Code (deel)tentamen HAOZ.PAP2A.5 

Vorm(en) tentamen Onderzoekspaper 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 80 

Tentamenmomenten  P4/i.o. 

Beoordelingscriteria Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie didactisch 

concept) die zes niveaus onderscheidt, onthouden (A), begrijpen (B), 

toepassen (C), analyseren (D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze 

laatste het hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt). 

 

F  

De HP-student: 

 Doet correct verslag (conform de standaard voor academic papers op 

bachelor niveau: duidelijk, controleerbaar en navolgbaar) van het 

uitgevoerde onderzoek (20); 

 Formuleert een heldere probleemstelling met maatschappelijke en 

wetenschappelijke relevantie (10); 

 Gebruikt beargumenteerd relevante theorie (10);  

 Kiest adequate methodes om informatie voor kwalitatief en of 

kwantitatief onderzoek te verzamelen (10); 

 Past de adequate methodologische vaardigheden correct toe (10); 

 Analyseert verkregen onderzoeksdata op een correcte en navolgbare 

wijze en trekt hieruit correcte conclusies die aansluiten bij de 

probleemstelling (10); 

 Onderbouwt gemaakte keuzes, zowel inhoudelijk als methodisch door 

hierop kritisch te reflecteren (10);  

 Heeft op een zelfstandige wijze gehandeld (10); 

 Heeft een aantoonbare bijdrage aan het uitvoeren van innovatie in 

netwerken geleverd, mede door originaliteit (10). 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 

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

Code (deel)tentamen HAOZ.PPT2A.4 

Vorm(en) tentamen Presentatie 

Minimaal oordeel ≥ 5,5 

Weging 20 

Tentamenmomenten P4/i.o. 

Beoordelingscriteria Bij de Talent Academy hanteren we Bloom’s taxonomie (zie didactisch 

concept) die zes niveaus onderscheidt, onthouden (A), begrijpen (B), 

toepassen (C), analyseren (D), evalueren (E) en creëren (F) (waarbij deze 

laatste het hoogste is en alle voorgaande niveaus veronderstelt).  

 

D/E  

De HP-student: 

 Presenteert overtuigend en boeiend (40); 

 Gebruikt adequate hulpmiddelen (10); 

 Gebruikt de hulpmiddelen adequaat (10); 

 Toont aan een gelijkwaardig gesprekspartner voor de toehoorders 

te zijn door vragen correct te beantwoorden en inhoudelijk 

opbouwend mee te denken of verder te denken (40). 

Aantal examinatoren 2 

Toegestane hulpmiddelen  Niet van toepassing. 

Wijze van aanmelden Niet van toepassing. 

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

 

Algemene informatie 

Doelgroep     Studenten van de Talent Academy, honoursprogramma  

      H-cluster uitstroomvariant “Professional Excellence”  

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

      honoursprogramma 

Code OWE of IT    HPS II 

Onderwijsperiode     3 en 4 

Studiepunten     7,5 

Studielast in uren    210 

Onderwijstijd      Netwerkbijeenkomsten HP     12 uur 

      Toets        4 uur 

      Werkateliers Professionele Excellentie  

      (o.a. intervisie & coaching)    24 uur 

Begeleiding mede studenten    10 uur 

Zelfstudie       80 uur 

Toepassing in werkveldcontext   40 uur 

Samenstellen portfolio    40 uur 

Ingangseisen      Toestemming voor het volgen van een honoursprogramma als 

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

      honoursprogramma bij de start van deze OWE.  

Inhoud en organisatie 

Algemene omschrijving 

De studenten worden uitgedaagd om hun eigen stijl van leiderschap te versterken en te evalueren op 

effectiviteit binnen de context van hun afstudeeropdracht. Verbindend vermogen op verschillende niveaus is 

daarvoor onontbeerlijk. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de leerresultaten/ 

behalen van de competenties (op het gebied van leiderschap en verbindend vermogen) en het bewijzen hoe ze 

dat hebben gedaan. De individuele student maakt keuzes voor onderwerpen/leervragen op basis van 

persoonlijke kennis(behoeftes), ervaringen, interesses en de context van de afstudeeropdracht om zich verder 

te verdiepen. Het programma wordt mede op basis van deze input verder ingevuld. Daarnaast zal de student 

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

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

Eindkwalificaties/competenties 

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

(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) 
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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. 

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; 
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 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. 

 

 

 

 


