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Voorwoord
Misschien is een scherpe analytische geest wel de belangrijkste eigenschap van een goed bedrijfswiskundig ingenieur. Het vermogen complexe problemen tot de kern terug te brengen, het kunnen
abstraheren van particuliere gevallen tot algemenere situaties, de wil en het vermogen om zich snel
te verdiepen in nieuwe methoden en technieken, dat is wat de bedrijfswiskundige, naast zijn specifieke wiskundige vakkennis, tot een waardevolle kracht maakt in bedrijven, overheidsinstellingen
en non-profitorganisaties.
In de gesprekken die de onderwijsvisitatiecommissie Bedrijfswiskunde heeft gevoerd met afgestudeerden en vertegenwoordigers van het beroepenveld kwam steeds weer naar voren dat een bedrijfswiskundige zich van collega’s met een verwante kwantitatieve of financiële hbo-opleiding onderscheidt
door een groter analytisch vermogen en een sterk oplossingsgerichte probleemaanpak.
Blijkbaar brengt een (toegepaste) wiskundestudie, die studenten dwingt zich te trainen in abstractie
en diepgang, juist ook het ontwikkelen van deze eigenschappen met zich mee.
Onze gesprekken met afgestudeerden en vertegenwoordigers van het beroepenveld bevestigen dit:
de commissie was getroffen door hun nadrukkelijke verzoek om vooral niet te tornen aan de
hoeveelheid en de diepgang van de fundamentele wiskunde- en statistiekvakken in de opleiding.
Juist daar blijkt de kritische zin, de noodzaak om alles tot op de bodem uit te zoeken en niet
tevreden te zijn met halve resultaten en schijnwaarheden, ontwikkeld te worden op een wijze die
later in de beroepspraktijk zijn vruchten afwerpt.
Bovendien geeft beheersing van de basisvakken de garantie dat afgestudeerden in de latere
beroepspraktijk in staat zijn zich snel nieuwe ontwikkelingen en technieken eigen te maken.
Bedrijfswiskunde – ik moet bekennen dat ik nauwelijks op de hoogte was van het bestaan van de
hbo-opleidingen met deze naam, en ik ben er zeker van dat hetzelfde geldt voor het overgrote
deel van mijn universitaire collega’s. Daarmee is gelijk al een belangrijk probleem gesignaleerd: de
onbekendheid van de opleiding, zelfs bij vakwiskundigen en zeker ook bij scholieren, universitaire
studenten en het grote publiek.
Zo is het de commissie gebleken dat het overgrote deel van de hbo-studenten in de bedrijfswiskunde min of meer toevallig ‘tegen de opleiding zijn aangelopen’. Er blijkt dus geen effectief
PR-beleid te zijn.
Ten onrechte. De commissie heeft bij haar visitatie vier opleidingen aangetroffen waarvan de
afgestudeerden moeiteloos aantrekkelijke banen blijken te vinden. Vier opleidingen die duidelijk
in een maatschappelijke behoefte voorzien en die gedragen worden door toegewijde en bekwame
docenten die liefde voor hun vak uitstralen. Vier opleidingen waar de studenten enthousiast en
met plezier aan hun beroepsvoorbereiding werken.
Met slechts vier opleidingen te visiteren was de taak van de commissie in vergelijking met veel
andere visitatiecommissies betrekkelijk klein van omvang. Toch bleek de hoeveelheid werk aanzienlijk, zowel in de voorbereidingfase als tijdens de visitaties zelf. De opleidingen hebben echter
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goed voorwerk verricht door heldere en kritische zelfevaluatierapporten op te stellen, en door
tijdens de visitatie openhartig en gedetailleerd op al onze vragen te antwoorden.
Het was daarnaast ook verrassend om te zien hoe snel de commissie zich in een hecht team transformeerde waarin iedereen op zijn of haar eigen manier participeerde. Heel veel werk is verzet door
onze secretaris, Thea Broekmeulen, die bekwaam alle organisatorische en redactionele taken
vervuld heeft. Ik wil graag haar en mijn medecommissieleden danken voor de getoonde inzet en de
prettige samenwerking.

Jan van de Craats, voorzitter
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Inleiding

In dit rapport doet de visitatiecommissie verslag van haar werkwijze, bevindingen, conclusies en
aanbevelingen. Het rapport is op 15 december 2003 aan het bestuur van de HBO-raad aangeboden.
De visitatiecommissie Bedrijfswiskunde werd op 17 februari 2003 formeel namens het bestuur van
de HBO-raad geïnstalleerd tijdens een besloten bijeenkomst. Na een tweetal intensieve commissievergaderingen legde de commissie op 12 mei en 13 mei 2003 haar eerste van vier visitatiebezoeken af. De door de commissie vastgestelde specifieke rapportages werden eind oktober 2003
aan de betrokken hogescholen toegezonden voor een controle door de opleidingen op feitelijke
onjuistheden. Vervolgens heeft de commissie zich gebogen over bevindingen en conclusies die min
of meer als algemene deler gelden voor de opleidingen. De rapportage hierover werd half november
2003 door de commissie vastgesteld.
Het rapport bestaat uit twee delen. Deel A, hoofdstukken 1, 2 en 3 zijn gewijd aan de bevindingen
op landelijk niveau. In deel B zijn de specifieke rapportages van de vier opleidingen Bedrijfswiskunde opgenomen. In hoofdstuk 1 van deel A legt de commissie verantwoording af over de
manier waarop zij haar formele taakstelling concreet heeft ingevuld en toegepast. In hoofdstuk 2
geeft zij een schets van het visitatiedomein. In hoofdstuk 3 doet zij verslag van de algemene
bevindingen en conclusies en formuleert tot slot een aantal aanbevelingen.
Op diverse plaatsen in dit rapport wordt naar bijlagen verwezen. Deze zijn achterin het rapport
opgenomen.

1

Taak en werkwijze van de visitatiecommissie

1.1

Formele taakstelling

De visitatiecommissie is op 17 februari 2003 door het bestuur van de HBO-raad geïnstalleerd. De
samenstelling van de visitatiecommissie is opgenomen in bijlage 1. Het visitatiedomein is door het
bestuur van de HBO-raad vastgesteld en omvat vier opleidingen Bedrijfswiskunde. Voor aanvang
van haar werkzaamheden is de commissie geïnformeerd over haar formele taakstelling (zie bijlage 2).
In de volgende paragrafen legt de commissie verantwoording af van de wijze waarop zij haar taakstelling concreet heeft ingevuld en in de praktijk heeft toegepast.
1.2

Rolopvatting

Visitaties in het hoger beroepsonderwijs hebben twee functies. De eerste is kwaliteitsbeoordeling
en –controle. De tweede is kwaliteitsverbetering. De commissie heeft aan beide functies recht
willen doen, primair als kwaliteitscontroleur en secundair als adviserende consultant. In de rol van
kwaliteitscontroleur geeft zij onderbouwde oordelen, in de tweede rol adviezen aan opleidingen.
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1.3

Beoordelingskader

De commissie is uitgegaan van het beoordelingskader zoals dat door de HBO-raad is ontwikkeld
(zie bijlage 3). Dit beoordelingskader is opgebouwd uit drie kwaliteitsperspectieven, die zijn onderverdeeld in kwaliteitsobjecten met daaraan verbonden evaluatievragen en ijkpunten. De bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsobjecten en evaluatievragen heeft de commissie als algemene
leidraad beschouwd. Op ijkpuntniveau heeft ze, in de voorbereidende vergaderingen nog enkele
nuanceringen aangebracht. Een aantal belangrijke ontwikkelingen in de beroepspraktijk dient
volgens de commissie in de eindkwalificaties of competenties tot uitdrukking te komen (evalua–
tievraag 1.2). Voor het beoordelen van de eindkwalificaties/competenties is tevens gebruik gemaakt van de referentiepunten voor het bepalen van het HBO-niveau (zie bijlage 4).
1.4

Werkwijze

De voorbereiding van de commissie
Voorafgaande aan de bezoeken heeft de commissie zich organisatorisch en inhoudelijk voorbereid.
Met het oog hierop is door de secretarissen van de commissie een documentatiemap samengesteld
waarin relevante literatuur over de visitatie en het visitatiedomein is opgenomen. In de voorbereidende vergaderingen is de commissie gestart met het hanteren van het beoordelingskader met
als doel waar nodig het kader aan te vullen. In haar tweede vergadering heeft de commissie het
beoordelingskader vastgesteld.
Vervolgens heeft de commissie een raamprogramma voor de visitatiebezoeken opgesteld, waarin de
gesprekspartners voor de visitatie en de duur en volgorde van de gesprekken zijn gespecificeerd.
Indien nodig heeft de commissie het raamprogramma voor de visitatie in overleg met de opleiding
op onderdelen aangepast. De commissie heeft tevens een lijst voor te bestuderen materiaal tijdens
de bezoeken vastgesteld (zie bijlage 7).
Na afronding van de voorbereidende vergaderingen hebben de twee secretarissen namens de commissie een bijeenkomst belegd met de contactenpersonen van de opleidingen. Tijdens deze bijeenkomst heeft de voorzitter een inleiding gegeven over de nadruk die de commissie wil leggen op de
inhoudelijke evaluatie van de opleidingen (zie bijlage 8). Verder zijn de werkwijze en de benadering van de commissie geschetst en is een aantal organisatorische zaken afgehandeld. Tevens is
aan de contactpersonen de gelegenheid gegeven vragen te stellen.
Op basis van een inventarisatie van beschikbare visitatiedagen voor de opleidingen en de commissieleden is een bezoekrooster opgesteld (zie bijlage 9). In het bezoekrooster zijn de data vastgelegd waarop elke opleiding is gevisiteerd. De bezoeken vonden plaats in mei en juni 2003. Elke
opleiding is bezocht door een afvaardiging van vier commissieleden. Tijdens de bezoeken zijn de
commissies aangevuld met een secretaris. De secretaris had de taak van rapporteur en zij fungeerde
tevens als procesbewaker.
De wijze van oordeelsvorming door de commissie
Voor elk afzonderlijk bezoek hebben de betrokken commissieleden zich individueel voorbereid
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door het zelfevaluatierapport met bijlagen aan de hand van het beoordelingskader te bestuderen.
Op de eerste visitatiedag heeft de commissie zich op basis van het zelfevaluatierapport, de bijlagen
en de door de opleiding uitgestalde materialen en documenten gezamenlijk ter vergadering een
voorlopig oordeel gevormd over de opleiding(en). Daarna stelde de commissie in overleg vast
welke onderwerpen en vragen in de gesprekken aan de orde zouden moeten komen. Het ging
hierbij enerzijds om het verzamelen van informatie die nodig is om alle evaluatievragen te kunnen
beantwoorden en anderzijds om argumenten om het voorlopige oordeel verder te onderbouwen,
aan te passen of te herzien. Tijdens de tweede dag is op gezette tijden, tussen de gesprekken door,
de balans opgemaakt mede in het licht van de eerdere voorlopige oordeelsvorming. Oordelen werden indien nodig gewijzigd of genuanceerd, de mondelinge rapportage werd voorbereid, vervolgens
gezamenlijk besproken en door de commissie vastgesteld. Conform de gebruikelijke procedure
stelde de voorzitter vervolgens de opleidingen respectievelijk de hogeschool op de hoogte van de
bevindingen van de commissie. Hierbij werd uitdrukkelijk zowel het voorlopige als het onvolledige
karakter van de rapportage benadrukt. Immers, na een grondige bestudering van het beschikbare
materiaal na afloop van het bezoek, na toepassing van het totale beoordelingskader en na onderlinge vergelijking in het eindrapport (op onderdelen) zouden de oordelen, qua inhoud en toonzetting, anders kunnen luiden dan tijdens de mondelinge rapportage.
1.5

Schriftelijke rapportage

De conceptteksten voor de specifieke delen van het rapport zijn door de secretaris van de commissie opgesteld op basis van de beschikbare gegevens. Deze zijn het zelfevaluatierapport, de
mondelinge terugrapportage aan het eind van het bezoek, de aantekeningen van de gesprekken en
de door de commissie ingevulde beoordelingsformulieren. De vaststelling van de specifieke delen
had in twee fasen plaats. Allereerst zijn de eerste concepten schriftelijk becommentarieerd door de
commissieleden die de desbetreffende opleidingen hebben gevisiteerd. Na verwerking van de
reacties heeft de gehele commissie de concept rapportages vastgesteld.
Zoals in de procedure is voorzien, zijn de specifieke delen vervolgens in concept naar de hogescholen verzonden ter becommentariëring op feitelijke onjuistheden. De secretaris heeft de opleidingen aangeboden om een mondelinge toelichting bij het specifieke deel te geven. Hier is geen
gebruik van gemaakt. De aangegeven feitelijke onjuistheden hebben geleid tot correctie van bepaalde gegevens. Het algemene deel is eveneens in concept door de secretaris geschreven, door de
commissie van commentaar voorzien, herschreven en vervolgens door de commissie vastgesteld.
De specifieke delen alsmede het algemene deel zijn op een gestandaardiseerde wijze opgebouwd,
waarbij de indeling van het beoordelingskader als richtlijn heeft gediend. Dit betekent dat de
paragraafindeling in de specifieke delen overeenkomt met de kwaliteitsobjecten uit het beoorde–
lingskader. Elke paragraaf begint met een antwoord op de voor het desbetreffende kwaliteitsobject
geformuleerde evaluatievraag. Dit antwoord is cursief gedrukt en bevat het uiteindelijk oordeel
van de commissie. Dit oordeel is gebaseerd op en wordt onderbouwd met de in het beoordelingskader bij elke vraag vastgestelde ijkpunten. De informatiebronnen die bij de beoordeling zijn gebruikt, worden waar mogelijk aangegeven. Aan het begin van elk specifiek deel geeft de commissie
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in een afzonderlijke paragraaf op basis van haar bevindingen een analyse en formuleert zij aanbevelingen voor verbetering. In het algemene deel worden na de samenvattende bevindingen
aanbevelingen gedaan die alle opleidingen en de HBO-raad betreffen.

2

Schets van het visitatiedomein Bedrijfswiskunde

2.1

Het domein Bedrijfswiskunde

Er zijn vier bekostigde hbo-opleidingen Bedrijfswiskunde in Nederland, verzorgd door vier hogescholen. De opleiding staat in het CROHO geregistreerd onder nummer 5168 onder de naam
Wiskunde, Algemene Beroepenvarianten en is in het midden van de negentiger jaren ontstaan uit
de opleiding tot leraar Wiskunde, maar is in het CROHO ingedeeld bij het Hoger Technisch Onderwijs. Het diploma gaf tot 1 september 2002 recht op een ingenieurstitel (ing.). In het nieuwe
bachelor-master stelsel legt de wet de bevoegdheid tot het verlenen van een graad met de daarbij
behorende titel in beginsel bij de instelling die de betreffende geaccrediteerde opleiding verzorgt.
Bij twee hogescholen wordt de opleiding nog verzorgd in combinatie met de lerarenopleidingen
Wiskunde, bij twee hogescholen is de opleiding elders ondergebracht.
Hogeschool

Instituut

Naam opleiding

Fontys Hogescholen

Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Bedrijfswiskunde

Hogeschool INHOLLAND

School of Economics Diemen

Bedrijfswiskunde

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Bedrijfskunde en Logistiek

Bedrijfswiskunde

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Instituut Educatie en Communicatie

Bedrijfswiskunde & Informatica

Het gaat in alle gevallen om reguliere dagopleidingen, de deeltijdopleidingen zijn inmiddels
afgebouwd. In het studiejaar 2001 – 2002 staan bij de vier opleidingen Bedrijfswiskunde 298
studenten ingeschreven. In dat studiejaar stroomden in totaal 80 studenten in. De gemiddelde
instroom in de propedeuse in de periode 1997 – 2000 bedraagt 83 studenten.
De instroom lijkt licht toe te nemen, echter niet bij alle opleidingen.
Opleiding
Fontys, Bedrijfswiskunde

Gemiddelde instroom

Instroom

Totaal ingeschreven

’97 – ‘00

2001 - 2002

2001 - 2002

17

19

70

INHOLLAND, Bedrijfswiskunde

29

21

65

H. van Amsterdam, Bedrijfswiskunde

26

29

120

NHL, Bedrijfswiskunde & Informatica

81

14 2

43 3

1

Instroom in het 2e jaar, de opleiding verzorgt een gemeenschappelijke propedeuse met de tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde

2

Instroom in het 2e jaar

3

zonder 1e jaars, de opleiding verzorgt een gemeenschappelijke propedeuse met de tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde
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2.2

Ontwikkelingen in de beroepspraktijk

De betrekkelijk geringe instroom in de hbo-opleidingen Bedrijfswiskunde vervult de commissie met
zorg, temeer daar zij constateert dat de vraag naar bedrijfswiskundigen sterk toeneemt. Afgestudeerden van de vier opleidingen vinden gemakkelijk aantrekkelijke banen op hun terrein in het
bedrijfsleven, in non-profitorganisaties en bij de overheid.
In gesprekken met de commissie roemen de vertegenwoordigers uit het beroepenveld, naast de
wiskundige expertise die de studenten tijdens hun opleiding verwerven, vooral ook het analytische
vermogen en de oplossingsgerichte manier van werken van de stagiaires en afgestudeerden.
Bedrijfswiskundigen zijn medewerkers die bij uitstek in staat blijken te zijn om via een kwantitatieve benadering informatie te verzamelen en te structureren op basis waarvan beleidsvoering en
besluitvorming in organisaties onderbouwd kunnen worden. Daarnaast leidt de sterk groeiende rol
van de informatietechnologie tot een toenemende behoefte aan wiskundige expertise op terreinen
als statistische procesbeheersing, logistiek, planning, risicomanagement en financiële dienstverlening.
2.3

Ontwikkelingen in het bètaonderwijs

In de media is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de zorgwekkende situatie van de bètavakken op de havo en het vwo. De beeldvorming rond deze vakken is negatief. Voor leerlingen met
talent in deze richting is de inhoud van de vakken niet uitdagend genoeg meer. Exacte profielen
worden te weinig gekozen. Dit alles heeft geleid tot een dramatische daling van de instroom bij
vrijwel alle exacte en technische opleidingen, zowel in het hoger beroepsonderwijs als bij de universiteiten. Ook de gevisiteerde opleidingen Bedrijfswiskunde hebben te kampen met deze negatieve maatschappelijke tendens, resulterend in studentenaantallen die ver achterblijven bij de
maatschappelijke behoefte.
De commissie heeft waardering voor de inspanningen die de opleidingen zich getroosten om tegen deze algemene trend in - scholieren toch te interesseren voor een opleiding Bedrijfswiskunde. Zij plaatst hierbij echter wel de kanttekening dat landelijke samenwerking tussen de vier
opleidingen aan een gerichter PR-beleid de instroom waarschijnlijk merkbaar zal kunnen vergroten.
Ook ‘succesverhalen’ van afgestudeerde bedrijfswiskundigen die aantrekkelijke banen hebben
verworven, kunnen hierbij een rol spelen.
Daarnaast is de commissie van mening dat de samenwerking met kwantitatieve opleidingen aan de
universiteiten met name in de bedrijfs(wis)kunde verbeterd dient te worden. Overstap van studenten van hbo naar universiteit en omgekeerd dient vergemakkelijkt te worden. Het nadrukkelijk
vermelden van zulke mogelijkheden in voorlichtingsmateriaal kan dan ook helpen aarzelende
potentiële studenten over de drempel te trekken.
2.4

Beroepsprofiel Bedrijfswiskunde

In ‘Bedrijfswiskunde in Perspectief’ (oktober 2000) hebben de vier opleidingen gezamenlijk het
beroepsprofiel voor de hbo-opleiding Bedrijfswiskunde vastgelegd. De definitie van Bedrijfswiskunde die hierin gehanteerd wordt, luidt: “Ondersteuning van beslissingen met behulp van
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wiskundige technieken met gebruik van hulpmiddelen uit de informatietechnologie.” Het gaat in
de beroepsuitoefening vrijwel altijd om een bedrijfsprobleem dat vooralsnog in niet-wiskundige
termen geformuleerd is. Dit dient mathematisch gemodelleerd te worden om het vervolgens wiskundig verantwoord op te lossen. Het eindresultaat wordt weer terug vertaald voor niet-wiskundigen. Om tot een goede aanpak en oplossing van het probleem te komen, zijn - naast de juiste
kennis – analytische vaardigheden, sociaal-communicatieve vaardigheden en computervaardigheden belangrijk. Initiatiefrijkheid en teamgerichtheid behoren eveneens bij de professionele
attitude van een bedrijfswiskundige.
Wezenlijk acht de commissie de brede inzetbaarheid van de afgestudeerden in verschillende
bedrijfstakken. In veel toepassingsgebieden wordt een beroep gedaan op vergelijkbare (wiskundige) vaardigheden. In het door de opleidingen gezamenlijk opgestelde beroepsprofiel maken zij
een onderscheid naar acht toepassingsgebieden:
- statistiek;
- actuariële wiskunde;
- database marketing;
- wiskundige software-ontwikkeling;
- logistiek en planning;
- bedrijfsanalyse;
- risk management;
- cryptologie.
De keuze voor deze toepassingsgebieden is ingegeven door de overweging dat in deze toepassingsgebieden een relatief grote vraag naar bedrijfswiskundigen bestaat. Het aantal toepassingsgebieden breidt zich nog steeds uit. Recente voorbeelden zijn de ontwikkelingen in de financiële
dienstverlening en de toepassing van wiskunde in de bedrijfsvoering op het terrein van de human
resource management en call centers.
Daarnaast hebben de opleidingen gezamenlijk de competenties benoemd die voor iedere bedrijfswiskundige ongeacht de toepassingsgebieden gelden. Deze competenties (een verzameling samenhangende bekwaamheden uitgedrukt in termen van kennis, vaardigheden en houding) worden
concreet gemaakt in eindtermen: dat zijn de doelen ofwel eisen in termen van kennis, houding en
vaardigheden die aan afgestudeerden van de opleiding worden gesteld.
2.5

Het opleidingsprofiel

Iedere opleiding heeft een eigen keuze gemaakt uit de acht in ‘Bedrijfswiskunde in Perspectief’
(oktober 2000) globaal uitgewerkte toepassingsgebieden en daar een eigen invulling aan gegeven.
Ook voor de gemeenschappelijke competenties geldt dat de verschillende opleidingen ze naar keuze
gedetailleerder uitgewerkt hebben en er eigen specifieke eindtermen aan toegevoegd hebben.

14

Eindrapport van de visitatiecommissie Bedrijfswiskunde

3

De kwaliteit van de opleidingen: algemene bevindingen

3.1

Samenvatting van de oordelen

De commissie heeft de verschillende kwaliteitsaspecten van het beoordelingskader als volgt
beoordeeld:
Par.

Goed

Vold.

1.1

Heeft de opleiding zicht op de ontwikkelingen in werkveld en beroep?

1.2

Heeft de opleiding een didactisch verantwoorde visie op het (eigen) onderwijs?

N

F-A-I

1.3

Is er adequaat voor implementatie van deze visie?

N

F-A-I

2.1

Zijn de door de opleiding geformuleerde beoogde eindkwalificaties deugdelijk?

F-I-N

A

2.2

Komen de beoogde eindkwalificaties voldoende in het onderwijs aan bod?

I-N

F

2.3

Is het onderwijs praktijkgericht en actueel?

2.4

Voldoet het onderwijs aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs?

I-N

A-F

2.5

Is het onderwijs samenhangend?

I-N

A-F

3.1

Is het onderwijs uitdagend en activerend?

3.2

Sluit het onderwijs aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en
ervaringen van instromende studenten?

I-N

4

F-A

A-I-N-F
F-N

A-I

Worden studenten in het eerste jaar effectief geselecteerd en doorverwezen?

F

A-I-N

3.4

Worden studenten tijdens de studie adequaat begeleid en geïnformeerd?

F

A-I-N

3.5

Wordt een vlotte doorstroom van studenten mogelijk gemaakt?

F

A-I-N

4.1

Levert de opleiding afgestudeerden die naar tevredenheid functioneren in het
beoogde werkveld?
Wordt gewaarborgd dat afgestudeerden voldoen aan beoogde kwalificaties?

4.3

Is de opleiding gericht op het bereiken van een aanvaardbaar kwantitatief

A

A-I-F-N

3.3

4.2

Onv.

I-N

F-A
N-F-I

A

rendement?

N-A-F

I

5.1

Zijn er structurele relaties met het (internationale) werkveld?

N-A-I

F

5.2

Zijn inrichting en structuur van de organisatie bevorderlijk voor de gewenste
N

F

I-A

onderwijskwaliteit?
5.3

Is de opleidingscultuur bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

I-N-F

A

5.4

Is het personeelsbeleid bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

N

A-I

5.5

Zijn de faciliteiten adequaat?

A

F-N-I

5.6

Is het beleid gericht op een gezonde bedrijfsvoering?

N

6.1

Is er sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit?

6.2

Is er vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?

6.3

Bestaat er vertrouwen in de implementatie van de verbeterplannen die de
zelfevaluatie heeft opgeleverd?

4

F

F-A-I
N-F-A-I
nvt

F-N

A-I

A=HVA I=InHolland N=NHL F=Fontys
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3.2

Algemene bevindingen en conclusies

In deze paragraaf presenteert de commissie haar algemene bevindingen, conclusies en
aanbevelingen. De behandeling van de bevindingen en conclusies volgt de zes blokken van het
beoordelingskader.
3.2.1 Visie op werkveld en didactiek
De commissie is van mening dat de vier opleidingen op heldere wijze en goed onderbouwd een
visie op de ontwikkelingen in het beroep hebben vastgelegd in de notitie ‘Bedrijfswiskunde in
Perspectief’ (oktober 2000). Bedrijfswiskundige is een nieuw en nog tamelijk onbekend beroep.
De commissie onderschrijft het uitgangspunt dat een bedrijfswiskundige niet aan één of enkele
branches gebonden is, maar breed inzetbaar dient te zijn. In die zin is er geen sprake van één
duidelijk omlijnd werkveld. In ‘Bedrijfswiskunde in Perspectief’ worden acht toepassingsgebieden
nader uitgewerkt. De opleidingen sluiten niet uit dat hier in de toekomst nieuwe gebieden aan
toegevoegd kunnen worden.
Ook wat de visie op didactiek betreft zijn er duidelijk overeenkomsten tussen de vier opleidingen
waar te nemen. Vraagstukken waar een bedrijfswiskundige in de beroepspraktijk mee geconfronteerd wordt, vormen een belangrijke inspiratiebron bij de invulling van het studieprogramma. De
commissie constateert tot haar tevredenheid een toenemende aandacht voor project- en probleemgestuurd onderwijs en voor persoonlijke begeleiding. Een belangrijk uitgangspunt bij alle vier de
opleidingen is dat de student in toenemende mate zijn eigen leerproces dient te sturen. De commissie is van mening dat met name in de eerste studiejaren, waarin studenten zich wiskundige
basistechnieken en een strenge wiskundige redeneertrant eigen moeten maken, traditioneel onderwijs in de vorm van colleges of werkcolleges in veel gevallen onmisbaar is. Daarnaast zal er
echter ook al vanaf de beginfase gelegenheid moeten zijn voor projectmatige en probleemgestuurde onderwijsvormen. Niet alle opleidingen hebben hierbij al het juiste evenwicht bereikt.
De commissie heeft er echter vertrouwen in dat de vier opleidingen het praktijk- en beroepsgerichte leren en de daarvoor noodzakelijke wisselwerking met de verschillende werkvelden verder
uit zullen bouwen.
3.2.2 Inhoudelijke relevantie van het huidige onderwijs in het licht van de beroepsvoorbereiding
De eindkwalificaties zijn door de vier opleidingen gezamenlijk geformuleerd en vastgelegd in
‘Bedrijfswiskunde in Perspectief’. De commissie acht dit document een prima instrument om het
ontwikkelen van nieuwe leerplanonderdelen te sturen. De opleidingen hebben voor een nadere
uitwerking (van een deel) van de acht toepassingsgebieden gekozen en daarbinnen eigen accenten
aangebracht. Bij de opleiding van de Hogeschool van Amsterdam heeft de in het verleden
gemaakte keuze voor een beperkt aantal toepassingsgebieden tot een te smalle basis geleid. De
beoogde eindkwalificaties komen daardoor onvoldoende aan bod.
Alle curricula hebben zich in de afgelopen jaren positief ontwikkeld in de richting van het gezamenlijk vastgestelde beroepsprofiel. De commissie heeft slechts hier en daar nog onderdelen aangetroffen die afkomstig zijn uit het curriculum van de tweedegraads lerarenopleiding en naar haar
mening niet in het programma van een opleiding tot bedrijfswiskundige thuis horen.
De commissie heeft vastgesteld dat het onderwijs - over de gehele linie gezien - voldoende
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praktijkgericht en voldoende actueel is. Alle opleidingen verzorgen in de propedeuse een
oriëntatie op de verschillende werkvelden. Daarnaast worden de studenten via projectmatige en/of
probleemgestuurde opdrachten met praktijksituaties in aanraking gebracht. Het projectmatig
werken mag naar de mening van de commissie nog meer accent krijgen.
De commissie heeft geconstateerd dat de omvang van de stages en de eisen die er aan gesteld worden
nogal verschillen. Zij acht het noodzakelijk aan de stageopdracht en aan de stagebegeleiding in het
bedrijf heldere inhoudelijke eisen te stellen. In hoeverre een zogenaamde ‘meeloopstage’ in voldoende
mate een bijdrage aan het leerproces van de student levert, acht zij discutabel. Bij de opleiding van de
Hogeschool van Amsterdam is een heroverweging van inhoud en omvang zeker op zijn plaats.
De trend dat het merendeel van de docenten ook als stagebegeleider ingezet wordt, acht de
commissie een goede zaak mede gezien het feit dat de docenten door de ontstaanswijze van de
opleiding vrijwel allemaal uit de Lerarenopleiding Wiskunde afkomstig zijn en vaak geen directe
praktijkachtergrond hebben.
De ontwikkeling van een digitale leeromgeving wordt door de opleidingen voortvarend ter hand
genomen. Het gebruik van Engelstalige vakliteratuur in de opleiding zoals bij Hogeschool InHolland
verdient naar de mening van de commissie navolging. Tevens adviseert zij alle opleidingen meer
geïntegreerd gebruik te maken van softwarepakketten als Matlab, Maple of Derive en Excel.
De commissie heeft vastgesteld dat de vier opleidingen de eisen realiseren die aan het niveau van
hoger beroepsonderwijs gesteld mogen worden. Als goede voorbeelden noemt zij hier de uitstekende kwaliteit van het merendeel van de stageverslagen van de InHolland-opleiding en de brede
opzet en uitwerking - met behoud van diepgang - van het toepassingsgebied statistiek van de
opleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Alle vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie gesproken heeft zijn zonder
uitzondering positief over de brede en directe inzetbaarheid van afgestudeerden en studenten die
als stagiaire in hun bedrijf gewerkt hebben. Zij prijzen het probleemanalyserende vermogen van
deze groep hbo’ers. De mate waarin en het succes waarmee de opleidingen aandacht aan de
schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden besteden is verschillend. De commissie acht
een professionele presentatie van groot belang en adviseert de opleidingen hier gedurende de
gehele opleiding geïntegreerd aan te blijven werken.
3.2.3 Didactiek en begeleiding in het huidige onderwijsproces
De commissie acht het onderwijs bij alle vier de opleidingen voldoende uitdagend en activerend. De
curricula kennen over het algemeen voldoende variatie in werkvormen, opdrachten en toetsing.
Dankzij de kleinschaligheid zijn de opleidingen in staat een flexibel instroombeleid te voeren en
individuele studietrajecten aan te bieden.
Opvallend is het feit dat vwo’ers, ondanks het vrijstellingenbeleid van de opleidingen, niet versneld
afstuderen. Desgevraagd geven enkele van deze studenten met wie de commissie gesproken heeft aan
de extra tijd liever te besteden aan verdieping; zij zien in versneld afstuderen weinig voordelen.
De aansluiting bij allochtone studenten die het Nederlands en het Engels gebrekkig beheersen,
vindt de commissie bij twee opleidingen een punt van zorg. De commissie is van mening dat deze
opleidingen – mede om de kansen op een stageplaats én een baan na afloop van de studie te vergroten – meer druk op de Nederlandse taalverwerving van deze studenten uit dienen te oefenen.
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De selectieprocedure in het eerste studiejaar is bij de Fontys-opleiding naar de mening van de
commissie goed geregeld. Deze opleiding heeft duidelijke inhoudelijke criteria voor een bindend
studieadvies opgesteld waar zij bovendien nauwgezet de hand aan houdt. Voor zover de commissie
op basis van de ter beschikking gestelde cijfers kan beoordelen, is het postpropedeutische
rendement van deze opleiding dan ook hoog: vrijwel iedereen die de propedeuse haalt, bereikt ook
de eindstreep. De goede individuele studiebegeleiding op deze opleiding draagt hier zeker in
belangrijke mate toe bij.
De informatievoorziening wordt evenals de studiebegeleiding gekenmerkt door de kleinschaligheid
van de opleidingen: veel problemen worden in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en vaak ook –
informeel – opgelost. De commissie heeft geconstateerd dat de omvang van de studielast en de
organisatie van het studieprogramma bij alle vier de opleidingen een vlotte doorstroom mogelijk
maken.
3.2.4 Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
De commissie heeft vastgesteld dat de vertegenwoordigers van het werkveld met wie zij gesproken
heeft, overwegend positief tot zeer positief zijn over de kwaliteiten van de stagiaires en de afgestudeerden van de vier opleidingen. De opleidingen voeren op het moment van visitatie nog geen
regelmatig onderzoek uit onder werkveld en alumni.
De opleiding van InHolland heeft in het kader van de vierdejaars module ‘Onderzoeksmethoden’
haar studenten een onderzoek onder de alumni uit laten voeren. De opleiding van Fontys bevraagt
de stagebegeleiders vanuit het bedrijf na afloop van de stage en heeft het voornemen regelmatig
een zogenaamd ‘Startbekwaamhedenonderzoek’ onder haar alumni af te nemen.
De waarborging dat afgestudeerden voldoen aan de door de opleiding beoogde eindkwalificaties is
naar de mening van de commissie bij alle vier de opleidingen voor verbetering vatbaar. De systematische verzameling en verwerking van feedback vanuit het werkveld is nog niet bij alle vier
vanzelfsprekend geworden.
Toetsing behoort veelal nog tot de verantwoordelijkheid van afzonderlijke docenten en wordt
indien daar een aanleiding voor ontstaat, via intercollegiaal overleg bijgestuurd. De commissie acht
een meer formele regeling gewenst zodat toetsing minder docentafhankelijk wordt.
De commissie is van mening dat drie van de vier opleidingen inmiddels zodanig ingericht zijn dat
een redelijk rendement bereikt zou kunnen worden. De commissie stelt hierbij wel de vraag in
hoeverre de hogeschoolbreed vastgestelde streefcijfers haalbaar zijn, mede in het licht van het feit
dat studenten weinig voordeel blijken te zien in snel afstuderen.
3.2.5 Organisatie en randvoorwaarden
Het onderhouden van een structurele relatie met het werkveld acht de commissie absoluut noodzakelijk. Zij heeft met tevredenheid geconstateerd dat de opleidingen hier serieus werk van maken
of willen gaan maken.
De mate waarin de inrichting en de structuur van de opleidingen een ondersteunende werking
heeft op het realiseren van de opleidingsdoelen, verschilt en lijkt afhankelijk van de plaatsing van
de opleiding binnen de hogeschool. De kans op het behoud van de meerwaarde van een kleinschalige opleiding in een grootschalige organisatie lijkt groter wanneer zij met een verwante opleiding
zoals de lerarenopleidingen Wiskunde gecombineerd wordt, dan wanneer zij ‘op eigen benen’ moet
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staan zoals de opleiding van de Hogeschool van Amsterdam binnen het Instituut Bedrijfskunde en
Logistiek of de opleiding van INHOLLAND binnen the School of Economics in Diemen.
De kleinschaligheid van de opleiding zorgt bij alle vier de opleidingen voor een informele en open
organisatiecultuur. Hoewel de commissie heeft vastgesteld dat deze sfeer een belangrijke bijdrage
levert aan de onderwijskwaliteit, is zij van mening dat een gebrek aan geformaliseerd beleid en
procedures de opleidingen ook onnodig kwetsbaar maakt. Het personeelsbeleid maakt deze
verschillende ontwikkelingsfasen zichtbaar.
De faciliteiten zijn naar behoren en de commissie acht het beleid bij alle vier de opleidingen op een
gezonde bedrijfsvoering gericht.
3.2.6 Bewaking en verbetering van kwaliteit
De commissie heeft vastgesteld dat bij alle vier de opleidingen docenten en studenten bij verbeterbeleid betrokken worden. Veel vindt in informele sfeer plaats. De communicatielijnen zijn kort. De
meeste problemen worden in de wandelgangen opgelost. Daarnaast functioneren de opleidingen
binnen het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool of het instituut, veelal gekoppeld aan resultaat verantwoordelijk management en ingebed in de planning en controlecyclus van de hogeschool. Het formuleren, vastleggen en uitvoeren van verbeterbeleid op basis van systematische
evaluaties is met het oog op de borging van de onderwijskwaliteit die de commissie heeft aangetroffen en in het licht van de toekomstige accreditatie een stap die zeker gezet dient te worden.
3.3

Aanbevelingen

De commissie adviseert de opleiding(en) om:
·

een gezamenlijk landelijk beleid te ontwikkelen teneinde het beroep van bedrijfswiskundige en
de beroepsmogelijkheden voor afgestudeerden aan de hbo-opleidingen Bedrijfswiskunde meer
bekendheid te geven.

·

ook in de eigen regio meer bekendheid te geven aan de opleiding Bedrijfswiskunde bij
potentiële studenten.

·

structurele relaties met afgestudeerden en met het werkveld te entameren, te onderhouden en
verder uit te bouwen.

·

voor een goed evenwicht tussen traditionele klassikale onderwijsvormen en projectmatig
onderwijs te zorgen.

·

in het onderwijs de mogelijkheden van softwarepakketten als Matlab, Maple, Derive en Excel
ten volle te benutten, met name ook op het gebied van simulaties.

·

toetsing docentonafhankelijker te maken.
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·

meer aandacht te schenken aan het ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden.

·

waar mogelijk gebruik te maken van Engelstalige studieboeken en vakliteratuur.

·

aard, omvang en kwaliteit van stages en stageverslagen zorgvuldig te bewaken.

·

in navolging van de opleidingen van INHOLLAND en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden te
streven naar een convenant met de Vereniging voor Statistiek en Operations Research. De
studenten van deze twee opleidingen ontvangen bij het afstuderen namens deze vereniging
tevens het diploma Statistisch Analist A.

·

zorg te dragen voor een heldere en goed begeleide selectie- en verwijzingsprocedure in het
eerste studiejaar.

De commissie adviseert de hogescholen om:
·

voldoende middelen beschikbaar te stellen om een effectief PR-beleid te voeren teneinde meer
studenten Bedrijfswiskunde binnen te halen. Het gaat immers om een opleiding die duidelijk in
een maatschappelijke behoefte voorziet.

·

te waarborgen dat ook bij eventuele reorganisaties de kwaliteit en het eigen karakter van de
opleiding behouden blijven.

·

een bijdrage te leveren aan een transparante titulatuur in Nederland door gezamenlijk
eenduidig de titulatuur voor afgestudeerde bedrijfswiskundigen vast te leggen.

·

contacten te leggen met universitaire opleidingen Bedrijfs(wis)kunde teneinde samenwerking
op onderwijs- en onderzoeksgebied te stimuleren en de overstap van studenten te
vergemakkelijken.

De commissie adviseert de HBO-raad om:
·

activiteiten te ontplooien die de bekendheid en de uitstraling van de opleidingen
Bedrijfswiskunde helpen te vergroten.

·

contacten met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) te leggen om belemmeringen bij de
overstap van studenten van universiteit naar hbo en omgekeerd uit de weg te ruimen.
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De opleidingsspecifieke delen
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Hogeschool: Hogeschool van Amsterdam
Opleiding:
Visitatiedata:

Bedrijfswiskunde
27 en 28 mei 2003

Inleiding
De opleiding Bedrijfswiskunde van de Hogeschool van Amsterdam wordt sinds studiejaar 20002001 verzorgd binnen het technische Instituut Bedrijfskunde en Logistiek. De opleiding is ingedeeld bij het Hoger Technisch Onderwijs, maar ontstaan als een beroepenvariant van de opleiding
tot leraar Wiskunde en Informatica van de Educatieve Faculteit Amsterdam. Deze variant is in 1993
gestart.
In het studiejaar 2000-2001 is de opleiding met opleidingscoördinator en docententeam van de
Educatieve Faculteit Amsterdam (EFA) verhuisd naar het Instituut Bedrijfskunde en Logistiek. Het
daarop volgende studiejaar zijn alle docenten terug naar de EFA gegaan. De opleidingscoördinator
geeft met ingang van studiejaar 2001-2002 met een compleet nieuw docententeam gestalte aan de
opleiding Bedrijfswiskunde binnen het Instituut Bedrijfskunde en Logistiek.
Het Instituut Bedrijfskunde en Logistiek telt vier opleidingen. Per 1 september 2002 staan in
totaal 711 studenten ingeschreven waarvan 120 studenten bij de voltijdopleiding Bedrijfswiskunde. In 1998 is besloten de deeltijdopleiding Bedrijfswiskunde af te bouwen.
De docentenformatie voor het totale instituut bedraagt 35 fte waarvan 2,4 fte het opleidingsteam
Bedrijfswiskunde vormt. De docent/studentratio bedraagt 1:46. Het opleidingsteam bestaat uit
vijf leden en verzorgt het merendeel van het onderwijsprogramma.
De hiërarchische zeggenschap berust - conform het beleid van de Hogeschool van Amsterdam - bij
de instituutsdirecteur en de operationele en functionele zeggenschap bij de opleidingscoördinator.
De hogeschool streeft ernaar - in overeenstemming met haar besturingsfilosofie van resultaatverantwoordelijk management - om de resultaatverantwoordelijkheid mede bij het opleidingsteam
te leggen. Zoals in het zelfevaluatierapport ‘De Amsterdamse Bedrijfswiskundige’ (januari 2003) is
verwoord zijn de opleidingsteams in deze visie bevoegd en verantwoordelijk voor het onderwijs.
Docenten voeren het vastgestelde beleid (kwantitatieve en kwalitatieve doelen) uit. Zij zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van het curriculum, de begeleiding van de studenten, het
slagingspercentage en de innovatie binnen de opleiding.
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Overzicht van de oordelen
In het schema zijn de oordelen weergegeven zoals deze in de evaluatievragen in de tekst zijn terug
te vinden.
Par.

Goed

Vold.

1.1

Heeft de opleiding zicht op de ontwikkelingen in werkveld en beroep?

X

1.2

Heeft de opleiding een didactisch verantwoorde visie op het (eigen) onderwijs?

X

1.3

Is er adequaat beleid voor implementatie van deze visie?

X

2.1

Zijn de door de opleiding geformuleerde beoogde eindkwalificaties deugdelijk?

X

2.2

Komen de beoogde eindkwalificaties voldoende in het onderwijs aan bod?

2.3

Is het onderwijs praktijkgericht en actueel?

X

2.4

Voldoet het onderwijs aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs?

X

X

2.5

Is het onderwijs samenhangend?

X

3.1

Is het onderwijs uitdagend en activerend?

X

3.2

Sluit het onderwijs aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en
ervaringen van instromende studenten?

X

3.3

Worden studenten in het eerste jaar effectief geselecteerd en doorverwezen?

X

3.4

Worden studenten tijdens de studie adequaat begeleid en geïnformeerd?

X

3.5

Wordt een vlotte doorstroom van studenten mogelijk gemaakt?

X

4.1

Levert de opleiding afgestudeerden die naar tevredenheid functioneren in het
beoogde werkveld?

4.2
4.3

Onv.

X

Wordt gewaarborgd dat afgestudeerden voldoen aan beoogde kwalificaties?

X

Is de opleiding gericht op het bereiken van een aanvaardbaar kwantitatief
rendement?

X

5.1

Zijn er structurele relaties met het (internationale) werkveld?

X

5.2

Zijn inrichting en structuur van de organisatie bevorderlijk voor de gewenste
onderwijskwaliteit?

X

5.3

Is de opleidingscultuur bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

X

5.4

Is het personeelsbeleid bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

X

5.5

Zijn de faciliteiten adequaat?

5.6

Is het beleid gericht op een gezonde bedrijfsvoering?

X

6.1

Is er sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit?

X

6.2

Is er vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?

6.3

Bestaat er vertrouwen in de implementatie van de verbeterplannen die de
zelfevaluatie heeft opgeleverd?

X

nvt
X

Analyse en aanbevelingen
De vier opleidingen Bedrijfswiskunde hebben gezamenlijk op heldere wijze en goed onderbouwd in
de notitie ‘Bedrijfswiskunde in Perspectief’ (oktober 2000) een beroepsprofiel voor bedrijfswiskundigen uitgewerkt en de eindtermen – eisen in termen van kennis, vaardigheden en houding –
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beschreven die aan afgestudeerden van de opleiding gesteld worden. Op grond van haar waarnemingen komt de commissie tot de conclusie dat globaal gesproken de opleiding Bedrijfswiskunde
van de Hogeschool van Amsterdam in voldoende mate aan de criteria zoals beschreven in deze
notitie voldoet en dat de studenten aan het eind van hun studie een redelijke uitgangspositie
hebben voor praktisch werk in het bedrijfsleven of bij de (semi-) overheid.
Binnen de gemaakte keuzen in het onderwijsprogramma zijn zeker een aantal verbeteringen
wenselijk. De commissie adviseert de opleiding om:
·

het curriculum te verbreden. De genoemde toepassingsgebieden in het door de vier opleidingen
gezamenlijk ontwikkelde ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ of de door de opleiding
geformuleerde mogelijkheden in ‘Competentieprofiel Wiskundig ingenieur’ (mei 2003) bieden
daartoe voldoende aanknopingspunten.

·

de omvang van de informaticacomponent in het curriculum uit te breiden.

·

meer geïntegreerd gebruik te maken van softwarepakketten als Maple of Derive door deze voor
het rekenwerk in te zetten.

·

mede in relatie tot projectmatig werk, de begripsvorming in kansrekening te verbeteren en te
verlevendigen door computersimulatie met Excel.

·

inhoud en omvang van de derdejaarsstage te heroverwegen.

·

inhoud en vorm van de wiskundemodulen in het tweede jaar meer op praktische aspecten af te
stemmen.

·

meer druk op de Nederlandse taalverwerving van buitenlandse studenten uit te oefenen.

·

regelmatig een onderzoek onder alumni en hun werkgevers in te stellen naar de mate van
tevredenheid waarin de afgestudeerden in het werkveld functioneren.

·

vorm, inhoud en het niveau van de verschillende toetsvormen systematisch op opleidingsniveau
te bewaken en de toetsing minder docentafhankelijk te maken.

·

de kennis van het werkveld bij docenten op peil te brengen en te houden. De relatie docenten werkveld te stimuleren door alle betrokken docenten in ieder geval bij de stagebegeleiding in
te zetten en zelf stage te laten lopen.

·

verantwoordelijkheden binnen het opleidingsteam vast te leggen in een heldere structuur
inclusief de daarop toegesneden overlegmomenten.
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1

Visie op werkveld en didactiek
1.1 De opleiding heeft een voldoende eigen, dat wil zeggen beredeneerde visie op de
ontwikkelingen in werkveld en beroep.

Bij de start van de opleiding in 1993 heeft de opleiding voor een financieel wiskundig karakter
gekozen en daarmee een sterk accent op de financiële wiskunde gelegd. De bedrijvigheid en ontwikkelingen in de regio op het terrein van commerciële dienstverlening zoals banken en verzekeringsmaatschappijen zijn hierbij doorslaggevend geweest. Deze keuze heeft de invulling van een
eigen beroepsprofiel binnen het landelijke brede kader bepaald dat de vier opleidingen Bedrijfswiskunde gezamenlijk hebben uitgewerkt en vastgelegd in de notitie ‘Bedrijfswiskunde in
perspectief’ (oktober 2000). In deze notitie worden het doel en de mogelijkheden van een hboopleiding Bedrijfswiskunde naar de smaak van de commissie helder en duidelijk beschreven. Het
beroepsprofiel is uitgesplitst naar acht toepassingsgebieden. De opleiding heeft haar visie op
beroep en werkveld in 2002 geactualiseerd naar aanleiding van ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ en
vastgelegd in ‘Opleidingsprofiel Wiskundig Ingenieur’ (februari 2002). Zij kiest niet voor verbreding
door een nadere uitwerking van meerdere toepassingsgebieden maar legt vooralsnog een sterk
accent op de financiële wiskunde en stelt teamgerichtheid en de beroepsrollen van kwantitatief
onderzoeker en adviseur bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum centraal. De commissie heeft
met tevredenheid vastgesteld dat de opleiding de toenemende vraag naar afgestudeerden met een
gedegen wiskundige opleiding op hbo-niveau, die breder inzetbaar zijn, signaleert en zich eind
2003 opnieuw wil beraden over eventuele verbreding. Op het moment van visitatie is het
‘Competentieprofiel Wiskundig ingenieur’ (mei 2003) verschenen. De opleiding ordent hierin de
toepassing vooralsnog naar drie gebieden: de statistische consultancy, de operations research en
de financiële wiskunde. Zij ziet echter binnen het Instituut voor Bedrijfskunde en Logistiek in de
toekomst nog mogelijkheden om het aantal toepassingsgebieden verder uit te breiden. De
commissie is van mening dat de opleiding in haar huidige opzet te smal is en verbreed dient te
worden. Zij vindt de keuze om een duidelijk accent op de financiële wiskunde te leggen
verdedigbaar, mits dit niet ten koste gaat van verdieping in enkele andere toepassingsgebieden
zoals genoemd in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’. De commissie onderschrijft de mogelijkheid dat
de opleiding kan zich ook kan verbreden door meer te profiteren van de huidige positionering
binnen het Instituut voor Bedrijfskunde en Logistiek zoals geformuleerd in ‘Competentieprofiel
Wiskundig ingenieur’ (mei 2003).
1.2 De opleiding heeft een voldoende didactisch verantwoorde visie op het (eigen) onderwijs.
Met de inzet van het ‘nieuwe’ docententeam vanaf studiejaar 2001-2002 vindt ook de omslag naar
de opbouw van een nieuw curriculum plaats. De commissie kan zich vinden in de didactische uitgangspunten van het ‘leren leren’ concept op basis van de visie van de Hogeschool van Amsterdam
en zoals geformuleerd in het zelfevaluatierapport. Uitgangspunt is dat de student in toenemende
mate zijn eigen leerproces stuurt. De docent faciliteert dit leerproces. Vertrekpunt van de
leeractiviteiten zijn de kernvraagstukken uit het beroep. Algemene beroepsvaardigheden vormen een
essentieel onderdeel van het curriculum. Studenten leren in geïntegreerde leer- en werkomge-
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vingen die bestaan uit een fysieke en een virtuele component. Bij de toetsing van studenten zijn
meerdere beoordelaars betrokken. Dit concept wordt uitgewerkt in vijf leerlijnen: een projectlijn,
een theorielijn, een vaardigheidslijn ‘algemeen’, een vaardigheidslijn ‘technisch instrumenteel’ en
een studieloopbaanbegeleidingslijn. Deze leerlijnen dienen in verschillende elkaar aanvullende
vormen van leren te voorzien. Hiermee wil de opleiding tegemoet komen aan de verschillende
leerprocessen en leerstijlen van studenten. De winstpunten van dit concept acht de commissie de
ruime aandacht voor het projectonderwijs en persoonlijke begeleiding. Ook de ontwikkeling van
algemene beroepsvaardigheden zoals mondeling presenteren en het op professionele wijze
schriftelijk rapporteren krijgt binnen het nieuwe concept ruime aandacht. Dit strookt met het
belang dat de commissie aan deze vaardigheden hecht. Zij plaatst hierbij wel de kanttekening dat
een en ander niet ten koste mag gaan van de ‘traditionele kennisoverdracht’. De commissie is van
mening dat, met name in het eerste studiejaar waarin studenten een strenge wiskundige redeneertrant bijgebracht dient te worden, klassikaal onderwijs onmisbaar is.
1.3 De opleiding voert een voldoende adequaat beleid voor de implementatie van de in 1.1 en
1.2 beschreven visies.
De commissie heeft vertrouwen in de verdere implementatie van de voorgenomen verbeterplannen.
Zij heeft een opleiding aangetroffen die duidelijk in beweging is. Het nieuwe team functioneert
sinds studiejaar 2001-2002 en bouwt aan een nieuw curriculum met een nieuw didactisch concept.
De commissie heeft geconstateerd dat de voorgenomen en reeds ingezette veranderingen noodzakelijk zijn om de basiskwaliteit van de opleiding op peil te brengen. Zij is zowel door de
gesprekken die zij gevoerd heeft als door de openhartige zelfanalyse van het team - zoals beschreven in het zelfevaluatierapport - overtuigd geraakt van het feit dat de opleiding zich bewust is
van haar tekortkomingen. Op een aantal punten heeft de opleiding al substantiële verbeteringen
geïmplementeerd waar de commissie veel waardering voor heeft zoals het projectgericht werken,
studieloopbaanbegeleiding en de ruime aandacht voor communicatieve vaardigheden. De opleiding
laat hiermee zien dynamisch en vernieuwend te kunnen zijn.

2

Inhoudelijke relevantie van het huidige onderwijs in het licht van de
beroepsvoorbereiding
2.1 De beoogde eindkwalificaties zijn in voldoende mate deugdelijk geformuleerd.

De commissie acht de beoogde eindkwalificaties deugdelijk geformuleerd. De opleiding baseert
zich op de eindkwalificaties zoals deze door de vier opleidingen Bedrijfswiskunde gezamenlijk
geformuleerd en vastgelegd zijn in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ (oktober 2000). De keuzes die
hierbij gemaakt zijn, worden in deze notitie helder en consequent uitgewerkt. De commissie is
zeer tevreden over de grote mate van consistentie die hierdoor ontstaan is.
De opleiding heeft zich in eerste instantie eerder smal dan breed ontwikkeld. In het verleden is
doelbewust gekozen voor een groot accent op de financiële wiskunde. Inmiddels heeft de
opleiding ‘Het competentieprofiel Wiskundig ingenieur’ (mei 2003) ontwikkeld, waarvoor het
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beroepsprofiel en de eindkwalificaties zoals beschreven in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ als
uitgangspunt zijn gebruikt. Centraal in de opleiding staat de op bedrijfskundige toepassingen
gerichte wiskunde.
De wiskundige ingenieur is in staat om in een diversiteit van situaties problemen te analyseren en
op te lossen middels wiskundige methoden en technieken. De opleiding ordent de toepassing
vooralsnog naar drie gebieden: de statistische consultancy, de operations research en de financiële
wiskunde.
2.2 De beoogde eindkwalificaties komen onvoldoende in het onderwijs aan bod.
De commissie heeft vastgesteld dat de beoogde eindkwalificaties vooralsnog onvoldoende in het
huidige curriculum aan bod komen. De opleiding erkent in het zelfevaluatierapport dat nog niet
alle beoogde eindkwalificaties afgedekt worden. De commissie heeft begrip voor het feit dat
curriculumvernieuwing tijd kost. Zij vraagt zich echter af of in dit proces de juiste keuzes gemaakt
worden. Bij een deel van de theorielijn ziet de commissie geen duidelijke relatie tussen de
beoogde eindkwalificaties en de inhoud van de aangeboden modulen. Vraag is, in hoeverre de
opleiding dit onderkent omdat de commissie wat de theorielijn betreft geen voornemen tot
bijstelling is tegengekomen.
Het ‘Opleidingsprofiel Wiskundig Ingenieur’ (februari 2002) zoals samengevat in het zelfevaluatierapport beoogt een uitsplitsing naar de kennisdomeinen: statistiek, financieel management,
database marketing, cryptologie, wiskundige softwareontwikkeling en logistiek en planning maar
is als zodanig nog niet herkenbaar in het huidige curriculum. De commissie heeft alleen
substantiële bijdragen op het gebied van de wiskundige technieken, financiële wiskunde en
statistiek teruggevonden. De onderdelen wiskundige softwareontwikkeling, logistiek en planning
ontbreken vrijwel geheel.
Kijkend naar in de studiegids 2002-2003 ‘Wiskundig Ingenieur’ waarin staat dat de opleiding vier
centrale vakgebieden bestrijkt: wiskundige technieken, operations research, statistiek en
informatica constateert de commissie dat ook deze belofte onvoldoende wordt waargemaakt. De
omvang van de informaticacomponent acht de commissie te klein. De commissie is van mening dat
de kwalificatie: ‘de bedrijfswiskundig ingenieur kan wiskundige technieken in een computerprogramma implementeren’ alleen met de tweedejaars module ‘Webpagina’s’ in onvoldoende mate
gerealiseerd wordt. Ook vindt zij dat operations research en statistiek meer aandacht dienen te
krijgen. Operations research komt nu slechts in één project en één module (2 studiepunten) aan
de orde en is - net als statistiek - qua omvang en diepgang erg mager. Wat de toegepaste
wiskunde betreft, mist de commissie aandacht voor computersimulatie en discrete wiskunde.
Ruimte voor deze onderdelen kan vrijgemaakt worden door minder studiepunten aan de beide
stages en afstudeeropdracht (50 studiepunten) toe te kennen. De beloning is op dit punt niet in
evenwicht met de te leveren prestatie. Bij statistiek wil de commissie nog het gebruik van SPSS in
heroverweging geven. Bij kansrekening kunnen eenvoudige simulatieopdrachten in Excel een
belangrijke bijdrage leveren aan begripsvorming en stimuleren tot zelfwerkzaamheid.
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De analysecomponent is naar de smaak van de commissie te zwaar aangezet voor een opleiding tot
bedrijfswiskundige, zowel qua inhoud als qua omvang. De opleidingscoördinator en de docenten
hebben de commissie op dit punt niet van mogelijke voordelen kunnen overtuigen. De commissie
heeft de indruk dat de invulling van de theorielijn soms nog teveel door de persoonlijke voorkeuren van docenten bepaald wordt. Een voorbeeld is het nogal omvangrijke programmaonderdeel
‘Dynamische Modellen’ in het tweede studiejaar. Uit de gesprekken met de studenten blijkt dat zij
dit onderdeel als erg theoretisch ervaren. De commissie is van mening dat hierin - met alle respect
voor het hoge niveau van de huidige module - lineaire algebra, differentiaalvergelijkingen en
numerieke wiskunde op een praktische wijze gezamenlijk aan de orde dienen te komen. Een
geïntegreerde aanpak waarin een softwarepakket (Matlab of Derive) centraal staat voor het
doorrekenen van numerieke problemen uit de beroepspraktijk verdient naar de mening van de
commissie een hogere prioriteit te hebben dan een diepgaande theoretische verhandeling.
Wat het studiemateriaal betreft is de commissie niet te spreken over het feit dat bij veel modulen
met eigen dictaten in plaats van met kwalitatief vaak betere studieboeken gewerkt wordt.
Studiemateriaal in de Engelse taal ontbreekt vrijwel volledig. De opleiding besteedt wel ruime
aandacht aan Engels in het studieprogramma (8 studiepunten). Uit de gesprekken met de
studenten is de commissie gebleken dat zij de voordelen van het gebruik van Engelse boeken
onderkennen - vrijwel alle nieuwe vakliteratuur verschijnt in het Engels - en het gebruik van
boeken in plaats van dictaten zouden waarderen.
2.3 Het onderwijs is voldoende praktijkgericht en voldoende actueel.
De commissie oordeelt positief over de manier waarop de studenten met actuele praktijksituaties in
aanraking worden gebracht via gastcolleges en stagepresentaties in de modulen ‘Beroepsoriëntatie’ in
het eerste en tweede studiejaar. Ook het recent ontwikkelde projectonderwijs met als voorbeeld het
uitstekende project ‘Global Oil’ levert een belangrijke bijdrage aan praktijkgericht onderwijs. De
commissie onderschrijft dat de ingezette onderwijsvernieuwing hier haar vruchten afwerpt.
De commissie heeft met tevredenheid vastgesteld dat de criteria voor stage en afgestudeeropdracht in het vierde studiejaar zijn aangescherpt, zie ‘Handleiding Stage/Afstudeerproject’
(september 2002). Haar belangrijkste kritiekpunt bij de ter inzage gelegde stageverslagen en
afstudeeropdrachten is het ontbreken van een duidelijke probleemstelling of opdrachtformulering.
Dit kritiekpunt betreft ook de derdejaarsstage. De studenten met wie de commissie gesproken
heeft geven aan dat de derdejaars stage vooral in het teken van een kennismaking met het
bedrijfsleven staat. De leerdoelen zoals vermeld in de studiegids 2002-2003 ‘Wiskundig Ingenieur’
zijn naar de mening van de commissie te ruim geformuleerd. Doelen en omvang (20 studiepunten)
van deze stage dienen herzien te worden.
Het feit dat alle docenten pas sinds twee jaar bij deze opleiding betrokken zijn en geen
achtergrond in het bedrijfsleven hebben, is een punt van aandacht. De commissie mist in dit
verband concrete maatregelen om de kennis van het werkveld bij docenten op peil te brengen en te
houden. Een aanbeveling is ook op dit punt de praktijkgerichtheid van de opleiding te bevorderen
door de relatie docenten - werkveld te stimuleren door alle betrokken docenten in ieder geval bij
de stagebegeleiding in te zetten of zoals tijdens de visitatie geopperd is, door zelf stage te lopen.
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2.4 Het onderwijs voldoet in voldoende mate aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs.
De commissie is van mening dat de opleiding voldoet aan het niveau van hoger beroepsonderwijs
ondanks het feit dat de praktijkgerichtheid van de opleiding op onderdelen zeker verbeterd kan
worden, zoals aangegeven in 2.2. Met name door de onderwijsvernieuwing die de laatste twee
studiejaren in gang is gezet, scoort de opleiding voldoende op het merendeel van de tien
generieke kernkwalificaties. Daarnaast heeft de commissie de tevredenheid van de vertegenwoordigers van het werkveld met wie zij gesproken heeft in haar oordeel meegenomen.
Brede professionalisering:
De opleiding bevindt zich op dit punt in transitie. Zoals aangegeven in 2.2 dient de opleiding haar
profilering scherper aan te zetten en haar beloften - wat betreft de realisatie van de eindkwalificaties bij de gekozen toepassingsgebieden - ook door aanpassing van de theorielijn waar te
maken. De vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie gesproken heeft geven aan
dat de studenten over het algemeen over voldoende kennis en vaardigheden beschikken en naar
tevredenheid binnen hun bedrijf kunnen functioneren.
Multidisciplinair werken:
De aard van het beroep vraagt om een multidisciplinaire aanpak: een bedrijfsprobleem (dat zich in
een ander vakgebied voordoet) wordt vertaald in een bedrijfswiskundig probleem (mathematische
modellering) en wordt na oplossing weer terugvertaald in praktische termen. De commissie onderschrijft dat dit via het projectonderwijs op een uitstekende manier gestimuleerd wordt. Zij is van
mening dat zowel de stage als de afstudeeropdracht een belangrijke bijdrage aan dit leerproces
zou kunnen leveren. In hoeverre de aangescherpte criteria hier een bijdrage aan gaan leveren, heeft
de commissie nog niet vast kunnen stellen. ‘Handleiding Stage/Afstudeerproject’ (september 2002).
Wetenschappelijke toepassing:
Zoals in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ staat: bedrijfswiskundigen worden niet opgeleid om
zelfstandig fundamenteel onderzoek te doen. Het curriculum voorziet niet in het aanleren van
algemene methodologische onderzoeksvaardigheden. In de opleiding wordt in de projecten wel
aandacht besteed aan de toepassing van relevant wetenschappelijk onderzoek.
Transfer en brede inzetbaarheid:
De vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie gesproken heeft, zijn over het
algemeen positief over de inzetbaarheid van afgestudeerden en studenten die als stagiaire in hun
bedrijf hebben gewerkt. De commissie wil bij dit punt als aanbeveling meegeven het lidmaatschap
van de opleidingsadviesraad in overeenstemming te brengen met de gekozen toepassingsgebieden
en zo de inbreng van vertegenwoordigers van verschillende branches veilig te stellen.
Creativiteit en complexiteit in handelen:
De opleiding gaat er vanuit dat creatief handelen in complexe situaties in projecten in voldoende
mate geoefend wordt. De student krijgt daarna de gelegenheid - bij de afstudeeropdracht - zich in
de praktijk te bewijzen.
Probleemgericht werken:
Een bedrijfswiskundige werkt probleemgericht. De stelling dat bij deze groep hbo’ers het
probleemanalyserende vermogen duidelijk beter ontwikkeld is dan bij afgestudeerden van andere
kwantitatief gerichte opleidingen wordt ook hier door de vertegenwoordigers van het werkveld
met wie de commissie gesproken heeft, bevestigd.
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Methodisch en reflectief denken en handelen:
De commissie heeft in eerste instantie op dit punt haar bedenkingen. Het dient in de stageverslagen en de verslaglegging van het werken in projectgroepen geïntegreerd te zijn en zichtbaar
gemaakt te worden. De opleiding geeft aan dat hier inmiddels ruim aandacht aan besteed wordt
door de invoering van de algemene vaardighedenlijn.
Sociaalcommunicatieve bekwaamheid:
Uit de gesprekken met de vertegenwoordigers van het werkveld en afgestudeerden blijkt dat de
opleiding tot voor kort onvoldoende aandacht heeft besteed aan het ontwikkelen van
communicatieve vaardigheden met name aan het mondeling presenteren en het op professionele
wijze schriftelijk rapporteren. De commissie onderschrijft het laatste uit eigen ervaring: de
presentatie van de stageverslagen kan in veel gevallen professioneler. Zij heeft echter tot
tevredenheid vast kunnen stellen dat de opleiding verbetermaatregelen op dit punt heeft
genomen. Eerste en tweedejaars studenten geven aan dat iedere student in het kader van de
modulen ‘Algemene Vaardigheden’ per blok tenminste één of twee presentaties verzorgt. Het
professioneel schriftelijke rapporteren is - onder andere op advies van de Opleidingsadviesraad onderwerp van beoordeling geworden. Het verslag over het afstudeerproject dient sinds februari
2003 aan de regels te voldoen die de opleiding in ‘Handleiding Stage/Afstudeerproject’ heeft
vastgelegd. De commissie heeft nog niet vast kunnen stellen hoe dit in de praktijk uitpakt.
Basiskwalificatie managementfuncties:
Zoals ook in het zelfevaluatierapport wordt aangegeven, krijgt dit aspect geen expliciete aandacht
in de opleiding.
Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid:
Komt niet expliciet aan de orde in de opleiding
2.5 Het onderwijs is voldoende samenhangend.
De commissie is van mening dat de opleiding met de ingezette vernieuwing van het curriculum wat
de samenhang in het onderwijsprogramma betreft, op de goede weg is. Zij heeft er vertrouwen in
dat de geïmplementeerde leerlijnenstructuur voor meer verticale samenhang zal zorgen. Door het
onderwijs per blok rondom een project te organiseren wordt de horizontale samenhang bevorderd.
Daarnaast kan het inzicht van studenten in de samenhang van het programma toenemen door het
formuleren en communiceren van expliciete fasedoelen, zoals de opleiding zich heeft voorgenomen.
De afgestudeerden zien een duidelijke relatie tussen de theorie en de praktijk hoewel zij het eerste
en tweede studiejaar in eerste instantie als onsamenhangend hebben ervaren mede door het
ontbreken van projectonderwijs in hun tijd.
Ook wat de wisselwerking en samenhang tussen instituutscomponent en praktijkcomponent
betreft heeft de opleiding zelf al geconstateerd dat verbetering gewenst is. Deze conclusie wordt
ondersteund door de ‘STEM enquête’ (2002) en de afgestudeerden met wie de commissie gesproken
heeft. Zij geven aan voorstander te zijn van duidelijke eisen aan stageplaats, afstudeeropdracht en
verslaglegging. Dit zal de student meer feedback opleveren en zijn leerproces ten goede komen. De
commissie heeft met tevredenheid vastgesteld dat de opleiding met ingang van februari 2003 een
nieuwe ‘Handleiding Stage/Afstudeerproject’ heeft ingevoerd.
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3

Didactiek en begeleiding in het huidige onderwijsproces
3.1 Het onderwijs is voldoende uitdagend en activerend.

De commissie heeft duidelijke aanwijzingen dat de opleiding zich inspant om het uitdagende en
activerende karakter van het onderwijs te verbeteren. De invoering van het projectgerichte
onderwijs in de propedeuse acht zij een belangrijke stap in de goede richting. Daarnaast heeft zij
met tevredenheid vastgesteld dat er inmiddels ook projecten voor het tweede en derde studiejaar
zijn ontwikkeld die met ingang van het nieuwe studiejaar ingevoerd worden.
De studiebelasting die de studenten ervaren, acht de commissie ook een indicatie voor de mate
waarin de opleiding activerend en uitdagend is. De studenten met wie zij gesproken heeft, geven
te kennen dat die best wat opgevoerd kan worden. Onder andere door het aantal contacturen uit
te breiden: “Je gaat weinig naar school, je hebt veel vrije tijd.” Studenten geven te kennen met
name meer tijd aan het uitvoeren van toepassingsgerichte opdrachten te willen besteden maar
hebben anderzijds ook behoefte aan meer frontaal klassikaal onderwijs in het eerste studiejaar in
een module als wiskundige analyse. Ook de vertegenwoordigers van het werkveld en de
afgestudeerden geven aan dat de opleiding wel wat ‘pittiger’ kan. De alumni denken daarbij vooral
aan verdieping in de kansrekening en meer statistiek. De lage studiebelasting wordt bevestigd in
de ‘STEM enquête 2002’. Hieruit blijkt dat de studenten veel minder tijd aan hun studie besteden
dan er nominaal voor staat: gemiddeld hoogstens 20 uur per week blijkt eerder regel dan
uitzondering te zijn. In vergelijking met de enquêtes van de voorgaande jaren gaat het hier om een
stijgende trend. De commissie is van mening dat dit om de maatregelen vraagt die de studenten
zelf aangeven: meer contacturen voor basiswiskunde en begeleiding bij het in groepjes uitvoeren
van toepassingsgerichte opdrachten.
3.2 Het onderwijs sluit voldoende aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en
ervaringen van instromende studenten.
De commissie is van oordeel dat het onderwijs goed aansluit op het havo-niveau. Een positief punt
in dit verband acht zij het aanbod van het studieonderdeel ‘Wiskunde 0’ waarmee alle instromers
op het havo-niveau wiskunde B1 en B2 gebracht kunnen worden. Minder tevreden is zij wat de
aansluiting voor vwo’ers betreft. Voor deze instromers heeft de opleiding geen verkorte leerwegen
ontwikkeld. Zij kunnen individueel vrijstellingen aanvragen. Belangrijk nadeel hierbij is dat
vrijstellingen niet tot studieversnelling leiden omdat er roostertechnisch geen rekening gehouden
wordt met het feit dat eerstejaars ook tweedejaarsvakken kunnen volgen.
De opleiding kent in toenemende mate instroom van buitenlandse studenten met een geheel of
gedeeltelijk afgeronde universitaire opleiding Wiskunde in het land van herkomst. In 2001 betreft
het 19 procent van de totale studentenpopulatie. De opleidingscoördinator verzorgt de intake van
deze studenten en stelt in overleg met de student een verkort studieprogramma vast.
De commissie is zeer te spreken over de speciale aandacht die op instituutsniveau aan de instroom
en begeleiding van allochtone studenten besteed wordt in het kader van het project Color-IT.
Zorglijk acht de commissie het feit dat allochtone studenten moeite blijven houden met het zich
mondeling en schriftelijk presenteren. Dit ondanks de instroomeis, zoals vastgelegd in artikel 5.2
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van de ‘Onderwijs- en examenregeling 2002-2003’, het Nederlands op NT2-niveau te beheersen en
ondanks de door de hogeschool verzorgde steunlessen taalbeheersing Nederlands. Het probleem
komt vooral aan het licht bij het verwerven van een stageplaats. De taalbeheersing blijkt dan
onvoldoende om goed in de beroepspraktijk te kunnen functioneren. De commissie adviseert de
opleiding de instroomeisen op dit punt in heroverweging te nemen.
3.3 Studenten worden in het eerste jaar voldoende (effectief) geselecteerd en doorverwezen.
De commissie is van mening dat de opleiding wat betreft het effectief selecteren en doorverwijzen
van studenten de goede weg heeft ingeslagen. Aanwijzingen hiertoe zijn de met ingang van studiejaar 2002-2003 ingevoerde studieloopbaanbegeleiding, het deficiëntieprogramma ‘Wiskunde-0’ en
het voornemen om aan het bindend afwijzend studieadvies ook inhoudelijke eisen te koppelen.
Studenten worden hierdoor verplicht een aantal kernonderdelen binnen twee jaar met een
voldoende af te sluiten. Met name dit laatste acht de commissie een goede zaak temeer daar de
hierbij genoemde kernonderdelen: ‘Analyse’, ‘Vectormeetkunde’ en ‘Matrixrekenen’, door sommige
studenten met wie de commissie gesproken heeft, als moeilijk ervaren worden. Deze maatregel in
combinatie met een studieloopbaanbegeleider die - op basis van de Volg+ gegevens - tijdig
signaleert wanneer de studieresultaten van de student achterblijven en hem oproept voor een
gesprek, acht de commissie voldoende om er voor te zorgen dat de juiste studenten geselecteerd
worden.
De commissie acht het in studiegids vermelde ‘Heroriëntatieproject’ een goed initiatief mits hier
door de studieloopbaanbegeleiders naar verwezen wordt. Onder het motto ‘de juiste student de
juiste opleiding laten kiezen’ verzorgen de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van
Amsterdam samen een heroriëntatietraject voor studenten die in de propedeuse ontdekken toch
niet de goede studie gekozen te hebben. Ook het Studievoorlichtingscentrum met informatie over
de verschillende studiemogelijkheden aan de hogeschool en daarbuiten wil de commissie in dit
verband als pluspunt noemen.
3.4 Studenten worden tijdens de studie voldoende begeleid en geïnformeerd.
De commissie acht de begeleiding en informatievoorziening voldoende. De studenten met wie de
commissie gesproken heeft, hebben waardering voor de inzet en toegankelijkheid van de docenten.
De kleinschaligheid van de opleiding maakt dat de informatievoorziening en de studiebegeleiding dankzij de korte communicatielijnen - in de informele sfeer plaatsvinden.
De studiebegeleiding krijgt met ingang van studiejaar 2002-2003 een formeler karakter door de
invoering van de studieloopbaanbegeleidingslijn, te beginnen in de propedeuse. De opleiding sluit
hiermee aan bij het instituutsbeleid. Studieloopbaanbegeleiding voorziet in een terugkoppeling
van de studieresultaten, studievoortgang en inhoudelijke reflectie en feedback op het leerproces
van de student. De inhoud is toegesneden op de verschillende studiefasen.
In februari 2003 is de nieuwe ‘Handleiding Stage/Afstudeerproject’ verschenen. Tot dat tijdstip acht
de commissie de stagebegeleiding en beoordeling onder de maat. Uit gesprekken met de studenten
en afgestudeerden blijkt dat contact met de docentbegeleider alleen op verzoek van de
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stagelopende student plaats heeft gevonden en dat er nauwelijks van feedback sprake is geweest.
Zoals vermeld in de nieuwe ‘Handleiding Stage/Afstudeerproject’ geschiedt de begeleiding door de
docentbegeleider en de bedrijfsbegeleider. De commissie is positief over de nieuwe regelgeving en
het feit dat het aantal docentbegeleiders uitgebreid is. De docentbegeleider is expliciet aangewezen om de kwaliteit van de stage te bewaken. Met name dit laatste acht de commissie een goede
zaak.
3.5 De opleiding maakt een vlotte doorstroom van studenten voldoende mogelijk.
De commissie heeft geconstateerd dat de omvang van de studielast en de organisatie van het
studieprogramma een vlotte doorstroom mogelijk maken. De uitslag van de tentamens is snel
bekend, de tentamens sluiten aan op de behandelde stof en er zijn voldoende herkansingsmogelijkheden vertellen de studenten met wie de commissie gesproken heeft.
Een aandachtspunt in dit verband is het bij 3.2 genoemde feit dat vwo’ers de studie niet kunnen
versnellen omdat het rooster hier niet op ingericht is. De commissie acht dit een gemiste kans.
De nieuwe ‘Handleiding Stage/Afstudeerproject’ voorziet niet in regelgeving ten aanzien van stages
in het buitenland. Stages worden maar incidenteel in het buitenland gelopen. De commissie heeft
geen signalen ontvangen dat deze stages tot studievertraging leiden.

4

Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
4.1 De opleiding levert afgestudeerden af die in voldoende mate naar tevredenheid
functioneren in het beoogde werkveld.

De commissie heeft vastgesteld dat de vertegenwoordigers van het werkveld met wie zij gesproken
heeft over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de afgestudeerden. Het gaat hier met
name om vertegenwoordigers uit het actuariële werkveld. Zij waarderen de wiskundige achtergrond
en het analytisch vermogen van de studenten en afgestudeerden.
De afgestudeerden zijn redelijk tevreden over de genoten opleiding. Lacunes worden gesignaleerd
op het terrein van de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en de statistiek. Door
de implementatie van Algemene vaardigheden in de eerste drie studiejaren heeft de opleiding wat
betreft het eerste punt het curriculum inmiddels aangepast.
De commissie plaatst bij deze paragraaf een kanttekening omdat zij zich geen compleet beeld
heeft kunnen vormen van de mate waarin het werkveld tevreden is over het functioneren van de
afgestudeerden. Representatief onderzoek onder alumni ontbreekt. Bedrijfsbegeleiders worden
niet bevraagd. De commissie acht nader onderzoek op dit punt gewenst.
4.2 De opleiding waarborgt in onvoldoende mate dat afgestudeerden voldoen aan beoogde
kwalificaties.
De commissie acht de tot nu toe vigerende regelingen met betrekking tot de derde- en vierdejaars
stage en de kwaliteit van een groot deel van de stageverslagen aanleiding voor een onvoldoende.
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De oorzaak ligt in het feit dat er tot nu toe nauwelijks een serieuze beoordeling van de stageverslagen door de stagebegeleider van de opleiding plaats heeft gevonden. In de verslagen die de
commissie heeft ingezien, ontbreekt vaak een duidelijke probleemstelling of opdrachtformulering.
Ook is de schriftelijke presentatie in veel gevallen onprofessioneel. De commissie is van mening dat
het niveau van de stages en afstudeeropdrachten omhoog moet. Zij wordt hierin gesteund door de
opmerkingen van de vertegenwoordigers van het werkveld, de afgestudeerden en de studenten met
wie zij gesproken heeft. In dit kader acht zij de inmiddels genomen maatregelen om stageplaatsen
vooraf te bezoeken en te keuren en de stage achteraf te evalueren absoluut noodzakelijk. Een
aanbeveling is de nieuwe regels uit te breiden met de eis de verslaglegging van de afstudeeropdracht door een tweede docent-lezer te laten beoordelen om zo in de toekomst het niveau van
de opdracht, de begeleiding en de prestatie van de student voldoende te waarborgen.
Toetsing geschiedt door schriftelijke tentamens, werkstukken en presentaties en behoort tot de
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke docenten. Op het moment van visitatie voorziet de opleiding
niet in een systematische bewaking van vorm, inhoud en niveau van de verschillende toetsvormen
afgestemd op de doelen die de opleiding met de betreffende module wil bereiken. De opleidingscoördinator bewaakt de toetsing middels intercollegiaal overleg. De commissie acht een meer formele
regeling wenselijk zodat toetsing minder docentafhankelijk wordt en de opleiding meer zicht krijgt op
de kwaliteit van de toetsing in relatie tot de geformuleerde leerdoelen. De opleiding sluit dan ook
beter aan bij het ‘leren leren’ concept van de Hogeschool van Amsterdam zoals beschreven in het
zelfevaluatierapport: “bij toetsing van studenten zijn meerdere beoordelaars betrokken.”
4.3 De opleiding is voldoende gericht op het bereiken van aanvaardbaar kwantitatief rendement.
De commissie is van mening dat de opleiding voldoende inspanningen verricht die gericht zijn op
het bereiken van een aanvaardbaar kwantitatief rendement. De uitval is relatief hoog. Er zijn
concrete verbeteracties in gang gezet met ingang van studiejaar 2002-2003, met name op het punt
van de studieloopbaanbegeleiding. Het is nog te vroeg om hier effecten van te verwachten.
Bij de aanvaardbaarheid van het kwantitatieve rendement van de opleiding stelt de commissie de
vraag in hoeverre de hogeschoolbreed vastgestelde streefcijfers en regelingen voor deze opleiding met name in het licht van de kleinschaligheid - haalbaar en dus werkbaar zijn.

5

Organisatie en randvoorwaarden
5.1 Er zijn voldoende structurele relaties met het (internationale) werkveld.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding over structurele relaties met het werkveld
beschikt. Er is een Opleidingsadviesraad die tweemaal per jaar bijeen komt. Daarnaast wordt
geïnvesteerd in het opzetten van een relatienetwerk van bedrijfsbegeleiders, opdrachtgevers van
projecten en gast- of praktijkdocenten. De commissie adviseert in het kader van de
curriculumverbreding de Opleidingsadviesraad uit te breiden met vertegenwoordigers van alle voor
de opleiding relevante toepassingsgebieden in het werkveld.
De vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie gesproken heeft en die tevens
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zitting hebben in de Opleidingsadviesraad, geven aan dat de opleiding positief met suggesties voor
verbeteringen omgaat. De nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied komen aan de orde via de gastcolleges.
Gelet op de keuze van de opleiding om de actuariële wiskunde in het programma te accentueren
raadt de commissie de opleiding aan te overwegen om een structureel contact met de brancheorganisatie Actuarieel Genootschap tot stand te brengen.
5.2 De inrichting en de structuur van de organisatie zijn onvoldoende bevorderlijk voor de
gewenste onderwijskwaliteit.
De commissie heeft vastgesteld dat de structuur van de organisatie op papier goed in elkaar zit. De
hiërarchische zeggenschap berust - conform het beleid van de Hogeschool van Amsterdam - bij de
instituutsdirecteur en de operationele en functionele zeggenschap bij de opleidingscoördinator. De
hogeschool streeft ernaar - in overeenstemming met haar besturingsfilosofie van resultaatverantwoordelijk management - om de resultaatverantwoordelijkheid mede bij het opleidingsteam te
leggen. Teams van docenten zijn in deze visie bevoegd en verantwoordelijk voor het onderwijs.
Docenten voeren het vastgestelde beleid (kwantitatieve en kwalitatieve doelen) uit. Zij zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van het curriculum, de begeleiding van de studenten, het
slagingspercentage en de innovatie binnen de opleiding.
De opleiding Bedrijfswiskunde is een kleinschalige opleiding. Het team bestaat uit vijf docenten
die samen 2,5 fte opvullen en sinds twee jaar in deze samenstelling aan de opleiding verbonden is.
De omvang van de aanstellingen is bij drie van de vijf docenten zeer beperkt. De docenten geven
aan dat de opleidingscoördinator op basis van ‘bilaterale collegiale toetsingen’ de beslissingen
neemt en het beleid maakt in overleg met de instituutsdirecteur. Er vindt op opleidingsniveau dan
ook weinig gestructureerd overleg plaats: ‘we hebben direct contact, we zitten samen op één
kamer, we zijn een kleine opleiding en dienen efficiënt met de tijd om te gaan.’ Frictiepunt acht de
commissie uitvoering van beleid dat niet door alle betrokkenen in gelijke mate wordt ondersteund.
Het zelfevaluatierapport stipt in dit verband de omslag aan, die docenten onlangs hebben gemaakt
van redelijk autonoom opererende docenten naar leden van een resultaatverantwoordelijk team
met een deels nieuw en uitgebreid takenpakket. De commissie vraagt zich af in hoeverre de
docenten van de opleiding al als een team functioneren dat een gezamenlijk resultaat voor ogen
staat en dat daar op afgerekend wenst te worden. Het lijkt de commissie noodzakelijk - om de
bovengenoemde omslag soepel te laten verlopen - hier gezamenlijk als team, toch regelmatig
gestructureerd bij stil te staan. Als concreet voorbeeld van de gevolgen van een autonome taakopvatting in het recente verleden noemt zij het gebrek aan eisen aan de kwaliteit van stageplaatsen en
afstudeeropdrachten.
5.3 De opleidingscultuur is in voldoende mate bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit.
De commissie heeft vastgesteld dat de opleidingscultuur in voldoende mate bevorderlijk is voor de
gewenste onderwijskwaliteit. De studenten met wie de commissie gesproken heeft, waarderen de
toegankelijkheid van de docenten. De kleinschaligheid van de opleiding zorgt voor een informele
organisatiecultuur. Docenten benadrukken de korte communicatielijnen en het feit dat zij met
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plezier bij de opleiding werken. Aan de beroepsgerichtheid wordt gewerkt door de innovatie van
het curriculum en de uitbouw van een relatienetwerk van bedrijfsbegeleiders, opdrachtgevers van
projecten en gast- of praktijkdocenten. De opleiding heeft oog voor de problemen van
buitenlandse en allochtone studenten en biedt naar vermogen ondersteuning bij de studie. Een
concreet voorbeeld is de door de opleiding geboden oplossing aan allochtone studenten die
moeilijk een stageplaats vinden om een opdracht binnen de hogeschool te vervullen onder
begeleiding van twee docenten van het opleidingsteam.
5.4 Het personeelsbeleid is in voldoende mate bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit.
De commissie heeft vastgesteld dat het personeelsbeleid in voldoende mate bevorderlijk is voor de
gewenste onderwijskwaliteit. Het instituutshoofd is eindverantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Het instituut werkt met een jaarlijks personeelsplan waarin ook het scholings- en
bijscholingsplan is opgenomen. Functioneringsgesprekken vinden eenmaal per jaar plaats. Sinds
afgelopen jaar is hierbij ook het persoonlijk ontwikkelplan (POP) onderwerp van gesprek.
Uitgangspunt bij dit plan is de verbinding tussen wat de organisatie vraagt en de persoonlijke
doelen van de medewerker. De docenten beamen dat de scholing mede wordt afgestemd op de
persoonlijke wensen.
De commissie heeft met tevredenheid geconstateerd dat in het personeelsplan 2003 prioriteit
wordt gegeven aan scholing van docenten in de nieuwe docentrollen, met name het methodisch
begeleiden van studenten en feedback geven. Ook het functioneren als team en het resultaatverantwoordelijk werken staat op de agenda.
5.5 De faciliteiten zijn in hoge mate adequaat.
De commissie heeft vastgesteld dat de faciliteiten adequaat zijn. De opleiding is gehuisvest in een
centraal gelegen en goed geoutilleerd gebouw. De aankleding en inrichting dragen zondermeer bij
aan een stimulerende studieomgeving. De mediatheek beschikt over een up-to-date collectie
boeken en tijdschriften op het terrein van de bedrijfswiskunde.
Een kanttekening heeft de commissie bij de software die niet geheel aan de meest recente
standaarden voldoet. Het lid van het College van Bestuur heeft de commissie verzekerd dat dit op
korte termijn verbeterd gaat worden.
5.6 Het beleid is in voldoende mate gericht op een gezonde bedrijfsvoering.
In het gesprek met het College van Bestuur heeft de commissie met genoegen vastgesteld dat de
Hogeschool van Amsterdam het belang van specialistische opleidingen onderkent ook wanneer
deze opleidingen niet winstgevend zijn. Het College van Bestuur is zich bewust van het belang en
de betekenis van bedrijfswiskundigen in het werkveld. De kleinschaligheid van de opleiding is wel
een zorgpunt. Een levensvatbare opleiding dient in de opinie van de hogeschool ingebed te zijn in een
groter geheel en over een aantal vaste docenten te beschikken die in staat zijn de opleiding samen te
dragen. Vandaar dat de opleiding bij het Instituut Bedrijfskunde en Logistiek is ondergebracht.
Verhoging van het rendement is voor het College van Bestuur een belangrijk aandachtspunt.
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De commissie is van mening dat de opleiding voldoende inspanningen verricht die gericht zijn op
het bereiken van een aanvaardbaar kwantitatief rendement. Het is nog te vroeg om de resultaten
van het ingezette beleid vast te kunnen stellen.
Een ander aandachtspunt gericht om tot een gezonde bedrijfsvoering te kunnen komen is de verhoging
van de reguliere instroom. De commissie is zeer te spreken over het PR-beleid dat de Hogeschool van
Amsterdam sinds een paar jaar voert. Dankzij de voorlichtingsactiviteiten in het regionale voorgezet
onderwijs hebben de studenten die de commissie gesproken heeft, vrijwel moeiteloos de weg naar de –
in den lande – toch relatief onbekende en kleinschalige opleiding Bedrijfswiskunde gevonden. Zij heeft
er alle vertrouwen in dat deze aanpak tot succes zal leiden, zeker wanneer dit beleid landelijk
navolging krijgt en zo in het kader van het vak ‘Loopbaanoriëntatie’ op middelbare scholen bekendheid
aan de opleiding Bedrijfswiskunde gegeven kan worden.

6

Bewaking en verbetering van kwaliteit
6.1 Er is in voldoende mate sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding binnen een systeem van kwaliteitszorg functioneert. Dit systeem is gekoppeld aan het resultaat verantwoordelijk management en ingebed in de
planning en controlcyclus van de hogeschool. Het instituut stelt jaarlijks een kwaliteitsplan op, op
basis waarvan de instituutsdirecteur afspraken maakt met de opleidingscoördinator en zijn team.
Het gaat om afspraken over de gewenste kwaliteit van het onderwijs en de hoogte van het rendement
van de opleiding. Als input voor de vaststelling van de activiteiten worden gegevens uit de
verschillende hogeschoolbrede en instituutspecifieke evaluatieonderzoeken gebruikt. Een belangrijke
input voor de verbetering van kwaliteit van de opleiding zijn de bevindingen van het werkveld en met
name van de bedrijfsbegeleiders. De commissie mist op dit punt een systematische evaluatie.
De commissie heeft geconstateerd dat op opleidingsniveau veel in de informele sfeer plaatsvindt en
minder gestructureerd dan het in het zelfevaluatierapport beschreven systeem suggereert, (zie 5.2).
Zo behoeft de terugkoppeling van de evaluatiegegevens naar de studenten wellicht aandacht. De
studenten met wie de commissie gesproken heeft, geven aan geen zicht te hebben op wat er in de
opleidingscommissie besproken wordt. Problemen worden vaak al eerder ‘in de wandelgangen’ opgelost, de opleidingscommissie heeft gebrek aan input. Dit kan naar de mening van de commissie ook
liggen aan het feit dat de opleidingscommissie alleen uit studenten is samengesteld.
6.2 Er is [oordeel] vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?
NVT
6.3 Er is voldoende vertrouwen in de implementatie van de concrete verbeterplannen die de
zelfevaluatie heeft opgeleverd.
Het zelfevaluatierapport geeft een realistische beschrijving van de situatie die de commissie heeft
aangetroffen. Over het geheel genomen is de commissie van mening dat de opleiding tot ‘Amster-
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damse Bedrijfswiskundige’ zeker potentie heeft. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in
dat de concrete verbeterplannen die de zelfevaluatie heeft opgeleverd worden geïmplementeerd.
Zij leidt dit af uit de voortvarendheid waarmee inmiddels werk wordt gemaakt van de
onderwijsvernieuwing en de vruchten die dat afwerpt. Dit schept vertrouwen voor de toekomst.

7

Kengetallen

Instroom, uitstroom, ingeschreven, personeel
peildatum
Totaal aantal ingeschreven studenten

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

15

33

66

101

110

31

35

35

1,4

2,1

2,8

Totaal aantal docenten instituut B&L
Omvang docerend personeel in fte
fte/student ratio

1:47

1:42

1:39

6

6

22

30

18

Vooropleiding instroom , havo, in procenten

50

58

58

41

50

Vooropleiding instroom, vwo, in procenten

29

16

13

25

14

Vooropleiding instroom mbo, in procenten

0

11

3

8

3

11

34

Instroom propedeuse, eerste keer hbo

Totaal aantal instromende studenten: ‘instroom opleiding’

17

30

46

Totaal aantal geslaagden

3

8

12

Aantal geslaagden uit prop.instroom ‘eerste keer hbo’

1

1

4

1,8

2,8

3,4

1

4

4

0,9

1,0

1,0

Gemiddelde studieduur geslaagden, in jaren
Aantal studiestakers
Gemiddelde studieduur studiestakers, in jaren
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Hogeschool: Hogeschool INHOLLAND, Diemen
Opleiding:
Visitatiedata:

Bedrijfswiskunde
20 en 21 mei 2003

Inleiding
De opleiding Bedrijfswiskunde in Diemen wordt sinds september 1997 als zelfstandige opleiding
verzorgd binnen de ‘the School of Economics’ (voorheen de unit Economie) van hogeschool
INHOLLAND. Voorloper van deze opleiding was ‘de algemene beroepenvariant Wiskunde en
Informatica’ van de lerarenopleiding Wiskunde die tussen 1985 tot 1997 door de Hogeschool
Holland aangeboden werd.
De opleiding mag een deeltijdopleiding verzorgen. Op het moment van visitatie is dit slechts een
‘slapende’ mogelijkheid. In studiejaar 2000 - 2001 is de opleiding een internationale variant
gestart onder de naam Information Technology.
De opleiding Bedrijfswiskunde is kleinschalig en wordt gekenmerkt door een informele organisatiestructuur. Het studentenaantal schommelde van 1995 tot 1999 tussen de 102 – 112 maar is door
de start van de internationale variant verdubbeld. De docentenformatie bedraagt 6,9 fte, waarvan
5,9 fte verdeeld is over het docententeam Bedrijfswiskunde/Information Technology bestaande uit
12 docenten en 1 fte verdeeld is over 6 ‘overige’ docenten. De docent/student ratio is 1:32. De
inhoudelijke en organisatorische eindverantwoordelijkheid voor de opleiding ligt bij de
opleidingsmanager.
Het visitatiebezoek valt in een periode waarin grote veranderingen binnen INHOLLAND en binnen
de opleiding Bedrijfswiskunde doorgevoerd worden. Voornemen is alle opleidingen van de
hogeschool te clusteren en op basis van het major/minor model vanaf studiejaar 2004-2005 breed
inzetbare en generalistisch onderlegde beroepsbeoefenaren op bachelorniveau op te leiden.
Opleidingen worden geclusterd op basis van inhoudelijke verwantschap. Binnen een cluster ontwikkelen opleidingen gezamenlijk een gemeenschappelijke major. Hierin worden vooral de beroepsoverstijgende competenties ondergebracht. Deze gemeenschappelijke major omvat 50 procent van
het opleidingsprogramma. Aanvankelijk zou de opleiding Bedrijfswiskunde met ingang van 1 september 2003 inhoudelijk en organisatorisch worden ondergebracht bij het cluster Finance van the
School of Economics. Als gevolg van het besluit van het College van Bestuur van juli 2003 maakt de
in Diemen gesitueerde opleiding Bedrijfswiskunde sinds september 2003 voor wat betreft de te
ontwikkelen major/minor structuur inhoudelijk deel uit van het locatieoverstijgende cluster ICT
van the School of Technology Haarlem/Delft. Organisatorisch en bestuurlijk valt de opleiding
Bedrijfswiskunde onder the School of Economics Diemen. Deze wijziging betekent concreet voor de
opleiding Bedrijfswiskunde dat zij in 2003–2004 samen met andere (technische) opleidingen
binnen het cluster ICT een gezamenlijke major ICT gaat ontwikkelen. De projectdirecteur School of
Economics is sinds 1 september 2003 de verantwoordelijke opleidingsmanager van de opleiding
Bedrijfswiskunde.
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Overzicht van de oordelen
In het schema zijn de oordelen weergegeven zoals deze in de evaluatievragen in de tekst zijn terug
te vinden.
Par.

Goed

1.1

Heeft de opleiding zicht op de ontwikkelingen in werkveld en beroep?

1.2

Heeft de opleiding een didactisch verantwoorde visie op het (eigen) onderwijs?

1.3

Is er adequaat beleid voor implementatie van deze visie?

2.1

Zijn de door de opleiding geformuleerde beoogde eindkwalificaties deugdelijk?

X

2.2

Komen de beoogde eindkwalificaties voldoende in het onderwijs aan bod?

X

2.3

Is het onderwijs praktijkgericht en actueel?

2.4

Voldoet het onderwijs aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs?

X

2.5

Is het onderwijs samenhangend?

X

3.1

Is het onderwijs uitdagend en activerend?

3.2

Sluit het onderwijs aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en

Vold.

X
X
X

X

X

ervaringen van instromende studenten?

X

3.3

Worden studenten in het eerste jaar effectief geselecteerd en doorverwezen?

X

3.4

Worden studenten tijdens de studie adequaat begeleid en geïnformeerd?

X

3.5

Wordt een vlotte doorstroom van studenten mogelijk gemaakt?

X

4.1

Levert de opleiding afgestudeerden die naar tevredenheid functioneren in het
beoogde werkveld?

4.2
4.3

Onv.

X

Wordt gewaarborgd dat afgestudeerden voldoen aan beoogde kwalificaties?

X

Is de opleiding gericht op het bereiken van een aanvaardbaar kwantitatief
rendement?

X

5.1

Zijn er structurele relaties met het (internationale) werkveld?

X

5.2

Zijn inrichting en structuur van de organisatie bevorderlijk voor de
gewenste onderwijskwaliteit?

X

5.3

Is de opleidingscultuur bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

5.4

Is het personeelsbeleid bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

X

5.5

Zijn de faciliteiten adequaat?

X

5.6

Is het beleid gericht op een gezonde bedrijfsvoering?

X

6.1

Is er sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit?

X

6.2

Is er vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?

6.3

Bestaat er vertrouwen in de implementatie van de verbeterplannen die
de zelfevaluatie heeft opgeleverd?

X

nvt
X

Analyse en aanbevelingen
De vier opleidingen Bedrijfswiskunde hebben gezamenlijk op heldere wijze en goed onderbouwd in
de notitie ‘Bedrijfswiskunde in Perspectief’ (oktober 2000) een beroepsprofiel voor bedrijfswiskundigen uitgewerkt en de eindtermen – eisen in termen van kennis, vaardigheden en houding -
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beschreven die aan afgestudeerden van de opleiding gesteld worden. Op grond van haar waarnemingen komt de commissie tot de conclusie dat globaal gesproken de opleiding Bedrijfswiskunde
van INHOLLAND in ruime mate aan de criteria zoals beschreven in deze notitie voldoet en dat de
studenten aan het eind van hun studie een goede uitgangspositie hebben voor praktisch werk in
het bedrijfsleven of bij de (semi-) overheid.
Binnen de gemaakte keuzen in het onderwijsprogramma zijn uiteraard de nodige verbeteringen
mogelijk. De commissie adviseert de opleiding om:
·

in de eerste twee studiejaren meer accenten op projectmatig werken te leggen en de
ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden daar een plaats in te geven.
De commissie denkt hierbij met name aan speciale aandacht voor en feedback op het mondeling
en schriftelijk presenteren.

·

specialistische ICT-modulen een facultatief karakter te geven door studenten uit een aantal ICTonderwerpen te laten kiezen.

·

meer geïntegreerd gebruik te maken van softwarepakketten als Matlab, Maple of Derive door
deze voor het rekenwerk in te zetten.

·

begripsvorming in de kansrekening te verbeteren en te verlevendigen door computersimulatie
met Excel.

·

meer druk op de Nederlandse taalverwerving van buitenlandse studenten uit te oefenen. Dit
kan door de instroomeisen aan te scherpen of een stagedrempel op te werpen in de vorm van
beheersing van het Nederlands op NT2-niveau (certificaten behaald).

·

het bindend studieadvies aan te scherpen door naast een kwantitatieve grens – 29 studiepunten - ook inhoudelijke criteria vast te stellen.

·

de mediatheekcollectie op het gebied van de bedrijfswiskunde uit te breiden met vakbladen en
actuele (Engelstalige) boeken.

·

verantwoordelijkheden binnen het opleidings- en docententeam vast te leggen in een heldere
structuur inclusief de daarop toegesneden overlegmomenten.

·

meer aandacht te besteden aan het op peil houden en verder ontwikkelen van de expertise van
het docententeam en de teamleiders afgestemd op de doelen van de opleiding.
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1

Visie op werkveld en didactiek
1.1 De opleiding heeft een goede eigen, dat wil zeggen beredeneerde visie op de ontwikkelingen
in werkveld en beroep.

Uitgangspunt is het beroepsprofiel dat de vier opleidingen Bedrijfswiskunde gezamenlijk hebben
uitgewerkt en vastgelegd in de notitie ‘Bedrijfswiskunde in perspectief – een beroepsprofiel voor
hbo wiskundigen’ (oktober 2000). De commissie acht hierin het doel en de mogelijkheden van een
hbo-opleiding Bedrijfswiskunde in relatie tot het werkveld helder en duidelijk beschreven. De
commissie onderschrijft dat het beroep van bedrijfswiskundige niet aan een of enkele branches
gebonden is maar dat het om een breed werkveld gaat. Het beroepsprofiel is in de bovengenoemde
notitie uitgesplitst naar acht toepassingsgebieden waarvan INHOLLAND er vier in het opleidingscurriculum heeft uitgewerkt: statistiek, database management, softwareontwikkeling en logistiek.
1.2 De opleiding heeft een voldoende didactisch verantwoorde visie op het (eigen) onderwijs.
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding wat haar visie op didactiek betreft in ontwikkeling is. De opleiding zoekt aansluiting bij het beleid van hogeschool INHOLLAND. Op hogeschoolniveau is de keuze gemaakt tot inrichting van brede bachelors op basis van een major/minor model
met ingang van studiejaar 2004 - 2005. Dit betekent dat het curriculum van de opleiding omgebogen dient te worden en de didactische visie van INHOLLAND nader geconcretiseerd. Het gaat om
de implementatie van een constructivistisch onderwijsmodel waarop onder andere de steekwoorden
competentiegericht, studentgecentreerd en flexibel van toepassing dienen te zijn. Zoals in het
zelfevaluatierapport is verwoord, verstaat de opleiding onder competentiegericht onderwijs:
onderwijs dat zodanig is ingericht dat de student de mogelijkheid krijgt competenties te oefenen
in authentieke leertaken, die een weerspiegeling zijn van de werksituatie van een bedrijfswiskundige. De commissie kan zich hier goed in vinden wanneer dit resulteert in een programma
waarin wat meer accenten op projectonderwijs en het zelfstandig uitvoeren van complexere
opdrachten gelegd worden. Minder wenselijk acht zij deze ingreep wanneer dit ten koste gaat van
het specifieke karakter en het hoge niveau van de opleiding. Zij benadrukt het belang van het
klassikaal aanbieden van wiskundige basiskennis in het eerste studiejaar, omdat het een noodzakelijke stap is voor een succesvol verloop van de verdere studie. Daarnaast vraagt de commissie
zich af of een gezamenlijke major wel voldoende ruimte biedt om flexibel in te spelen op de diversiteit van de instroom. Blijft het mogelijk om extra wiskunde en analyse in de propedeuse aan te
bieden, zodat alle studenten Bedrijfswiskunde wat betreft basiskennis een zelfde niveau kunnen
bereiken?
1.3 De opleiding voert een voldoende adequaat beleid voor de implementatie van de in 1.1 en
1.2 beschreven visies.
De vraag in hoeverre de opleiding een adequaat beleid voert voor de implementatie van in 1.1 en
1.2 beschreven visies laat zich naar de mening van de commissie niet eenduidig beantwoorden. Zij
is van mening dat het opleidingsteam erin geslaagd is de afgelopen jaren een actuele en praktijk-
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gerichte beroepsopleiding van hoog niveau te ontwikkelen. Daar waar knelpunten gesignaleerd
werden of nieuwe inzichten ontstonden, vonden aanpassingen plaats. De commissie heeft er alle
vertrouwen in dat deze aanpak ook in de toekomst adequaat zal blijken, ware het niet dat de
opleiding zich op een breukvlak bevindt. De nieuwe visie op de vormgeving van de toekomstige
onderwijspraktijk zoals geëxpliciteerd in ‘Opleidingsprofiel Bedrijfswiskunde’ (concept mei 2003)
komt niet organisch voort uit de huidige verbeterpraktijk maar impliceert een omslag.
Bemoedigend acht de commissie in dit verband dat de opleiding over een betrokken en deskundig
docententeam beschikt met liefde voor het vak én de voortvarendheid waarmee zij het
‘Opleidingsprofiel Bedrijfswiskunde’ ontwikkeld hebben. Zorgpunt blijft in welke mate het team er
in zal slagen de meerwaarde van de opleiding Bedrijfswiskunde veilig te stellen. Houdt zij binnen
de clusters voldoende zeggenschap en speelruimte? De kleinschaligheid van de opleiding, het feit
dat drie van de zes kerndocenten met ingang van het nieuwe studiejaar afscheid nemen en de
nieuwe organisatiestructuur van ‘the School of Economics’ waardoor de opleiding geen directe
invloed op de besluitvorming meer heeft, stellen de commissie niet zondermeer gerust.

2

Inhoudelijke relevantie van het huidige onderwijs in het licht van de beroepsvoorbereiding
2.1 De beoogde eindkwalificaties zijn goed geformuleerd.

De eindkwalificaties zijn door de vier opleidingen Bedrijfswiskunde gezamenlijk geformuleerd en
vastgelegd in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ (oktober 2000). De keuzes die hierbij gemaakt zijn,
worden in deze notitie helder en consequent uitgewerkt. De commissie is zeer tevreden over de
grote mate van consistentie die hierdoor ontstaan is en kan zich goed vinden in de keuze van
INHOLLAND om vier van de acht toepassingsgebieden nader uit te werken. De opleiding blijft zo
breed genoeg zonder het risico te lopen oppervlakkig te worden.
2.2 De beoogde eindkwalificaties komen goed in het onderwijs aan bod.
De commissie heeft geconstateerd dat de bij de vier toepassingsgebieden passende eindkwalificaties ruim voldoende in het curriculum aan bod komen. Statistiek, logistiek, database
management en softwareontwikkeling zijn onderdelen van een doordacht en samenhangend
programma waarin het ontwerpen van kwantitatieve modellen in combinatie met het gebruik van
ICT de rode draad vormt. De vertaling van leerdoelen in leerinhouden is adequaat. De commissie is
onder de indruk van het niveau van het onderwijs en de keuze van de – deels Engelstalige vakliteratuur. Met name in een aantal wiskundevakken wordt een meer dan behoorlijke diepgang
bereikt. In gesprekken met studenten en afgestudeerden heeft de commissie vastgesteld dat het
juist die diepgang is, die stagiaires en afgestudeerden in staat stelt zich snel in nieuwe ontwikkelingen in te werken, zowel op wiskundig gebied als ook op het gebied van nieuwe ITtoepassingen.
Ook uit de gesprekken met de vertegenwoordigers van het beroepenveld, de afgestudeerden en de
studenten blijkt een hoge mate van tevredenheid. Suggesties voor verbetering zijn er uiteraard
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altijd. Alumni met wie de commissie gesproken heeft, wensen meer aandacht voor communicatieve
vaardigheden. Vooral de mondelinge presentatievaardigheden zouden vergroot kunnen worden
door (nog) meer te oefenen. Andere genoemde wensen: meer aandacht voor de actuariële
wiskunde en bedrijfskunde.
2.3 Het onderwijs is voldoende praktijkgericht en voldoende actueel.
Het onderwijs van de opleiding Bedrijfswiskunde INHOLLAND noemt de commissie actueel. Dit
blijkt niet alleen uit de inhoud van het ICT-onderwijs waarmee de opleiding in voldoende mate bij
nieuwe ontwikkelingen aansluit, maar ook uit het wiskundeonderwijs. De commissie was bijzonder
te spreken over de keuze van de up-to-date Engelstalige boeken bij de vakken analyse en lineaire
algebra. Wat de praktijkgerichtheid betreft is zij weliswaar tevreden maar ziet ook enkele
mogelijkheden tot verbetering. Bij lineaire algebra acht zij een meer praktische benadering
gewenst bijvoorbeeld door het vak te combineren met het vak numerieke wiskunde en
softwarepakketten als Maple of Derive. Een tweede mogelijkheid om de praktijkgerichtheid in het
curriculum te vergroten is de basisprincipes van stochastische simulatie in het eerste jaar met
kansrekening te integreren, zodat studenten daarmee kleine opdrachten in EXCEL uit kunnen
voeren.
De commissie heeft vastgesteld dat de eenmalige stage van vijf maanden in de tweede helft van
het vierde studiejaar goed functioneert. De voorbereiding op de stage geschiedt adequaat door in
de voorafgaande studiejaren modulen aan te bieden waarin studenten in groepjes vereenvoudigde
bedrijfsopdrachten uitvoeren en deze afsluiten middels een verslag en een mondelinge presentatie.
De afgestudeerden en studenten die de commissie gesproken heeft ervaren de stage als ‘de kroon
op het werk’ waarin veel van het geleerde in praktijk gebracht kan worden. Zij zijn van mening dat
het verplaatsen van deze stage naar een eerder moment in de studie, zoals aan de orde in het
kader van de organisatie van een gemeenschappelijke brede bachelor, niet wenselijk is. Aan een
tweede, lichtere stage in het derde jaar blijkt - zowel bij het afnemende veld als bij studenten en
staf - evenmin behoefte. Een genoemd argument in deze discussie is dat een derdejaars stage
vooral goed is voor brede opleidingen waarin studenten veel verschillende vaardigheden dienen te
verwerven. Bedrijfswiskundigen hebben echter een duidelijk omlijnd takenpakket waardoor een
brede oriëntatie minder relevant is. Ook het argument om werkervaring op te doen, lijkt minder
hout te snijden in een tijdperk waarin de meeste studenten naast hun studie werken. Uit de door
vierdejaars studenten afgenomen enquête ‘Tevredenheid studenten wiskunde over de opleiding’
(december 2002) komt echter een meer genuanceerd beeld naar voren: de studenten vinden dat zij
voldoende praktijkgerichte opdrachten krijgen, maar zijn slechts matig tevreden over de mate
waarmee zij in aanraking komen met de beroepspraktijk. Ook in het onderzoek onder alumni ‘De
mening van wiskunde alumni over de opleiding’ (december 2002) zijn op dit punt wat kritischer
geluiden te vinden. De commissie geeft de opleiding in overweging om te onderzoeken in hoeverre
de beroepspraktijk - bijvoorbeeld door opdrachten voor bedrijven en (semi-) overheid te werven
en uit te voeren - al in een eerder stadium van de studie centraal kan staan. De commissie onderschrijft de keuze dat alle docenten van de opleiding stagiairs begeleiden. Zij heeft geconstateerd
dat tenminste één van de docenten ruime bedrijfservaring heeft.
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2.4 Het onderwijs voldoet in hoge mate aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs
De commissie is van mening dat de opleiding in haar huidige vorm zonder meer op passende wijze
invulling geeft aan de ‘H’ van HBO. Zij baseert haar oordeel op de diepgang van de opleiding, de
praktische gerichtheid, de kwaliteit van de stageverslagen en de tevredenheid van de
stagebedrijven.
Kijkend naar de tien generieke kernkwalificaties komt de commissie tot dezelfde conclusie.
Brede professionalisering:
De opleiding richt zich op vier toepassingsgebieden en kiest er expliciet voor breed inzetbare in plaats
van branchespecifieke bedrijfswiskundigen op te leiden. De vertegenwoordigers van het werkveld met
wie de commissie gesproken heeft, geven aan dat de opleiding hier zonder meer in slaagt.
Multidisciplinair werken:
De aard van het beroep vraagt om een multidisciplinaire aanpak: een bedrijfsprobleem (dat zich in
een ander vakgebied voordoet) wordt vertaald in een bedrijfswiskundig probleem (mathematische
modellering) en wordt na oplossing weer terugvertaald in praktische termen. In de opleiding
komen voldoende modulen voor waarin studenten in groepjes vereenvoudigde bedrijfsopdrachten
uitvoeren. De commissie is echter wel van mening dat er nog meer accenten op projectonderwijs en
het zelfstandig uitvoeren van complexere opdrachten gelegd kunnen worden, met name ook in het
eerste jaar.
De commissie is zeer te spreken over de eisen waaraan de afstudeeropdracht en het stageverslag
dienen te voldoen zoals geformuleerd in het ‘Stageboek’ (december 2002) Afgestudeerden en
studenten met wie de commissie gesproken heeft, noemen de strenge selectie van de
stageopdrachten als voorbeeld van hoe de opleiding het hbo-niveau waarborgt.
Wetenschappelijke toepassing:
Zoals in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ staat: bedrijfswiskundigen worden niet opgeleid om
zelfstandig fundamenteel onderzoek te doen. De opleiding heeft in het vierde jaar wel een module
‘Onderzoeksmethoden’ van vier studiepunten opgenomen met als doel de student ervaring bij te
brengen in het uitvoeren van onderzoek.
Daarnaast wordt in de opleiding voldoende aandacht besteed aan wetenschappelijke theorieën die
vervolgens in meer praktijkgerichte vakken moeten worden toegepast.
Transfer en brede inzetbaarheid:
De vertegenwoordigers van het werkveld zijn zonder uitzondering zeer positief over de brede en
directe inzetbaarheid van afgestudeerden en studenten die als stagiaire in hun bedrijf hebben
gewerkt. De afgestudeerden bevestigen dit beeld.
Creativiteit en complexiteit in handelen:
Vertegenwoordigers van het werkveld en afgestudeerden bevestigen dat studenten van deze
opleiding op dit punt hoog scoren. Door de royaal aangebrachte basiskennis, bijvoorbeeld van
informatica, is een student in staat nieuwe pakketten snel te doorgronden.
Ook de stageverslagen overtuigden de commissie op dit punt. De opdrachten zijn heel divers maar
worden goed opgepakt: ‘prima analytische aanpak, je kunt deze studenten om een boodschap sturen’.
Probleemgericht werken:
Een bedrijfswiskundige werkt probleemgericht, het is de aard van zijn functie. De
vertegenwoordigers van het werkveld achten het probleemanalyserende vermogen bij deze groep
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hbo’ers duidelijk beter ontwikkeld dan bij afgestudeerden van andere kwantitatief gerichte
opleidingen. De door de opleiding aangeboden opdrachten kunnen niet via een
standaardprocedure opgelost worden, afgestudeerden en hoofdfasestudenten bevestigen dit.
Methodisch en reflectief denken en handelen:
Aan de evaluatie van gedane opdrachten c.q. stage wordt aandacht besteed evenals aan het
planmatig en binnen een tijdsplanning werken aan opdrachten en tijdens de stage.
Sociaalcommunicatieve bekwaamheid:
De opleiding heeft de communicatieve vaardigheden geïntegreerd. De separate modulen zijn er
uitgehaald om zo meer plaats voor ICT-modulen in te ruimen. Studenten oefenen in de schriftelijke
verslaglegging en houden mondelinge presentaties ter afronding van modulen waarin aan een
opdracht gewerkt wordt. Afgestudeerden en studenten geven aan dat vooral aan het mondeling
presenteren nog meer aandacht besteed mag worden. Sociaalcommunicatieve vaardigheden worden
expliciet meegenomen in de eindbeoordeling van de stage in een rubriek ‘optreden’ en een rubriek
‘uitdrukkingsvaardigheden’, ‘Stageboek’ (december 2002).
Basiskwalificatie managementfuncties:
Dit aspect krijgt geen expliciete aandacht in de opleiding.
Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid:
Dit aspect krijgt geen expliciete aandacht in de opleiding.
2.5 Het onderwijs is in hoge mate samenhangend.
De kernactiviteit van de bedrijfswiskundige is het ontwerpen van wiskundige modellen. Deze
kernactiviteit vormt dan ook de rode draad in het curriculum. Daarnaast heeft de commissie
geconstateerd dat de samenhang tussen de verschillende onderdelen in het curriculum wordt
bewerkstelligd door multidisciplinaire opdrachten die in ieder leerjaar bij meerdere modulen aan de
orde komen. Bij deze opdrachten staat wiskundige modelvorming en het gebruik van ICT als
hulpmiddel centraal om tot een oplossing van de voorgelegde problemen te komen.
De gesprekken die de commissie gevoerd heeft met afgestudeerden en studenten en de
bovengenoemde enquêtes bevestigen dit beeld. Daarnaast geven beide groepen aan tevreden te
zijn over de samenhang en integratie tussen theorie en praktijk en instituutscomponent en
praktijkcomponent.
3

Didactiek en begeleiding in het huidige onderwijsproces
3.1 Het onderwijs is voldoende uitdagend en activerend.

De commissie is van mening dat het niveau van het lesmateriaal het onderwijs zeker uitdagend
maakt. Ook uit de gesprekken die de commissie met studenten heeft gevoerd blijkt dat het onderwijs in voldoende mate als uitdagend en activerend wordt ervaren. Dit beeld wordt bevestigd in de
studentenenquête. Alleen de vraag of de docenten als een stimulerende factor in de opleiding
worden ervaren, scoort matig. De commissie vindt dit opvallend omdat in de gesprekken met
studenten en afgestudeerden juist de inzet en toegankelijkheid van docenten door direct en
informeel contact geprezen wordt.
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Het curriculum kent naar de smaak van de commissie voldoende variatie wat betreft werkvormen,
opdrachten en toetsing. Zij heeft echter ook geconstateerd dat het activerende karakter van het
onderwijs hier en daar nog verbeterd kan worden. De commissie doelt hier op de voorbeelden zoals
genoemd in 2.3. Door de leerstof geïntegreerd aan te bieden en via opdrachten te koppelen aan
bestaande software kan de zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid met name in het eerste studiejaar
vergroot worden.
3.2 Het onderwijs sluit voldoende aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en
ervaringen van instromende studenten.
De commissie onderschrijft de conclusie in het zelfevaluatierapport dat de opleiding in voldoende mate
rekening houdt met de verschillende categorieën studenten die met de opleiding beginnen. Havisten
worden door de module basiswiskunde in staat gesteld hun kennis op niveau te brengen of op te
frissen. Voor vwo’ers is een vwo-traject opgezet waardoor zij de studie eventueel in drie jaar af kunnen
ronden. Voor instromers met een andere vooropleiding zijn heldere regels opgesteld die - in overleg met
de studiementor - toegesneden op individuele omstandigheden gehanteerd kunnen worden.
De resultaten van de studentenenquête zijn op het punt van de voorlichting vooraf uitgesplitst
naar de categorieën Nederlandse en buitenlandse studenten. De Nederlandse studenten blijken
slechts matig tevreden over de kwaliteit van de voorlichting vooraf. De buitenlandse studenten
vinden de voorlichting vooraf goed.
De aansluiting bij allochtone studenten die het Nederlands en het Engels gebrekkig beheersen,
vindt de commissie een punt van zorg. De commissie is van mening dat de opleiding – mede om de
kansen op een stageplaats én een baan na afloop van de studie te vergroten – meer druk op de
Nederlandse taalverwerving van deze studenten uit dient te oefenen. Dit kan door de
instroomeisen aan te scherpen of een stagedrempel op te werpen in de vorm van beheersing van
het Nederlands op NT2-niveau (certificaten behaald).
3.3 Studenten worden in het eerste jaar voldoende (effectief) geselecteerd en doorverwezen.
De commissie heeft met tevredenheid vastgesteld dat de opleiding voornemens is het propedeuseprogramma nog eens kritisch tegen het licht te houden. Zij is van mening dat het bindend studieadvies aangescherpt kan worden door naast een kwantitatieve grens – 29 studiepunten - ook
inhoudelijke criteria vast te stellen. Mogelijk dat de aanbevelingen gedaan in 2.3 om enkele
modulen te integreren en meer toepassingsgericht te maken hierin meegenomen kunnen worden.
Uit de studentenenquête blijkt dat de studenten vinden dat er net voldoende effectief
geselecteerd wordt en dat zowel havisten als vwo-ers als buitenlandse studenten de grens van 29
studiepunten als makkelijk haalbaar ervaren. De commissie heeft in de gesprekken met de
studenten vastgesteld dat de studie als ‘goed te doen’ wordt beschouwd, mits er regelmatig
gestudeerd wordt. De studenten bevestigen vervolgens wat ook in het zelfevaluatierapport staat:
er is een duidelijk niveauverschil tussen het eerste en tweede studiejaar. In het tweede jaar is het
programma aanmerkelijk zwaarder en heeft meer diepgang. Dit zou ook kunnen verklaren waarom
studenten in de studentenenquête, naarmate hun studie vordert, lager scoren op de vraag of het
niveau van de propedeuse een goed beeld geeft van het niveau van de hoofdfase.
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Uit de gesprekken met de docenten blijkt dat in het tweede jaar een struikelvak zit. De ene helft
van de studentenpopulatie heeft geen problemen met programmeren, de andere helft in hoge
mate. De commissie acht herbezinning gewenst over de plaats die deze module binnen het
curriculum inneemt, de eisen die dit vak stelt en de manier waarop een en ander getoetst dient te
worden. Daarnaast is zij van mening dat de opleiding beter zicht op de factoren die tot uitval in de
hoofdfase leiden, dient te krijgen.
Het verbaast de commissie enigszins dat studenten die de studie Bedrijfswiskunde te zwaar vinden
nauwelijks doorverwezen worden naar een andere opleiding binnen de hogeschool. De commissie
acht op dit punt samenwerking met opleidingen binnen the School of Economics gewenst. Zij
verwacht dat een aantal van deze studenten bijvoorbeeld wel goed op een opleiding binnen het
cluster Finance passen.
3.4 Studenten worden tijdens de studie voldoende begeleid en geïnformeerd.
De kleinschaligheid van de opleiding maakt dat de meeste studiebegeleidingactiviteiten in de
informele sfeer plaatsvinden. “Je kent iedereen, je kunt altijd binnenlopen.” De commissie heeft
geconstateerd dat de mentoren door deze in het zelfevaluatierapport als ‘terloops’ getypeerde
aanpak, studievertraging niet altijd tijdig registreren. Er ontstaan studieachterstanden die wellicht
door vroegtijdige maatregelen voorkomen hadden kunnen worden. Studenten beoordelen de
begeleiding van de mentor in de studentenenquête dan ook als zwak. De studenten met wie de
commissie gesproken heeft, geven aan alleen in het eerste jaar begeleiding te ervaren.
De commissie is van mening dat op dit punt – zeker ook gezien de relatief hoge uitval in de
hoofdfase - een actiever beleid gevoerd dient te worden. Zij heeft met tevredenheid vastgesteld
dat met ingang van studiejaar 2003 - 2004 studieloopbaancoaching ook bij Bedrijfswiskunde een
plaats in het curriculum gaat innemen. De opleiding sluit daarmee aan op het beleid van ‘the
School’. Het betekent concreet dat ook de hoofdfase studenten voortaan regelmatig en
gestructureerd reflecteren op de voortgang van hun leerproces.
De hoofdfase studenten met wie de commissie gesproken heeft zijn tevreden over de
stagebegeleiding en de informatie in het ‘Stageboek’. De begeleiding wordt als ‘volwassen’
getypeerd, de student is zelfstandig werkzaam en houdt via de e-mail contact met zijn
stagebegeleider.
Een ander in het zelfevaluatierapport genoemd verbeterpunt is de informatievoorziening. Zoals
hierin wordt aangegeven, werkt met name de veelheid van middelen en plaatsen onduidelijkheid in
de hand. De opleiding gaat zich herbezinnen over de wijze waarop vanaf 2003-2004 informatie
bekend gemaakt zal worden.
3.5 De opleiding maakt een vlotte doorstroom van studenten voldoende mogelijk.
De commissie heeft geconstateerd dat de omvang van de studielast en de organisatie van het
studieprogramma een vlotte doorstroom in voldoende mate mogelijk maken. De studenten met wie
de commissie gesproken heeft bevestigen dit. Ze zijn tevreden over de toetsing en herkansingsmogelijkheden en kunnen te allen tijde online hun resultaten bekijken. Twee aandachtspunten zijn
inmiddels onderwerp van verbeterbeleid: het al eerder aan de orde gekomen en ook in het zelfeva-
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luatierapport genoemde niveauverschil tussen het eerste en tweede studiejaar en de versnipperde
informatievoorziening.
De toch wel zware ICT-verplichtingen in het programma zijn voor een aantal studenten een
struikelblok. De commissie geeft de opleiding in overweging om de delen van de modulen
‘Programmeren 1’ en ‘Programmeren 2’ waarin Delphi centraal staat, te comprimeren tot een
keuzemodule voor studenten die zich in programmeren willen specialiseren.
Studenten maken geen gebruik van de mogelijkheid een deel van de studie in het buitenland te
volgen. Uit de studentenenquête blijkt dat zij de mogelijkheden op dit gebied niet kennen. Wel
lopen er ieder jaar enkele studenten een stage in het buitenland. Voor deze stages gelden - zoals
beschreven in het ‘Stageboek’ - waar mogelijk dezelfde regels als voor de reguliere stages. De
commissie heeft geen signalen ontvangen dat deze stages tot studievertraging leiden.

4

Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
4.1 De opleiding levert afgestudeerden af die in hoge mate naar tevredenheid functioneren in
het beoogde werkveld.

De commissie heeft vastgesteld dat afgestudeerden naar tevredenheid functioneren in het beoogde
werkveld. Het huidige onderwijsprogramma resulteert in afgestudeerden die zich van andere
kwantitatief opgeleide studenten onderscheiden door hun analytische vermogen, hun probleemoplossende capaciteiten en het feit dat ze uitstekend met ICT overweg kunnen.
Zij leidt dit af uit het door studenten van de opleiding uitgevoerde alumnionderzoek ‘De mening
van wiskunde alumni over de opleiding’ (december 2002) en is hierin nogmaals bevestigd door de
gesprekken met afgestudeerden, stagebegeleiders en leden van de Veldadviesraad.
4.2 De opleiding waarborgt voldoende dat afgestudeerden voldoen aan beoogde kwalificaties.
4.2 De opleiding waarborgt voldoende dat afgestudeerden voldoen aan beoogde kwalificaties
De commissie is van mening dat de opleiding voldoende waarborgt dat afgestudeerden aan de beoogde
kwalificaties voldoen met name door het zorgvuldige stagebeleid dat is vastgelegd in het ‘Stageboek’.
Zoals alumni in het alumnionderzoek aangeven wordt in de stageperiode goed getoetst in hoeverre de
student aan de beoogde kwalificaties voldoet. De stageverslagen die de commissie bestudeerd heeft,
zijn vrijwel zonder uitzondering van een hoog niveau en bevestigen de tevredenheid van het afnemend
veld over de afgestudeerden. Toetsing geschiedt door schriftelijke tentamens, werkstukken en
presentaties en behoort tot de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke docenten. Op het moment
van visitatie voorziet de opleiding nog niet in een systematische bewaking van vorm, inhoud en niveau
van deze verschillende toetsvormen. De commissie acht een meer formele regeling wenselijk zodat
toetsing minder docentafhankelijk wordt en de opleiding gestructureerd zicht houdt op de kwaliteit
van de toetsing. Zij kan zich vinden in de aanpak zoals beschreven in het ‘Opleidingsprofiel’ (mei 2003):
“De examencommissie borgt in een plan-do-check-act cyclus de kwaliteit van de toetsing door regels te
stellen voor de constructie van de toetsen, door voor afname zich te verzekeren van de kwaliteit van de
toetsen, door de afname goed te regelen en door achteraf te controleren wat de kwaliteit was en
eventuele verbeterplannen te maken.“
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4.3 De opleiding is onvoldoende gericht op het bereiken van aanvaardbaar kwantitatief
rendement
De commissie is van mening dat de opleiding onvoldoende gericht is op het bereiken van een aanvaardbaar kwantitatief rendement. De streefnormen zoals geformuleerd voor de voormalige unit
Economie acht de commissie realistisch en zij sluit zich daarom aan bij de conclusie in het zelfevaluatierapport dat de uitval in de hoofdfase te groot is en naar beneden gebracht dient te worden.
Een duidelijk beeld van de oorzaken en achtergronden van deze uitval ontbreekt echter
vooralsnog. De opleiding is zich hiervan bewust en heeft een aantal maatregelen op stapel staan
zoals aangegeven in 3.3 en 3.4. Het betreft met name onderzoek naar een evenwichtiger verdeling
van de studielast over propedeuse en hoofdfase, heroverweging van het doel, de inhoud en de
plaats van de struikelmodulen ‘Programmeren 1 en 2’ in de hoofdfase en de invoering van studieloopbaancoaching gedurende de gehele opleiding. Tot tevredenheid van de commissie wordt in de
nabije toekomst ook voorzien in nader onderzoek naar de oorzaken van studiestaking door stakers
een vragenformulier in te laten vullen.

5

Organisatie en randvoorwaarden
5.1 Er zijn voldoende structurele relaties met het (internationale) werkveld.

De commissie onderschrijft de conclusie in het zelfevaluatierapport dat de opleiding er in slaagt
om adequaat te reageren op actuele ontwikkelingen en deze een plaats te geven in het curriculum.
De commissie heeft een opleiding aangetroffen die de blik naar buiten richt, open staat voor
contact en daar haar voordeel mee doet. De leden van de Veldadviesraad met wie de commissie
gesproken heeft, onderstrepen de ontwikkeling die de opleiding heeft doorgemaakt van een
lerarenopleiding Wiskunde naar een bedrijfsgerichte opleiding met een toepassingsgericht
curriculum. Zo speelt de Veldadviesraad, samengesteld uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven
en universiteit, een belangrijke adviserende rol bij de ontwikkeling van het curriculum. Ook de
contacten met EVTEK, een technische hogeschool in Finland, leveren een belangrijke bijdrage aan
dit proces. Er vindt een wederzijdse docentuitwisseling plaats en dankzij dit contact heeft de
opleiding een duidelijker beeld van de Europese eisen en criteria voor een ingenieursopleiding. Dit
laatste is met name relevant in het kader van de discussie over de titulatuur verbonden aan de
Bachelordegree en de doorstromingsmogelijkheden van studenten naar (buitenlandse)
Masteropleidingen.
De commissie sluit zich aan bij het advies van de leden van de Veldadviesraad om de raad uit te
breiden en vooral ook meer regelmatig dan incidenteel bijeen te roepen en gebruik van de ‘raad’ te
maken. Aan de contacten met het werkveld kan een meer structureel karakter gegeven worden
door vast te leggen uit welke relevante partijen de raad samengesteld dient te zijn, hoe de
communicatie gewaarborgd wordt en hoe de resultaten van het overleg in nieuw beleid vertaald
worden. Ook het voornemen zoals geformuleerd in het zelfevaluatierapport om de individuele
contacten tussen docenten en stageverlenende bedrijven te structureren door regelmatig op de
opleiding gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren acht de commissie een goede zaak.
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5.2 De inrichting en de structuur van de organisatie zijn onvoldoende bevorderlijk voor de
gewenste onderwijskwaliteit.
De commissie acht het continueren van de huidige onderwijskwaliteit onvoldoende gewaarborgd
omdat deze nu voornamelijk wordt bereikt dankzij de weliswaar uitstekende, maar informele
contacten binnen het kleine deskundige docententeam. De commissie is van mening dat de
huidige overlegstructuur de opleiding in tijden van verandering erg kwetsbaar maakt. Het is niet
duidelijk wie sturing geeft of formeel de verantwoordelijkheid draagt wat betreft beheer,
onderwijsinhoudelijke zaken en personeelsbeleid. De lijnen met de hogere echelons zijn niet
helder. Dit leidt tot onrust nu de opleiding in een onzekere overgangsfase terecht is gekomen
door de hogeschoolbrede van bovenaf ingezette structuur- en cultuurwijziging, het feit dat drie
van de zes kerndocenten dit studiejaar afscheid nemen en de instroom weer af dreigt te nemen.
De afgelopen studiejaren was de unitmanager Economie formeel de eindverantwoordelijke wat
betreft beheer, onderwijsinhoudelijke zaken en personeelsbeleid. De onderwijs- en beheerstaken
werden in goed onderling overleg informeel binnen de opleiding geregeld. In het studiejaar van de
visitatie 2002 - 2003 beschikt de opleiding door de toename van het studentenaantal voor het
eerst over een opleidingscoördinator.
In de nieuwe structuur vanaf 1 september 2003 wordt de opleidingscoördinator als teamcoördinator het eerste aanspreekpunt voor operationele zaken binnen de opleiding. De teamcoördinator
is een medewerker met coördinerende taken zonder leidinggevende bevoegdheid en eindverantwoordelijkheid, zoals beschreven in ‘Implementatieplan Inrichting School’ (april 2003). De
eindverantwoordelijkheid voor de beheers- en onderwijstaken en het personeelsbeleid ligt bij de
projectdirecteur van the School of Economics. Inhoudelijk maakt de opleiding voor wat betreft de
te ontwikkelen major/minor structuur deel uit van het locatieoverstijgende cluster ICT van the
School of Technology Haarlem/Delft.
De commissie spreekt hierbij haar zorg uit over deze nieuwe situatie waarin de inhoudelijke en
organisatorische verantwoordelijkheden voor de opleiding Bedrijfswiskunde ver uit elkaar en
buiten de opleiding belegd zijn. Zij vraagt zich af hoe in een dergelijke situatie de belangen van
deze opleiding veilig gesteld kunnen worden.
5.3 De opleidingscultuur is in hoge mate bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit
De commissie heeft vastgesteld dat de opleidingscultuur in hoge mate een bijdrage levert aan de
gewenste onderwijskwaliteit. De studenten, alumni en vertegenwoordigers van het werkveld met
wie de commissie gesproken heeft, bevestigen het zelfbeeld van de opleiding zoals verwoord in
het zelfevaluatierapport. De docenten zijn hooggekwalificeerd en vormen een gemotiveerd team
dat gezamenlijk een goede opleiding neerzet. Innovatiebereidheid en internationale gerichtheid
van het team blijken zeker ook uit de gezamenlijke ontwikkeling van een Engelstalige variant.
5.4 Het personeelsbeleid is voldoende bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit
Op het punt van personeelsbeleid heeft de commissie geconstateerd dat veel op informele wijze
naar tevredenheid geregeld wordt. De geringe omvang en de spirit van het deskundige docenten-
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team rechtvaardigen wellicht de informele aanpak tot nu toe, met het oog op de clustering is
formalisering zeker gewenst.
Op jaarbasis wordt 60 uur voor scholing ingeroosterd. Scholing is op opleidingsniveau afgestemd
op de nieuw te ontwikkelen modulen en op unitniveau op de implementatie van nieuw beleid. De
commissie adviseert - met name met het oog op de stijgende docent/studentratio – op
opleidingsniveau een herkenbaar personeelsplan met scholingsbeleid vast te stellen zodat ook in
de toekomst voldoende tijd gereserveerd kan worden voor het up-to-date houden van het
onderwijs.
5.5 De faciliteiten zijn voldoende adequaat.
De faciliteiten acht de commissie ruim voldoende. Over de computervoorzieningen is zij zeer te
spreken. Dankzij het feit dat de opleiding over een eigen netwerk en een eigen ICT-laboratorium
beschikt, worden studenten en docenten in staat gesteld met nieuwe software te experimenteren
en verschillende pakketten op hun waarde te beoordelen.
Een kanttekening heeft de commissie bij de vakliteratuur voor bedrijfswiskunde in de mediatheek.
Zij vindt de collectie aan de magere kant.
5.6 Het beleid is in voldoende mate gericht op een gezonde bedrijfsvoering.
In het gesprek met het College van Bestuur heeft de commissie met genoegen vastgesteld dat
INHOLLAND - naast het concept van ‘the schools’ met brede bachelors - het belang van specialistische opleidingen in haar assortiment onderkent. Om een breed aanbod te garanderen tracht zij
ook opleidingen te behouden die financieel zwaarder te trekken zijn. Bedrijfswiskunde hoort
daarbij. De continuïteit van deze opleiding wordt nog steeds bedreigd door de lage studentenaantallen. Met de ontwikkeling van een IT-variant voor buitenlandse studenten is het
studentenaantal vanaf 2000 - 2001 weliswaar verdubbeld, maar reden tot zorg blijft. Als de regelgeving wordt aangepast en niet-EG-studenten buiten de bekostiging gaan vallen, vermindert de
aantrekkelijkheid van de opleiding voor deze groep studenten.
Om de overlevingskansen van de opleiding te vergroten heeft de hogeschool het voornemen om de
opleiding in een cluster onder te brengen en zo de basis te versterken. Een en ander komt de
commissie als realistisch voor. In de perceptie van veel middelbare scholieren met wiskundig talent
is een wiskundig gerichte opleiding binnen een economische of technische ICT-context aantrekkelijker dan een opleiding die zich specifiek als een wiskundeopleiding profileert. In het gesprek
met de vertegenwoordigers van het werkveld en met alumni is de commissie hierin bevestigd. De
commissie pleit er echter wel voor dat de eigenheid van de opleiding daarbij bewaard blijft zoals
ruime aandacht voor basiswiskunde in het eerste studiejaar.
De commissie spreekt de hoop uit dat door de interne samenwerking - maar wellicht ook in samenwerking met de drie andere bedrijfswiskunde opleidingen – een gericht PR-beleid van de grond
komt en zo de instroom aanzienlijk vergroot wordt. Uit navraag bij studenten blijkt dat het
merendeel slechts bij toeval de weg naar de opleiding gevonden heeft.
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6

Bewaking en verbetering van kwaliteit
6.1 Er is in voldoende mate sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit.

Het systeem van kwaliteitszorg is ingebed in de planning en control cyclus van de hogeschool. Op
opleidingsniveau vindt tot nu toe veel in de informele sfeer plaats. Het is een kleinschalige
opleiding met korte communicatielijnen. De docenten staan dicht bij de studenten. De Opleidingscommissie vergadert viermaal per jaar. De studenten met wie de commissie gesproken heeft, geven
aan dat de vertegenwoordigers in de Opleidingscommissie een gemeenschappelijk doel hebben: de
opleiding te verbeteren, maar ook dat de meeste problemen al in een eerder stadium via de wandelgangen opgelost worden. Onderwijsevaluaties worden op unitniveau afgenomen. De docenten met
wie de commissie gesproken heeft, melden de trage verwerking en geven aan de modulen veelal
informeel te evalueren aan het einde van het blok. Het door studenten uitgevoerde studenttevredenheidsonderzoek en het onderzoek onder alumni acht de commissie een goed initiatief dat
in de toekomst regelmatige herhaling verdient mits de uitkomsten als input voor verbeteractiviteiten gebruikt worden. De commissie onderschrijft het besluit om in overleg met de op de
hogeschool aanwezige expertise een kwaliteitszorgplan - mits afgesteld op de omvang en doelen
van de opleiding - op te stellen.
6.2 Er is [oordeel] vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?
N.V.T.
6.3 Er is voldoende vertrouwen in de implementatie van de concrete verbeterplannen die de
zelfevaluatie heeft opgeleverd.
De commissie heeft door de gesprekken met de docenten, de vertegenwoordigers van het opleidingsmanagement en het College van Bestuur voldoende vertrouwen gekregen in het feit dat deze
opleiding in staat zal zijn de concrete verbeterplannen die de zelfevaluatie heeft opgeleverd te
implementeren. Daarnaast wacht het docententeam van de opleiding de grote uitdaging de in het
‘Opleidingsprofiel’ verwoorde concepten zodanig in concrete onderwijsvormen te vertalen dat de
kracht van de bestaande opleiding gecontinueerd en verder uitgebouwd kan worden. De opleiding
Bedrijfswiskunde voert daartoe momenteel een tweesporenbeleid. Enerzijds spant zij zich in om de
opleiding om te bouwen naar de nieuwe INHOLLAND situatie, anderzijds wordt veel aandacht
besteed aan het daar waar mogelijk en zinvol aanpassen van de bestaande opleiding.
Het opleidingsteam is duidelijk gemotiveerd de kwaliteit van de opleiding ook binnen een nieuwe
structuur te handhaven en uit te bouwen. Zorgpunten zijn de kleinschaligheid van de opleiding,
het feit dat drie van de zes kerndocenten met ingang van het nieuwe studiejaar afscheid nemen en
de nieuwe organisatiestructuur per 1 september 2003 waarin de inhoudelijke en organisatorische
verantwoordelijkheden voor de opleiding Bedrijfswiskunde ver uit elkaar en buiten de opleiding
belegd zijn. In overleg met de leidinggevenden zullen hier passende antwoorden voor gevonden
dienen te worden zodat de vele goede kanten van de huidige opleiding ook binnen de nieuwe
structuren in enige vorm overeind blijven.

Eindrapport van de visitatiecommissie Bedrijfswiskunde

55

7

Kengetallen

Instroom, uitstroom, ingeschreven, personeel
peildatum

1995

1996

1997

1998

1999

2002

2003

102

112

111

105

105

88

86

65

50

7

7

7

10

12

10

Omvang docerend personeel in fte

5,4

3,6

3.1

2.7

2.0

1.5

fte/student ratio

19

29

28

32

33

33

Totaal aantal ingeschreven studenten
Totaal aantal docenten

Instroom propedeuse, eerste keer hbo

2000 2001

34

30

32

27

32

24

20

14

Vooropleiding instroom, havo, in procenten

39.4

38.2

42.4

32

28

62.5

48.8

35.7

Vooropleiding instroom, vwo, in procenten

45.5

50

42.4

43

34

25.0

19.0

21.4

Vooropleiding instroom mbo, in procenten

0

0

0

0

9

4.2

9.5

7.1

Totaal aantal instromende studenten:
‘instroom opleiding’

33

34

33

28

32

24

21

14

Totaal aantal geslaagden

14

18

22

18

23

14

12

19

eerste keer hbo’

0

7

11

15

21

14

12

19

Gemiddelde studieduur geslaagden, in jaren
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0

0

0

0

0

15.4
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0

Studiestakers naar vooropleiding, havo,
in procenten
Studiestakers naar vooropleiding, vwo,
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Studiestakers naar vooropleiding, mbo,
in procenten
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Opleidingsrendement, in percentage van instroom propedeuse, eerste keer hbo (instroomcohorten)
1995

1996

1997

1998

Diploma behaald na 1 jaar

peildatum

2.9

3.3

2.3

3.7

1999 2000
0

0

Diploma behaald na 2 jaar.

5.9

6.6

21.8

14.8

3.1

8.3

Diploma behaald na 3 jaar

32.3

33.6

34.3

33.3

28.1

Diploma behaald na 4 jaar

52.9

53.3

46.8

48.1

Diploma behaald na 5 jaar

55.8

56.6

53.1

Diploma behaald na 6 jaar

58.8

63.3

2001

2002

0

Uitvalpercentage van instroom propedeuse, eerste keer hbo (instroomcohorten)
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Percentage uitval na 1 jaar
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29

23

28

19

25

13

Percentage uitval na 2 jaar

38

33

34

30

38

25

Percentage uitval na 3 jaar

41

40

41

33

47

Percentage uitval na 4 jaar

47

43

41

37

Percentage uitval na 5 jaar

47

47

44

Percentage uitval na 6 jaar

47
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Hogeschool: Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Opleiding:
Visitatiedata:

Bedrijfswiskunde
12 en 13 mei 2003

Inleiding
De opleiding Bedrijfswiskunde in Tilburg wordt verzorgd binnen de Fontys Lerarenopleiding.
Voorloper van deze opleiding was de Vrije Studie Richting Wiskunde aan de hogeschool Katholieke
Leergangen Tilburg. Het ging hier om de zogenaamde algemene beroepenvariant, bestaande uit
een voltijd en een deeltijd-opleiding. Vanaf 1 september 1995 werd dit de opleiding
Bedrijfswiskunde waarbij het tot 1 september 1998 ook mogelijk was als deeltijdstudent in te
schrijven. Op het moment van visitatie studeert nog slechts één student in deeltijd. De opleiding
telt in studiejaar 2002-2003 ongeveer 70 studenten.
In studiejaar 2001-2002 voerde de Lerarenopleiding een forse bezuinigingsoperatie en een
ingrijpende reorganisatie door. Aanleiding vormden bedrijfseconomische problemen door de
toenemende kleinschaligheid van de 17 opleidingen én problemen met de organisatiestructuur die
een aantal noodzakelijke veranderingen in de weg stonden. De reorganisatie doorbrak de
vakgroepenstructuur door de vakinhoud en de voorbereiding op het beroep van leraar uit elkaar te
halen en de docenten opnieuw in te delen in vijf teams: twee ‘veldnabije’ teams voor de
beroepscomponent en drie ‘vaknabije’ teams voor de vakcomponent: Talen, Mens & Maatschappij en
Bèta.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de opleiding Bedrijfswiskunde ligt bij het
opleidingsteam Wiskunde, dat samen met de teams van Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en
verzorging het team Bèta vormt. Het opleidingsteam Wiskunde verzorgt de wiskundeonderdelen
voor Bedrijfswiskunde en de tweedegraads lerarenopleidingen Wiskunde, waar mogelijk in
combinatie. Naast de tweedegraads opleidingen heeft het team ook de eerstegraads opleiding
Wiskunde onder haar hoede.
De docent/studentratio bij het opleidingsteam Wiskunde was voor de reorganisatie 1:27 (9,95 fte
voor 270 studenten) en bedraagt nu circa 1:26. De formatie is 7.6 fte verdeeld over 10 docenten,
waarvan feitelijk 2.2 fte wordt ingezet ten behoeve van Bedrijfswiskunde. Samen met de inzet van
docenten Engels en Nederlands (totaal ca. 0.2 fte) van het team Talen leidt dit tot de genoemde
ratio van 1:26.
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Overzicht van de oordelen
In het schema zijn de oordelen weergegeven zoals deze in de evaluatievragen in de tekst zijn terug
te vinden.
Par.

Goed

Vold.

1.1

Heeft de opleiding zicht op de ontwikkelingen in werkveld en beroep?

X

1.2

Heeft de opleiding een didactisch verantwoorde visie op het (eigen) onderwijs?

X

1.3

Is er adequaat beleid voor implementatie van deze visie?

2.1

Zijn de door de opleiding geformuleerde beoogde eindkwalificaties deugdelijk?

2.2

Komen de beoogde eindkwalificaties voldoende in het onderwijs aan bod?

X

2.3

Is het onderwijs praktijkgericht en actueel?

X

2.4

Voldoet het onderwijs aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs?

X

X
X

2.5

Is het onderwijs samenhangend?

X

3.1

Is het onderwijs uitdagend en activerend?

X

3.2

Sluit het onderwijs aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en
ervaringen van instromende studenten?

X

3.3

Worden studenten in het eerste jaar effectief geselecteerd en doorverwezen?

X

3.4

Worden studenten tijdens de studie adequaat begeleid en geïnformeerd?

X

3.5

Wordt een vlotte doorstroom van studenten mogelijk gemaakt?

X

4.1

Levert de opleiding afgestudeerden die naar tevredenheid functioneren in het

4.2
4.3

Onv.

beoogde werkveld?

X

Wordt gewaarborgd dat afgestudeerden voldoen aan beoogde kwalificaties?

X

Is de opleiding gericht op het bereiken van een aanvaardbaar kwantitatief
rendement?

X

5.1

Zijn er structurele relaties met het (internationale) werkveld?

X

5.2

Zijn inrichting en structuur van de organisatie bevorderlijk voor de gewenste
onderwijskwaliteit?

X

5.3

Is de opleidingscultuur bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

5.4

Is het personeelsbeleid bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

5.5

Zijn de faciliteiten adequaat?

X

5.6

Is het beleid gericht op een gezonde bedrijfsvoering?

X

6.1

Is er sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit?

X

6.2

Is er vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?

6.3

Bestaat er vertrouwen in de implementatie van de verbeterplannen die de
zelfevaluatie heeft opgeleverd?

X
X

n.v.t.
X

Analyse en aanbevelingen
De vier opleidingen Bedrijfswiskunde hebben gezamenlijk op heldere wijze en goed onderbouwd in
de notitie ‘Bedrijfswiskunde in Perspectief’ (oktober 2000) een beroepsprofiel voor bedrijfswiskundigen uitgewerkt en de eindtermen – eisen in termen van kennis, vaardigheden en houding -
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beschreven die aan afgestudeerden van de opleiding gesteld worden. Op grond van haar waarnemingen komt de commissie tot de conclusie dat globaal gesproken de opleiding Bedrijfswiskunde
van Fontys in voldoende mate aan de criteria zoals beschreven in deze notitie voldoet en dat de
studenten aan het eind van hun studie een goede uitgangspositie hebben voor praktisch werk in
het bedrijfsleven of bij de (semi-) overheid.
Binnen de gemaakte keuzen in het onderwijsprogramma zijn uiteraard de nodige verbeteringen
mogelijk. De commissie adviseert de opleiding om:
·

in het eerste en tweede studiejaar meer accenten op projectmatig werken te leggen.

·

zorg te dragen voor een structurele inbreng van het beroepenveld en de afgestudeerden bij het
specificeren en actueel houden van de eindkwalificaties.

·

de samenhang in het curriculum te bevorderen door 1- en 2-puntsmodulen te combineren en
kennis en vaardigheden waar mogelijk geïntegreerd aan te bieden.

·

het toepassingsgebied operations research een meer praktische invulling te geven.

·

de kwaliteitsbewaking van de verslaglegging van stage en afstudeeropdracht te verbeteren.

·

de beoordeling van de vierdejaars stage en afstudeeropdracht beter te structureren.

·

de toetsing minder docentafhankelijk te maken door vorm, inhoud en niveau van de
verschillende toetsvormen systematisch op opleidingsniveau te bewaken.

·

waar mogelijk boeken – met inbegrip van Engelstalige boeken – te gebruiken, in plaats van
dictaten.

·

de mediatheekcollectie op het gebied van de bedrijfswiskunde uit te breiden met vakbladen en
actuele (Engelstalige) boeken.

·

verantwoordelijkheden binnen het opleidings- en docententeam vast te leggen in een heldere
structuur inclusief de daarop toegesneden overlegmomenten.

·

meer aandacht te besteden aan het op peil houden en verder ontwikkelen van de expertise van
het docententeam en de teamleiders afgestemd op de doelen van de opleiding.
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1

Visie op werkveld en didactiek
1.1 De opleiding heeft een voldoende eigen, dat wil zeggen beredeneerde visie op de
ontwikkelingen in werkveld en beroep.

Uitgangspunt is het beroepsprofiel dat de vier opleidingen Bedrijfswiskunde gezamenlijk hebben
uitgewerkt en vastgelegd in de notitie ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ (oktober 2000). De
commissie vindt dat hierin het doel en de mogelijkheden van een hbo-opleiding Bedrijfswiskunde,
aansluitend op de behoefte in het werkveld aan medewerkers met een wiskundige achtergrond,
helder en duidelijk beschreven zijn.
Het beroepsprofiel is in de notitie uitgesplitst naar acht toepassingsgebieden waarvan Fontys er
vijf in haar opleidingscurriculum uitgewerkt heeft: de actuariële wiskunde, logistiek en planning,
statistiek, database marketing en wiskundige softwareontwikkeling. Doorslaggevend voor deze
keuze waren de stage- en werkervaringen van de (oud) studenten en de in het opleidingsteam
Wiskunde aanwezige expertise.
In het curriculum zijn de vijf toepassingsgebieden teruggebracht naar vier: database marketing en
wiskundige softwareontwikkeling zijn samengevoegd tot informatietechnologie. Verder is de
actuariële wiskunde verbreed met statistische economische wiskunde. Bij logistiek en planning
gaat de aandacht in Tilburg vooral uit naar operations research. Ook kiest de opleiding er expliciet
voor breed inzetbare, in plaats van branchespecifieke, bedrijfswiskundigen op te leiden. De
commissie onderschrijft de bij de uitwerking gemaakte keuzes en de aangebrachte accenten. Zij zet
echter vraagtekens bij de relevantie van bepaalde kleine wiskundeonderdelen. Daarnaast is zij van
mening dat het toepassingsgebied logistiek en planning (operations research) meer op de praktijk
afgestemd dient te worden.
1.2 De opleiding heeft een in voldoende mate didactisch verantwoorde visie op het (eigen)
onderwijs.
De commissie vindt dat de opleiding een realistische visie heeft op wat voor haar studentenpopulatie in het licht van de gekozen doelstellingen wenselijk en haalbaar is.
Zoals beschreven in het zelfevaluatierapport ‘Perspectief voor bedrijfswiskundigen’ (februari 2003)
is een belangrijk uitgangspunt bij de curriculumvernieuwing dat de student zelf verantwoordelijk
is voor zijn leerproces. Zelfsturend leren is een onderdeel van de professionele houding die de
student tijdens de opleiding dient te ontwikkelen. De opleiding ziet het als haar taak de student
hierin te coachen en kiest voor de geleidelijke weg: van sterke docentsturing in eerste en tweede
jaar naar een meer open onderwijsaanbod in derde en vierde jaar. Ook inhoudelijk is er sprake van
een fasering: studenten worden eerst vertrouwd gemaakt met de wiskundige denkwijze zowel in
strengheid van de redeneertrant als in abstractieniveau en pas daarna geconfronteerd met toepassingen hiervan in praktische situaties. De commissie is wel van mening dat er in de keuze van de
werkvormen meer accenten op projectonderwijs en het zelfstandig uitvoeren van complexere
opdrachten gelegd kunnen worden.
Er wordt adequaat rekening gehouden met de diversiteit in de bekwaamheden van de instromende
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eerstejaars zoals het gebrek aan algebraïsche vaardigheden en het kunnen manipuleren met formules
bij het merendeel van de huidige generatie havisten en de mate waarin studenten zelfstandig
hebben leren werken door het al dan niet invoeren van het studiehuis.
1.3 De opleiding voert een voldoende adequaat beleid voor de implementatie van de in 1.1 en
1.2 beschreven visies.
De opleiding heeft met ingang van studiejaar 2001-2002 een nieuw curriculum Modulentableau voor de
lichting 2001 ingevoerd. Centrale vraag hierbij was: wat heeft een student nodig om te kunnen
functioneren in een van de vier toepassingsgebieden waarop de opleiding in Tilburg zich richt. Voor elk
van de vier gebieden zijn vakspecifieke eindtermen en leerdoelen geformuleerd. Om recht te doen aan
de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de student in het leerproces investeert de opleiding in de
ontwikkeling van nieuwe werkvormen en wordt onderwijsmateriaal gedigitaliseerd en ‘web-enabled’
gemaakt.
De ontwikkeling, implementatie en het beheer van een module ligt bij de individuele docent die aan de
hand van de geformuleerde leerdoelen, werkvormen, toetsvormen en het studiemateriaal kiest.
De commissie kan zich in deze pragmatische aanpak vinden zolang dit niet tot versnippering van
het curriculum leidt en de vier toepassingsgebieden duidelijk herkenbaar blijven. Positief in dit
verband is dat het opleidingsteam Wiskunde frequent en geïnstitutionaliseerd overlegt over de
inhoud en organisatie van het lesprogramma. Daarnaast functioneert het
Studenten-Docenten-Overleg waarin knelpunten en nieuwe ontwikkelingen besproken worden.
De commissie is echter niet overtuigd geraakt van de noodzaak het werken in projecten pas in het
derde en vierde jaar aan de orde te laten komen. In haar opinie kunnen studenten al vanaf het
eerste jaar onder begeleiding aan gestileerde cases werken om vervolgens complexere en minder
gestructureerde opdrachten zelfstandig uit te leren voeren. Zij adviseert de opleiding dan ook al in
het eerste en tweede jaar van de opleiding meer accenten op zelfsturend leren te leggen. Door
studenten regelmatig in groepen samen te laten werken, krijgen zij de kans hun vaardigheden op
het gebied van teamwork, van mondeling presenteren en het op professionele wijze schriftelijk
rapporteren, mits voorzien van adequate feedback, al doende te vergroten.

2

Inhoudelijke relevantie van het huidige onderwijs in het licht van de beroepsvoorbereiding
2.1 De beoogde eindkwalificaties zijn goed geformuleerd.

De eindkwalificaties zijn door de vier opleidingen Bedrijfswiskunde gezamenlijk geformuleerd en
vastgelegd in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ (zie ook paragraaf 1.1). De keuzes die hierbij
gemaakt zijn, worden in deze notitie helder en consequent uitgewerkt. De commissie is zeer
positief over de grote mate van consistentie die hierdoor ontstaan is. Ook de keuze van Tilburg
om toepassingsgebieden dieper uit te werken en daar eigen accenten aan te geven, acht de
commissie een goede zaak, zowel in het belang van de student als van het werkveld. De opleiding
blijft zo breed genoeg zonder het risico te lopen oppervlakkig te worden.
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De commissie adviseert de opleiding zorg te dragen voor een structurele inbreng van het
beroepenveld en de afgestudeerden bij het specificeren en actueel houden van de eindkwalificaties.
Zij onderkent dat de brede inzetbaarheid van de bedrijfswiskundige de relatie met ‘het werkveld’
niet eenvoudig maakt. De oprichting van een Raad van Advies - met vertegenwoordigers uit de
voor Tilburg belangrijke sectoren van het werkveld – acht zij een goede keuze. Daarnaast kan het
regelmatig afnemen van het ‘Startbekwaamhedenonderzoek’ een bijdrage leveren aan het up-todate houden van de eindkwalificaties.
De opleiding beoogt de studenten startklaar te maken voor uitvoerende, ondersteunende en
adviserende functies op het niveau van medewerker in een bepaald toepassingsgebied. Van daaruit
hebben zij, afhankelijk van hun capaciteiten, de mogelijkheid door te groeien naar een
leidinggevende of beleidsbepalende functie. Van de hbo-opgeleide bedrijfswiskundige mag een
onderzoekende houding verwacht worden, maar hij wordt niet opgeleid om zelfstandig
fundamenteel en vernieuwend onderzoek te doen. Het accent ligt op de ontwikkeling van een
praktische en resultaatgerichte houding.
2.2 De beoogde eindkwalificaties komen voldoende in het onderwijs aan bod.
De opleiding heeft met ingang van studiejaar 2001-2002 een nieuw curriculum ‘Modulentableau
voor de lichting 2001’ ingevoerd. Hierin staan vier toepassingsgebieden centraal: de statistische
analyse, operations research, de informatietechnologie en de economische en actuariële wiskunde.
De commissie acht de leerinhouden van deze vier gebieden redelijk tot goed afgedekt en de
vertaling van leerdoelen in leerinhouden adequaat. Vooral voor de informaticalijn en de statistieklijn heeft zij grote waardering. De commissie realiseert zich dat de opleiding nog jong is en het
curriculum zoals gepresenteerd in Modulentableau voor de lichting 2001 nog volop in ontwikkeling. Toch wil de commissie enkele kanttekeningen plaatsen.
Op de eerste plaats vindt zij dat de wiskundevakken simulatie en kansrekening meer aandacht en
diepgang verdienen. Simulatie, in de opinie van de commissie één van de belangrijkste gereedschappen van een bedrijfswiskundige, is maar voor één studiepunt in het curriculum opgenomen en
komt pas in het vierde jaar aan de orde. Dit onderdeel is bij uitstek geschikt om een brug te slaan
tussen kansrekening/statistiek en operations research, waarbij studenten - al of niet in groepsverband - projecten kunnen uitvoeren met gebruik van Excel of meer geavanceerde softwarepakketten.
Bij operations research wordt naar de smaak van de commissie te veel aandacht besteed aan
theoretische onderwerpen, zoals nutsfuncties. Heuristieken zijn hier wellicht relevanter, zowel voor
logistieke beslissingsproblemen (routering en scheduling) als voor voorraadbeheer en productieplanning.
Van de relevantie van meetkunde 1 en 2, ruimtemeetkunde en het vak landmeetkunde voor een
opleiding tot bedrijfswiskundige met een omvang van in totaal zes studiepunten kon de commissie
niet overtuigd worden. Navraag bij de afgestudeerden leverde ook geen argumenten vóór op.
Tot slot raadt de commissie aan bij de uitwerking van de leerdoelen en de keuze van het studiemateriaal waar mogelijk ook gebruik te maken van de expertise die elders op de Fontys hogescholen aanwezig is. Onderwerp van bespreking kan, naast de invulling van de vier toepassingsgebieden ook zijn hoe de bedrijfskundige component in het curriculum Bedrijfswiskunde versterkt
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kan worden. Met name kennis van management en organisatie, met een accent op het laatste,
wordt nog als onvoldoende ervaren door vertegenwoordigers van het werkveld en afgestudeerden.
De commissie ziet in dit verband duidelijke meerwaarde in overleg met collega’s van verwante
opleidingen zoals Logistiek en Economie in Venlo en wellicht ook Bedrijfskader in Tilburg.
2.3 Het onderwijs is voldoende praktijkgericht en voldoende actueel.
De commissie oordeelt positief over de aandacht voor en de wijze waarop de studenten via de
module Bedrijfsoriëntatie en stages in het derde en vierde jaar met de praktijk in aanraking
worden gebracht.
Volgens de Fontys Studentenenquête zijn de studenten zeer tevreden over de deskundigheid van
de docenten. Voor het tonen van de nieuwste ontwikkelingen krijgen de docenten een voldoende.
Ook uit de gesprekken die de commissie met de studenten gevoerd heeft, komt een positief beeld
naar voren.
De commissie heeft er begrip voor dat de docenten, die door de ontstaanswijze van de opleiding
vrijwel allemaal uit de Lerarenopleiding Wiskunde afkomstig zijn, geen directe praktijkachtergrond
hebben. Zij adviseert de opleiding actief naar mogelijkheden te zoeken om meer relevante
praktijkervaring binnen te halen. Het feit dat vrijwel alle docenten ook als stagebegeleider
ingezet worden acht de commissie een goede zaak evenals de voorgenomen oprichting van de
Raad van Advies. Daarnaast adviseert de commissie docenten ook op stage te laten gaan en
personen uit het werkveld (keuze)modulen te laten verzorgen.
Vertegenwoordigers van het werkveld en ouderejaars studenten geven aan dat studenten
(stagiairs) soms moeite hebben met het in kaart brengen en overzien van een groot en complex
probleem. Daarnaast ervaren zij onvoldoende aandacht voor het ontwikkelen van communicatieve
vaardigheden met name het mondeling presenteren en het op professionele wijze schriftelijk
rapporteren. Deze leerdoelen kunnen gecombineerd aan bod komen wanneer het projectmatig
werken aan het oplossen van bedrijfsproblemen een grotere plaats binnen het curriculum krijgt en
er behalve op de inhoudelijke resultaten ook een beoordeling op de presentatie gegeven wordt.
Uit de gesprekken met studenten en afgestudeerden blijkt dat zij dit zeer op prijs zouden stellen.
De commissie raadt de opleiding daarom in dit verband aan, de omvang van de 21-punts
‘werkervaring of meeloopstage’ in het derde jaar in heroverweging te nemen. Een deel van deze
tijd kan mogelijk beter besteed worden aan het oplossen van gestileerde ‘bedrijfscases’ en het
zelfstandig uitvoeren van complexe en minder gestructureerde opdrachten.
De commissie is positief over de ontwikkeling van een digitale leeromgeving, de ‘n@tschool’. De
opleiding stelt het studiemateriaal elektronisch ter beschikking, zodat zowel docenten als
studenten er op een zelf gekozen plek op ieder gewenst tijdstip toegang toe hebben.
Tot slot valt het de commissie in negatieve zin op dat in sommige toepassingsgebieden vrijwel
uitsluitend met zelf geproduceerde dictaten gewerkt wordt en naar haar smaak te weinig met de
voorhanden zijnde goede Nederlandstalige of Engelstalige boeken. Een punt daarbij is dat vrijwel
alle vakliteratuur tegenwoordig in het Engels gesteld is. Daarom acht de commissie het argument
dat de gemiddelde havist niet rijp is voor het bestuderen van Engelstalige vakliteratuur, bij deze
keuze niet van doorslaggevend belang.
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2.4 Het onderwijs voldoet in voldoende mate aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs.
De commissie is van mening dat de opleiding in zijn huidige vorm zonder meer impliciet gestalte
geeft aan de ‘H’ van HBO. Zij baseert haar oordeel op de mate waarin en de manier waarop de
wetenschappelijke discipline vertaald is naar het beroep van bedrijfswiskundige, de opleiding en
het studiemateriaal. Kijkend naar de tien generieke kernkwalificaties voor de hbo-bacheloropleidingen is de commissie het eens met wat hierover in het zelfevaluatierapport staat: alle
kernkwalificaties zijn in meer of mindere mate in de opleiding aanwezig. Aanbeveling is deze
kwalificaties waar mogelijk in leerdoelen te expliciteren en een duidelijke plaats in de opleiding te
geven zodat individuele toetsing en collectieve resultaatbewaking mogelijk wordt.
Brede professionalisering:
De opleiding richt zich op vier toepassingsgebieden en kiest er expliciet voor breed inzetbare in
plaats van branchespecifieke bedrijfswiskundigen op te leiden. De vertegenwoordigers van het
werkveld met wie de commissie gesproken heeft, geven aan dat de opleiding hier zonder meer in
slaagt.
Multidisciplinair werken:
De aard van het beroep vraagt om een multidisciplinaire aanpak: een bedrijfsprobleem (dat zich in
een ander vakgebied voordoet) wordt vertaald in een bedrijfswiskundig probleem (mathematische
modellering) en wordt na oplossing weer terugvertaald in praktische termen. De commissie is van
mening dat met name in de eerste fase van de opleiding meer accenten op modelleren gelegd dienen te
worden in de vorm van projectonderwijs (zoals aangegeven in paragraaf 2.3). Dit komt nu pas in het
vierde jaar aan de orde in module Modellen 2. De commissie acht in dit verband het project
Bedrijfswiskunde een goede ontwikkeling maar ook dit is pas in het vierde jaar ingeroosterd.
Wetenschappelijke toepassing:
Zoals in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ staat: bedrijfswiskundigen worden niet opgeleid om
zelfstandig fundamenteel onderzoek te doen. Het curriculum voorziet niet in het aanleren van
algemene methodologische onderzoeksvaardigheden.
Transfer en brede inzetbaarheid:
Vertegenwoordigers van het werkveld zijn zonder uitzondering zeer positief over de brede en directe
inzetbaarheid van afgestudeerden en studenten die als stagiaire in hun bedrijf hebben gewerkt.
Creativiteit en complexiteit in handelen:
Vertegenwoordigers van het werkveld en ouderejaars studenten geven aan dat studenten
(stagiairs) soms moeite hebben met het in kaart brengen en overzien van een groot en complex
probleem. Eerste en tweedejaarsstudenten missen met name de creatieve uitdaging in het
lesprogramma. Een en ander bevestigt de commissie in haar mening dat er meer en in een eerdere
fase projectmatig aan het oplossen van bedrijfsproblemen gewerkt dient te worden.
Probleemgericht werken:
Een bedrijfswiskundige werkt probleemgericht. Vertegenwoordigers van het werkveld achten het
probleemanalyserende vermogen bij deze groep hbo’ers duidelijk beter ontwikkeld dan bij
afgestudeerden van andere kwantitatief gerichte opleidingen.
Methodisch en reflectief denken en handelen:
Dit dient in de verslaglegging van het werken in projectgroepen en de stageverslagen geïntegreerd
te zijn en zichtbaar gemaakt te worden. De commissie vindt dit een aandachtspunt.
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Sociaalcommunicatieve bekwaamheid:
Spelling, mondeling presenteren, solliciteren, argumenteren, debatteren en het voeren van
probleemoplossende discussies zijn vaardigheden die in het curriculum zijn opgenomen.
Na afloop van de stage beoordeelt de bedrijfsbegeleider de sociaalcommunicatieve bekwaamheid
van de stagiaire aan de hand van een standaardformulier.
Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van het werkveld, afgestudeerden en hoofdfase
studenten blijkt dat deze inspanningen nog niet tot het gewenste resultaat leiden. Zowel vertegenwoordigers van het werkveld als afgestudeerden en studenten ervaren onvoldoende aandacht
voor het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden met name voor het mondeling presenteren
en het op professionele wijze schriftelijk rapporteren. De commissie onderschrijft het laatste uit
eigen ervaring: de presentatie van de stageverslagen kan in veel gevallen professioneler.
Basiskwalificatie managementfuncties:
Zoals ook in het zelfevaluatierapport wordt aangegeven, krijgt dit aspect geen expliciete aandacht
in de opleiding.
Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid:
Komt expliciet op één plaats in de opleiding aan de orde bij de module ‘De informatiemaatschappij’.
De eisen waaraan de afstudeeropdracht in de vorm van een (stage)verslag dient te voldoen, zijn
ruim geformuleerd: de opdracht moet betrekking hebben op één van de vier toepassingsgebieden
die in het curriculum centraal staan. Er wordt wat betreft de eisen ook nog geen expliciet
onderscheid gemaakt tussen de opdracht bij de derde en de vierdejaars stage.
Op basis van de ter inzage gelegde stageverslagen concludeert de commissie dat de stageplaatsen
en stageopdrachten aansluiten bij de opleiding. Het belang van de in het curriculum royaal
aangezette informaticalijn komt hierin duidelijk naar voren.
2.5 Het onderwijs is in voldoende mate samenhangend.
De opleiding stelt vier toepassingsgebieden centraal in haar curriculum: de statistische analyse,
operations research, de informatietechnologie en de economische en actuariële wiskunde. Uit de
Fontys Studentenenquête blijkt dat de studenten ruimschoots tevreden zijn over de samenhang in
het studieprogramma. De commissie is met name positief over het feit dat de toepassing van
informatietechnologie voor het oplossen van kwantitatieve problemen als een rode draad door de
opleiding loopt. Dit sluit duidelijk aan bij de behoefte in het werkveld zoals in het gesprek met
vertegenwoordigers bevestigd wordt. Ook in de statistiek- en analyselijn acht de commissie de
samenhang goed. Wel vindt de commissie dat de praktijkcomponent hierbij verbreed kan worden
door deels in projectvorm te werken. Het gaat dan niet om de keuze of theorie of praktijk maar om
de synergie. Wat betreft het bewaken van de samenhang tussen de instituutscomponent en de
praktijkcomponent heeft de opleiding haar eisen vastgelegd in het ‘Stageboek’ (versie 2003).
Een minpunt acht de commissie het feit dat het curriculum Modulentableau voor de lichting 2001
(september 2002) voornamelijk modulen van 1 en 2 studiepunten telt. Studenten geven aan dat
het soms lastig is de samenhang te zien door de vele vakken. Een ander belangrijk nadeel is dat er
met zo veel kleine vakken te weinig diepgang bereikt dreigt te worden. De commissie is van
mening dat 1- en 2-puntsvakken op hbo-niveau slechts bij uitzondering voor zouden mogen
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komen en acht bezinning op dit punt dan ook gewenst. Oplossingen kunnen binnen de huidige
kaders gevonden worden door vakken te combineren. De module wachtrijtheorie in het vierde
studiejaar is sterk theoretisch van aard en kan naar de mening van de commissie beter vervangen
worden door een module waarin toegepaste wachttijdproblemen worden geïntegreerd met discreteevent simulatie. Daarnaast kan meer integratie van kennis en vaardigheden plaatsvinden door het
projectmatig werken een prominentere plaats in de opleiding te geven.

3

Didactiek en begeleiding in het huidige onderwijsproces
3.1 Het onderwijs is voldoende uitdagend en activerend.

Gemiddeld 25 procent van de studielast bestaat uit contacttijd en 75 procent uit zelfstudie
en stageactiviteiten. De opleiding is breed waardoor een gebrek aan diepgang dreigt. Toch
voelen studenten die de commissie gesproken heeft, zich inhoudelijk voldoende uitgedaagd
en geactiveerd. Het concept van zelfverantwoordelijk leren werpt zijn vruchten af: “Je leert
hier zelfstandig te leren, dus je kunt zelf aan verdieping werken.” In de contacttijd
overheersen weliswaar de werkcolleges maar toch ervaren de studenten voldoende variatie.
Desgevraagd kiezen zij wel voor meer projecten en het doen van praktijkgericht onderzoek.
Sommige eerste en tweedejaars geven aan het systeem als vrij schools te ervaren en hun
creativiteit niet kwijt te kunnen binnen het huidige vakkenpakket.
In de gesprekken met studenten heeft de commissie geconcludeerd dat zij tevreden zijn over
de docenten, de mate van tevredenheid is echter docentgebonden. Door de kleinschaligheid
van de opleiding is het contact met de docent persoonlijk en direct en wordt als zeer positief
ervaren. Dit beeld wordt bevestigd in de Fontys Studentenenquête.
De opdrachten die de commissie in het ter inzage gelegde materiaal aantrof, acht zij over het
algemeen effectief. Met name over de opzet van de module ‘Modelleren 2’ is zij positief.
Er is geen sprake van echte struikelvakken. De studenten met wie de commissie gesproken
heeft, geven aan dat de schriftelijke tentamens meestal meevallen en (groeps)opdrachten
zelden met een onvoldoende beloond worden. De commissie adviseert de opleiding de
verantwoordelijkheid voor toetsing en beoordeling minder afhankelijk van één docent te
maken.
3.2 Het onderwijs sluit goed aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en
ervaringen van instromende studenten.
De commissie is zonder meer te spreken over het instroombeleid. De opleiding is kleinschalig en de
instroom wordt door één vaste coach geregeld die vervolgens ook tijdens de gehele studie de
coach blijft. Het propedeuseprogramma acht de commissie goed afgestemd op de havo-studenten
met wiskunde B1en B2 in hun profiel. De docenten geven aan dat deze studenten het in het eerste
studiejaar soms zwaar hebben, maar het wel redden. De studenten hebben dit, in de gesprekken
met de commissie, bevestigd. Vwo’ers komen in aanmerking voor vrijstellingen, die echter niet
automatisch tot een versnelde doorstroom leiden: zij kiezen meestal toch voor een studieduur van
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minimaal vier jaar. De commissie heeft geconstateerd dat dit vrijstellingenbeleid helder en
eenduidig is. Ook is zij positief over de flexibiliteit van de opleiding bij het ontwerpen van
individuele leerwegen. Met studenten afkomstig van verwante opleidingen, wordt individueel een
programma op maat samengesteld.
Met ingang van het studiejaar 2002-2003 stelt elke student een persoonlijk ontwikkelingsplan
(POP) op. Vervolgens wordt in een persoonlijk activiteitenplan (PAP) in overleg met de coach
vastgelegd hoe de student het curriculum gaat doorlopen. Het is nog te vroeg om uitspraken over
het effect hiervan te kunnen doen.
De opleiding telt slechts een gering aantal allochtone studenten: enkele Marokkanen, Turken en in
toenemende mate Chinezen. Er zijn geen extra voorzieningen voor hen getroffen. Bij taalproblemen
worden deze studenten doorverwezen naar het opleidingsteam Nederlands. Docenten geven aan
dat deze studenten over het algemeen geen problemen ondervinden met de aansluiting, maar wel
met het vinden van een stageplaats. Van oudsher studeren er veel Antillianen in Tilburg. Voor hen
is in samenwerking met de universiteit een voorziening voor extra begeleiding getroffen.
De commissie heeft vastgesteld dat - mede dankzij de kleinschaligheid van de opleiding en de
persoonlijke inzet van de coach - op deze opleiding ruim aandacht gegeven wordt aan de
persoonlijke ontwikkeling van de instromende studenten.
3.3 Studenten worden in het eerste jaar goed (effectief) geselecteerd en doorverwezen.
De opleiding heeft duidelijke inhoudelijke criteria voor een bindend studieadvies opgesteld
waaraan zij goed en voldoende nauwgezet de hand houdt. In het ‘Onderwijs en Examen Reglement
– Bedrijfswiskunde lichting 2002’ is de volgende regeling opgenomen: de student dient binnen één
jaar ten minste 25 studiepunten te behalen. Van de 28 studiepunten aan ‘vakinhouden’ dienen
binnen één jaar ten minste 14 studiepunten behaald te zijn; vrijstellingen niet meegerekend. Van
de 14 studiepunten aan ‘beroepsvaardigheden’ dienen binnen één jaar ten minste 8 studiepunten
behaald te zijn; vrijstellingen niet meegerekend. De commissie heeft geconstateerd dat deze
criteria helder zijn voor de student en als redelijk worden ervaren. Voor zover de commissie op
basis van de ter beschikking gestelde cijfers kan beoordelen, is het postpropedeutische rendement
van de opleiding hoog: vrijwel iedereen die de propedeuse haalt, bereikt ook de eindstreep.
De commissie onderschrijft de conclusie in het zelfevaluatierapport dat de goede persoonlijke
begeleiding van de student hier zeker in belangrijke mate toe bijdraagt.
3.4 Studenten worden tijdens de studie goed begeleid en geïnformeerd.
Studiebegeleiding is maatwerk bij deze Fontys-opleiding, er wordt flexibel ingespeeld op een
gedifferentieerde instroom. Deze aanpak – relatief eenvoudig te realiseren dankzij de kleinschaligheid van de opleiding maar zeker ook dankzij de positieve inzet van de coach - zorgt ervoor dat
iedere student het voor hem of haar juiste programma kan volgen. De commissie heeft dan ook
geconstateerd dat de studenten uiterst tevreden zijn over de begeleiding. Studenten kunnen te
allen tijde met hun vragen bij de coach en de docenten terecht. Dit blijkt zowel uit de gesprekken
als uit de Fontys Studentenenquête.
De commissie is van mening dat de studievoortgangbewaking effectief en transparant is. De coach
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volgt de voortgang van iedere individuele student: elk half jaar vindt een voortgangsgesprek
plaats, sinds studiejaar 2002-2003 aan de hand van het persoonlijk ontwikkelingsplan van de
student. Indien nodig worden de studieresultaten in de vergadering van het opleidingsteam
Wiskunde besproken.
De studievoortganggegevens zijn voor de studenten en docenten on line ter inzage. Daarnaast
ontvangen de studenten een papieren overzicht: in het eerste jaar viermaal en vanaf het tweede
studiejaar tweemaal per jaar.
De stagebegeleiding vanuit de opleiding scoort in de bovengenoemde studentenenquête 2002
matig. Ook de voorbereiding vanuit de opleiding laat in de ogen van deze studenten te wensen
over. De stagebegeleiders geven aan dat beide stages onderwerp van verbeterbeleid zijn. Met
ingang van 2003 is het Stageboek ingevoerd waarin onder andere uiteengezet wordt wat de
student van de begeleiding - vanuit het bedrijf en vanuit de opleiding - mag verwachten. De
hoofdfase studenten met wie de commissie gesproken heeft, hebben geen klachten meer over de
stagebegeleiding. Zij zijn met name te spreken over het regelmatige contact met de
stagebegeleider vanuit de opleiding dat de student via de e-mail dient te onderhouden. De
commissie heeft geconstateerd dat het verbeterbeleid effectief is.
De studenten worden adequaat geïnformeerd zoals uit de Fontys Studentenenquête blijkt. De
informatie over het studiemateriaal is tijdig bekend. De studieresultaten zijn tijdig bekend. Het
college/tentamenrooster is tijdig bekend. Ook in de gesprekken heeft de commissie geen
wanklanken op dit terrein vernomen.
3.5 De opleiding maakt een vlotte doorstroom van studenten goed mogelijk.
De omvang van de studielast en de organisatie van het studieprogramma maken een vlotte
doorstroom mogelijk. De positieve reacties op vragen hieromtrent worden bevestigd door de
uitslagen van de Fontys Studentenenquête: programma te doen binnen gestelde tijd 4,5.
Het programma is goed studeerbaar maar wordt door de studenten die de commissie gesproken
heeft niet als te licht ervaren. De studiebegeleiding en –informatie zijn adequaat georganiseerd.
De commissie heeft geconstateerd dat toetsing en herkansing naar tevredenheid zijn geregeld.
4

Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
4.1 De opleiding levert afgestudeerden af die in voldoende mate naar tevredenheid
functioneren in het beoogde werkveld.

Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van het werkveld komt een overwegend positief beeld
naar voren: zonder uitzondering roemen zij de directe inzetbaarheid van de afgestudeerden. Door
de brede opleiding pakken ze verschillende werkzaamheden makkelijk op. Ook het probleemanalyserende vermogen en oplossingsgericht denken is sterk ontwikkeld. De afgestudeerde
bedrijfswiskundige onderscheidt zich naar hun mening in positieve zin van de afgestudeerde van
andere kwantitatief gerichte opleidingen en groeit snel verder. De door de opleiding afgenomen
vragenlijsten onder stagebegeleiders na afloop van elke stage bevestigen dit beeld.
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Hoewel de commissie zich geen volledig beeld van de situatie heeft kunnen vormen omdat een
regelmatig uitgevoerd onderzoek onder afgestudeerden en werkveld ontbreekt, ziet zij geen
aanleiding de bevindingen uit het gesprek met vertegenwoordigers van het werkveld in twijfel te
trekken. Positief in dit verband acht zij de inmiddels getroffen verbetermaatregel: een
‘Startbekwaamhedenonderzoek’ dat regelmatig uitgevoerd gaat worden en waarvan de eerste
resultaten in juni 2003 verwacht worden.
4.2 De opleiding waarborgt in voldoende mate dat afgestudeerden voldoen aan beoogde
kwalificaties.
De beoordeling van de modulen geschiedt door schriftelijke tentamens, werkstukken en
presentaties en behoort tot de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke docenten. Op het
moment van visitatie voorziet de opleiding niet in een systematische bewaking van de inhoud en
het niveau van deze verschillende toetsvormen. Wel worden in het Studenten-Docenten-Overleg de
verschillende toetsen, na afloop van iedere onderwijsperiode, op relevantie en moeilijkheidsgraad
besproken. Daarnaast vindt er nog een terugkoppeling plaats bij de bespreking van de
studieresultaten en de studievoortgang tussen de individuele student en de coach. De commissie
heeft wat betreft inhoud en niveau geen bijzonderheden geconstateerd bij de ter inzage gelegde
schriftelijke tentamens. Zij adviseert de opleiding echter wel vorm, inhoud en niveau van de
verschillende toetsvormen systematisch op opleidingsniveau te bewaken en de toetsing minder
docentafhankelijk te maken.
De normering en beoordeling van de afstudeeractiviteiten acht de commissie onvoldoende. De
criteria waaraan het verslag of rapport dient te beantwoorden, worden in eerste instantie door het
stageverlenende bedrijf bepaald, zoals vermeld in het ‘Stageboek’ (2003). Dit leidt tot producten
van wisselende kwaliteit, terwijl de commissie van mening is dat de opleiding een constant
kwaliteitsniveau én rechtsgelijkheid dient te waarborgen. Zij adviseert daarom vanuit de opleiding
heldere criteria te formuleren en - naast de stagebegeleider vanuit het bedrijf en de begeleider
vanuit de opleiding – vanuit het docententeam een tweede lezer toe te voegen.
De borging kan ook ondersteund worden door regelmatig onderzoek onder werkveld en afgestudeerden. Positief in dit verband acht de commissie het feit dat de opleiding het voornemen heeft
het Startbekwaamhedenonderzoek, waarvan de eerste resultaten juni 2003 verwacht worden, in de
toekomst regelmatig uit te voeren.
4.3 De opleiding is voldoende gericht op het bereiken van aanvaardbaar kwantitatief rendement.
De studievoortgang wordt nauwgezet bewaakt. In combinatie met een doordacht bindend studieadvies
lijkt de opleiding er in te slagen de uitval in het eerste studiejaar te concentreren en het percentage
uitvallers verder terug te dringen. Ook de regeling dat de propedeuse voor het derde studiejaar
afgerond dient te zijn, helpt vertraging en uitval te voorkomen. De gemiddelde studieduur blijft echter
meer dan vijf jaar. De commissie onderschrijft de conclusie in het zelfevaluatierapport dat ook een
aantal voor de opleiding ongrijpbare factoren het rendement in negatieve zin beïnvloedt, zoals
studenten die tijdens de opleiding (gaan) werken en daardoor langer over hun studie doen.
De commissie acht de conclusie gerechtvaardigd dat de opleiding er alles aan doet om de studenten
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niet langer dan vier jaar over de studie te laten doen en dat de opleiding zodanig is ingericht, dat
een redelijk rendement bereikt zou kunnen worden.

5

Organisatie en randvoorwaarden
5.1 Er zijn onvoldoende structurele relaties met het (internationale) werkveld.

In het zelfevaluatierapport geeft de opleiding aan structurele relaties met het werkveld te onderhouden. De commissie deelt deze opvatting niet. Zoals in vele vergelijkbare situaties, hebben de
docenten persoonlijke contacten met stagebegeleiders in het veld. Hoewel deze contacten een
positieve invloed op het curriculum hebben, bestaat door het ad hoc karakter toch het gevaar dat
de opleiding teveel in zichzelf gekeerd raakt. De commissie acht het absoluut noodzakelijk dat het
curriculum regelmatig en op structurele basis kritisch bekeken wordt door een representatieve
groep vertegenwoordigers van het werkveld. Ook de vertegenwoordigers van het werkveld met wie
de commissie gesproken heeft, zijn allemaal voorstander van meer interactie tussen het werkveld
en de opleiding. De plannen om een externe Raad van Advies in te stellen zijn dan ook een
belangrijke stap in de goede richting.
Een andere stap die de commissie van harte aanbeveelt, is - in navolging van andere hogescholen het sluiten van een convenant met de Nederlandse Vereniging voor Statistiek.
Dit heeft twee belangrijke voordelen. De opleiding mag elke student die afstudeert het diploma
Statistisch Analist A meegeven en voor de opleiding betekent het dat het statistiekgedeelte van het
curriculum regelmatig op kwaliteit en relevantie getoetst wordt door een organisatie van buitenaf.
De opleiding heeft geen structurele relaties met het internationale werkveld en geen contacten
met collega-instellingen in het buitenland. Zij heeft ook geen ambities in die richting. De
commissie vindt dit jammer maar heeft er begrip voor, gezien de ontwikkelingsfase waarin de
opleiding zich bevindt.
5.2 De inrichting en de structuur van de organisatie zijn in voldoende mate bevorderlijk voor de
gewenste onderwijskwaliteit.
De commissie acht de inrichting en structuur van de organisatie tot nu toe voldoende bevorderlijk
voor de gewenste onderwijskwaliteit. Zij wil daarbij wel een kanttekening plaatsen. In studiejaar
2001-2002 voerde de Fontys Lerarenopleiding een forse bezuinigingsoperatie en een ingrijpende
reorganisatie door. Op instituutsniveau, binnen de Fontys Lerarenopleiding, geven na de reorganisatie de instituutsdirecteur en de twee interim-managers sturing aan ruim honderd docenten. Zij
bepalen de kaders aangaande taakverdeling, omvang onderwijseenheden, contacturen, roosters en
het aantal toetsen. De docenten zijn in vijf teams georganiseerd. De teamleiders van de vijf teams
coördineren de uitvoering van het onderwijs en de begeleiding van de studenten. Zij dienen het
onderwijs uit te voeren binnen de door het management gestelde kaders. De vijf teams zijn
onderverdeeld in opleidingsteams die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van
de vak- en/of de beroepscomponent. In de praktijk betekent dit relatief veel kleine teams en
personeelsleden die in meerdere teams participeren. De teamleider is soms collega en andersom. Zo
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gaf een docent in een van de gesprekken aan geen behoefte te hebben aan een functioneringsgesprek met zijn teamleider, omdat die in een ander verband ook gewoon zijn collega is. De
commissie begrijpt dat de nieuwe organisatie zich nog moet zetten, maar mist bij het docententeam een heldere kijk op de invulling van de nieuwe structuur. Het lijkt erop dat veel zaken goed
gaan dankzij de hechtheid en het enthousiasme van het team. Daarmee compenseert de cultuur van
de opleiding wat in de nieuwe structuur ontbreekt: duidelijkheid over de aansturing. Wie is waar
verantwoordelijk voor en wie beslist wat en wanneer? De commissie is van mening dat het gebrek
aan structuur de kleine opleiding erg kwetsbaar maakt in het veilig stellen van haar belangen en
dat dit risico niet voldoende onderkend wordt.
De commissie adviseert het team om voor bepaalde onderdelen van het curriculum zoals
informatica, logistiek en management & organisatie ook regelmatig inhoudelijk overleg te plegen
met Fontys collega’s van andere opleidingen. Behalve voor het opdoen van inspiratie (wederzijds)
kunnen studenten dan ook gericht gestimuleerd worden om op deze opleidingen keuzemodulen te
volgen. Daarmee kan wellicht de onvrede over het geringe aanbod daarvan weggenomen worden.
(Fontys Studentenenquête: voldoende keuzemogelijkheden in programma: 2,8 op 5-puntschaal)
5.3 De opleidingscultuur is in hoge mate bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit.
De commissie heeft een enthousiast docententeam aangetroffen met liefde voor het vak. Zij is van
mening dat de goede persoonlijke contacten tussen de docenten onderling en tussen de studenten
en docenten in de huidige situatie een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste onderwijskwaliteit.
De beroepsgerichtheid van de docenten acht de commissie voldoende. De focus van het
docententeam op het beroep wordt versterkt door het feit dat alle docenten stagiairs begeleiden.
De recente bijstelling van de eerstejaars module Beroepsoriëntatie en de ontwikkeling van de
vierdejaars module Project Bedrijfswiskunde ondersteunen het algemene beeld dat de docenten de
beroepsgerichtheid van de opleiding onderbouwen en vergroten.
De studentgerichtheid en betrokkenheid van de opleiders bij Bedrijfswiskunde blijkt uit de Fontys
Studentenenquête april 2002. De tevredenheid van de studenten over de goede begeleiding en
ondersteuning bij de studie, de bereikbaarheid van de docenten, het tijdig bekend maken van de
studieresultaten, de kwaliteit van het studiemateriaal en de goede regeling om achterstanden in te
halen is hoog. De studenten geven de opleiding in deze enquête het rapportcijfer 7,7. Ter vergelijking:
het gemiddelde rapportcijfer over de andere opleidingen binnen Fontys Lerarenopleiding is 6,5.
De opleiding gaat goed om met suggesties voor verbetering. Dit bevestigen de studenten met wie
de commissie heeft gesproken en blijkt ook uit de Fontys Studentenenquête. Uit de gesprekken is
de commissie ook gebleken dat het Studenten-Docenten-Overleg (SDO) naar tevredenheid
functioneert. In het SDO zit vanuit elke klas een vertegenwoordiger.
5.4 Het personeelsbeleid is in onvoldoende mate bevorderlijk voor de gewenste
onderwijskwaliteit.
Naar de mening van de commissie vindt op het gebied van personeelsbeleid te veel in de informele
sfeer plaats. De afgelopen jaren is het er binnen de Fontys Lerarenopleidingen niet van gekomen
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het functioneren van personeelsleden regelmatig te bespreken en te beoordelen. Een ander niet
onbelangrijk punt in dit verband is dat de commissie een consistente beleidsmatige visie op het op peil
houden en verder ontwikkelen van de expertise van docententeam en teamleiders mist. Ook bijscholing
en verdere professionalisering vinden veelal ad hoc en op basis van individueel initiatief plaats. De
hiaten in het personeelsbeleid zijn tot nu toe opgevangen door het enthousiasme en de deskundigheid
van het docententeam. Of het instituut daar ook in de toekomst een beroep op kan blijven doen, is de
vraag. Een van de zorgpunten van de commissie is of de voorbereidingstijd en daarmee de tijd om de
literatuur bij te houden en van nieuwe ontwikkelingen kennis te nemen niet te veel onder druk staat.
Een ander zorgpunt van de commissie is dat uit de gesprekken met de Groepsraad en het
managementteam van het instituut blijkt dat de werving van nieuwe docenten aan strikte banden
is gelegd waardoor in de toekomst wellicht niet optimaal invulling aan vacatures gegeven kan
worden. Het zal dan bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een kandidaat met relevante ervaring in
het werkveld te zoeken, terwijl de voorkeur van de commissie daar - gezien de samenstelling van
het huidige team - in eerste instantie naar uit zou gaan.
De commissie heeft met tevredenheid geconstateerd dat het instituut voornemens is tot een nieuw
personeelsbeleid te komen. De concrete uitwerking zal opgenomen worden in het ‘FLOT
Verbeterplan 2003 – 2005’. Op het moment van visitatie was de uitwerking van dit verbeterplan
nog niet voorhanden.
5.5 De faciliteiten zijn voldoende adequaat.
De commissie acht de faciliteiten voldoende, maar wenst daar enkele kanttekeningen bij te maken. Er
vindt in deze periode een grondige verbouwing van het Mollergebouw plaats. Een verbouwing die
helaas nog tot 2004 zal duren, maar zeker het ongemak waard is zoals de inmiddels al opgeleverde Bvleugel duidelijk zichtbaar maakt. De commissie acht de werkruimten voor studenten en staf - ondanks
de verbouwing - adequaat ingericht. Wat betreft de inrichting van leslokalen is het even behelpen. Naar
verwachting beschikt de opleiding eind 2003 over een eigen wiskundewerklokaal.
Het instituut beschikt over goede computerfaciliteiten. Zwak punt is de - in het zelfevaluatierapport
genoemde en door studenten bevestigde - matige ondersteuning van enkele vooral voor
wiskundestudenten relevante computerapplicaties zoals Maple, Access en Visual Basic. Het facilitaire
bedrijf slaagt er niet in deze programma’s permanent operationeel te houden waardoor vaak kostbare
contacttijd met opnieuw installeren verloren gaat. De commissie vindt dit een aandachtspunt.
De commissie acht de voorzieningen in de bibliotheek en de aan aanwezige vakliteratuur voor de
bedrijfswiskunde duidelijk onder de maat. Zij mist relevante tijdschriften zoals Interfaces (van de
INFORMS Society) en StatOR (van de VVS). De boekencollectie lijkt haar vooral op de studenten van de
lerarenopleiding gericht.
5.6 Het beleid is in voldoende mate gericht op een gezonde bedrijfsvoering.
In het zelfevaluatierapport wordt gesteld dat het instituut inmiddels, na de reorganisatie, in financieeleconomisch opzicht weer gezond is. De Groepsraad heeft dit in het gesprek met de commissie
bevestigd. De reorganisatie betekende voor alle opleidingen een drastische vermindering van personeel.
De commissie heeft vastgesteld dat het management duidelijk zicht heeft op de knelpunten die dit
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oplevert en over voldoende draagvlak beschikt om vorm te geven aan de nieuwe situatie.
De commissie kan zich bijzonder vinden in het voornemen meer bekendheid aan de opleiding
Bedrijfswiskunde te geven om zo de instroom in de toekomst te vergroten. De opleiding is nu tamelijk
onbekend bij het bedrijfsleven (zie: Beoordeling van de opleiding door stagebegeleiders in het
bedrijfsleven) maar ook bij het onderwijs. Uit de gesprekken met de studenten is de commissie
gebleken dat zij vaak bij toeval op deze opleiding terecht zijn gekomen. De commissie acht het een
goede zaak hier, eventueel samen met de andere drie opleidingen Bedrijfswiskunde, verandering in te
brengen.

6

Bewaking en verbetering van kwaliteit
6.1 Er is in voldoende mate sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit.

Wat betreft de systematische evaluatie ziet de commissie een aantal goede aanzetten. Fontys
Bedrijfswiskunde is een kleinschalige opleiding met korte communicatielijnen. Het StudentenDocenten-Overleg - de opleidingscommissie van de wiskundeopleidingen - functioneert naar
tevredenheid van docenten en studenten en knelpunten die hier gesignaleerd worden, leiden zoals
de commissie in gesprekken heeft kunnen vaststellen regelmatig tot concrete verbeteringen. De
Fontys Studentenenquête heeft daarnaast een signalerende taak.
Wat de commissie mist, is systematische feedback vanuit het werkveld. De opleiding heeft zich wel
voorgenomen regelmatig onderzoek naar de startbekwaamheid van de afgestudeerden te gaan
doen. Het eerste onderzoek is uitgezet. Met de systematische inventarisatie van de beoordeling
van stage en opleiding door de bedrijfsstagebegeleiders is een begin gemaakt.
Om tot een systematische kwaliteitsverbetering te komen, heeft de opleiding naast feedback ook
een structuur nodig om aan de voorgenomen verbeteringen te werken: een (jaar)plan waarin onder
andere aangegeven is wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de prioriteiten en streefnormen zijn.
De commissie heeft deze structuur vooralsnog niet kunnen onderscheiden. Zij vindt dat het
verbeterbeleid daardoor te veel een ad hoc karakter heeft.
6.2 Er is [oordeel] vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?
N.V.T.
6.3 Er is een goed vertrouwen in de implementatie van de concrete verbeterplannen die de
zelfevaluatie heeft opgeleverd.
De commissie heeft vertrouwen in de implementatie van de verbeterplannen die de zelfevaluatie
heeft opgeleverd. Het zelfevaluatierapport is bijzonder open. De directeur van het instituut, de
interimmanager van het vaknabije team en de aandachtsfunctionaris van Bedrijfswiskunde zijn zich
terdege bewust van zaken die verbeterd dienen te worden. De bestaande plannen sporen op veel
punten goed met de bevindingen en suggesties van de commissie. De uitdaging is prioriteiten aan
te brengen en systematisch te werk te gaan.
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7

Kengetallen

Instroom, uitstroom, ingeschreven, personeel
Peildatum
Totaal aantal ingeschreven studenten

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

36

65

69

66

66

66

66

Totaal aantal docenten

10

Omvang docerend personeel in fte
Instroom propedeuse, eerste keer hbo

3
8

11

9

7

15

10

12

Vooropleiding instroom , havo, in procenten

38%

27%

44%

57%

40%

50%

67%

Vooropleiding instroom, vwo, in procenten

25%

55%

56%

14%

40%

30%

25%

Vooropleiding instroom mbo, in procenten
Totaal aantal instromende studenten: ‘instroom opleiding’
Totaal aantal geslaagden
Aantal geslaagden uit prop.instroom ‘eerste keer hbo’

76

9%

14%

10%

15

21

17

13

24

12

2

11

7

22

6

11

1

6

2

19
5
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Hogeschool: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Opleiding:
Visitatiedata:

Bedrijfswiskunde & Informatica
2 en 3 juni 2003

Inleiding
De opleiding Bedrijfswiskunde & Informatica van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden wordt
verzorgd binnen het Instituut Educatie en Communicatie door de afdeling Exacte Vakken. Deze
afdeling omvat, naast de opleiding Bedrijfswiskunde & Informatica, eerste en tweedegraads
lerarenopleidingen in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. In 1985 is vanuit de
lerarenopleiding Wiskunde een niet-lerarenvariant, ofwel een algemene beroepenvariant – een
opleiding in deeltijd - ontstaan. In 1994 is deze deeltijdopleiding omgezet in de afzonderlijke
voltijdopleiding Bedrijfswiskunde & Informatica.
Het Instituut Educatie en Communicatie kent naast de afdeling Exacte Vakken, de kleinste afdeling
van het instituut, nog zes afdelingen. Per 1 oktober 2002 staan er in totaal 2574 studenten bij dit
instituut ingeschreven waarvan 239 bij de afdeling Exacte Vakken en 43 specifiek bij de opleiding
Bedrijfswiskunde & Informatica. De docentenformatie voor de afdeling Exacte Vakken bedraagt
12,95 fte. De docent/studentratio bedraagt 1:18,5.
Het instituut wordt geleid door de instituutsdirecteur en iedere afdeling heeft een hoofd. De
instituutsdirecteur en de afdelingshoofden vormen samen het managementteam van het instituut.
Binnen de afdeling Exacte Vakken functioneren twee opleidingsteams. Zij hebben de inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leerplannen. De kaders hiervoor worden op
afdelingsniveau vastgesteld. Het opleidingsteam Wiskunde is zowel inhoudelijk verantwoordelijk
voor Bedrijfswiskunde & Informatica als voor de lerarenopleiding Wiskunde.
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Overzicht van de oordelen
In het schema zijn de oordelen weergegeven zoals deze in de evaluatievragen in de tekst zijn terug
te vinden.
Par.

goed

1.1

Heeft de opleiding zicht op de ontwikkelingen in werkveld en beroep?

X

1.2

Heeft de opleiding een didactisch verantwoorde visie op het (eigen) onderwijs?

X

1.3

Is er adequaat beleid voor implementatie van deze visie?

X

2.1

Zijn de door de opleiding geformuleerde beoogde eindkwalificaties deugdelijk?

X

2.2

Komen de beoogde eindkwalificaties voldoende in het onderwijs aan bod?

X

2.3

Is het onderwijs praktijkgericht en actueel?

2.4

Voldoet het onderwijs aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs?

X

2.5

Is het onderwijs samenhangend?

X

3.1

Is het onderwijs uitdagend en activerend?

3.2

Sluit het onderwijs aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en

vold

X

X

ervaringen van instromende studenten?

X

3.3

Worden studenten in het eerste jaar effectief geselecteerd en doorverwezen?

X

3.4

Worden studenten tijdens de studie adequaat begeleid en geïnformeerd?

X

3.5

Wordt een vlotte doorstroom van studenten mogelijk gemaakt?

X

4.1

Levert de opleiding afgestudeerden die naar tevredenheid functioneren in het
beoogde werkveld?

X

4.2

Wordt gewaarborgd dat afgestudeerden voldoen aan beoogde kwalificaties?

4.3

Is de opleiding gericht op het bereiken van een aanvaardbaar kwantitatief

X

rendement?

X

5.1

Zijn er structurele relaties met het (internationale) werkveld?

X

5.2

Zijn inrichting en structuur van de organisatie bevorderlijk voor de gewenste
onderwijskwaliteit?

X

5.3

Is de opleidingscultuur bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

X

5.4

Is het personeelsbeleid bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

X

5.5

Zijn de faciliteiten adequaat?

5.6

Is het beleid gericht op een gezonde bedrijfsvoering?

6.1

Is er sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit?

6.2

Is er vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?

6.3

Bestaat er vertrouwen in de implementatie van de verbeterplannen die de
zelfevaluatie heeft opgeleverd?

Onv.

X
X
X
nvt
X

Analyse en aanbevelingen
Op landelijk niveau hebben de vier opleidingen Bedrijfswiskunde gezamenlijk op heldere wijze en
goed onderbouwd een beroepsprofiel voor bedrijfswiskundigen uitgewerkt en vastgelegd in de
notitie ‘Bedrijfswiskunde in Perspectief’ (oktober 2000). Daarin zijn de eindtermen – eisen in
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termen van kennis, vaardigheden en houding – beschreven die aan afgestudeerden van deze
opleidingen gesteld worden. Op grond van haar waarnemingen komt de commissie tot de conclusie
dat globaal gesproken de opleiding Bedrijfswiskunde & Informatica van de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden goed aan de criteria zoals beschreven in deze notitie voldoet en dat de studenten aan
het eind van hun studie een goede uitgangspositie hebben voor praktisch werk in het bedrijfsleven
of bij de (semi-) overheid.
Een en ander neemt niet weg dat de commissie binnen de gemaakte keuzen in het
onderwijsprogramma zeker nog een aantal mogelijkheden tot verbetering ziet. Zij adviseert de
opleiding om:
·

meer gebruik te maken van Engelstalige vakliteratuur.

·

numerieke wiskunde met lineaire algebra te combineren en dit te integreren met het actieve
gebruik van een softwarepakket als Maple of Derive. Zo kan ICT functioneel geïntegreerd
worden met de leerstof.

·

de basisprincipes van computersimulatie op te nemen in de module kansrekening.

·

sturing te geven aan de invulling van de vrije keuzeruimte (7 studiepunten) in de richting van
bedrijfs- of financieel economische modulen bij andere opleidingen van de NHL.

·

de tevredenheid van het afnemend veld door middel van evaluatieverslagen aantoonbaar aan
derden te maken.

·

stageverslagen en afstudeeropdrachten mede te beoordelen op correct taalgebruik en zakelijke
presentatie.

· ook inhoudelijke eisen aan stageplaatsen en coaches te stellen en deze in het ‘Stagewerkboek’
op te nemen.
·

een PR-plan ter vergroting van de instroom gezamenlijk met de drie andere opleidingen uit te
werken.
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1

Visie op werkveld en didactiek
1.

De opleiding heeft een goede eigen, dat wil zeggen beredeneerde visie op de ontwikkelingen
in werkveld en beroep.

De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding een adequate visie heeft op de ontwikkelingen in
het werkveld en het beroep. Uitgangspunt is het beroepsprofiel dat de vier opleidingen
Bedrijfswiskunde gezamenlijk hebben uitgewerkt en vastgelegd in de notitie
‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ (oktober 2000). De commissie is van mening dat hierin het doel en
de mogelijkheden van een hbo-opleiding Bedrijfswiskunde helder en duidelijk beschreven worden.
De specifieke visie van de opleiding en de door haar gemaakte keuzes zijn goed verwoord en
gemotiveerd in het zelfevaluatierapport ‘Bedrijfswiskunde & Informatica’ (januari 2003). Bij de
vernieuwing van haar curriculum heeft de opleiding aan de hand van een dossier van advertenties
de markt voor afgestudeerden in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de grootste behoefte aan
bedrijfswiskundigen op hbo-niveau op dit moment zich voordoet in de toepassingsgebieden
statistiek, actuariële wiskunde en wiskundige softwareontwikkeling. Bij database marketing en
logistiek en planning is de vraag geringer. Toch richt de opleiding zich niet op de uitwerking van
een deel van de acht in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ genoemde toepassingsgebieden maar mikt
op een breed bereik. Zij gaat er vanuit gaat dat de vraag naar bedrijfswiskundigen zich nog verder
zal ontwikkelen. Het gaat om een nieuw en nog tamelijk onbekend beroep. De opleiding heeft wel
de keuze gemaakt extra aandacht aan de toepassingsgerichte informatica te besteden vandaar de
naam Bedrijfswiskunde & Informatica.
1.2 De opleiding heeft een goede didactisch verantwoorde visie op het (eigen) onderwijs.
De commissie constateert dat de opleiding in haar visie een goed evenwicht heeft gevonden tussen
enerzijds de klassieke onderwijsmethode waarin het ontwikkelen en doorgronden van een
wiskundig concept vooraf gaat aan de toepassing en anderzijds het probleemgestuurd onderwijs
waarin aan de hand van concrete toepassingen een concept ontwikkeld wordt. De opleiding sluit
met de keuze voor een combinatie van beide naar de mening van de commissie goed aan op de
leerdoelen en de leerinhoud van de verschillende studieonderdelen.
De opleiding zet ICT functioneel in. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel bij het actief en
zelfstandig leren, een van de drie kenmerken van het onderwijsconcept van de NHL. Een ander
kenmerk: het studentgericht opleiden impliceert dat het leerproces van de individuele student
centraal staat. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat modulen waar mogelijk onafhankelijk van
tijd en plaats aangeboden worden. Het biedt studenten de mogelijkheid een individueel traject te
doorlopen. Daarmee sluit de opleiding goed aan bij studenten met een niet-standaard
vooropleiding. Het derde kenmerk van het onderwijsconcept van de NHL betreft het praktijk- en
beroepsgericht leren. De opleiding wil studenten competentiegericht en interactief, in
wisselwerking met het beroepenveld, opleiden.
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1.3 De opleiding voert een goed adequaat beleid voor de implementatie van de in 1.1 en 1.2
beschreven visies.
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding de afgelopen jaren de nodige aanpassingen en
verbeteringen in het studieprogramma heeft doorgevoerd. Deze worden gemotiveerd door een
heldere visie op de beroepspraktijk. De vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie
gesproken heeft, roemen de opleiding om haar inzet en openstaan voor waar het bedrijfsleven
behoefte aan heeft. Voorbeelden zijn het deeltraject voor Statistisch Analist A dat ontwikkeld is in
samenwerking met de landelijke Vereniging voor Statistiek en de vergroting van de
beroepsgerichtheid van de opleiding door de implementatie van de modulen ‘Casestudy 1’ en
‘Casestudy 2’ en ‘Oriëntatie BWI’ .
De commissie heeft er vertrouwen in dat de opleiding in de toekomst met succes het praktijk- en
beroepsgericht leren en de daarvoor noodzakelijke wisselwerking met het beroepenveld, verder uit
zal bouwen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de NHL als kenniscentrum voor de regio wil
functioneren en een Financiële Academie voor het bedrijfsleven opgezet heeft. De opleiding
Bedrijfswiskunde & Informatica levert hier een bijdrage aan een cursus voor personeelsleden van de
Postbank op het gebied van operations research.

2

Inhoudelijke relevantie van het huidige onderwijs in het licht van de beroepsvoorbereiding
2.1 De beoogde eindkwalificaties zijn goed geformuleerd.

De eindkwalificaties zijn door de vier opleidingen Bedrijfswiskunde gezamenlijk geformuleerd en
vastgelegd in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ (oktober 2000). De keuzes die hierbij gemaakt zijn,
worden in deze notitie helder en consequent uitgewerkt. De commissie is zeer tevreden over de
grote mate van consistentie die hierdoor ontstaan is. Zij onderschrijft de conclusie in het
zelfevaluatierapport dat ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ een prima instrument is om het
ontwikkelen van nieuwe leerplanonderdelen te sturen. De acht toepassingsgebieden uit deze
notitie heeft de opleiding vooral gebruikt als legitimering van de vakinhoudelijke aspecten van het
onderwijs. De commissie heeft dan ook geen curriculumonderdelen aangetroffen die naar haar
mening niet in een programma van een beroepsopleiding thuis horen. In de notitie zijn de
algemene vaardigheids- en houdingsaspecten die van belang zijn voor het beroep uitgewerkt in de
vorm van competenties. Deze competenties zijn gebruikt als legitimering van bijvoorbeeld de
modulelijn ‘Communicatie’.
2.2 De beoogde eindkwalificaties komen goed in het onderwijs aan bod.
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding een doordacht en samenhangend programma
aanbiedt waarin de beoogde eindkwalificaties op een verantwoorde manier aan de orde komen. Het
curriculum is sinds studiejaar 2000-2001 nagenoeg geheel herzien. In het zelfevaluatierapport
wordt goed inzicht gegeven in hoe en waar de toepassingsgebieden en de beoogde competenties
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in het curriculum aan bod komen. In de modulebeschrijvingen wordt, indien relevant, expliciet de
plaats van competenties en toepassingsgebieden aangegeven en een relatie gelegd tussen
competenties en de wijze van toetsing. De opleiding heeft het voornemen de aan ‘Bedrijfswiskunde
in perspectief’ ontleende competenties nog verder uit te werken zowel qua gedragsniveau als qua
beheersingsniveau, omdat deze naar haar mening nu vaak nog te globaal zijn.
De opleiding besteedt veel aandacht aan toepassingsgerichte informatica. Studenten worden niet
alleen vertrouwd gemaakt met standaardpakketten, maar ook getraind in het zelf ontwikkelen van
software met behulp van Delphi. De commissie acht dit in positieve zin opmerkelijk en heeft door
de bestudering van het onderwijsmateriaal vastgesteld dat de modulen vakinhoudelijk van hoge
kwaliteit zijn.
2.3 Het onderwijs is voldoende praktijkgericht en voldoende actueel.
De commissie is van mening dat de opleiding voldoende actueel en praktijkgericht is. De studenten
worden met praktijksituaties in aanraking gebracht via de modulen ‘Oriëntatie op BWI’, ‘Casestudy
1’, ‘Casestudy 2’ en een derde en vierdejaars stage. De studenten met wie de commissie gesproken
heeft, geven aan dat zij de opleiding als ‘praktisch’ ervaren en met name ook door de
eindpresentaties van de vierdejaars studenten een gevarieerd beeld van het beroep krijgen. Ook de
afgestudeerden met wie de commissie gesproken heeft, zijn tevreden over de aansluiting van de
opleiding bij de beroepspraktijk. Wel hebben zij het leren werken met deadlines gemist.
De commissie heeft met tevredenheid vastgesteld dat de opleiding zoveel mogelijk gebruik maakt
van boeken in plaats van eigen dictaten. Een kanttekening plaatst zij in dit verband bij het feit
dat het voornamelijk Nederlandstalige literatuur betreft. De commissie ziet zeker mogelijkheden
om het gebruik van Engelstalige boeken een prominentere plaats in het studieprogramma te
geven. Daarmee kan zowel de aansluiting bij actuele ontwikkelingen in het werkveld als de
praktijkgerichtheid van de opleiding nog vergroot worden. Door numerieke wiskunde te integreren
met lineaire algebra en de student in deze module tevens vertrouwd te maken met een pakket als
Maple of Derive, kan hij numerieke problemen oplossen die zich in de beroepspraktijk voordoen.
Ter ondersteuning van deze aanpak zijn uitstekende Engelstalige boeken voorhanden. Om ruimte
te creëren voor deze module adviseert de commissie de theoretische component van ‘Analyse’ in
het derde studiejaar iets kleiner te maken. Een andere suggestie is om binnen het vak
kansrekening aandacht te besteden aan de basisprincipes van computersimulatie. Dit werkt
conceptverhelderend voor kanswetten en biedt een uitstekende gelegenheid om ICT zinvol en op
een activerende manier in de leerstof te integreren. Door studenten kleine simulatieopdrachten in
Excel te laten uitvoeren, ontstaat een geïntegreerd en voor studenten aantrekkelijk geheel.
De commissie onderschrijft de keuze dat meerdere docenten bij de stagebegeleiding betrokken
zijn. Daarnaast acht zij het een goede zaak dat enkele docenten een deel van hun aanstelling bij
verwante opleidingen vervullen zoals Bedrijfswiskunde & Informatica en Management, Economie &
Recht. De commissie is er van overtuigd dat de participatie van de afdeling Exacte Vakken in
kennisdiensten voor het regionale bedrijfsleven een bijdrage aan de praktijkgerichtheid en actuele
inhoud van de opleiding kan leveren. Docenten worden daardoor bij actuele bedrijfssituaties
betrokken en kunnen zo hun deskundigheid en praktijkkennis vergroten.
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2.4 Het onderwijs voldoet in hoge mate aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs.
De commissie is van mening dat de opleiding in haar huidige vorm zonder meer op passende wijze
invulling geeft aan de ‘H’ van hbo. Zij baseert haar oordeel op het feit dat de opleiding er in slaagt
een breed praktijkgericht programma aan te bieden zonder dat dit ten koste van de diepgang gaat.
Met name de uitwerking van het toepassingsgebied statistiek heeft indruk op de commissie
gemaakt. De opleiding besteedt hierin zowel aandacht aan technieken en statistische software als
aan proefopzetten en procesbeheersing. De commissie is in haar oordeel bevestigd door de
gesprekken met afgestudeerden en vertegenwoordigers van het werkveld.
Kijkend naar de tien generieke kernkwalificaties komt de commissie tot dezelfde conclusie.
Brede professionalisering:
De opleiding kiest er expliciet voor breed inzetbare in plaats van branchespecifieke
bedrijfswiskundigen op te leiden. De vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie
gesproken heeft, bevestigen dat de opleiding hierin slaagt. Zij noemen de studenten analytisch
sterk, communicatief goed onderlegd en praktischer ingesteld dan universitaire studenten.
Multidisciplinair werken:
De aard van het beroep vraagt om een multidisciplinaire aanpak: een bedrijfsprobleem (dat zich in
een ander vakgebied voordoet) wordt vertaald in een bedrijfswiskundig probleem (mathematische
modellering) en wordt na oplossing weer terugvertaald in praktische termen. De opleiding wil dit
in de toekomst accentueren door studenten samen met studenten van andere opleidingen te laten
werken aan kennisdiensten in de financiële dienstverlening ten behoeve van de Financiële
Academie van de NHL.
Wetenschappelijke toepassing:
Nieuwe wetenschappelijk ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden komen met name aan de
orde bij de modulen ‘Simulatietechnieken’, ‘Kunstmatige intelligentie’ en het afstudeerproject.
Zoals in ‘Bedrijfswiskunde in perspectief’ staat: bedrijfswiskundigen worden niet opgeleid om
zelfstandig fundamenteel onderzoek te doen. Het curriculum voorziet niet in het aanleren van
algemene methodologische onderzoeksvaardigheden.
Transfer en brede inzetbaarheid:
De vertegenwoordigers van het werkveld zijn zonder uitzondering zeer positief over de brede en
directe inzetbaarheid van afgestudeerden en studenten die als stagiaires in hun bedrijf hebben
gewerkt.
Creativiteit en complexiteit in handelen:
Problemen dienen zich meestal niet als een wiskundig probleem aan. Een bedrijfswiskundige moet in
staat zijn de vertaling te maken. Afgestudeerden en studenten geven aan dat dit met name in de stage
een pittige opdracht is wanneer de stagebegeleider niet over bedrijfswiskundige kennis beschikt.
Probleemgericht werken:
Een bedrijfswiskundige werkt probleemgericht. De vertegenwoordigers van het werkveld achten het
probleemanalyserende vermogen bij deze groep hbo’ers duidelijk beter ontwikkeld dan bij
afgestudeerden van andere kwantitatief gerichte opleidingen.
Methodisch en reflectief denken en handelen:
Dit komt expliciet aan de orde bij de stageopzet, de verslaglegging en bij het werken in
projectgroepen.
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Sociaalcommunicatieve bekwaamheid:
De contactuele eigenschappen van de studenten en de bekwaamheid om complexe zaken aan
derden uit te leggen, worden door de vertegenwoordigers van het werkveld in positieve zin
genoemd. De gemeenschappelijke componenten met de lerarenopleiding Wiskunde spelen hierbij
zeker een rol. De commissie ziet hier echter ook nog mogelijkheden tot verbetering, met name wat
het schriftelijk rapporteren betreft. Zij komt tot deze conclusie op basis van de ter inzage gegeven
stageverslagen en afstudeerwerkstukken.
Basiskwalificatie managementfuncties:
Zoals ook in het zelfevaluatierapport wordt aangegeven, krijgt dit aspect geen expliciete aandacht
in de opleiding.
Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid:
Komt niet expliciet aan de orde.
2.5 Het onderwijs is in hoge mate samenhangend.
De commissie heeft vastgesteld dat de verschillende onderdelen van de opleiding goed met elkaar
samenhangen. Er is sprake van een verticale en horizontale samenhang in het curriculum. Daarnaast
bestaat er een duidelijke samenhang tussen de inhoud van de opleiding en de inhoud van het
beroep. De studenten met wie de commissie gesproken heeft, vinden dat de programmaonderdelen
goed met elkaar samenhangen. Dit beeld wordt bevestigd door de onderwijsevaluatie onder
studenten (juni 2002). De commissie is van mening dat het feit dat docenten gezamenlijk nieuwe
modulen ontwikkelen en afwisselend voor verschillende modulen ingezet worden, de samenhang in
het curriculum zeker ten goede komt.

3

Didactiek en begeleiding in het huidige onderwijsproces
3.1 Het onderwijs is voldoende uitdagend en activerend.

De commissie is van mening dat de werkvormen en opdrachten in ruim voldoende mate uitdagend
en activerend zijn. De toetsen zijn adequaat maar, naar de mening van de studenten met wie de
commissie gesproken heeft, in sommige gevallen te voorspelbaar. Voorbeeldtentamens lijken teveel
op de echte tentamens. Ook blijkt dat de studenten de studielast beslist niet als te hoog ervaren.
De commissie acht daarom een voorzichtige verhoging van niveau en diepgang bij sommige
onderdelen zeker mogelijk zonder de studeerbaarheid van het programma in gevaar te brengen.
De student kan de studie door de vrije keuzeruimte van zeven studiepunten een eigen inkleuring
geven. De commissie acht meer sturing bij deze invulling gewenst. Bijvoorbeeld door in de
studiegids bij de suggestie om mee te doen aan modulen bij andere opleidingen, concrete
voorbeelden op te nemen en daar als opleiding Bedrijfswiskunde & Informatica met betreffende
opleidingen ook concrete afspraken over te maken. Het gaat de commissie dan met name om
mogelijkheden tot verdieping van de bedrijfs- of financieel economische kennis.
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3.2 Het onderwijs sluit goed aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en
ervaringen van instromende studenten.
De commissie is van mening dat de opleiding er alles aan doet om goed aan te sluiten bij de
vooropleiding en andere relevante kenmerken van de instromende studenten. De opleiding voert
met iedere student die zich aanmeldt een intakegesprek waarin inhoud en zwaarte van de studie
versus verwachtingen en mogelijkheden van de student aan bod komen.
De studenten met wie de commissie gesproken heeft, zijn tevreden over de aansluiting. Dit beeld
wordt in het zelfevaluatierapport bevestigd door de gegevens van de onderwijsevaluatie (juni
2002). Voor studenten die niet voldoen aan havo-niveau met wi-B12, is het mogelijk de
wiskundedeficiëntie op eigen kracht weg te werken en dit door de opleiding te laten toetsen. Voor
de andere instromers is er een flexibel vrijstellingenbeleid op maat. Vwo’ers worden in staat
gesteld de studie binnen drieëneenhalf jaar af te ronden maar van deze mogelijkheid wordt
nauwelijks gebruik gemaakt. Buitenlandse en allochtone studenten met problemen met de
Nederlandse taal kunnen binnen het instituut een taalcursus volgen. De studenten met wie de
commissie gesproken heeft, geven aan dat de buitenlandse studenten (10 tot 15 procent van de
opleidingspopulatie) over het algemeen goed Nederlands spreken.
3.3 Studenten worden in het eerste jaar voldoende (effectief) geselecteerd en doorverwezen.
De commissie is van mening dat de opleiding eerstejaars studenten gezien de studentenaantallen
waar het hier om gaat voldoende effectief selecteert. De voorwaarden voor een positief bindend
studieadvies zijn hogeschoolbreed vastgesteld. Studenten die na een jaar minder dan 21
studiepunten hebben behaald, krijgen een negatief bindend studieadvies. Kijkend naar de
gemiddelde studieduur adviseert de commissie om – teneinde onnodige studievertraging te
voorkomen - de 21 studiepuntengrens te verhogen en tevens vast te stellen welke modulen in
ieder geval behaald dienen te worden. Ook stelt zij voor een tijdslimiet aan het behalen van de
propedeuse te stellen.
Het eerste jaar van de opleiding is vrijwel gelijk aan dat van de tweedegraads lerarenopleiding
Wiskunde. Dit wordt door de studenten als positief ervaren. De keuze voor Bedrijfswiskunde &
Informatica of lerarenopleiding Wiskunde kan daardoor uitgesteld worden tot het einde van het
eerste jaar. De propedeuse geeft een goed beeld van de inhoud van de studie en het beroep door
de module ‘Oriëntatie op BWI’. De studenten met wie de commissie gesproken heeft, hebben dit
bevestigd. In het kader van het beroepsbeeld is de aanscherping van het bindend studieadvies en
een tijdslimiet aan het behalen van de propedeuse ook relevant. Afgestudeerden en
vertegenwoordigers van het werkveld hebben aangegeven dat het belangrijk is dat de studenten
leren ‘op tempo’ te werken.
3.4 Studenten worden tijdens de studie voldoende begeleid en geïnformeerd.
De commissie heeft vastgesteld dat de studenten tijdens de studie voldoende begeleid en
geïnformeerd worden. De sfeer op de opleiding wordt door docenten en studenten als open
getypeerd. Er is een gestructureerd en goed functionerend mentorsysteem. De studievoorgang
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wordt bijgehouden in het studievolgsysteem ‘Volg +’. De studieresultaten staan op internet ter
inzage. De studenten met wie de commissie gesproken heeft, bevestigen dat de studievoortgang
door de mentor in de gaten gehouden wordt en regelmatig besproken. De kleinschaligheid van de
opleiding en de toegankelijkheid van de docenten zorgt ervoor dat veel problemen in een
vroegtijdig stadium gesignaleerd en vaak ook - informeel - opgelost worden. Toch plaatst de
commissie hier de kanttekening bij dat dit blijkbaar niet in alle gevallen tot het gewenste
resultaat leidt. De gemiddelde studieduur acht zij aan de hoge kant zoals al aangegeven in 3.3.
De informatievoorziening is adequaat. Dit blijkt ook uit de gegevens van de onderwijsevaluatie
(juni 2002).
De stagebegeleiding verloopt nog niet altijd naar wens. In de stage-evaluaties wordt door de
studenten opgemerkt dat ze zeer weinig tot geen feedback op hun tussentijds ingeleverde
opdrachten en verslagen ontvangen. De opleiding heeft inmiddels verbeterbeleid ontwikkeld: een
elektronische leeromgeving (elo) om informatie rond stages uit te wisselen tussen student en
docent en zo de begeleiding te verbeteren. Ook vierdejaars studenten met wie de commissie
gesproken heeft, geven aan tijdens de derdejaars stage weinig contact met de stagebegeleider
gehad te hebben. Zij ervaren dit als een gemis temeer daar sommige begeleiders vanuit het bedrijf,
de zogenaamde ‘coaches’ niet over kennis op het terrein van de bedrijfswiskunde of informatica
beschikken. De commissie is van mening dat de coaches in staat moeten zijn studenten ook
inhoudelijk te begeleiden. Zij adviseert de opleiding daarom ook inhoudelijke eisen aan
stageplaatsen en coaches te stellen en deze in het ‘Stagewerkboek’ op te nemen.
3.5 De opleiding maakt een vlotte doorstroom van studenten voldoende mogelijk.
De commissie heeft geconstateerd dat de opleiding een vlotte doorstroom van studenten mogelijk
maakt. De regelingen met betrekking tot de organisatie van het studieprogramma zijn effectief en
overzichtelijk. De studielast is zeker niet te hoog maar wordt niet altijd als gelijkmatig ervaren.
De keuze om bepaalde modulen in een ‘carrouselrooster’ aan te bieden, acht de commissie gezien de
kleinschaligheid van de opleiding en de stijgende docent/studentratio gerechtvaardigd. Versneld
doorstromen is niet altijd mogelijk doordat modulen uit verschillende jaren in de lesroosters op het
zelfde moment aangeboden worden. De opleiding tracht, door modulen te flexibiliseren en deze indien
mogelijk tijd en plaats onafhankelijk te maken, een antwoord op dit probleem te formuleren.
Vierdejaars stages kunnen in het buitenland plaatsvinden. Er wordt maar zeer sporadisch van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt en de commissie heeft geen signalen ontvangen dat dit tot studievertraging leidt.

4

Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
4.1 De opleiding levert afgestudeerden af die in hoge mate naar tevredenheid functioneren in
het beoogde werkveld.

Uit het gesprek met vertegenwoordigers van het werkveld komt een overwegend positief beeld
naar voren. De afgestudeerden zijn in hun ogen goed geschoold en breed inzetbaar. Met name het
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analytische en communicatieve vermogen wordt geroemd. De stagiaires en afgestudeerden
onderscheiden zich in positieve zin door hun contactuele eigenschappen en de bekwaamheid
complexe zaken op een begrijpelijke manier aan derden uit te leggen. Ook de afgestudeerden met
wie de commissie gesproken heeft, geven aan naar tevredenheid te functioneren.
Hoewel de commissie zich geen volledig beeld van de situatie heeft kunnen vormen, omdat een
regelmatig uitgevoerd onderzoek onder afgestudeerden en werkveld ontbreekt, ziet zij geen
aanleiding de bevindingen uit het gesprek met vertegenwoordigers van het werkveld in twijfel te
trekken. De commissie adviseert de opleiding de tevredenheid van het werkveld door middel
evaluatieverslagen aantoonbaar aan derden te maken. Dit kan door de ervaringen van de coaches in
de bedrijven systematisch te inventariseren en de ervaringen van de afgestudeerden met wie de
opleiding contact onderhoudt, vast te leggen.
4.2 De opleiding waarborgt in voldoende mate dat afgestudeerden voldoen aan de beoogde
kwalificaties.
De commissie heeft vastgesteld dat de studenten met wie zij gesproken heeft, tevreden zijn over
toetsing, herkansing en beoordeling. De afsluiting van modulen geschiedt door schriftelijke
tentamens, werkstukken, onderzoeken, computerpractica en presentaties. Met name de
beoordeling en normering van de schriftelijke toetsen behoort nog tot de verantwoordelijkheid
van de afzonderlijke docenten. Naar aanleiding van de module-evaluaties worden de resultaten van
de toetsen wel besproken met docenten en studenten in het informeel platform.
De transparantie over normering en beoordeling van werkstukken, computerpractica en
presentaties is toegenomen door het maken van uitgebreide modulebeschrijvingen waarin het
beoordelingskader opgenomen is. De afdeling heeft daarnaast als verbetermaatregel in het
zelfevaluatierapport opgenomen dat inhoud en normering van alle toetsvormen ten minste
eenmaal per jaar in het opleidingsteam besproken dienen te worden.
De commissie heeft geconcludeerd dat de beoordeling van stageverslagen voor verbetering vatbaar
is. Naast de inhoudelijke beoordeling, waar zij geen aanmerkingen op heeft, is beoordeling ten
aanzien van correct taalgebruik en zakelijke presentatie gewenst.
Het convenant met de Vereniging voor Statistiek en Operations Research waarborgt dat de
statistiekmodulen voldoen aan de normen van deze vereniging.
4.3 De opleiding is voldoende gericht op het bereiken van aanvaardbaar kwantitatief rendement.
De commissie is van mening dat de activiteiten van de opleiding in voldoende mate gericht zijn op
het bereiken van een aanvaardbaar kwantitatief resultaat. De streefcijfers worden echter niet
gehaald. De commissie heeft hier begrip voor gezien het feit dat deze hogeschoolbreed
vastgestelde cijfers niet naadloos aansluiten bij de aantallen waar de opleiding mee te maken
heeft. De commissie deelt de conclusie uit het zelfevaluatierapport dat de hogeschool, de afdeling
Exacte Vakken en de opleiding “alles op alles moeten zetten om de bekendheid bij leerlingen,
decanen en docenten in het voortgezet onderwijs te vergroten.”

Eindrapport van de visitatiecommissie Bedrijfswiskunde

87

5 Organisatie en randvoorwaarden
5.1 Er zijn voldoende structurele relaties met het (internationale) werkveld.
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding over voldoende relaties met het werkveld
beschikt. De vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie gesproken heeft,
kenschetsen de relatie met de opleiding als heel goed. Tot voor kort waren deze relaties vooral
persoonsgebonden tussen stagebegeleiders van de opleiding en de coaches van het werkveld. Op
wens van het werkveld is, naar aanleiding van een audit voorafgaand aan deze visitatie, een
veldadviescommissie tot stand gekomen. Via het aanbod van kennisdiensten aan het regionale
bedrijfsleven wil de opleiding haar netwerk verder uitbreiden.
De opleiding heeft in 2000 een convenant gesloten met de Vereniging voor Statistiek en
Operations Research. Bij diplomering ontvangen de afstudeerders tevens het diploma Statistisch
Analist A van deze vereniging.
5.2 De inrichting en de structuur van de organisatie zijn in hoge mate bevorderlijk voor de
gewenste onderwijskwaliteit.
De commissie heeft vastgesteld dat de formele regelingen wat betreft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het opleidingsteam en de inbedding in de afdelingsstructuur
helder zijn. Het instituut wordt geleid door de instituutsdirecteur en iedere afdeling heeft een
hoofd. De instituutsdirecteur en de afdelingshoofden vormen samen het managementteam van het
instituut. De afdelingen zijn gehouden aan de instituutsbreed overeengekomen kaders voor
onderwijs, financiën en formatie. Binnen deze kaders is het afdelingshoofd integraal
verantwoordelijk voor het beleid binnen de afdeling. Zowel op instituutsniveau als op afdelingsniveau worden jaarplannen opgesteld die halfjaarlijks worden gecontroleerd. Binnen de afdeling
Exacte Vakken functioneren twee opleidingsteams. Zij hebben de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leerplannen. De kaders hiervoor worden op afdelingsniveau
vastgesteld. Het opleidingsteam Wiskunde is zowel inhoudelijk verantwoordelijk voor
Bedrijfswiskunde & Informatica als voor de lerarenopleiding Wiskunde. Er vindt gestructureerd
overleg plaats en besluitvormingsstructuur is duidelijk, taken worden op basis van onderling
overleg verdeeld. Docenten en studenten zijn tevreden over de inspraakmogelijkheden. De afdeling
kent een gemeenschappelijke opleidingscommissie die drie maal per jaar bijeen komt en daarnaast
functioneert het informele platform Wiskunde. “Er is niet vaak heibel, wel discussie.” De commissie
onderschrijft de typering in het zelfevaluatierapport: “de organisatie is in bepaalde mate ‘topdown’ gericht. Het geeft de organisatie een zekere stevigheid en rust, zonder dat dit ten koste
gaat van de betrokkenheid van de medewerkers.”
5.3 De opleidingscultuur is in hoge mate bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit.
De commissie heeft een hecht en enthousiast team aangetroffen en vastgesteld dat de
opleidingscultuur een belangrijke bijdrage levert aan de gewenste onderwijskwaliteit. Bij de
docenten is zeker sprake van gezamenlijkheid, beroepsgerichtheid en studentgerichtheid. Zij
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stralen duidelijk uit plezier in hun werk te hebben en dit wordt naar de mening van de commissie
ook zichtbaar in het innovatieve klimaat dat op de opleiding heerst, waar verbeteringen
voortvarend worden doorgevoerd.
De studenten met wie de commissie gesproken heeft, prijzen de sfeer en beamen de voordelen van
een kleinschalige opleiding. “Alle docenten hebben de verschillende modulen wel eens gegeven,
dus je kunt bij iedereen terecht. Ze nemen de tijd voor je. Je wordt in de gaten gehouden of je het
redt, maar niet betutteld.” De plaats binnen de afdeling Exacte Vakken heeft voordelen, er zijn veel
gezamenlijke activiteiten. Over het algemeen zijn de studenten niet alleen betrokken bij de
opleiding, maar voelen zij zich ook verbonden met de afdeling Exacte Vakken.
5.4 Het personeelsbeleid is in hoge mate bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit.
De commissie is onder de indruk van het feit dat het personeelsbeleid de onderwijskwaliteit in
positieve zin beïnvloedt ondanks het feit dat de opleiding op het moment van visitatie ‘lijdend
voorwerp’ is van een ingrijpende personele reorganisatie binnen het Instituut Educatie en
Communicatie. De personele bezetting onderwijzend personeel wordt binnen de afdeling Exacte
Vakken in drie jaar tijd teruggebracht van 18,12 fte naar 11,7 fte. Dit gaat niet met ontslagen
gepaard maar wordt doorgevoerd via het invullen van vacatures elders binnen de hogeschool en via
het ouderenbeleid (SOP en FPU). De geringe formatie per opleiding die hiervan het gevolg is,
betekent dat docenten op een groot terrein deskundigheid dienen te ontwikkelen. Intercollegiale
scholing is als oplossing gekozen: de ontwikkeltaken in het kader van de leerplanvernieuwing
worden in teamverband uitgevoerd en zo vindt ‘automatisch’ scholing plaats. In de
functioneringsgesprekken die jaarlijks plaatsvinden komen de keuzes van de individuele docenten
door middel van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) aan de orde. De commissie heeft
vastgesteld dat deze aanpak, naar tevredenheid van de docenten, een belangrijke bijdrage aan de
gewenste onderwijskwaliteit levert.
5.5 De faciliteiten zijn voldoende adequaat.
De faciliteiten acht de commissie voldoende. De voor de opleiding relevante softwareapplicaties
staan op het netwerk en zijn in voldoende mate voor studenten toegankelijk. De ICTvoorzieningen voor studenten zijn zeker niet onvoldoende, maar anderzijds ook niet in alle
opzichten ideaal. De computerlokalen liggen ver van de afdeling af en het beheer laat te wensen
over. De opleiding heeft hier inmiddels verbeterbeleid op vastgesteld. De inrichting van de studieen onderwijslokalen is goed.
Studenten met wie de commissie gesproken heeft, geven aan geen gebruik van de mediatheek te
maken omdat zij daar geen aanleiding toe zien: er zijn vooral verouderde boeken te vinden. De
commissie heeft vastgesteld dat de voor Bedrijfswiskunde & Informatica relevante boeken niet
overzichtelijk op één plaats bij elkaar staan. De commissie adviseert om naast het Nederlandstalige
tijdschrift STAtOR ook een abonnement op het Amerikaanse tijdschrift INTERFACES te overwegen.
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5.6 Het beleid is in hoge mate gericht op een gezonde bedrijfsvoering.
De commissie is door de directeur van het Instituut Educatie en Communicatie en de voorzitter van
het College van Bestuur verzekerd dat de opleiding op een gezonde bedrijfsvoering kan bogen. Het
Instituut mag vanwege haar bijzondere positie ‘rood staan’ maar is er de afgelopen twee jaar toch
in geslaagd de begroting sluitend te krijgen. De kleinschaligheid van de opleiding is weliswaar
zorgelijk, maar dat heeft geen invloed op de haar positie. De NHL hecht er aan een brede
hogeschool te zijn en wiskunde hoort zondermeer in haar aanbod thuis. Dit neemt niet weg dat er
maatregelen nodig zijn om het uitvoerbaar te houden. Naast gerichte PR moet de in 5.4
aangestipte reorganisatie soelaas bieden.
De commissie onderschrijft de conclusie dat de opleiding vooral gebaat is bij een grotere instroom.
Samenwerking met de universiteiten van Groningen en Twente lijkt kansrijk. Het organiseren van
een jaarlijks terugkerend evenement, een dag waarop onder meer (aankomende) studenten zich in
workshops kunnen oriënteren op verschillende toepassingsgebieden en bedrijven, acht zij ook in
dit verband een goed initiatief. Tevens kan hiermee bekendheid gegeven worden aan de
uitstekende beroepsvooruitzichten en de aantrekkelijkheid van de functies waarin afgestudeerden
terecht komen. De commissie adviseert een PR-plan ter vergroting van de instroom gezamenlijk
met de drie andere opleidingen Bedrijfswiskunde uit te werken.

6

Bewaking en verbetering van kwaliteit
6.1 Er is in voldoende mate sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit.

De commissie heeft geconstateerd dat het kwaliteitsbeleid van het Instituut Educatie en
Communicatie is gebaseerd op de EFQM-methode en als zodanig in het kwaliteitshandboek is
vastgelegd. Het kwaliteitsbeleid wordt op afdelingsniveau geoperationaliseerd. De commissie heeft
begrip voor het feit dat de kleine schaal van de opleiding tot knelpunten in de uitvoering leidt. Zij
onderschrijft de constatering dat formuleren, vastleggen en ook feitelijk uitvoeren van
verbeterbeleid op basis van kwaliteitsonderzoeken een structurele en gestructureerde uitwerking
behoeft, maar adviseert om daarbij vooral de schaal van de opleiding niet uit het oog te verliezen.
De commissie heeft vastgesteld dat docenten, studenten en werkveld bij de kwaliteitszorg
betrokken worden. De vertegenwoordigers van het werkveld met wie zij gesproken heeft, zijn
tevreden over de manier waarop de opleiding suggesties ter verbetering van het onderwijsprogramma oppakt. Dit krijgt een structureel karakter in de veldadviescommissie. Uit de
gesprekken met de studenten is gebleken dat de uitkomsten van evaluaties regelmatig op de
agenda van het informele platform en de opleidingscommissie staan en zij voelen zich serieus
genomen in hun suggesties voor verbetering. De docenten functioneren in een team, de kerndocent neemt uiteindelijk beslissingen na de teamleden gehoord te hebben.
6.2 Er is [oordeel] vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?
NVT
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6.3 Er is een goed vertrouwen in de implementatie van de concrete verbeterplannen die de
zelfevaluatie heeft opgeleverd.
De afgelopen jaren heeft de opleiding een indrukwekkende reeks vernieuwingen doorgevoerd die
tot een uitgebalanceerd studieprogramma heeft geleid. De randvoorwaarden voor het realiseren
van nieuw beleid zijn verslechterd, maar de opleiding heeft daar een adequaat antwoord op
gevonden, door enkele bedrijfseconomische ingrepen en het stellen van prioriteiten. De commissie
heeft er dan ook vertrouwen in dat de opleiding verder zal gaan op de ingeslagen weg.

7

Kengetallen

Instroom, uitstroom, ingeschreven, personeel
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totaal aantal ingeschreven studenten

Peildatum

17

22

41

50

62

54

52

43

Totaal aantal docenten

28

26

23

22

21

20

19

17

Omvang docerend personeel in fte

20,21 18,00 17,86 16,74 16,76 16,96 14,59 12,95

FTE/student ratio

18,26 17,11 15,18 14,82 14,26 14,68 15,83 18,46

Instroom propedeuse, eerste keer hbo

2

9

11

10

13

10

15

100%

56%

57%

67%

75%

55%

59%

Vooropleiding instroom, vwo, in procenten

11%

21%

22%

13%

18%

18%

Vooropleiding instroom mbo, in procenten

11%

71%

11%

6%

18%

12%

Vooropleiding instroom , havo, in procenten

Totaal aantal instromende studenten:
‘instroom opleiding’
Totaal aantal geslaagden
Aantal studiestakers na 1 jaar
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10

14

12

17

13

19

16

6

11

7

8

12

8

33%

27%

19%

21%

54%

50%

36%
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Bijlagen
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Bijlage 1
Samenstelling visitatiecommissie
Voorzitter:
De heer prof.dr. J. van de Craats

Leden:
De heer A.C.J. Bullens

hoogleraar wiskunde aan de Koninklijke Militaire Academie,
de Universiteit van Amsterdam
en de Open Universiteit Nederland

managing director Interpolis

Mevrouw L.E.H.M. Cruts

derdejaars student Bedrijfswiskunde, Fontys Hogeschool
Tilburg

De heer D.A. Kenbeek

derdejaars student Bedrijfswiskunde & Informatica,
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

De heer prof.dr. H.C. Tijms

hoogleraar operationele research aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, afdeling Economatica

Secretarissen:
Mevrouw drs. T.J.S Broekmeulen

beleidsadviseur kwaliteitszorg, HBO-raad

Mevrouw drs. P. Göbel

beleidsadviseur kwaliteitszorg, HBO-raad, tevens projectleider
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Bijlage 2
Formele taakstelling
Bij de start van het project sectorale kwaliteitszorg in 1990 heeft het bestuur van de
HBO-raad als taakstelling voor visitaties geformuleerd: het op landelijk en hogeschoolniveau geven
van een beredeneerde beoordeling van de onderwijskwaliteit alsmede het doen van beredeneerde
aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering op elk van deze niveaus (zie Basisdocumenten 1990).
Vanuit deze taakstelling ontwikkelt elke visitatiecommissie voorafgaand aan de bezoeken een
beoordelingskader dat duidelijk maakt wat de commissie onder het begrip kwaliteit verstaat en
specificeert welke criteria of ijkpunten de commissie hanteert bij de kwaliteitsbeoordeling.
Ervaringsgegevens alsmede evaluatieve constateringen over het functioneren van het stelsel voor
sectorale kwaliteitszorg hebben het bestuur van de HBO-raad ertoe gebracht om, met
gebruikmaking van de inmiddels opgebouwde expertise, nadere richtlijnen te formuleren ten
aanzien van de taakstelling en werkwijze van visitatiecommissies (zie Taakstelling en werkwijze van
visitatiecommissies; nadere bestuurlijke aanwijzingen 1997).
Met deze aanscherping van de instructie voor visitatiecommissies worden verschillende doelen
beoogd. Ten eerste acht het bestuur het wenselijk dat de beoordelingsfunctie van visitaties wordt
versterkt, in die zin dat het oordeel van de commissie ten aanzien van de verschillende aspecten
van een opleiding op een duidelijke en voor de lezer van het rapport toegankelijke wijze verwoord.
Daarnaast wordt een grotere mate van uniformiteit in de beoordeling door verschillende
commissies nagestreefd. Voorts kunnen de richtlijnen een bijdrage leveren aan de
objectiveerbaarheid en daarmee controleerbaarheid van het beoordelingsproces. Dit kan mede
leiden tot een verhoging van de methodologische kwaliteit van de rapporten.
De bovenbedoelde richtlijnen zijn met ingang van 1997 van kracht geworden. De bestuurlijk
vastgestelde richtlijnen betreffen zowel het beoordelingskader van visitatiecommissies als de
opbouw en inhoud van visitatierapporten. Zij dienen te worden beschouwd als uitwerking van
respectievelijk aanvulling op de in de Basisdocumenten 1990 geschreven gedragsregels. De
aanscherping betreft onder meer de volgende punten:
- De commissie heeft tot taak in ieder geval een beoordeling te geven ten aanzien van de
bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsobjecten.
- In het kader van deze beoordeling wordt de commissie geacht minstens een beredeneerd
antwoord te geven op de door het bestuur per kwaliteitsobject vastgestelde evaluatievraag
respectievelijk -vragen.
- De commissie dient ten aanzien van de te hanteren beoordelingscriteria rekening te houden
met de per evaluatievraag geformuleerde ijkpunten, die aan de commissie als bestuurlijke
aandachtspunten zijn meegegeven. Dit laatste betekent dat de ijkpunten voor de commissie
niet een verplichtend karakter hebben, maar dat zij deze kan aanvullen, uitwerken en/of
wijzigen.
- De commissie dient rekening te houden met eventueel voor de betreffende opleidingen
vastgestelde specifieke aandachtspunten.
- De eindrapportage dient te voldoen aan de bestuurlijke richtlijnen voor de opbouw en de
inhoud van het eindrapport.
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Bijlage 3
Beoordelingskader
visitatie Opleiding Bedrijfswiskunde

Kwaliteitsdefinities in algemene zin
Kwaliteit van een hbo-opleiding is vanuit meerdere gezichtspunten te definiëren. In dit
beoordelingskader wordt kwaliteit in belangrijke mate gedefinieerd in termen van:
· De relevantie van de opleiding voor de beoogde beroepen en werkvelden
· De effectiviteit van het onderwijsproces
· De efficiëntie van het onderwijsproces
· Het (hbo)niveau van de opleiding
· De aanwezige condities voor kwaliteit en continuïteit
Bij het beoordelen of de kwaliteit in deze opzichten voldoende is wordt ten minste rekening
gehouden met de volgende belanghebbenden:
· De studenten (voor, tijdens en na de opleiding)
· De beoogde werkgevers van afgestudeerden
· Brancheorganisaties in het werkveld
· De overheid/de maatschappij
· Het collectief van opleidingen/de vereniging van hogescholen
Opzet van het beoordelingskader
Het beoordelingskader bestaat uit 25 evaluatievragen. De vragen zijn ingedeeld in zes blokken:
· Blok 1: Visie op werkveldontwikkelingen, beroep en didactiek
· Blok 2: Relevantie van het aangeboden onderwijs voor de beroepsvoorbereiding
· Blok 3: Didactiek en begeleiding in het huidige onderwijsproces
· Blok 4: Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
· Blok 5: Organisatie en randvoorwaarden
· Blok 6: Bewaking en verbetering van kwaliteit
Evaluatievragen
De visitatie wordt geacht een antwoord te geven op elke evaluatievraag in termen van
onvoldoende, voldoende of goed.
Als voorbeeld
Evaluatievraag 2.2:
Antwoord:

Is het onderwijs praktijkgericht en actueel?
Onvoldoende/voldoende/goed

Bij het bepalen van het antwoord op de evaluatievraag dient gebruik te worden gemaakt van de
aandachtspunten die bij de evaluatievraag zijn meegegeven. Zo zal bij de vraag of onderwijs
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praktijkgericht en actueel is ten minste gekeken moeten worden naar studiemateriaal, literatuur,
docenten en de invulling van de praktijkcomponent.

Evaluatievragen per blok
BLOK
1.1
1.2
1.3

1: Visie op werkveld en didactiek
Heeft de opleiding een visie op de ontwikkelingen in werkveld en beroep?
Heeft de opleiding een didactisch verantwoorde visie op de gewenste onderwijsvormgeving?
Is er adequaat beleid voor implementatie van deze visies?

BLOK 2: Inhoudelijke relevantie van het huidige onderwijs in het licht van de
beroepsvoorbereiding
2.1
Zijn de beoogde eindkwalificaties deugdelijk geformuleerd?
2.2
Komen de beoogde kwalificaties van de opleiding voldoende in het onderwijs aan bod?
2.3
Is het onderwijs praktijkgericht en actueel?
2.4
Voldoet het onderwijs aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs?
2.5
Is het onderwijs samenhangend?

BLOK 3: Didactiek en begeleiding in het huidige onderwijsproces
3.1
Is het onderwijs uitdagend en activerend?
3.2
Sluit het onderwijs aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en ervaringen
van instromende studenten?
3.3
Worden studenten in het eerste jaar effectief geselecteerd en doorverwezen?
3.4
Worden studenten tijdens de studie goed begeleid en geïnformeerd?
3.5
Wordt een vlotte doorstroom van studenten mogelijk gemaakt?

BLOK 4: Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
4.1
Levert de opleiding afgestudeerden die naar tevredenheid functioneren in het beoogde
werkveld?
4.2
Wordt gewaarborgd dat afgestudeerden voldoen aan beoogde kwalificaties?
4.3
Is de opleiding gericht op het bereiken van aanvaardbaar kwantitatief rendement?

BLOK 5: Organisatie en randvoorwaarden
5.1
Zijn er structurele relaties met het (internationale) werkveld?
5.2
Zijn inrichting en de structuur van de organisatie bevorderlijk voor de gewenste
onderwijskwaliteit?
5.3
Is de opleidingscultuur bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?
5.4
Is het personeelsbeleid bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

100

Eindrapport van de visitatiecommissie Bedrijfswiskunde

5.5
5.6

Zijn de faciliteiten adequaat?
Is het beleid gericht op een gezonde bedrijfsvoering?

BLOK
6.1
6.2
6.3

6: Bewaking en verbetering van kwaliteit
Is er sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit?
Is vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?
Bestaat er vertrouwen in de implementatie van de concrete verbeterplannen die de
zelfevaluatie heeft opgeleverd?

In het hiernavolgende worden de evaluatievragen nader toegelicht en worden de aandachtspunten
genoemd die een rol spelen bij de beantwoording van de evaluatievragen in termen van voldoende
en onvoldoende.

BLOK 1: Visie op werkveld en didactiek
1.1

Heeft de opleiding zicht op de ontwikkelingen in werkveld en beroep?

Bij deze vraag gaat het nadrukkelijk niet om de mate waarin de ontwikkelingen zijn terug te vinden in
de beoogde eindkwalificaties, in het aangeboden onderwijs en al zeker niet in de gerealiseerde
kwalificaties. Het gaat om de huidige visie op het beroep en op ontwikkelingen in het werkveld. Voor
een belangrijk deel is die visie geformuleerd binnen het landelijk collectief van opleidingen, voor een
ander deel mag worden verwacht dat de hogeschool een eigen toespitsing op -dan wel invulling van de landelijk visie heeft. Bij deze vraag is niet zozeer van belang of er vòòr de zelfevaluatie al sprake was
van een goede visie en zicht op ontwikkelingen. De geformuleerde visie op het beroep en gesignaleerde
ontwikkelingen kunnen immers het resultaat zijn van de zelfevaluatie.
Aandachtspunten:
· eventuele gemeenschappelijke (landelijke) uitgangspunten
· ontwikkelingen in het werkveld
· hogeschooleigen visie
1.2

Heeft de opleiding een didactisch verantwoorde visie op het (eigen) onderwijs?

Ook bij deze vraag gaat het nog niet om de onderwijspraktijk maar om de visie. Wat is de
didactische benadering die de opleiding voorstaat voor het onderwijs aan haar studenten? Kijkend
naar de kenmerken van de instromende studenten en de met deze studenten te bereiken
leerdoelen, hoe moeten de onderwijsprocessen dan worden vormgegeven? Hoe zouden zelfstudie,
groepswerk, praktijkopdrachten, instructies, begeleiding, etc zich tot elkaar, tot de kernmerken
van de studenten en de beoogde kwalificaties moeten verhouden?
Aandachtspunten:
· zicht op didactische ontwikkelingen in hoger onderwijs
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·
·
1.3

differentiatie van aanpak vanwege diversiteit van instroom
visie op relatie tussen typen leerdoelen en werkvormen
Is er adequaat beleid voor implementatie van deze visies?

Terwijl het bij de vragen 1.1 en 1.2 nog om visies ging, gaat het bij deze vraag om de voorgenomen
implementatie van die visies. In 1.1 en 1.2 worden idealen genoemd die voor een deel al
gerealiseerd zijn en voor een deel nog gerealiseerd moeten worden. De opleiding bevindt zich in
transitie. Bij vraag 1.3 staat derhalve centraal of de opleiding zichzelf helder kan plaatsen in die
transitie en of er duidelijk implementatiebeleid is geformuleerd voor verdere optimalisatie. Het
gaat hierbij om beleid op hoofdlijnen. Meer concrete verbeteracties worden benoemd in het kader
van blok 6.
Aandachtspunten
· ingezette veranderingen tot nu toe
· implementatiebeleid voor de komende jaren

BLOK 2: Inhoudelijke relevantie van het huidige onderwijs in het licht van de
beroepsvoorbereiding
2.1

Zijn de door de opleiding geformuleerde beoogde eindkwalificaties deugdelijk?

Het betreft hier de meest recent geformuleerde eindkwalificaties. Het gaat primair om de kwaliteit
van de op papier geformuleerde kwalificaties. Vaak zijn deze voor een belangrijk deel op landelijke
afspraken gebaseerd. De doorwerking naar het onderwijs is bij deze vraag niet aan de orde.
Deugdelijk heeft betrekking op zowel de inhoudelijke relevantie (relatie met landelijke afspraken
en eigen visie, zie 1.1) als op de vorm (wijze van formulering).
Aandachtspunten:
· eventuele landelijk overeengekomen afspraken
· relatie met eigen visie op beroep en werkveld
· formulering (mate van specificeren)
· niveau-aanduiding
2.2

Komen de beoogde eindkwalificaties voldoende in het onderwijs aan bod?

Het gaat hierbij niet meer primair om plannen voor implementatie maar om het thans door
studenten genoten onderwijs. Hoewel het ondoenlijk is om voor alle beoogde kwalificaties
(eindtermen) tot in details vast te stellen of deze ergens in het onderwijs aan bod komen zal deze
vraag moeten uitwijzen in hoeverre in essentie sprake is van dekking van het curriculum. Daartoe is
het belangrijk dat een zekere clustering van beoogde kwalificaties/eindtermen wordt gemaakt
waartegen de diverse studieonderdelen kunnen worden afgezet.

102

Eindrapport van de visitatiecommissie Bedrijfswiskunde

Aandachtspunten:
· relatie beoogde kwalificaties met:
· curriculum (leerdoelen, leerinhouden)
· literatuur en ander studiemateriaal
2.3

Is het onderwijs praktijkgericht en actueel?

Hierbij gaat het om de mate waarin (in het onderwijs dat op dit moment wordt aangeboden) de
praktijk en actuele ontwikkelingen aan bod komen. Relevant in dit verband zijn: de actualiteit in
het studiemateriaal, de praktijkgerichtheid van docenten, de mate waarin studenten daadwerkelijk
met de beroepspraktijk in aanraking komen. Zowel opleidingen als visitatiecommissie zullen hierbij
moeten expliciteren welke actuele ontwikkelingen daarbij ten minste aan de orde zijn (zie 1.1).
Aandachtspunten:
· literatuur en ander studiemateriaal
· werkvormen, toetsvormen en opdrachten
· docenten
· praktijkconfrontaties (stages, praktijkdeel)
2.4

Voldoet het onderwijs aan het niveau van hoger (beroeps)onderwijs?

Het gaat hierbij primair om de ‘h’ van hbo. Uit meerdere kwaliteitsaspecten kan worden afgeleid of
sprake is van een opleiding op het niveau van hoger onderwijs. Hierbij kunnen de tien generieke
kwalificaties voor de hbo-bachelor (zoals in het kader van de proefaccreditatie geformuleerd) als
inspirerend referentiekader worden beschouwd (zie bijlage)
De vraag is dan in feite in hoeverre het hbo-niveau aan de hand van de 10 generieke
kernkwalificaties binnen de opleiding herkenbaar is binnen de volgende aandachtspunten:
Aandachtspunten:
· verschillende leeromgevingen
· studiemateriaal
· werkvormen
· toetsen
· opdrachten
· in het kader van het afstuderen afsluitende activiteiten, opdrachten en producten
2.5

Is het onderwijs samenhangend?

Bij deze vraag wordt nagegaan of er in het onderwijs duidelijke rode draden zijn en of
studieonderdelen met elkaar samenhangen. Een belangrijk thema hierbij is de samenhang tussen
instituutscomponent en praktijk(werk)component in het licht van het belang van dualisering van
het onderwijs.
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Aandachtspunten:
· rode draden
· samenhang tussen instituutscomponent en praktijkcomponent
· integratie van kennis, houding en vaardigheden
· integratie van theorie en praktijk

BLOK 3: Didactiek en begeleiding in het huidige onderwijsproces
3.1

Is het onderwijs uitdagend en activerend ?

Deze vraag betreft de op dit moment door studenten genoten werkvormen, studieactiviteiten en
toetsen en studiemateriaal. Ook de (didactische) competenties van de opleiders zijn hierbij aan de
orde. Uiteraard wordt hier een relatie gelegd met de didactische uitgangspunten van de opleiding
(zie 1.3). Niet in de zin dat alle aspecten van de onderwijsvisie al gerealiseerd zouden moeten zijn,
maar wel als referentiekader.
Aandachtspunten:
· werkvormen
· studieactiviteiten
· opdrachten
· toetsen
· opleiders (docenten)
3.2

Sluit het onderwijs aan op vooropleidingen en andere relevante kenmerken en
ervaringen van instromende studenten?

Belangrijk hierbij is de flexibiliteit van het onderwijs. In hoeverre wordt rekening gehouden met
verschillende leerstijlen van studenten, met de eerder opgedane (werk)ervaringen en met
verschillen in reeds aanwezige kennis en vaardigheden.
Aandachtspunten:
· voorlichting vooraf
· intake-assesments
· deficiëntiebeleid
· vrijstellingen
· verkorte leerroutes
· buitenlandse en allochtone studenten
3.3

Worden studenten in het eerste jaar effectief geselecteerd en doorverwezen?

Aandachtspunten:
· inhoudelijke selectiecriteria
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·
·
·
3.4

(bindend) negatief studieadvies
(door)verwijzing naar andere opleiding
uitval in hoofdfase versus uitval in propedeuse
Worden studenten tijdens de studie adequaat begeleid en geïnformeerd?

Aandachtspunten:
· mentoraal
· loopbaanbegeleiding
· taken en verantwoordelijkheden
· faciliteiten
· verschillende studiefasen
· systeem van studievoortgangregistratie
· bereikbaarheid van opleiders
· informatie over studieresultaten en studievoortgang
· eventuele buitenlandse studieperiode
· allochtone studenten
· werkperioden en stages
· inhoudelijke feedback op het leerproces van de student
3.5

Wordt een vlotte doorstroom van studenten mogelijk gemaakt?

Aandachtspunten:
· studielast (norm versus feitelijk)
· de organisatie van het studieprogramma: roosters, toetsing, spreiding van de studielast,
herkansingsmogelijkheden, tijdige uitslag
· eventuele studieperiode in het buitenland

BLOK 4: Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
4.1

Levert de opleiding afgestudeerden die naar tevredenheid functioneren in het
beoogde werkveld?

Centraal punt hierbij is het daadwerkelijk functioneren van afgestudeerden in het werkveld. Het
inzicht hierin wordt verkregen op basis van (onder meer) door de opleiding uitgevoerd
evaluatieonderzoek en visitatiegesprekken met afgestudeerden en werkgevers.
Aandachtspunten:
· ervaringen en tevredenheid afgestudeerden
· ervaringen en tevredenheid afnemend werkveld
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4.2

Wordt gewaarborgd dat afgestudeerden voldoen aan beoogde kwalificaties?

Hierbij gaat het vooral om toetsen en beoordelen en de normen die hierbij worden gehanteerd.
Aandachtspunten:
· examencommissie
· (kwaliteitsbewaking van) toetsen
· normering en beoordeling van afstudeeractiviteiten
4.3

Is de opleiding gericht op het bereiken van aanvaardbaar kwantitatief rendement?

De aanvaardbaarheid van de rendementen heeft te maken met de omgevingsfactoren van een
opleiding. Daarom staan bij dit onderwerpen niet primair de kwantitatieve resultaten centraal,
maar wordt de nadruk gelegd op hoe de opleidingen met deze resultaten omgaan. Kengetallen zijn
derhalve voor de kwaliteitsbepaling een middel en niet een doel op zichzelf.
Aandachtspunten:
· expliciete streefcijfers (rendement, studieduur en uitval)
· inzicht in de ontwikkeling van relevante doorstroom- en uitstroomgegevens over de
afgelopen jaren
· aanvaardbaarheid van het gerealiseerde rendement
· systematisch nagaan of rendementen voldoen en passende maatregelen om te verbeteren

BLOK 5: Organisatie en randvoorwaarden
5.1

Zijn er structurele relaties met het (internationale) werkveld?

Aandachtspunten:
· structurele contacten (en regelmatig overleg) met het beoogde werkveld, bijvoorbeeld:
· stagebegeleiders
· werkveldcommissie/ adviesraad
· werkgevers
· brancheorganisaties
· externe relaties (en voeling) van individuele opleiders met het veld
· benutting van contacten voor verbetering van het onderwijs
· procedures en processen hieromtrent
5.2

Zijn inrichting en de structuur van de organisatie bevorderlijk voor de gewenste
onderwijskwaliteit?

Aandachtspunten:
· taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
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·
·

·
·
5.3

sturing vanuit management
structurele overlegverbanden gericht op:
· onderwijsontwikkeling en –uitvoering
· bepaalde deeltaken, zoals studiebegeleiding, stagebegeleiding, internationalisering etc.
· interdisciplinair inhoudelijk overleg tussen docenten
besluitvormingsstructuur
inspraakmogelijkheden voor docenten en studenten
Is de opleidingscultuur bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

Aandachtspunten:
· gezamenlijkheid
· beroepsgerichtheid
· studentgerichtheid
· betrokkenheid van opleiders (inclusief opleiders uit het werkveld) bij de opleiding
· verbeter- en innovatieklimaat
· intercollegiale feedback (het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden)
· andere culturen
5.4

Is het personeelsbeleid bevorderlijk voor de gewenste onderwijskwaliteit?

Aandachtspunten:
· afstemming op het onderwijsbeleid
· personeelsplan
· gewenste personeelskwalificaties
· kwaliteit van het personeel
· scholingplannen (didactisch, vakinhoudelijk, etc.)
· procedures voor werving en selectie
· structurele gesprekken (met het oog op beoordelen en verbeteren van het functioneren en
van de competenties)
· bijhouden van ontwikkelingen (ook internationaal)
5.5

Zijn de faciliteiten adequaat?

Aandachtspunten:
· (stimulerende) werk- en studieomgeving
· actuele ICT-middelen)
· ruimten en lokalen
· toegang tot relevante wetenschappelijke, nationale en internationale publicaties en
tijdschriften
· toegang tot actuele informatie- en communicatiemiddelen
· afstemming faciliteiten op buitenlandse en allochtone studenten
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5.6

Is het beleid gericht op een gezonde bedrijfsvoering?

Aandachtspunten
· ingezette veranderingen tot nu toe
· implementatiebeleid voor de komende jaren

BLOK 6: Bewaking en verbetering van kwaliteit
6.1

Is er sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit?

Aandachtspunten
· kwaliteitszorgplan
· kwaliteitszorgsysteem
· taken en verantwoordelijkheden voor kwaliteitszorg
· kwaliteitscriteria
· streefcijfers
· meetinstrumenten en evaluatieactiviteiten
· onderzoek naar oorzaken van eventuele kwaliteitsproblemen
· opzet en implementatie van het kwaliteitsverbeteringbeleid,
· kwaliteitsbewaking van eventuele buitenlandse partnerinstellingen
6.2

Is vooruitgang geboekt sinds de vorige visitatie?

Aandachtspunten:
· keuzes ten aanzien van aanbevelingen vorige visitatie
· uitvoering van die aanbevelingen
6.3

Bestaat er vertrouwen in de implementatie van de verbeterplannen die de
zelfevaluatie heeft opgeleverd?

Aandachtspunten:
· prioritering
· planning
· taakverdeling
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Bijlage 4
De 10 generieke kernkwalificaties voor de hbo-bacheloropleidingen
Van onderstaande generieke kernkwalificaties zou kunnen worden gesteld dat.deze zich
ontwikkelen in de richting van een hbo-standaard. De kernkwalificaties zijn in het kader van het
bij de HBO-raad lopende project proefaccreditaties tot stand gekomen. Vervolgens zijn ze
nagenoeg ongewijzigd overgenomen in het advies dat recent is uitgebracht door de commissie
Accreditatie Hoger Onderwijs (commissie Fransen) als kwalificaties die de
hbo-bachelor (ongeacht het opleidingsdomein) qua niveau en oriëntatie zouden onderscheiden van
andere niveau’s en oriëntaties. Hoewel deze kernkwalificaties nog onderwerp van evaluatie en
discussie zijn en derhalve geen formele en definitieve status hebben, kunnen ze u een interessante
kapstok bieden voor een meer expliciete benadering van het hbo-niveau van uw opleiding, mede tegen
de achtergrond van de ontwikkeling naar een bachelor/master stelsel in het Hoger Onderwijs.
(Bron: Prikkelen, Presteren, Profileren; eindrapport van de commissie Accreditatie Hoger Onderwijs,
september 2001)
1. Brede professionalisering: wil zeggen dat de student aantoonbaar wordt toegerust met
actuele kennis die aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en
onderzoeksresultaten, alsmede aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale)
ontwikkelingen in het beroepenveld, teneinde zich te kwalificeren voor:
a. het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend
beroepsbeoefenaar;
b. het functioneren binnen een arbeidsorganisatie;
c. de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep
2. Multidisciplinaire integratie: de integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden (van
verschillende vakinhoudelijke disciplines), vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen.
3. Wetenschappelijke toepassing: de toepassing van beschikbare relevante (wetenschappelijke) inzichten,
theorieën, concepten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken waar afgestudeerden in hun
beroepsuitoefening mee geconfronteerd worden.
4. Transfer en brede inzetbaarheid: de toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden in
uiteenlopende beroepssituaties.
5. Creativiteit en complexiteit in handelen: vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem
op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop de standaardprocedures niet van toepassing zijn.
6. Probleemgericht werken: het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in
de beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten, het ontwikkelen en
toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan.
7. Methodisch en reflectief denken en handelen: het stellen van realistische doelen, het plannen c.q.
planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen, op basis
van het verzamelen en analyseren van relevante informatie.
8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid: het communiceren en samenwerken met anderen in een
multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het
participeren in een arbeidsorganisatie stelt.
9. Basiskwalificering voor managementfuncties: het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en
managementtaken.
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10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid: begrip en betrokkenheid zijn ontwikkeld met
betrekking tot ethische, normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de toepassing van
kennis en de (toekomstige) beroepspraktijk.
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Bijlage 5
Raamprogramma voor de visitatiebezoeken

Namiddag/avond dag 1
Tijd:

Activiteit:

14.30 uur

Overleg secretaris met contactpersoon van de opleiding.

15.00 uur

Besloten commissievergadering

15.30 uur

Selectie en bestudering van het ter beschikking gestelde materiaal

17.00 uur

Gesprek met stageverleners/werkveldcommissie

18.00 uur

Besloten commissievergadering

19.30 uur

Vertrek naar hotel voor diner en overnachting

Tijd:

Activiteit: (? staat voor: De commissie spreekt met ....)

8.15 uur

Aankomst commissie

Dag 2

8.30 uur

het opleidingsmanagement

9.15 uur

afgestudeerden

10.00 uur

Koffiepauze

10.15 uur

studenten hoofdfase

11.00 uur

studenten (1e/2e jaar) over de propedeuse

11.45 uur

Koffiepauze

12.00 uur

docenten over de propedeuse/ hoofdfase

13.00 uur

Besloten werklunch

14.00 uur

stagecoördinator en stagebegeleiders

14.45 uur

Bezichtiging faciliteiten

15.15 uur

Theepauze

15.30 uur

docenten over de hoofdfase vervalt indien van combinatiegesprek om
12.00 uur uitgegaan wordt

17.00 uur

het opleidingsmanagement

17.30 uur

het College van Bestuur en de (eventuele) faculteitsdirectie(s)

18.00 uur

Besloten commissievergadering

18.30 uur

Mondelinge terugrapportage
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Bijlage 6
Bezoekrooster Bedrijfswiskunde

Datum

opleiding

Maandag 12 mei 2003

Fontys Hogescholen Tilburg

Dinsdag 13 mei 2003
Dinsdag 20 mei 2003

Hogeschool INHOLLAND Diemen

Woensdag 21 mei 2003
Dinsdag 27 mei 2003

Hogeschool van Amsterdam

Woensdag 28 mei 2003
Maandag 2 juni 2003

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Dinsdag 3 juni 2003

N.B.

Hogeschool Rotterdam doet niet mee aan de visitatie omdat Bedrijfswiskunde daar een
slapende opleiding is (geen studenten).
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Bijlage 7
Lijst van bestudeerde materialen tijdens de bezoeken
1. Onderwijs- en examenregeling 2002-2003.
2. Voorlichtingsbrochure 2002-2003.
3. Beleidsdocumenten van de opleiding waaruit in kwalitatieve en kwantitatieve zin blijkt hoe
in de afgelopen jaren aan de opleiding gestalte is gegeven en welk beleid haar voor de
komende jaren voor ogen staat (onder andere het instellingsplan). Eventuele relevante
(beleids)documenten die na de afronding van het zelfevaluatierapport zijn verschenen.
4. Informatie over de organisatie van de opleiding, de plaats ervan in de hogeschool (voor
zover niet in het zelfevaluatierapport beschreven) en het financieel beleid.
5. Informatie over het personeelsbeleid: onder andere functie- en kwalificatieprofielen van
docenten, geanonimiseerde verslagen van functioneringsgesprekken, beleidsdocumenten.
6. Informatie over het interne kwaliteitszorgsysteem.
7. Recente evaluatierapporten van onderzoek onder vertegenwoordigers van het werkveld en
afgestudeerden.
8. Recente evaluatierapporten van (aspecten van) het onderwijs, zoals verslagen van
gecommitteerden, evaluaties door studenten en docenten, module-evaluaties.
9. De literatuurlijst.
10. Een representatieve selectie uit het studiemateriaal (cursusboeken, readers, studieboeken,
moduleboeken, studiehandleidingen en dergelijke).
11. Een representatieve selectie van studentendossiers, portfolio’s, assessments
(geanonimiseerd).
12. Informatie over een mentorsysteem of studentenbegeleidingssystematiek.
13. Informatie over deficiëntieprogramma’s, mede in verband met de aansluiting op de nieuwe
profielen en de tweede fase.
14. Informatie over de stagesystematiek: onder andere stagehandleidingen voor begeleiders en
studenten, stagecontracten, een representatieve selectie van stageverslagen.
15. Een representatieve selectie van beoordelingsmateriaal: vraagstellingen, toetsen en
opdrachten die het niveau weerspiegelen dat docenten van studenten verwachten met
daarbij antwoordmodellen, uitwerkingen door studenten, normeringen en resultaten (zowel
voldoende als onvoldoende beoordeelde producten).
16. Een representatieve selectie van afstudeerwerk: scripties, opdrachten, verslagen e.d.
17. Documentatie over het (geautomatiseerde) studievoortgangsregistratiesysteem (en bij
voorkeur een uitdraai als voorbeeld).
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Bijlage 8
Geraadpleegde literatuur
1990 Basisdocument 1990, Voorlichtingsdienst HBO-raad, Den Haag.
1995 Sectorale kwaliteitszorg in kort bestek, Voorlichtingsdienst HBO-raad, Den Haag.
1997 Taakstelling en werkwijze van visitatiecommissies; nadere bestuurlijke aanwijzingen, HBOraad, Den Haag.
1999 Algemene informatie visitatiestelsel in het hoger beroepsonderwijs in Nederland, HBO-raad,
Den Haag.
2000 Bedrijfswiskunde in perspectief. Een beroepsprofiel voor HBO wiskundigen, z.p.
2002 Onderwijsvisitatie Wiskunde, Vereniging van Universiteiten (VSNU), Utrecht.
z.j.

Informatiebrochure voor kandidaatleden van de visitatiecommissies, HBO-raad,
Den Haag.
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Voor eerder in deze reeks verschenen visitatierapporten, kijk op www.hbo.raad.nl
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