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Heo-standaard 
De afgesproken heo-standaard is een uitwerking van de door de hogescholen gezamenlijk 

geformuleerde standaard voor ál hun bachelor-opleidingen
1
. Die HBO-standaard houdt in dat een 

opleiding er zorg voor dient te dragen dat - gevat in een zowel nationale als internationale context - 

studenten:  

- een gedegen theoretische basis verkrijgen; 

- het onderzoekend vermogen verwerven dat hen in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de 

ontwikkeling van het beroep; 

- over voldoende professioneel vakmanschap beschikken;  

- de beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen die past bij een verantwoordelijke 

professional. 

 

Gedegen theoretische basis 
Een pas afgestudeerde heo-er heeft een theoretische basiskennis op een aantal kernvakgebieden die van 

belang zijn voor de (internationale) bedrijfsvoering en voor het vormgeven en innoveren van processen 

in zowel de private als in de publieke sector. Op welk niveau een specifieke heo-opleiding zélf een 

kernvakgebied aanbiedt en toespitst, hangt samen met het daaraan in het werkveld van die opleiding 

toegekende belang. 

Die kernvakgebieden zijn
2
: 

    accounting; 

    business law and ethics; 

    economics; 

    finance; 

    management information systems; 

    marketing; 

   organizational behavior; 

   quantitative techniques; 

   strategic management; 

    operations management. 

 

Onderzoekend vermogen 

Een pas afgestudeerde heo-er heeft het onderzoekend vermogen om langs de weg van reflectie en 

evidence based practice tot (te commercialiseren) innovatie van producten, diensten en processen in 

zowel de private als de publieke sector te komen. Daartoe heeft de heo-er in de opleiding kennis en 

ervaring opgedaan met methoden en technieken van (praktijkgericht) onderzoek. Ook kan een heo-er 

daarop reflecteren. Hij of zij heeft in de afstudeerfase van de opleiding bewezen dit onderzoekend 

vermogen in een concrete beroeps/praktijk-situatie te kunnen uitoefenen. 

 

Professioneel vakmanschap 

Een pas afgestudeerde heo-er heeft zich ontwikkeld tot een professionele vakman of –vrouw. Hij of zij: 

 is innovatief en ondernemend;  

 bezit goede adviesvaardigheden; 

 beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 

 houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen; 

 is gericht op (multidisciplinaire) samenwerking; 

 fungeert als sparringpartner zowel binnen als buiten de eigen werkorganisatie; 

 ontwikkelt voortdurend de eigen professionaliteit (persoonlijk leiderschap) en draagt bij aan de 

ontwikkeling van zijn of haar professie in de breedte. 

 

  

                                                           
1 In 2009 - zie http://www.hbo-raad.nl/hbo-raad/kwaliteitsagenda/509. 
2 Aangesloten is bij de core topics van het BBA-programma zoals omschreven in het internationale BBA-lemma van Wikipedia 

(februari 2011). 

http://www.hbo-raad.nl/hbo-raad/kwaliteitsagenda/509


 

  

 

Verantwoord handelen 
Een pas afgestudeerde heo-er is zich bewust van de maatschappelijke context van zijn gedurende de 

opleiding opgedane kennis en vaardigheden. Hij of zij weet dat ethisch handelen onderdeel van zijn of 

haar professioneel vakmanschap is en moet zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

bedrijfsethiek en duurzaamheid zijn onderwerpen van debat in de opleiding. 

 

 


