Profiel wendbare heo professional

Inleiding
Dit profiel voor de bachelor is tot stand gekomen in reactie op het rapport ‘Wendbaar in een duurzame
economie’ van de commissie Sent. Het is een herijking van de heo-standaard (voorheen BBA-standaard
die in 15 juni 2012 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen (toen
Hbo-raad).
De commissie Sent heeft in 2014 een verkenning gemaakt van het economisch domein waar het hoger
economisch onderwijs voor opleidt. De ontwikkelingen en trends die de commissie in haar rapport
signaleert, vormen de basis voor de schets van een profiel van de toekomstige heo-professional. Deze
schets heeft samen met de bestaande heo-standaard en de algemene hbo-bachelorstandaard
geresulteerd in het profiel van de wendbare heo-professional, dat hier voor u ligt.
Dit profiel is tot stand gekomen in afstemming met de sectorraad heo en specifiek de voorzitters van
verschillende landelijke opleidingsoverleggen. Het is vastgesteld door het sectoraal adviescollege heo en
portefeuillehouder heo op 19 mei 2017 en vormt daarmee verplicht uitgangspunt bij de ontwikkeling van
nieuwe opleidingsprofielen die in het heo ontwikkeld worden.

Context
Het hoger economisch onderwijs leidt professionals op voor een breed scala van sectoren. De meest in
het oog springende hiervan zijn finance, commerce, management, communicatie en journalistiek,
hospitality en recht. Maar daarnaast vormt ook de creatieve industrie een belangrijk onderdeel van het
afnemend werkveld.
De verkenning van de commissie Sent toont aan dat de toekomst van het economisch werkveld complex
en onzeker is en daarmee voor een grote innovatieopgave staat, namelijk komen tot wendbare en
duurzame organisaties. Volgens de commissie vraagt dit ook om een heo sector die weet in te spelen op
externe ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek én zo in staat is professionals op te leiden die dat
ook kunnen. Deze wendbare professionals zijn individuen met een brede oriëntatie, die in staat zijn hun
vakkennis in te zetten binnen andere disciplines, die onderzoekend zijn, die kritisch kunnen reflecteren
op het eigen handelen, ondernemend zijn, proactief kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving
en een internationale oriëntatie hebben.
Profiel
A. Een gedegen theoretische basis
De theoretische basis (kennis, vaardigheden en attitude) wordt per opleiding verantwoord en vastgesteld
door het Landelijk Opleidingsoverleg in het landelijk opleidingsprofiel.
B. Onderzoekend vermogen
Een pas afgestudeerde heo-professional heeft het onderzoekend vermogen om langs de weg van
reflectie en evidence based practice te komen tot (te commercialiseren) innovatie van producten,
diensten en processen in zowel de private als de publieke sector. Daartoe heeft de heo-professional in de
opleiding kennis en ervaring opgedaan met methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek.
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Een pas afgestudeerde heo-professional is in staat te reflecteren op onderzoek en onderzoeksresultaten.
Hij of zij heeft daarbij inzicht in de relativiteit en beperkte geldigheid van theorieën en modellen en
beschikt ook over zelfkritiek en een reflectieve houding.
De heo-professional heeft in de afstudeerfase van de opleiding bewezen dit onderzoekend vermogen in
een concrete beroeps- of praktijksituatie te kunnen uitoefenen.

C. Professioneel vakmanschap
Ondernemende houding
De afgestudeerde heo-professional is in staat zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar
handelen en in staat zelfstandig beslissingen te nemen. Hij of zij komt tot acties en implementeert
oplossingen op basis van een analyse van een specifieke beroeps- of praktijksituatie.
Wendbaar
De afgestudeerde heo-professional kan proactief inspelen op veranderingen in het werk en de context
van het werk. Hij of zij kan omgaan met weinig structuur en onzekere factoren: ‘knowing what to do,
when you don’t know what to do.’
Hij of zij ontwikkelt hiertoe voortdurend de eigen professionaliteit en draagt bij aan de ontwikkeling van
zijn of haar professie in de breedte. Daarbij is de heo-professional in staat doelen voor de korte termijn te
verbinden met ambities voor de lange termijn en houdt daarbij oog voor de snel veranderende omgeving
en de grote hoeveelheden beschikbare informatie (big data).
Brede en internationale oriëntatie
De afgestudeerde heo-professional heeft een brede naar buiten gerichte blik, weet wat er in de
samenleving speelt en is op de hoogte van vernieuwingen en innovaties die relevant kunnen zijn voor zijn
of haar beroepspraktijk.
Vanwege het toenemend belang van de internationale omgeving van de beroepspraktijk, kan de heoprofessional zich niet alleen handhaven in een internationale omgeving, maar daar ook gebruik van
maken. De heo-professional is in staat globale ontwikkelingen te vertalen naar de eigen omgeving. Hij of
zij houdt daarbij rekening met cultuurverschillen (intercultural awareness).
Interdisciplinair werken
De afgestudeerde heo-professional heeft het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan het
realiseren van de doelstellingen van het bedrijf of instelling waar hij of zij werkzaam is en werkt daarbij
samen over de grenzen van het eigen vakgebied heen.
Je kunnen verplaatsten in klant/ doelgroep/ consument
De afgestudeerde heo-professonial heeft inzicht in psychologische processen zoals keuzegedrag,
besluitvorming en motivatie.
Uitdrukkingsvaardigheid
De afgestudeerde heo-professional is in ieder geval in staat zich goed uit te drukken in de voertaal van de
opleiding.
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D. Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie
De afgestudeerde heo-professional is zich bewust van de maatschappelijke context waarin hij of zij
werkzaam is en kan rekenschap geven van de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In voorbereiding hierop is er in de opleiding aandacht voor onderwerpen als maatschappelijk
verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en duurzaamheid.
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