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Geldig vanaf 1 september 2017 

Vastgesteld: door het sectoraal advies college heo op 22 september 2017 en aangescherpt op 27 

november 2017 

 

 

A. Toelichting 

Dit formulier heeft als doel de beoordeling van opleidingsprofielen binnen de sector heo te 

structuren. 

Het bevat de criteria die het sac heo hanteert bij het de beoordeling van nieuwe of aangescherpte 

profielen. Deze criteria zijn afgeleid van de eisen die de Vereniging Hogescholen stelt aan deze 

profielen en ‘het Profiel wendbare heo-professional’ (zie ook Verantwoording). 

Het LOO dat een nieuw of aangescherpt opleidingsprofiel aanlevert, wordt gevraagd het 

onderstaande formulier ingevuld mee te sturen.  

 

 

B. Formulier 

1. Algemeen 

• Naam van de bachelor opleiding: 

• Contactpersoon LOO (naam, email): 

• datum opstelling landelijk opleidingsprofiel 

• datum wanneer van kracht 

 

2. Raadpleging stakeholders 

• Hoe is het relevante werkveld betrokken bij de opstelling of actualisering van het profiel? 

• Waar in het landelijk opleidingsprofiel is de inbreng van het werkveld verwerkt? 

3. Kernelementen van het profiel 

• Bevat het profiel een beschrijving op hoofdlijnen van het (internationale) werkveld cq. 

beroepenveld waarvoor primair wordt opgeleid? Waar in het profiel wordt dat zichtbaar? 

• Bevat het profiel een beschrijving op hoofdlijnen van de (inter)nationale actuele en 

toekomstige ontwikkelingen in het werkveld cq. beroepenveld waarvoor primair wordt 

opgeleid? Waar in het profiel wordt dat zichtbaar? 

• Bevat het profiel een beschrijving op hoofdlijnen van de ontwikkelingen in de 

kennisdomeinen die relevant zijn voor de opleiding? Waar in het profiel wordt dat zichtbaar? 

• Bevat het profiel een beschrijving van de basiscompetenties en de learning outcomes die 

behoren tot de opleiding? Waar in het profiel wordt dat zichtbaar? 
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• Wordt in het profiel aandacht besteed aan de wijze waarop de opleiding zich verhoudt tot – 

indien van toepassing – een Ad-opleiding en/of masteropleiding? 

• Kennen differentiaties (afstudeerrichtingen) binnen de stamopleiding een gedeelde basis in 
deze stamopleiding? is de omvang van die basis vastgelegd in het opleidingsprofiel?  

 

4. Relatie opleidingsprofiel met het heo-profiel 

• Hoe verhouden de basiscompetenties uit het opleidingsprofiel zich tot het heo-profiel  

o Is in de basiscompetentie aandacht voor een gedegen theoretische basis (A)? 

o Is in de basiscompetenties aandacht voor onderzoekend vermogen (B)? 

o Is in de basiscompetenties aandacht voor professioneel vakmanschap (C)? 

en is daarbij aandacht besteed of de afgestudeerde heo-professional: 

o een ondernemende houding heeft? 

o wendbaar is? 

o een brede en internationale oriëntatie heeft? 

o interdisciplinair kan werken? 

o zich kan verplaatsen in klant/doelgroep/consument?  

o beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheid? 

o Is in de basiscompetenties aandacht voor beroepsethiek en maatschappelijke 

oriëntatie (D)? 

Waar in het profiel wordt dit zichtbaar?  

 

5. Kenmerken basiscompetenties 

• Zijn de basiscompetenties waar mogelijk onafhankelijk van de opleidingsroute (voltijd, 

deeltijd, duaal) geformuleerd? Indien nee, waarom niet? 

• Zijn de basiscompetenties van het hbo-niveau zoals dat wordt gedefinieerd van in de 

‘Dublindescriptoren? Waar in het profiel wordt dit zichtbaar? 

• Zijn de basiscompetenties in belangrijke mate toekomstgericht en zo toekomst vast mogelijk 

opgesteld? Waar in het profiel wordt dit zichtbaar? 

• Indien van toepassing: zijn de basiscompetenties in overeenstemming met bestaande 

wettelijke kaders (bijvoorbeeld wet BIG of de Accountantswetgeving)? Waar het in profiel 

wordt dat zichtbaar? 

 

 

 

C. Verantwoording 

Dit formulier is afgeleid van de volgende documenten: 

- Hbo-standaard: gepubliceerd in de kwaliteitsagenda van de Vereniging Hogescholen 

‘Kwaliteit als opdracht’ (2009) 

- Procedure op- en vaststellen landelijke opleidingsprofielen bachelor-opleidingen 

hogescholen 

(vastgesteld door de Algemene Vergadering van de HBO-raad op 15-10-2010) 

- December 2012 Leidraad voor een landelijk opleidingsprofiel in de sector economie 

- Standaard Bachelor of Business Administration (herziene versie; vastgesteld door de 

Algemene Vergadering van de HBO-raad 15 juni 2012) 

- Profiel wendbare heo professional (heo-profiel), 19 mei 2017 (zie 

http://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/sectoren/artikelen/heo-profiel  

http://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/sectoren/artikelen/heo-profiel

