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Sectoraal adviescollege hoger economisch onderwijs (sac heo)
Het sac heo is een adviesorgaan van de Vereniging Hogescholen.
We dienen het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies op alle
onderwerpen die relevant zijn voor het economisch portfolio van de
bekostigde hbo-opleidingen in Nederland.

Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbeleidsagenda
van het sectoraal adviescollege hoger
economisch onderwijs (sac heo). Deze agenda
is tot stand gekomen in nauw overleg met het
dagelijks bestuur van de sectorraad.
De komende jaren staan verschillende onderwerpen op de
agenda: zo volgen we onder andere de herordening van de
hogere economische opleidingen in Nederland, houden we
ons actief bezig met de mogelijkheden voor bekostigde masters en Ad-programma ‘s in het heo en blijven we aandacht
houden voor studiesucces. Met het agenderen van deze en
andere onderwerpen organiseren we het gesprek en daarmee
ook de uitwisseling van opvattingen en ervaringen met alle
opleidingen die participeren in het heo.
Wij bouwen met deze agenda voort op de sectorverkenning
‘Wendbaar in een duurzame economie’,
van de commissie Sent uit 2015.

Wendbaar hoger
economisch onderwijs
onderwerp 	

actie 	

resultaat
2018
Monitoren implementatie
heo-conversie: nieuwe landelijke opleidingsprofielen
op basis van het nieuwe
heo-profiel.

Heo-profiel

Profilering van praktijk
gericht onderzoek

In kaart brengen van
lectoren, kenniscentra en
hun kennisgebieden om
zwaartepunten in beeld te
brengen.

Verbinding tussen
onderwijs en onderzoek

Resultaten bespreken met
het werkveld om input
te leveren voor thema 2
‘verbinding met de arbeidsmarkt’. Die resultaten
vervolgens spiegelen aan
de grote thema’s die in dit
werkveld leven.

2018
Landkaart van zwaartepunten/focus-punten van
economisch onderzoek.
Resultaten bespreken met
werkveld.
2020
Inspiratiesessie met onderwijs en werkveld op basis
van de genoemde thema’s.

Verbinding met
de arbeidsmarkt
onderwerp 	

actie 	

resultaat

Effectievere verbinding
met het werkveld

Organiseren van een
structurele relatie met vertegenwoordiging van het
werkveld rond het hoger
economisch onderwijs.

Aansluiting van onderwijs
op de arbeidsmarkt

Dit komt ook terug in het
nieuwe heo-profiel, waar
we werkveldontwikkelingen
beschrijven die we terugzien in de opleidings
profielen.

2018
Monitoring van werk
veldontwikkelingen in
inspiratiesessies rondom
inhoudelijke aandachts
gebieden in het werkveld.
De landelijke overleg
organen van de opleidingen
zijn hier aangrijpingspunt in.
Bij te ontwikkelen/nieuwe
opleidingsprofielen in
gesprek gaan met het Loo.
2020
Nieuwe verkenning
sector economie: bezien
opleidingenaanbod in het
licht van robotisering/ontwikkelingen arbeidsmarkt.

Onderzoek doen naar
aansluiting van afge
studeerden op de
arbeidsmarkt

Jaarlijks ROA rapport/
HBO-monitor

Studiesucces
onderwerp 	

actie 	

resultaat

Studiesucces

Faciliteren van de uit
wisseling van verbeter
acties tussen de diverse
loo’s(landelijke opleidings
overleggen)

2018
Update beschikbaar van
sac/db rapportuit 2015

Aansluiting van
voortgezet onderwijs
op hbo en mbo op
hbo

Faciliteren van de uit
wisseling van verbeter
acties tussen de diverse
loo’s(landelijke opleidings
overleggen)

2020
Doorlopende leerlijnen
aansluitend op ‘super
diversiteit’

Startbekwame en
verantwoordelijke
professionals

Faciliteren van de uit
wisseling van verbeter
acties tussen de diverse
loo’s(landelijke opleidings
overleggen)

2018
Inzicht in hoe hogescholen
uiting geven aan de functies
socialisatie, kwalificatie en
persoonsvorming.

Ontwikkeling van
het opleidingenaanbod
onderwerp 	

actie 	

resultaat

Associate degree

Overzicht maken van alle
Associate degree (Ad)-opleidingen in het hoger
economisch onderwijs.
Onderzoeken hoe die zich
verhouden tot de economische bachelor-opleidingen,
met speciale aandacht
voor het perspectief op
doorstroom van Ad naar
bachelor.

2018
Inventarisatie en uitwisseling op de tweedaagse:
ad-portfolio/clustering.

Overzicht maken van alle
masteropleidingen in het
economisch gebied.
Onderzoeken hoe die
zich verhouden tot de
economische bachelor
opleidingen, met speciale
aandacht voor het perspectief op doorstroom van
bachelor naar (pre-master
en) master.

2018
Inventarisatie en uitwisseling op de tweedaagse.

Kennisdeling op gebied
van flexibiliseren van het
hoger economisch onderwijs. Denk aan deeltijd,
minoren, vraagfinanciering,
Vouchers, modules, brede
bachelor enz. Doel is visievorming in de sector hierop.

2018
Kennisdeling georganiseerd
in het sac, met het dagelijks
bestuur en met de sectorraad.

(Bekostigde) masters

Flexibilisering van het
onderwijs met aandacht
voor aansluiting van het
scholingsaanbod op de
behoeften van de arbeidsmarkt (Bijvoorbeeld op
het gebied van ‘leven
lang leren’)

2020
Sac volgt de ontwikkeling
van Ad’s en brengt haar
observaties in gesprek met
de sectorraad en komt waar
relevant daarop met advies
aan het bestuur.

2020
Sac volgt de ontwikkelingen
in de masters en haalt daarin vraagstukken op die ze
bespreekbaar maakt in de
sectorraad en waar nodig
het bestuur van de VH.

2020
Visievorming gefaciliteerd
over flexibilisering in de sector.

Student & onderwijs
onderwerp 	

actie 	

resultaat

Versterken van
de internationale
dimensie

Stimuleren van samen
werking tussen het Nederlandse hoger economisch
onderwijs en buitenlandse
instellingen (zoals in joint
programmes) door bij
voorbeeld het delen van
best practices.

2018
Alle Engelstalige
opleidingen in het e
conomisch domein in
beeld gebracht en
vergeleken.
2020
Meer joint programmes,
meer buitenlands talent in
Nederland, meer volledig
Engelstalige opleidingen,
meer internationale uitwisseling tussen studenten,
docenten en onderzoekers
en ruimte voor verschillen
in (sub)culturen

Implementatie
van de herordening
onderwerp 	

actie 	

resultaat

Conversieverzoeken

Indienen conversie
verzoeken inclusief
nieuwe graadtoe
voegingen en nadere
vooropleidingseisen.

2018
Conversie gereed per
september 2018
2020
Opmaat gereed voor
de evaluatie in 2021.
2021
Evaluatie
herordeningsoperatie.

Clustergewijze
accreditatie

Procesbegeleiding voor
nieuwe clusterindeling
voor accreditatie ligt bij
sectorraad. Sac adviseert

2018
Soepel proces op weg naar
de clustergewijze accreditatie

Moratoria

Monitoren en op basis
daarvan advies uitbrengen aan de Vereniging
Hogescholen.

2018
Tijdelijk moratorium op
aanvragen nieuwe opleidingen binnen heo lopen af:
Monitoring of dit leidt tot
groei van nieuw opleidingenaanbod.
2020
Monitoring groei nieuw
opleidingen/differentiatie-aanbod.

Bronnen

•	Verkenning commissie Sent: een onafhankelijke commissie
onder leiding van professor Esther-Mirjam Sent heeft een verkenning gemaakt van het werkveld waarvoor het heo opleidt
(‘Wendbaar in een duurzame economie’, 2014)
•	#hbo2025: de strategische visie van de Vereniging Hoge
scholen (‘Wendbaar en Weerbaar’, 2015)
•	Strategische onderzoeksagenda hbo: de strategische onderzoeksagenda van het hbo voor (2016-2020) van de Vereniging
Hogescholen
•	Diverse thema’s voor deze agenda zijn meerdere malen uit
gebreid besproken tijdens een tweedaagse bijeenkomst van de
sectorraad.

Colofon

Sac-leden
•

Willem Baumfalk, Hogeschool van Amsterdam, voorzitter sac heo

•

Marjo Spee, Fontys

•

Rob Ketelaar, Hogeschool Rotterdam

•

Theo Joosten, Hogeschool Arnhem-Nijmegen

•

Ad Smits, Hogeschool Zuyd

•

Melissa Keizer, Vereniging Hogescholen, secretaris

Sac/dagelijks bestuur sectorraad
•

Paul Ganzeboom, Hanze Hogeschool, voorziter sac/db

•

Gabriëlle Kuiper, Hogeschool van de Kunsten Utrecht

•

Yvonne Kanters, Hogeschool Utrecht

•

Egon van der Veer, NHL

