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Woord vooraf
In 1997, tijdens een MER bijeenkomst in Tilburg, vroeg de toenmalig voorzitter van de Vereniging van Hogescholen Arie van der Hek zich af waarom
MER geen Bedrijfskunde heette. Twintig jaar later is het dan zover: de naam
Bedrijfskunde is, eindelijk, een feit! Inhoudelijk heeft de opleiding zich in die
jaren echter wél sterk ontwikkeld.

Bedrijfskunde door de jaren heen:
•
Vóór 1994: wortels in HEAO, Economisch Juridisch
•
1994: introductie Management Economie en Recht
•
1997 tot 2004: versterking component ‘management’,
omvorming van sterk juridisch georiënteerde en vakgerichte
curricula naar bedrijfskundig georiënteerde en competentiegerichte curricula
•
2009 tot 2013: verbreding in de economische sector en
naamsverandering naar Bedrijfskunde MER
•
2018: naamsverandering naar Bedrijfskunde

Terugkijkend zie ik dat we twintig jaar geleden als opleiding nog een vrij diffuse identiteit hadden. En dat we in de loop der jaren een steeds steviger en
herkenbaarder fundament hebben gekregen. Dit wordt met dit opleidingsprofiel verder bekrachtigd. We zijn een opleiding met een duidelijke identiteit
en een grote toegevoegde waarde voor het werkveld. Nu en in de toekomst.
De afgelopen twintig jaar ben ik met groot plezier voorzitter geweest van dit
landelijk overleg. Ik geef in vol vertrouwen het stokje over en ga met interesse vanaf de zijlijn volgen hoe de opleiding zich aan de hand van dit profiel
de komende jaren verder ontwikkelt. Dank aan allen die de bedrijfskunde
een warm hart toedragen en voor wie verbinden en duurzaam verbeteren
een passie is!
Augustus 2018
Danny Brouwer,
Voorzitter LOOBK

Bedrijfskunde is ontstaan vanuit de behoeften in de bedrijfspraktijk. En
actuele maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat organisaties
alleen maar meer behoefte krijgen aan bedrijfskundige professionals die
hun vraagstukken interdisciplinair aan kunnen pakken. In mijn ogen geeft dit
opleidingsprofiel een complete beschrijving van die professional en biedt
het heldere kaders voor het inrichten van prachtige en zeer effectieve hboopleidingen Bedrijfskunde.
Ik wil een speciaal woord van dank richten aan de leden van de projectgroep
die dit document tot stand hebben gebracht. Zij hebben ervoor gezorgd dat
er nu een beroepsprofiel ligt dat breed gedragen wordt door de leden van het
LOOBK en docenten daarbuiten. Het enthousiasme en de mate van harmonie
waarmee het profiel tot stand is gekomen typeert de samenwerking tussen de
bedrijfskunde-opleidingen in Nederland en vervult mij met trots. Veel dank
aan Yvonne Peterman. Door haar voortvarende aanpak en bezielende leiding
hebben we in korte tijd dit nieuwe opleidingsprofiel gerealiseerd.
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Inleiding
Voor u ligt het nieuwe opleidingsprofiel Bedrijfskunde. Het is bedoeld als
raamwerk en inspiratiebron voor iedere bedrijfskundige opleiding in Nederland, met ruimte om een eigen profilering te kiezen op basis van didactische
visie en regionale ontwikkelingen.

Aanleiding
Directe aanleiding voor dit profiel is de sectorbrede conversie van de hbobacheloropleidingen in de sector Economie zoals vastgesteld door de Vereniging Hogescholen (2017). Die conversie voegt een aantal opleidingen
samen: de voormalige opleidingen Bedrijfskunde MER, International Business Administration (NHL Stenden) en Business Management (Hogeschool
Utrecht). Maar ook de ontwikkelingen in het bedrijfskundige onderzoeks- en
werkveld, de nieuwe HEO-standaard (Sent, 2015; Vereniging van Hogescholen, 2017) én de experimenten Leeruitkomsten vroegen om een herziening.

Wat er is veranderd
Het nieuwe profiel is een verdere verfijning en aanscherping van het vorige
profiel uit 2014. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
• De bedrijfskundige wordt niet expliciet meer opgeleid voor een werkveld
en het beroep is niet sectorgebonden. Bedrijfskundigen werken overal:
als zzp’er of als werknemer; in private én publieke sector en zowel nationaal als internationaal. In dit profiel doen we recht aan de variëteit van
die werkgebieden en bespreken we de ontwikkelingen die relevant zijn
voor het bedrijfskundige werkveld en voor de ‘opdrachten’ waaraan een
bedrijfskundige werkt.
• We leiden op voor de toekomst: de’ houdbaarheidsdatum’ van functies in
het werkveld wordt steeds korter en met name voor professionals worden
ze steeds ruimer en breder omschreven of zelfs niet meer gebruikt. In dit
opleidingsprofiel is daarom afgestapt van het benoemen van functies. In
plaats hiervan is een diversiteit genoemd van bedrijfskundige rollen waarin
de bedrijfskundige uitvoering kan geven aan zijn of haar opdrachten.
• In plaats van taakcompetenties vormen nu de bedrijfskundige beroepshandelingen en de diversiteit aan beroepsproducten de kern. Het begrip
handelen geeft immers meer uitdrukking aan de praktijkgerichtheid van
de opleiding en het gedrag van de bedrijfskundige die een rol speelt
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•

bij de uitvoering van de taken. Dit biedt bovendien de mogelijkheid om
meer uiting te geven aan de diversiteit van beroepsproducten die het
werkveld vraagt van onze bedrijfskundigen.
Ten slotte hebben we het belang van ethiek meer benadrukt. Zaken zoals
winst en efficiency staan niet voorop, maar juist de doelen die wij als
samenleving nastreven en waaraan de doelen van bedrijven ondergeschikt moeten zijn. Denk aan gezondheid, solidariteit en rechtvaardigheid
(Cobbenhagen in Verbrugge & Baardewijk, 2014). Hiermee wordt meer
recht gedaan aan het bestaansrecht van een organisatie en is er niet
alleen oog voor het nu, maar ook voor de toekomst

Gezamenlijke inspanning
Om dit profiel samen te stellen hebben de leden van het LOOBKM nauw
met elkaar samengewerkt. Ook zijn het werkveld, docenten, studenten en
experts op meerdere momenten geraadpleegd. Wie dit waren, staat achterin
dit document op een rij.

Leeswijzer
In dit profiel leest u allereerst in hoofdstuk 1 over de trends en ontwikkelingen in de maatschappij die van invloed zijn op de beroepspraktijk van de
bedrijfskundige. Hoofdstuk 2 beschrijft wat dat betekent voor de professional
die nu en in de toekomst nodig is. Met andere woorden: wat is onze belofte
aan het werkveld? In hoofdstuk 3 leest u vervolgens welke handelingen hij1
verricht en welke kennis en kunde die professional daarvoor precies in huis
heeft. Hoofdstuk vier geeft een overzicht van de beoogde leerresultaten die
het uitgangspunt vormen voor onze opleidingen. Hier leggen we ook de
verbinding met de Dublin-descriptoren. Hoofdstuk 5 gaat over de positionering van deze hbo-bacheloropleiding Bedrijfskunde ten opzichte van andere
niveaus in het (hoger) onderwijs en ten opzichte van andere economische
opleidingen op hetzelfde niveau. In hoofdstuk 6 leest u welke weg we precies hebben afgelegd om samen tot dit profiel te komen.

1

Overal waar ‘hij’ staat bedoelen we ook ‘zij’
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Ontwikkelingen en trends
Dit gebeurt er in het vakgebied
In dit hoofdstuk benoemen we de belangrijkste ontwikkelingen die het vakgebied van de bedrijfskundige veranderen.
Zo komen bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen voort uit
ontwikkelingen rondom technologie, internationalisering en

Trends die hieruit voortkomen zijn…
… de opkomst van autonome technologische systemen als gevolg van artificial intelligence,
… de digitalisering van informatieprocessen en de mogelijkheden van data
mining, data learning en technomatrix (testen van processen en uitvoeren
van simulaties),
… de mogelijkheid om mensen, organisaties, apparaten, etc. te verbinden
waardoor nieuwe connecties ontstaan, denk aan ontwikkelingen op het
gebied van virtuele samenwerking, cloud computing, internet of things,
… IT compliance en cyber security.

duurzaamheid, maar ook het samenwerken in netwerken is hier
een gevolg van. We beschrijven steeds wat een ontwikkeling
voor het werkveld betekent en welke trends eruit voortkomen.

1.1	Technologie
Ruimte voor nieuwe organisatieconcepten
We leven in de vierde industriële revolutie waarbij de ontwikkeling en toepassing van technologie een belangrijke rol speelt in hoe we werken en leven.
Drie belangrijke stromingen zijn hierin te onderscheiden: intelligent, digital
en mesh2. Deze drie stromingen zijn onderling hecht met elkaar verbonden
en oefenen samen een enorme invloed uit op de zakelijke en maatschappelijke wereld (Panette, 2017; World Economic Forum, 2018).
Voor het werkveld betekent dit…
… dat arbeidsprocessen transparanter worden omdat ze steeds beter
kwantificeerbaar zijn. Maar ook dat waardeketens steeds verder verschuiven.
De virtuele en bestaande wereld worden in toenemende mate met elkaar
vervlochten en de democratisering van commerciële afzetmarkten neemt
verder toe, waardoor de machtspositie van grote commerciële instellingen
afbrokkelt en nieuwe mogelijkheden ontstaan voor innovatieve en creatieve
spelers op de markt. Voorbeelden die leiden tot verschuivingen in organisatieconcepten zijn online platform business en het toenemend gebruik van
blockchain in de financiële markten.
2
Mesh-netwerken zijn de dynamische verbindingen tussen mensen, processen, objecten en
diensten die intelligente digitale ecosystemen ondersteunen.
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1.2	Internationalisering
Wereldwijd samenwerken
De afgelopen jaren zagen we de grenzen tussen markten steeds verder
vervagen en productieprocessen zien er steeds meer uit als lange ketens
die over landsgrenzen heen lopen. Dit maakt samenwerking wereldwijd op
economisch en communicatief niveau steeds belangrijker en complexer.
Voor het werkveld betekent dit…
… dat zowel de aansturing van organisaties als de bedrijfsvoering verandert.
Waar deze trend zich in eerste instantie vooral manifesteerde bij de multinationale bedrijven, zien we een geleidelijke toename van deze beweging naar
het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast wordt de lokale economische markt
in toenemende mate (impliciet en expliciet) gereguleerd door Europees politiek beleid (SER, 2018). Deze trend biedt mogelijkheden voor organisaties
om de eigen positie in de markt te verbeteren. De organisatie kan zich op
een markt richten waarin hij voordien nog niet actief was (positioneringsinnovatie). Daarnaast komen in toenemende mate buitenlandse spelers naar
Nederland (Bossink, 2018). Vergeet daarbij niet de impact van de multiculturele samenleving op organisaties en de daarbij behorende toenemende
diversiteit op de werkvloer.
Trends die hieruit voortkomen zijn…
… zaken doen op internationaal niveau (global trade management),
… optimaliseren van logistiek in internationale handel (snelheid, stroomlijning van levering),
… benutten van diversiteit ten behoeve van innovatie (intercultureel personeelsbeleid).
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1.3	Duurzaamheid
Samen maatschappelijk verantwoord handelen
Onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen worden organisaties steeds
meer verantwoordelijk voor de uitkomsten van de hele keten. Maatschappelijk
verantwoord handelen is allang geen vrijblijvende belofte meer, maar steeds
vaker een kernwaarde van de organisatie. Naast het economische belang is er
toenemende aandacht voor het maatschappelijke belang van producten en
diensten die bedrijven aanbieden. Daarnaast wordt het steeds minder geaccepteerd als bedrijven winst maken ten koste van de maatschappij.
Voor het werkveld betekent dit…
… dat maatschappelijk verantwoord handelen steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van het beleid wordt: allereerst door duurzame maatregelen
te nemen die de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegengaan. Maar
ook door aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van
medewerkers op de arbeidsmarkt, zeker gelet op de nog altijd toenemende
flexibilisering (WRR, 2017) en vergrijzing van de arbeidsmarkt. Om dit alles
voor elkaar te krijgen, is samenwerking in de keten nodig. Ontwikkelingen
volgen zich in een dusdanig rap tempo op dat het voor een organisatie niet
meer mogelijk is om in zijn eentje het verschil te maken. Samenwerken met
andere partijen – steeds vaker ook met concurrenten – en een nauwe dialoog
met klanten worden steeds noodzakelijker om tot innovatieve waardevolle
oplossingen te komen.

en te beseffen dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Daarnaast is het
nodig om je als individu en organisatie voortdurend te blijven ontwikkelen:
een leven lang leren. Zodat je mee kunt blijven bewegen én mede vorm kunt
geven aan de snelle veranderingen in de samenleving.
Voor het werkveld betekent dit…
… dat organisaties hun eigen waardepropositie en corporate identity onder
de loep nemen en zich afvragen: ‘Waar zijn wij van?’ Hierdoor zien we andere
organisatievormen ontstaan en andere vormen van leiderschap. Er is een
verschuiving van verticaal leiderschap naar meer horizontaal leiderschap,
waardoor de identiteit van de leider niet zozeer meer afhankelijk is van zijn
positie, maar meer van de eigen toegevoegde waarde in het proces. De
toegevoegde waarde speelt zowel op individueel niveau als op organisatieniveau. Door identiteitsontwikkeling kunnen zowel mensen als organisaties
hun eigen toegevoegde waarde aanduiden in co-creatieprocessen en daarmee innovaties mogelijk maken.
Trends die hieruit voortkomen zijn…
… werken met combinaties van verschillende organisatieprincipes en –werkconcepten (Lean, Agile),
… job crafting: de professional creëert of herstructureert zijn eigen baan,
… gedeeld, waarderend, coachend, horizontaal en verbindend leiderschap.

Trends die hieruit voortkomen zijn…
… een nieuwe economische benadering zoals deel-, belevenis-, betekenisen donuteconomie en circulaire economie,
… flexibilisering, vitalisering en duurzame inzetbaarheid,
… creatief ondernemerschap met aandacht voor co-creatie.

1.4. Wendbaarheid van mens en organisatie
Je staande houden door identiteitsontwikkeling en leervermogen
Bedrijfskundige vraagstukken worden door de dynamiek van alle hiervoor
genoemde ontwikkelingen steeds complexer en de strategische planning
heeft een steeds kortere levensduur. Dat betekent dat zowel mensen als
organisaties steeds wendbaarder (moeten) worden. Om dit succesvol te doen
is het nodig om je als mens én als organisatie bewust te zijn van je identiteit
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De bedrijfskundige professional
Een professional met een missie
De ontwikkelingen en trends uit het vorige hoofdstuk vragen
veel van de bedrijfskundige professional. In dit hoofdstuk leert
u daarom de professional kennen die wij willen opleiden: onze
‘belofte’ aan het werkveld. Vervolgens leest u welke ‘opdrachten’ er liggen voor de professional die wij afleveren aan het
werkveld.

Onze kernbelofte:
Een bedrijfskundige is …
… een zelfbewuste en verbindende professional met visie op
ontwikkelingen en trends van nu, straks en later én het vermogen
om die visie te vertalen naar innovatieve processen en samenwerkingen, om zo organisaties en mensen duurzaam beter te
laten functioneren.

Bedrijfskundigen zijn in staat om bestaande kennis in te kaderen en te vertalen naar een specifieke situatie, zodat innovatie mogelijk wordt. Ze bouwen bovendien bruggen tussen vakgebieden, maar ook tussen structuren
(machtsverhoudingen), mensen en technologische processen: ‘boundary
crossing’ (Hawkins & Rezazade, 2016). Ze zorgen ervoor dat samenwerking
over grenzen heen daadwerkelijk productief is en zien ook wanneer grenzen
juist wel nodig zijn. Dit laatste is afhankelijk van de fase waarin mensen of
organisaties verkeren. Dit alles zorgt voor ontwikkeling van (nieuwe) identiteiten van mens en organisaties (Akkerman & Bakker, 2011).
De kernbelofte en de ontwikkelingen die we in het vorige hoofdstuk hebben
besproken, leiden tot een aantal ‘opdrachten’ die op deze zelfbewuste en
verbindende bedrijfskundig professional liggen te wachten. Hieronder staan
die opdrachten op een rij:
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2.1	Verbinden van expertises met activiteiten
... door meerdere bedrijfskundige rollen te vervullen
Om op en over de grenzen van vakgebieden, processen en organisaties
te kunnen opereren, moeten bedrijfskundigen kunnen handelen in diverse
rollen en daartussen kunnen schakelen. Onder een rol wordt verstaan: het
hebben van een verantwoordelijkheid voor een samenhangende verzameling van activiteiten met bijbehorende kennis, vaardigheden en houding. De
rol kan intern of extern gericht zijn. De bedrijfskundige heeft niet alleen oog
voor de geformaliseerde processen, maar ook voor hoe de dingen werkelijk
plaatsvinden in en tussen organisaties. In die ‘onderstroom’ gebeurt namelijk
wat echt van belang is voor mens en organisatie.
Er is een onderscheid tussen rollen in besturende processen, primaire processen en ondersteunende processen. In elk van die processen heeft een
bedrijfskundige een andere rol, dus een andere taak en rolrelatie, en ook
andere rolgrenzen en rolidentiteit. In bijvoorbeeld een organisatie zonder
grenzen is het creëren van de juiste relaties op het juiste moment de sleutel
voor productiviteit en innovatie (Schuyling, 2011).
Dit zijn de twee basisrollen van een bedrijfskundig professional:
1 Ontwerper: organisaties en hun interne en externe processen analyseren,
verbeteren en borgen door relevante ontwikkelingen en trends die zich
in de omgeving voordoen te verbinden aan de fase waarin de organisatie
zich bevindt. Hierdoor kunnen organisaties hun bestaansrecht organiseren en positie innemen, in de markt en in de maatschappij.
2 Veranderaar: begeleiden van ontwikkelingen van mens en organisatie en
hen meenemen in veranderingen door verbinding te creëren tussen vakgebieden, structuren, mensen en processen. Hierdoor wordt co-creatie
mogelijk gemaakt.  
Andere rollen die een bedrijfskundige vervult, hebben altijd raakvlakken met
een of beide basisrollen. Denk bijvoorbeeld aan: procesanalist, compliance
manager, onderzoeker, innovator, ondernemer, netwerker, organisator,
projectleider, teamcoach, adviseur, resultaatverantwoordelijke (Mintzberg,
1998; Quinn, Faerman, Thompson & Mc Grath, 2015).
De keuze voor specifieke rollen geeft de mogelijkheid om je professionele
identiteit persoonlijk in te vullen. Hoe een bedrijfskundige een rol een vervult,
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is namelijk afhankelijk van de combinatie van specialisaties op een bepaald
thema of binnen een bepaald kernvakgebied of werkgebied (branche/sector)
waarin ervaring is opgedaan.

2.4	Verbinden van mensen, organisaties en maatschappij
... door meervoudige waarde te creëren

Studenten geven aan al tijdens hun studie te willen werken aan die professionele identiteit. Ze hebben behoefte aan mogelijkheden tot personalisering
en profilering (Van Winkel, Peterman & Brand, 2016). Ze willen zich daarmee
kunnen onderscheiden van anderen.

We leiden bedrijfskundigen op die een bijdrage kunnen en willen leveren
aan het maatschappelijk welzijn. Er is een groeiende behoefte aan professionals met inlevingsvermogen, creativiteit en (ethische) besluitvormingsvaardigheden als het gaat om de invoering van (nieuwe) technologie en de
kwaliteit van arbeid. Bedrijfskundigen ontwikkelen bedrijfsoplossingen die
meervoudig waarde creëren: voor mens, organisatie én maatschappij. De
bedrijfskundige bezit daarom kennis en vaardigheden om een organisatie in
een netwerk van organisaties te laten functioneren en betekenisvol te laten
zijn voor meer dan alleen de stakeholders. Daarnaast gaat het om het verbinden van mensen in ‘los-vast combinaties’ - om met elkaar te innoveren - en
om het creëren van een heldere visie over hoe je de talenten van (potentiële)
medewerkers duurzaam inzet, stimuleert en bindt aan een organisatie.

2.2	Verbinden van mens en technologie
	.... door technologie te vertalen naar de organisatieprocessen
(socio-technisch handelen)
Voor de bedrijfskundige betekenen de trends vanuit de technologische ontwikkelingen, zoals die staan beschreven in het vorige hoofdstuk, dat hij niet
alleen kennis heeft van relevante trends en ontwikkelingen, maar ook in staat
is om die trends naar binnen te brengen in een organisatie en die organisatie
te helpen deze technologische ontwikkelingen te vertalen naar de operatie.
Dit vraagt van de bedrijfskundige de vaardigheid om de impact van nieuw ontwikkelde technologie snel te doorzien. Daarnaast moet hij processen kunnen
herontwerpen en inrichten, de taal begrijpen en spreken en de mensen die
met de technologie werken kunnen verbinden met (vak)experts en middelen
(procesinnovatie). Hierbij wordt het analyseren, beheersen en beschermen
van informatiestromen binnen deze processen steeds belangrijker.

2.3	Verbinden van mensen in een internationele
omgeving
… door cultural- en business awareness
De bedrijfskundige moet in toenemende mate in staat zijn om met en voor
internationale organisaties te werken. Dit vraagt om bedrijfskundigen met
cultural én business awareness die vaardig zijn in het verbinden van en
samenwerken met een diversiteit aan collega’s en (externe) partners. Naast
vaardigheden om effectief te kunnen communiceren en te netwerken zijn
kennis en bewustwording over de gevolgen van internationalisering essentieel. Bovendien moet de bedrijfskundige in het internationale speelveld oog
hebben voor culturele, economische, politieke en juridische verschillen.
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2.5	Verbinden van bedrijfsprocessen en
werkconcepten
	… door weerbaarheid en wendbaarheid te vergroten van mensen
en organisaties
We leiden bedrijfskundigen op die oog hebben voor het spanningsveld tussen de identiteit van de organisatie en de noodzakelijke wendbaarheid. Ze
weten hierin een goede balans te houden door veranderingen te realiseren
die voorzien in de behoefte van de omgeving en passen bij datgene waar
de organisatie voor staat. Bedrijfskundigen zijn daarnaast in staat om organisatiestructuren in te richten die wendbaarheid mogelijk maken. Hierbij is
onderscheid te maken tussen verschillende werkconcepten die passen bij
verschillende soorten werk. Denk aan gestandaardiseerd werk en onvoorspelbaar werk, waarbij bijvoorbeeld Agile concepten nodig zijn. Hiervoor
is het nodig dat de bedrijfskundige zicht heeft op de processen in een
organisatie én afhankelijk van de context keuzes maakt ten aanzien van de
werkconcepten. Een bedrijfskundige is bovendien in staat om medewerkers
hierbij te ondersteunen, stimuleren en activeren, zodat weerbaarheid en
wendbaarheid worden vergroot. De bedrijfskundige heeft daarbij ook inzicht
nodig in de eigen drijfveren en kwaliteiten, inclusief bijbehorende valkuilen.
Je kracht kennen en hierover open kunnen communiceren zorgt dat je kunt
blijven leren en excelleren.
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3

Bedrijfskundig handelen
De knowledge, skills, attitude, value and
ethics (KSAVE) als basis voor het handelen
Hoe vervult een bedrijfskundige de opdrachten uit het vorige

Beroepscontext
Probleemidentificatie

Diagnose

Ontwerp

Verandering

Evaluatie

Inzet van kennis , vaardigheden, houding, waarde en ethiek

hoofdstuk? Wat dóet hij precies om de kernbelofte uit het
vorige hoofdstuk waar te maken? Dit hoofdstuk is gewijd
aan de handelingen die een bedrijfskundige uitvoert en de
beroepsproducten die hij oplevert, gebaseerd op de regulatieve cyclus. En u leest welke bagage hij daarvoor meekrijgt
van de opleiding: kennis, vaardigheden, beroepshouding en
moraliteit (KSAVE-model).

3.1	Bedrijfskundige handelingen
	… door het verbinden van de praktijk met eigen drijfveren en
kwaliteiten
Van elke bedrijfskundige opdracht is de uitvoering – de rol die de bedrijfskundige vervult – weer anders, afhankelijk van het werkgebied waarbinnen
de bedrijfskundige opereert. De context waarin een bedrijfskundige zich
beweegt, geeft een bedrijfskundig karakter aan zijn handelen. Deze handelingen zijn afgeleid van de ‘regulatieve cyclus’: probleemidentificatiediagnose-ontwerp-verandering-evaluatie. Dit is een veel voorkomende,
praktijkgerichte, door Van Strien (1986) ontwikkelde methode. Het woord
‘regulatief’ houdt in dat de cyclus gericht is op ingrijpen in de praktijk.
Hiermee is de stap gezet naar de bedrijfskundige handelingscyclus, die in
onderstaand figuur 1 is weergegeven. Opgemerkt zij dat de cyclus steeds
sneller en door elkaar heen gaat. Evaluaties biivoorbeeld vinden niet alleen
meer op het einde plaats, maar ook als startpunt of als tussentijdse activiteit
om bijstellingen sneller mogelijk te maken.
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Figuur 1: Bedrijfskundige handelingscyclus

Door de praktijk te verbinden met eigen drijfveren en kwaliteiten geeft de
bedrijfskundige resultaat- en oplossingsgericht vorm aan de handelingscyclus. De bedrijfskundige handelingen binnen de cyclus leiden tot beroepsproducten zoals een analyse, advies, ontwerp, handeling of een fabricaat (Losse,
2018). De volgende bedrijfskundige handelingen zijn te onderscheiden:
1. Probleem identificeren
De bedrijfskundige professional is in staat om problemen ofwel uitdagingen
van organisatorische aard te herkennen, te formuleren en consistent uit te
werken tot een organisatievraagstuk en dit bij beslissers onder de aandacht
te brengen.
Kenmerkende beroepsproducten zijn: een trend-, omgevings- en een
organisatieanalyse.
2. Diagnosticeren
De bedrijfskundige professional is in staat een diagnose te stellen over de
effectiviteit van een organisatie(onderdeel) en hij weet te duiden wat de
achtergronden, oorzaken en samenhangen zijn van het eventuele disfunctioneren. Hiervoor maakt hij gebruik van beschikbare data uit de processen.
Die data weet hij te analyseren en gebruiken als ‘objectieve’ tool om besluitvorming te ondersteunen.
Kenmerkende beroepsproducten zijn: een organisatie-, proces- en een
cultuurdiagnose.
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3. Ontwerpen
De bedrijfskundige professional is in staat om de effectiviteit van een
organisatie te verbeteren door op basis van een programma van eisen
bedrijfsprocessen te (her)ontwerpen.
Kenmerkende beroepsproducten zijn: een procesontwerp, een businessmodel/case en een organisatieinrichtingsplan.
4. Veranderen
De bedrijfskundige professional is in staat om (complexe) veranderingsprocessen vorm te geven en te (bege)leiden, waardoor de gewenste situatie
voor de organisatie wordt gecreëerd. Hij hanteert hierbij een integrale en op
draagvlak gerichte aanpak.
Kenmerkende beroepsproducten zijn: een veranderaanpak, begeleiding van
een veranderingsproces, een adviesgesprek, een implementatieplan en een
monitoringsverslag.
5. Evalueren
De bedrijfskundige professional is in staat de effectiviteit van verbeteracties te
beoordelen en advies te geven over verdere ontwikkeling van de organisatie.
De evaluatie wordt gebruikt om het leren van de organisatie te verbeteren en
is gericht op de eerder gemaakte keuzes (diagnose en ontwerp).
Kenmerkende beroepsproducten zijn: een product-, proces-, en/of planevaluatie, een beleidsevaluatie en een kwaliteitsevaluatie.

Waarom KSAVE?
Voor de vijf handelingen uit 3.1 zijn kennis, vaardigheden en een
professionele bedrijfskundige houding nodig. In de volgende
paragrafen wordt hierop ingegaan met als onderlegger het
KSAVE-model. Dit is tegelijkertijd de bedrijfskundige uitwerking van de ‘21th century skills’. We hebben gekozen voor het
KSAVE-model (Binkely et al., 2010; SLO, 2011) omdat dit model
meer recht doet aan de brede focus die elke student moet
ontwikkelen en omdat houding (attitude, values and ethics)
een prominente plaats verdient. Bovendien geven we hiermee
gedegen invulling aan de algemene kwalificaties vanuit de
Dublin Descriptoren en de HEO-standaardå.

18

3.2	Knowledge
Interdisciplinair toepassen van kennis
Kennis is de basis van het bedrijfskundig handelen. Modellen en theorieën
zijn je houvast als je je als bedrijfskundige in verschillende contexten begeeft
én als je verbindingen wilt leggen over de grenzen van kennisgebieden
heen. Op verdiepend en specialistisch niveau is dat laatste – het leggen van
verbindingen – immers waar het om gaat. Van een bedrijfskundige wordt
verwacht dat hij integraal en meervoudig, vanuit verschillende invalshoeken
en perspectieven, kan kijken naar vraagstukken om vast te stellen welke
bedrijfskundige handeling nodig is om de organisatie verder te verbeteren.
Ook is kennis uit het verleden nodig om in de toekomst goede beslissingen
te kunnen nemen. De bedrijfskundige verbindt vakgebieden om tot nieuwe
inzichten te komen binnen de context van een organisatie.
Vier kernvakgebieden…
De kern van de bedrijfskundige kennisbasis wordt gevormd door vier vakgebieden: Operations Management, Organisational Behaviour, Strategic
Management en Information Management. Alle bedrijfskundige opleidingen
bieden Operations Management aan op niveau 3. Dit kernvakgebied is volledig aan het handelen van de bedrijfskundige verbonden. Uit de overige drie
kernvakgebieden die op niveau 3 zijn aangegeven, kiezen de opleidingen
minimaal één kernvakgebied of een combinatie van kernvakgebieden die
het beste past bij hun profilering op niveau 3, de overige kernvakgebieden
worden gegeven op minimaal niveau 2, zie tabel 1. Deze vier kernvakgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door processen te verbeteren
en samenwerkingen vorm te geven zijn effectieve informatiestromen en
doelgerichte handelingen (gedrag) nodig, waardoor duurzaam op behoeften van markt en omgeving wordt aangesloten. Een bedrijfskundige moet
daarom kennis hebben van alle vier de vakgebieden.
Ieder vakgebied kent naast content- ook proceskennis en vaardigheden om
met de content verbeteringen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan kennis
en beheersing van advies- en projectmanagementvaardigheden. En ook
creatief denken en stakeholders-sensitiviteit zijn voorbeelden van proceskennis en -vaardigheden die een onderdeel vormen van de kernvakgebieden.
Deze soft skills verbinden de vier vakgebieden om op gevorderd ofwel op
competent niveau mensen en organisaties beter te laten functioneren.
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Operations Management
Dit vakgebied gaat over het doorvertalen van de bedrijfsstrategie naar de
operatie van de organisatie en het maken van bijbehorende keuzes voor de
bedrijfskundige inrichting. Hierbij moeten stromen van goederen en diensten van een organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen (BrandonJones, Slack & Johnston, 2016). Mogelijke onderwerpen van Operations
Management zijn:
• Operations Strategy & Performance Management
• Process & Layout Design
• Supply Network Management
• Resource & Capacity Management
• Planning & Control of Operations
Organisational behaviour
Dit vakgebied bestudeert de invloed van het menselijk gedrag in organisaties op zowel individueel, groeps- als organisatieniveau. Als bedrijfskundige
verklaar en stuur je dit gedrag ten bate van de prestatie van een organisatie
(Robbins, 2015). Mogelijke onderwerpen van Organisational Behaviour zijn:
• Human Resource Management
• Psychology (organisatie- en arbeidssociologie cq. sociale psychologie)
• Organisational Management
• Organisational Change
• Ethics
Strategic Management
Bij dit vakgebied staan de omgeving en de markt van een organisatie centraal en de betekenis hiervan voor de inrichting en leefbaarheid van een
organisatie. Doel is dat op de lange termijn de processen binnen de organisatie zorgen voor continue waardecreatie en waardedistributie. Mogelijke
onderwerpen van Strategic Management zijn:
• Corporate Strategy
• Marketing
• Environment Analysis
• Risk Management
• Innovation Management
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Information Management
Dit vakgebied gaat over hoe een organisatie haar informatiebehoefte kan
vertalen naar geschikte informatievoorzieningen. Mogelijke onderwerpen
van Information Management zijn (De Vries et al, 2015):
• Management Information (stuurinformatie)
• Data, Information and Knowledge Management
• Informationsystems
• Information Provision
… en vijf ondersteunende vakgebieden…
Naast de genoemde vier kernvakgebieden worden bij elke bedrijfskundeopleiding de volgende vijf vakgebieden aangeboden:
• Management Accounting
• Applied Research
• Finance
• Economics
• Business Law
Management Accounting gaat over het verzamelen, ordenen en rapporteren
van informatie voor planning en controle, waardoor sturing gegeven kan
worden aan processen en activiteiten binnen een organisatieonderneming.
Dit maakt bedrijfskunde als opleiding passend bij de HEO-opleidingen. De
titulatuur van Bachelor of Science (BSc) geeft uitdrukking aan de importantie van Applied Research binnen het HBO en specifiek voor bedrijfkunde
vanwege de toenemende betekenis van data analytics (kwantitatief onderzoek) als bron voor ontwikkelingen in het werkveld. Applied Research en
Management Accounting worden hierbij op niveau 2 aangeboden. Finance,
Economics en Business Law op minimaal niveau 1.
… op vastgestelde niveaus gegeven…
Voor elk vakgebied is in de tabel hieronder het minimale niveau aangegeven.
Door een of meer vakgebieden op een hoger niveau aan te bieden, legt
elke opleiding haar eigen inhoudelijke accenten. Voor de niveau-aanduiding
is gebruik gemaakt van het Dreyfuss-model (bijlage 1, tabel 4): van beginner tot competent op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar
(Dreyfus, 2004). Zich verder ontwikkelen tot expert vindt vooral plaats in de
praktijk na het afstuderen. Daarnaast kan het kennisniveau verder worden
geduid door de niveaus van Krathwohl (bijlage 1, tabel 5) toe te passen:
van onthouden, willen begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren tot aan
creëren (Krathwohl, 2002).
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Vakgebieden

Niveau 1:
Basis/beginner

Niveau 2:
Gevorderd

Operations Management

Niveau 3:
Competent
X

Organizational Behaviour

X

X (keuze)

Strategic Management

X

X (keuze)

Information Management

X

X (keuze)

Management Accouting

X

Applied Research

X

Finance

X

Economics

X

Business Law

X

Tabel 1: minimale niveauaanduidingen, waarbij 2 van de vier kernvakgebieden
Bedrijfskunde op niveau 3

… en altijd actueel toegepast
We vinden het belangrijk te voorkomen dat theoretische modellen in het
onderwijs ‘plat’ gebruikt worden. Tools kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het stellen van een diagnose, maar daarbij is de bedrijfskundige
interpretatie in relatie tot de context cruciaal. Bovendien verhouden we ons
als opleidingen altijd tot de actualiteit: willen we studenten nog steeds leren
over controle en regels, terwijl we meer zelforganiserende organisaties met
ondernemende werknemers willen waarin vertrouwen en afspraken centraal
staan? Willen we studenten nog leren dat organisaties moeten concurreren
met klanten, leveranciers, etc. of moet juist de kracht worden gevonden in
samenwerking? Voor een bedrijfskundige is het relevant om actuele kennis uit de vakgebieden toe te passen op beroepssituaties in de praktijk en
daarbij de gevolgen voor mens en maatschappij in ogenschouw te nemen
(Ghoshal, 2005).

3.3	Skills
Verdiepen en verbreden van het bedrijfskundig handelen
De startbekwame professional die we afleveren heeft zich een toolbox met
skills eigen gemaakt die nodig is om als bedrijfskundige de opgedane kennis
te kunnen toepassen. In 3.1 en 3.2 is ingegaan op de vijf bedrijfskundige
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handelingen en de belangrijkste kennisgebieden (BoKS) die de basis vormen voor het handelen van de bedrijfskundige. In de kennis in de BoKS zijn
bijpassende soft skills te benoemen die nodig zijn om op gevorderd ofwel
competent niveau te kunnen opereren. Daarnaast zijn voor het handelen van
de bedrijfskundige algemene skills nodig die elke hbo-bachelor beheerst en
die geformuleerd zijn in de HEO-standaard en de Dublin Descriptoren. Naast
deze skills zijn er twee skills te benoemen die de bedrijfskundige specifiek
‘bedrijfskundig’ maken en die verdieping en verbreding geven aan de vijf
geformuleerde bedrijfskundige handelingen.
Verbinden en schakelen
De startende professional kan waardevolle (internationale) relaties leggen
en allianties aangaan, binnen en buiten de eigen organisatie en de keten.
Hij weet deze ook te benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en
medewerking. Communicatieve vaardigheden zijn hierbij onontbeerlijk. Hij
is in staat om bij de aanpak van bedrijfskundige vraagstukken het gehele
speelveld te overzien en hierin effectief te acteren. Hij hanteert hierbij een
integrale aanpak en werkt multi- en interdisciplinair vanuit een portfolio van
rollen. Hij heeft voldoende kennis om te weten wat nodig is en is in staat
om relevante verbindingen te leggen tussen mensen en de verschillende
functionele gebieden en niveaus. Hij kan daar soepel tussen schakelen.
Bedrijfskundig redeneren
Als we kijken naar de aard van de werkzaamheden van de bedrijfskundige,
dan zijn de vaardigheden ‘complexe problemen oplossen’ en ‘kritisch denken’
uit de top 10 skills in 2020 zeker van toepassing. Kritisch denken is dan ook
het eerste gereedschap dat bovenin de toolbox van de bedrijfskundige moet
liggen. Het kritisch denken wordt toegepast in het bedrijfskundig redeneren.

‘Knowing what to do, when you
don’t know what to do’
Jean Piaget

Onder bedrijfskundig redeneren verstaan we het continue proces van gegevensverzameling en analyse, gericht op de vragen en problemen van een
organisatie en diens stakeholders. Het is de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan bedrijfskundige kennis. Zo kunnen
bedrijfskundigen goed onderbouwen welke interventies zij moeten inzetten
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en welke vervolgstappen ze moeten nemen3. Het bedrijfskundig redeneren
verloopt langs twee lijnen:
1 De lijn van de relevantie; inhoud (wat is het vraagstuk?) en handelingsfase
(waar zit het vraagstuk?).
2 De lijn van de deugdelijkheid; hoe grondig moet het aangepakt worden
(keuze van methode).
In figuur 2 wordt de mate van grondigheid van het methodisch werken weergegeven door de dikte en omvang van de cirkel. Denk bijvoorbeeld - in
toenemende mate van grondigheid - aan: van projectmatig werken of agile
scrum (1) naar actieonderzoek (2) en als laatste naar lineair onderzoek (3).
Voor het inschatten van de juiste manier van methodisch werken zijn verschillende ‘problem structuring methods’ beschikbaar. Ook deze horen thuis in
de toolbox van de bedrijfskundige.

Domein van de relevantie
De handelingscyclus
Probleemidentificatie

Diagnose

A

1

V

1

Ontwerp

A

V

1

Verandering

A

V

Evaluatie

A

1

- grondigheid +

2

2

2

2

3

3

3

3

3

Domein van de deugdelijkheid
V = Vraag
A = Antwoord

Figuur 2: De redeneerlijnen in schema (Leen & Mertens, 2018).
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Deze definitie is afgeleid van beschikbare definities van het klinisch redeneren.

Attitude, Value and Ethics
In de wereld van vandaag

De beroepspraktijk waarin de startbekwame professional zich begeeft, vraagt
om een beroepshouding en morele identiteit die hem in staat stelt vanuit
een autonome en authentieke professionaliteit bedrijfskundige vraagstukken
op te lossen. Die houding en moraliteit krijgt in elke opleiding aandacht
vanuit drie van de vier pijlers van de HEO-standaard. Over de theoretische
pijler las u al in 3.1. De andere drie pijlers zijn hieronder ingevuld vanuit een
bedrijfskundig perspectief.
Onderzoekend vermogen
Als reflective practitioner je handelen verbreden en verdiepen
Een bedrijfskundige heeft het onderzoekend vermogen (Andriessen, 2017)
om langs de weg van reflectie en evidence based werken, bedrijfsprocessen te verbeteren en te streven naar een optimale business- en value case.
Gedurende de opleiding (in veel gevallen tijdens de afstudeerfase) bewijst
hij dit onderzoekend vermogen in een concrete bedrijfskundige praktijksituatie. De bedrijfskundige heeft inzicht in de relativiteit en beperkte geldigheid
van theorieën en modellen. Hij laat daarbij een reflectieve kritische houding
zien. Hij is in staat zelf onderzoek te doen volgens de werkcyclus van praktijkgericht onderzoek’ (Verhoeven, 2014). Daarnaast kan hij kennis uit onderzoek
van anderen toepassen bij het uitvoeren van de bedrijfskundige handelingen.

1

2

Methodisch werken

3

V

3.4

‘Als ik verder heb gezien dan anderen, dan was dit doordat ik op de schouders van reuzen stond.’
Isaak Newton, 4 januari 1643

Professioneel vakmanschap
Professionele, ontwikkelingsgerichte houding met een bedrijfskundige
identiteit
Professioneel vakmanschap betekent allereerst dat een bedrijfskundige
beslissingen neemt op basis van een goed ontwikkeld oordeelsvermogen.
Hiervoor doorloopt hij bewust de regulatieve cyclus en maakt hij afwegingen
op basis van een breed scala aan factoren (integraal handelen). Het ontdekken van de vraag achter de vraag en het komen tot oplossingen is geen rou-
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tinekwestie, maar vraagt ook een sensitiviteit om zich te kunnen verplaatsen
in de 'klant'. Een bedrijfskundige heeft daarbij oog voor de context van het
vraagstuk en ook een internationale oriëntatie is hierbij onontbeerlijk, net als
een ondernemende houding. Dit maakt onderdeel uit van het vakmanschap
en vergroot de impact van zijn handelen.
We streven naar bedrijfskundig deugdelijk en relevant handelen, waarvoor
vakkennis, vakvaardigheid en moraliteit nodig zijn. Bovendien bereiden we
onze studenten voor op een onvoorspelbare toekomst waarin creativiteit, anticipatie en ‘leren leren’ belangrijk zijn (Schulman, 2006; Nieuwenhuizen, 2013).
Een goede bedrijfskundige verbreedt en verdiept het eigen handelen continu
door bewust gebruik te maken van de voortdurend groeiende kennisbasis
van het beroep en door te acteren op gevraagde en ongevraagde feedback:
waarom doe ik wat ik doe? Het versterken van het onderzoekend en lerend
vermogen vraagt om continue reflectie en leidt tot een hoger niveau van
autonomie. De drang om de eigen talenten, vaardigheden en expertises
te blijven ontwikkelingen, is een basis van de professionele houding: een
professional zal blijven leren.

Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie
Handelen met een moreel kompas
Bedrijfskundige bachelors zijn geen eenzijdige toepassers, maar beroepsbeoefenaren die relaties leggen met maatschappelijke en soms ethische vraagstukken, die beschikken over culturele bagage, die kritisch en nieuwsgierig
zijn. Het wordt namelijk steeds belangrijker dat professionals kunnen reflecteren op het handelen op basis van waarden en normen en deze ter discussie
durven stellen. De professional kan verworven kennis en vaardigheden in een
maatschappelijke context plaatsen, en heeft daarbij oog voor de mogelijke
consequenties van (bewuste of onbewuste) keuzes en handelingen op de
langere termijn. Van professionals mag worden verwacht dat zij beschikken
over het vermogen om oplossingen te beoordelen aan de hand van morele
waarden. Wij willen mensen leren om te denken en te onderzoeken wie zij
willen zijn en wat ze willen betekenen in de bedrijfskundige professie. Dit
zorgt voor bevlogenheid en persoonlijk leiderschap.

Een goede verbinding tussen de opleiding, onderzoek en de beroepspraktijk
is een belangrijk uitgangspunt om het vakmanschap van alle bedrijfskundigen verder te verdiepen en te verbreden en daarmee te ontwikkelen.

Professionele identiteit is…
… dat deel van iemands zelfbeeld dat is afgeleid van identiteitsomschrijvingen in beroepsgroepen, in termen van affiniteit,
cognitie (overtuigingen, waarden, en doelen), vermogens (kennis en vaardigheden) en stereotype gedrag (Ashforth, Harrison,
& Corley, 2008). Identificatie bevordert dat een persoon bereid
en toegerust is om naar eer en geweten een beroepsrol goed
te vervullen.
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4

Beroepsbekwaam
Gekwalificeerde bedrijfkskundige: klaar voor
de start!

W e r k g e b i e d

Wendbaarheid
Duurzaamheid

Hoe weten we zeker dat de bedrijfskundige die we ‘afleve-

Beroepsrol

Technologie

Internationalisering

ren’ werkelijk bekwaam is? Daarvoor formuleren we beoogde

Bedrijfskundige
opdracht

Bedrijfskundige
handelingen

Beroeps-product

Beroepsbekwaam

Kennis
Vaardigheden

leerresultaten die gebaseerd zijn op de kennis, vaardigheden,

Houding, Waarde
& Ethiek

houding, waarde en ethiek die ten grondslag liggen aan het
bedrijfskundig handelen uit het vorige hoofdstuk. Met het
behalen van de beoogde leerresultaten laat de student zien
dat hij de bedrijfskundige is waarover u las in hoofdstuk 2: een
verbindende professional die raad weet met de ontwikkelingen

Figuur 3: Beroepsbekwaam handelen in de context

van beroepsproducten, waarin de bekwaamheid van de bedrijfskundige tot
uitdrukking komt.

en trends van deze tijd.
4.2
Beroepsbekwaamheid zien we dus als de mate waarin de bedrijfskundige in
staat is zijn kennis, kunde en houding in te zetten om duurzame processen en
samenwerkingen tot stand te brengen in het professionele werkveld.

4.1 	Beoogde leerresultaten…
Beroepsproducten als pijler
Beoogde leerresultaten omschrijven wat een student moet kennen, begrijpen en doen bij het afronden van een leertraject. In Figuur 3 is visueel
een processchema weergegeven. Het werkgebied kent een dynamische
omgeving waarin meerdere ontwikkelingen zich afspelen, zoals omschreven
in hoofdstuk 1. Deze externe ontwikkelingen of de eigen filosofie en ambities van organisaties leiden tot bedrijfskundige vraagstukken (opdrachten)
waarvoor de bedrijfskundige in staat is om een passende rol aan te nemen
(hoofdstuk 2), die uitdrukking geeft aan de setting en verantwoordelijkheid
die gevraagd wordt. De bedrijfskundige handelingen die de bedrijfskundige
vervolgens uitvoert worden gevoed door de toepassing van kennis, vaardigheden, houding, waarde en ethiek (hoofdstuk 3). En ze leiden tot de realisatie
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… in relatie tot de Dublin-descriptoren
Nationaal en internationaal verankerd

De beoogde leerresultaten die we hebben geformuleerd hangen nauw
samen met de kwaliteitskenmerken die geformuleerd zijn in het Nederlands
Qualification Framework. Dat framework is verbonden met de Dublin-descriptoren die de eindtermen beschrijven die gelden voor alle hogescholen
en universiteiten in Europa. De Dublin-descriptoren hebben betrekking op
de volgende kwaliteitscategorieën:
1 Kennis en inzicht
2 Toepassing van kennis en inzicht
3 Oordeelsvorming
4 Communicatie
5 Leervaardigheden
Kennis en inzicht toepassen…
In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden wat er van de bedrijfskundige verwacht
wordt: dat hij aantoonbare kennis en inzicht van de vakgebieden binnen
de professie Bedrijfskunde heeft en zijn verworven kennis en inzicht kan
toepassen in een bedrijfskundige beroepscontext. Tijdens het toepassen
wordt allereerst de kwaliteit van de verworven kennis en het inzicht op
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Beoogde leerresultaten
bedrijfskundige

… die je weet over te brengen …
En het spreekt bijna voor zich dat deze professional - de bedrijfskundige - in
staat moet zijn om dit alles ‘op een publiek van specialisten of niet- specialisten over te brengen’. Zoals ook al aangegeven in hoofdstuk 2 is de
bedrijfskundige in staat bestaande kennis in te kaderen en te vertalen naar
specifieke situaties om zo innovaties mogelijk te maken. Communicatie is van
oudsher een centraal kwaliteitskenmerk van de hbo-opgeleide professional.
… terwijl je je blíjft ontwikkelen
De laatste kwaliteitscategorie, ‘leervaardigheden’, veronderstelt een professional die zich blijft ontwikkelen, blijft leren. Dit geldt zowel voor professionalisering in zijn werk en zijn beroep als voor zijn persoonlijke ontwikkelingsperspectieven. In het eerste geval wordt de hbo-professional als kenniswerker
belicht, het tweede doelt op de doorstroommogelijkheden na de bachelor.
Hieronder worden in tabel 2 de beoogde leerresultaten van de bedrijfskundige gerelateerd aan de Dublin-descriptoren op bachelorniveau. De kruisjes
geven aan bij welke Dublin-descriptoren een beoogd leerresultaat is onder
te brengen.

Bedrijfskundige
handelingen

Leervaardigheden

Communicatie

Oordeelsvorming

Toepassing
kennis en inzicht

… om beargumenteerde oplossingen te bedenken…
In de oplossingen die de bedrijfskundige voorstelt, zijn diepgang en kwaliteit
van zijn argumentaties van belang. Die oplossingen bevatten meestal een
integratief oordeel, waartoe hij is gekomen op basis van ‘een verzameling
en interpretatie van relevante gegevens’ en de oplossingen zijn ‘mede gebaseerd op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten’.

Dublin Descriptoren
Kennis en inzicht

de proef gesteld. Het toepassen van kennis en inzicht betekent verder
bijvoorbeeld ‘het opstellen en verdiepen van argumentaties voor het oplossen
van problemen4’, waarvoor de vaardigheid ‘bedrijfskundig redeneren’ van
belang is (nvao, zd.).

Probleemherkenning

x

Diagnose

x

x

Ontwerpen

x

x

x

Veranderen

x

x

x

x

Evalueren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KSAVE-model:

Knowledge

Skills

Attitude, value
and ethics

Organizational Behaviour

x

x

Operations Management

x

x

Strategic Management

x

x

Information Management

x

x

Management Accounting

x

x

Applied Research

x

x

Economics

x

x

Finance

x

x

Business Law

x

x

Bedrijfskundig redeneren

x

Schakelen en verbinden
Onderzoekend Vermogen

x

x

x

x

Professioneel vakmanschap

x

x

x

x

x

x

x

Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie

Tabel 2: relatie tussen de beoogde leerresultaten en de Dublin-descriptoren

4 Daar waar staat ‘oplossen van problemen’ wordt ook bedoeld: ‘uitwerking geven aan uitdagingen als gevolg van trends en ontwikkelingen’.
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Positionering Bedrijfskunde
Hier staan we ten opzichte van verwante
opleidingen
De positionering van de hbo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

De kennis, vaardigheden, houding, waarden en values (KSAVE) van de
bachelor verschillen met die van de ad’er en master op de volgende punten:
• de breedte en diepte van de kennis en de wijze van toepassing
• de probleemoplossende en communicatieve vaardigheden
• kritische houding
• leervermogen
• verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

beschrijven we hier enerzijds ten opzichte van bedrijfskundeopleidingen op andere niveaus in het hoger onderwijs. En

Eindniveaus

anderzijds ten opzichte van andere economische opleidingen
Kennis

op hetzelfde niveau.

Ad

Hbo

Master

Past theorieën uit zijn
vakgebied toe op een
eenvoudig praktisch
vraagstuk.

Werkt methodisch en
kan theorieën uit zijn
vakgebied en breed
wetenschapsgebied
integratief vertalen
naar oplossingsgerichte toepassingen
voor complexe praktijkvraagstukken.

Werkt methodisch,
heeft kritisch begrip
van een reeks van
theorien, principes
en concepten, kan
kennis ontwikkelen en
theoriën integratief
gebruiken voor complexe (theoretische)
praktijkvraagstukken.

Onderkent en
analyseert complexe
problemen in de
beroepspraktijk en in
het kennisdomein en
lost deze op creatieve
wijze op door gegevens te identificeren
en te gebruiken.

Onderkent en
analyseert complexe
problemen in de
beroepspraktijk en in
het kennisdomein en
lost deze op tactische,
strategische en creatieve wijze op door
gegevens te identificeren en te gebruiken.

Onderkent en
analyseert complexe
problemen in de
beroepspraktijk en in
het kennisdomein en
lost deze op tactische,
strategische en creatieve wijze op. Levert
in het kennisdomein
een bijdrage aan de
(wetenschappelijke)
oplossing van complexe problemen door
gegevens te identificeren en te gebruiken.

Communiceert
doelgericht binnen de
eigen werkomgeving
en direct betrokkenen
t.o.v. de doelen van de
organisatie. Verbindt
daarbij vakmanschap
met operatie.

Communicatie is
gericht op een
bredere doelgroep,
met specialisten en
niet-specialisten, ook
extern, waarbij het
belang van de organisatie in het geding kan
zijn. verbindt en schakelt op operationeel,
tactisch en strategisch
niveau’.

Communiceert op
strategisch niveau met
interne en externe
partijen en overziet
de belangen. Verbindt
en schakelt tussen
operationeel, tactisch
en strategisch niveau.’

5.1	Onderscheid tussen ad, bachelor en master
Verschil in niveau

Ad- en hbo-bachelor bedrijfskunde hebben een beroepsgerichte oriëntatie,
terwijl de driejarige wo-bachelor bedrijfskunde wetenschappelijk georiënteerd is De ad-opleidingen zijn volgens de Wet invoering Associate Degree
opleiding in 2017 als zelfstandige opleidingen inmiddels losgekoppeld van
de hbo-bachelor opleidingen (Nederlandse overheid, 2017). De doorstroom
van ad naar hbo-bachelor die we daarvóór kenden is daarmee minder vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor de doorstroom van hbo-bachelor naar de
wo-master, omdat universiteiten ingangseisen stellen aan hbo-doorstromers
(pre-master). Sommige hbo-bedrijfskundige opleidingen bieden een
Honours-programma aan waarmee studenten hun doorstroommogelijkheden kunnen vergroten naar het wo-master. Voor de hbo-bedrijfskundige
bachelor kan er doorgestroomd worden naar de hbo-master, soms wordt
hierbij een periode van werkervaring gevraagd.
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Vaardigheden

Probleem-oplossende vaardigheden

Hbo-bachelor opleidingen bevinden zich binnen het Nederlandse hoger
onderwijsstelsel qua niveau in het midden tussen de associate degree (ad)
opleidingen en het onderwijs op masterniveau. De ad-opleiding wordt in
het European Qualification Framework (EQF) als niveau 5 ingeschaald, de
bachelor op EQF-6 en de master op EQF-7.

Communicatie

5
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Veantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Leervermogen

Kritische houding

Waarde, Value en Ethics
Verkrijgt, verwerkt,
combineert en analyseert brede, verdiepte
en gedetailleerde
informatie uit zijn vakgebied en geeft deze
informatie weer.

Verzamelt en
analyseert op een
verantwoorde,
kritische manier
brede, verdiepte en
gedetailleerde actuele
beroepsgerelateerde
en/of wetenschappelijke informatie over
onderwerpen in zijn
vakgebied en geeft
deze informatie weer.

Verzamelt en
analyseert op een
verantwoorde,
kritische manier brede,
verdiepte en gedetailleerde wetenschappelijke informatie over
belangrijke actuele
onderwerpen en specialismen gerelateerd
aan het beroep en
kennisdomein en geeft
deze informatie weer.

Ontwikkelt zich door
reflectie en beoordeling van eigen (leer)
resultaten.

Ontwikkelt zich door
zelfreflectie en door
gevraagd en ongevraagd feedback op te
halen, beoordeling van
eigen (leer)resultaten.
Krijgt daarmee een
hogere mate van
autonomie.

Ontwikkelt zich grotendeels autonoom.

Draagt gedeelde
verantwoordelijkheid
voor het aansturen
van processen en de
professionele ontwikkeling van personen
en groepen. Kan hierbij verworven kennis
en vaardigheden in
een maatschappelijke
context plaatsen, en
heeft daarbij oog
voor mogelijke consequenties op de langer
termijn van besluiten.

Draagt verantwoordelijkheid voor
het aansturen van
complexe processen
en de professionele
ontwikkeling van personen en groepen.
Formuleert oordelen
op grond van onvolledige of beperkte informatie en houdt daarbij
rekening met sociaalmaatschappelijke,
wetenschappelijke
en ethische verantwoordelijk-heden, die
zijn verbonden aan
het toepassen van
de eigen kennis en
oordelen.

Draagt gedeelde
verantwoordelijkheid
voor het resultaat van
activiteiten en werk
van anderen en voor
het aansturen van
processen.

5.2	Onderscheid met andere HEO-opleidingen
Specialistische inhouden verbinden
In bijna alle HEO-opleidingen, denk aan HRM, Finance & Control, Commerciële Economie, Facility Management, Ondernemerschap & Retail
Management etc. wordt bedrijfskundige inhoud aangeboden, echter veelal
vanuit een specialistische invalshoek. Zij leiden op voor specifieke functies.
Wat de bedrijfskunde-opleiding uniek maakt is dat we opleiden voor rollen
waarin het vermogen aanwezig is om deze specialisatische perspectieven te
verbinden. Dat maakt ons een volwaardige discipline. De interdiciplinariteit,
de verschijnselen in, van en tussen organisaties en de besturing hiervan
kenmerkt de bedrijfskunde ten opzichte van mono-dicipliniare opleidingen.
De bedrijfskundige weet ook de juiste discipline te betrekken bij een organisatieprobleem. Niet iedere discipline speelt bij ieder probleem een even
belangrijke rol, dit vraagt telkens een integratieve afweging (Bilderbeek,
Brinkman & de Leeuw, 2005).
De bacheloropleiding Bedrijfskunde onderscheidt zich van de opleiding
Technische Bedrijfskunde door de bredere scope op organisatiekundige
vraagstukken. Technische Bedrijfskunde focust meer op het ontwikkelen,
optimaliseren en beheersen van 'industriële’ bedrijfsprocessen.

Tabel 3: verschillen tussen Ad, hbo-bachelor en wo, gebaseerd op rapportage van het
Landelijk Netwerk Ad (2013) en NLQF (zd.)
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Verantwoording
Zo kwam dit profiel tot stand
Ter afsluiting leggen we u graag uit hoe dit opleidingsprofiel
tot stand kwam: welke stappen hebben we gezet om uiteindelijk dit profiel op te kunnen leveren? Ook leggen we uit hoe
we de inhoud hebben getoetst en geijkt in het werkveld. U
leest vervolgens welke initiatieven we hebben genomen om de
kwaliteit van het eindniveau landelijk te blijven borgen. Wie zijn
betrokken bij de totstandkoming van dit profiel? Daar sluiten
we dit hoofdstuk mee af.

6.1	Het proces
In december 2017 heeft het bestuur van het LOOBKM de opdracht gegeven
aan een projectgroep, samengesteld uit acht representanten van de zeventien hogescholen onder aansturing van een projectleider, om een nieuw gezamenlijk opleidingsprofiel Bedrijfskunde op te stellen. Uitgangspunten waren
het opleidingsprofiel uit 2014 en de beoordelingscriteria van het HEO (2017).
“De doelstelling van dit project is het ontwerpen van een
raam-opleidingsprofiel Bedrijfskunde voor november 2018 dat
opleidingen in staat stelt wendbaar in te spelen op de continue
ontwikkelingen vanuit de samenleving, zodat hiermee de kernbelofte van het bedrijfskundig handelen waargemaakt kan worden”
(opdrachtformulering, 6 december 2017).

Hieronder de activiteiten die tijdens dit traject zijn uitgevoerd:
Activiteiten

Planning

Vaststelling planning en inhoudelijke inzet projectgroepleden

januari

Evaluatie huidige opleidingsprofiel Bedrijfskunde
Inventarisatie onder alle opleidingen binnen het CROHO en
hun stakeholders voor input opleidingsprofiel

januari-februari

Werkgroepen die inhoudelijk uitwerking gaven aan onderdelen van het opleidingsprofiel op basis van de inventarisatie
en dmv bestudering internationale literatuur en literatuur
over het werkveld van de bedrijfskundige.

februari-maart

HEO-dag ter inspiratie

maart

Bespreking werkdocumenten opleidingsprofiel tijdens landelijke scholingsdagen LOOBKM
Interview Jelle Baardewijk (promovendus filosofie, onderzoeksonderwerp is bedrijfskunde) over de essentie van
bedrijfskunde en Monica van Winkel (promovendus docentrollen) over rollen

april

Bespreking concept opleidingsprofiel met bestuur bij
LOOBKM

mei

Bespreking met Miriam Losse over onderzoekend vermogen
in relatie tot beroepsproducten
Bespreking concept opleidingsprofiel tijdens LOOBKM
bijeenkomst

juni

Validering concept door iedere opleiding met eigen stakeholders.

juni-augustus

Aanbieding aan SAC voor beoordeling

september

6.2	Toetsing en ijking door de hogescholen met
haar stakeholders
In de periode tussen juni en begin september 2018 heeft de toetsing en ijking
van het nieuwe opleidingsprofiel door de diverse hogescholen plaatsgevonden. Hierbij zijn de eigen regionale werkveldcommissies (WVC’s), docenten
en studenten betrokken. De verschillende stakeholders hebben op verzoek
van het bestuur van het LOOBKM de onderstaande vragen beantwoord:
• Sluit het nieuwe profiel aan bij de actualiteit en/of mist u onderwerpen?
• Herkent u de bedrijfskundige?
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•
•
•

Is het profiel voldoende toekomstbestendig?
Wat heeft u nodig om dit profiel in essentie te kunnen accorderen?
Heeft u nog aanvullende opmerkingen?

‘Het nieuwe opleidingsprofiel biedt voldoende ruimte om
een eigen inkleuring aan de opleiding te geven.’
Hogeschool Groningen

Uit deze validatie is onderstaande waardevolle feedback gekomen die verwerkt is tot de definitieve versie:
• rollen veralgemeniseren om hiermee recht te doen aan de diversiteit van
rollen in de hedendaagse maatschappij;
• in het schema met het verschil tussen Ad en wo-master nog meer expliciteren dat de bedrijfskundige op bachelorniveau ook extern gericht is en
uitvoering geeft aan strategische taken;
• begrip duurzaamheid van medewerkers en integraliteit nog meer expliciteren;
• soft skills benoemen.
Het betrokken werkveld geeft aan dat het een prettig leesbaar profiel is
waarin de bedrijfskundige goed te herkennen is, dat toekomstbestendig is
(hoewel de toekomst onzeker is), en waarin het denken in rollen uiting geeft
aan de dynamiek.

‘Een duidelijk overzicht wat de opleiding inhoudt en
wat je er mee kan doen in de toekomst.’
Antoine van Halum, student

6.3 Verdere koers van het LOOBK
LOOBKM heeft vanaf 2014 initiatieven genomen om landelijk het eindniveau
te borgen:
• het inzetten van peer-review bij examinering
• een benchmark op kwaliteitsindicatoren voor het afstuderen.
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Naast bovenstaande structurele initiatieven hebben we in het LOOBKoverleg van juni 2018 afgesproken kennis met elkaar te delen en te leren van
elkaar. Bijvoorbeeld door:
• uitwerking te geven aan de adviezen uit de accreditaties over meer diversiteit in de afstudeerprojecten
• organisatie van landelijke scholingsdagen, waarbij leerlijnen met elkaar
worden afgestemd, om gezamenlijk inhoud en niveau te borgen.

‘We zien elkaar namelijk niet als concurrenten, maar als
partners met een gemeenschappelijke opdracht.’
LOOBK, juni 2018

6.4	Namenlijst betrokkenen
Leden LOOBK
Marjolein Achterkamp
Hogeschool Windesheim-Zwolle
Tessa Ackers
Hogeschool Utrecht
Joke Berendsen
Hogeschool Utrecht
Danny Brouwer 	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(voorzitter LOOBK)
Marco Cornelissen
Avans Hogeschool-Breda
Maarten Cuijpers
Hogeschool Saxion
Dirk Goijert
Christelijke Hogeschool Ede
Geke de Graaf
Hogeschool Groningen
Anne ten Ham
Avans Hogeschool-Den Bosch
Jan Leen
Hogeschool van Amsterdam
Lucas Peters
Hogeschool van Rotterdam
Martijn Ruissen
HZ University Of Applied Sciences Vlissingen
Minke Molenaar
NHL Stenden
Jolande van Veen
Hogeschool Windesheim-Almere
Tom van Velzen
Avans Hogeschool-Deeltijd
Ronald van Vliet
De Haagse Hogeschool
Vivian van der Wielen
Fontys Hogeschool

39

Docenten/management
Frits Kuijten
Leon Hertogs
Suzanne Suijkerbuijk
Ad Teuwen
Marion Busscher
Jan Marten Dijkstra
Natalie Gumbs
Angelique Kellij
Martijn Kerkvliet
Bianca Kersten
Delano Maccow
Rechiena Nijenkamp
Bettina Rijkschroeff
Coen Sijtstra
Erik Soepenberg
Stella Tjemkes
Jack Gelens
Marjolein van Noort
Sylvia van der Cammen
Joyce Bruil
Jeroen van den Hoogen
Gisela Houter-Steiner
Witek ten Hove
Martin Linde
Maartje Loncke
Stephan Plat
Peter Rambags
Jurgen Ratering
Marielle Seegers
Gemma Veulings
Robert Westra
Erkan Yalcin
Ebel Berghuis
Ferdi Hofstede
Dinand Warringa
Nannie Klasens
Louis Celant
Lisette Janssen
Ans ten Barge
Derk Jan Kiewiet
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Maaike Andringa
Ancella Evers-Boer
John Gardner
Eric Jes
Nicolette van Ham
Edward Jungeling
Dennis Rutten
Remco Verheul
Wiet Verkooijen
Rachid Tamrouti
Erik Jan Rodenhuis
Folkert de Jong
Ina Mennink
Karin Zondervan
Pei Pei Vong
Rob Pieters
Rob Wichers Schreur
Tatiana Naaijer-Ciff
Hedwich Boersma
Wim Braaksma
Hiltsje van Dijk
Rinse van Gans
Elma Hafkamp
Yvonne Laan
Sjoerd Moman
Erik Prins
Bernard Remmelts
Guus van Dongen
Jacqueline Dalhuisen
Luuk Keupink
Henk van der Berg
Mirian Berghorst
Gideon Haan
Metha Fennis-Bregman
Carlie Geerdink
Marloes Haar terWiefferink
Susan Hulsschreuder
Reinier de Jong
Emiel Kamman

Jos Kerulstra
Astrid Keuters
Maarten Kruimelaar
Thijs Mulder
Guido Perik
Gerben Prins
Hans Slaghekke
Gerry Stegeman
Cynthia Vloon-Weultjes
Erik Wierstra
Daphne Zipper
Marrit Oost
Vincent ter Horst
Wilfred van Slooten
Marc Sijtsma
Corienne Smit
Greet van Terwisga
Ydwine van der Veen
Andre Johan Visscher
Ellen Wilbrink
Erwin Wolthuis
Martie de Vreugt
Maartje Damoiseaux
Diederick Tettero
Michael Swachten
Sean Straatman
Hans Piket
Moustafa Chatrioui
Gudo Nollen
Sander Geluk
Wieke Schrama
Niels Willemsen
Minou Schreuder
Jochum Muurling
Arjan van Vugt
Petra Schoen
Harm Hilvers
Hein Oldeman
Lydia Hamelink

Studenten
Lisanne Baas			HZ University Of Applied Sciences Vlissingen
Calil Chiboub			Hogeschool Rotterdam
Antoine van Halum 		HZ University Of Applied Sciences Vlissingen
Fouad Tawfik 			Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jaap Theunisse			Hogeschool Rotterdam
Christy Toebak			Hogeschool Rotterdam
Rick Severens			Fontys Hogeschool
Robin Rouschop 		Fontys Hogeschool
Babs Deckers 			Fontys Hogeschool
Danique Giessen 		Fontys Hogeschool
Jorg Peters 			Fontys Hogeschool
Lisan Thomassen 		Fontys Hogeschool

Werkveld
Martin Van Acht
Eigenaar, OCTO BV
Ton Arts	Controller/Manager, Justitiële informatiedienst, Almelo
Sander Baesjou
Zelfstandig marketing & communicatie
professional
Karel de Bakker
Manager en consultant, de B Project en Risk
Richard Beers
Directeur Pitteloo Capital BV, Lelystad
Gert Boeve
Secretaris-directeur, Regio Food Valley
Erwin Bredschneijder
Eigenaar, Profect Consultancy BV, Enschede
Rob Brugts
Directeur Provincie Utrecht
Sanny Brunekreeft
HR-en portfoliomanager, Alfa Accountants
Rasha Bultman-Mustafa
Information Security Officer, BAM Utrecht
Constance Buyne	Senior adviseur Economische zaken,
gemeente Almere
Paul Crielaard
Vestigingsmanager, OVRI Emmeloord
Harry van Dijk
Achmea Group HR/Eureko Academy
Rik van Dommele
Operationeel directeur Radboud UMC
Henk van Ee
ICT Manager, De Friesland zorgverkeraar
Jinke Doutzen van der Laan
Adviseur & trainer, Sieger en Van der Laan
Dick Frans
Riske officer, Unive
Michael Geerdink
Organisatieadviseur, Kalchas Gouda
Anthony van Geest
Business Trainer, Intermedio Den Haag
Driek Geurtsen
Eigenaar, One4Marketing
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Dennis Gommans
Maurice Groen
Pim Gröniger
Jan Hoetmer
Pieter Heijs
Angeliek Herder
Paul Hilhorst
Dennis de Jong
Joop de Jong
Eric de Jonge
Jelle Jonge
Twan Kemperman
Henno Kleijwegt
R. de Klerk
Marcel Koenis
Leon de Kok
Bert Kole
Pieter Kool
Rob Kornelis
Martin Kraaijenvanger
Joep Kramer
Ivo Krikke
Edwin Lastdrager MCD
Alexandra van der Lee
Anouk Maassen
Gerrit van der Maaten
Martijn Meuleman
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Business Unit Director, DHL Supply Chain
Benelux
Manager, Stedin Rotterdam
ICT consultant, Sigmax ICT Specialisten te
Enschede
Creative Advisor IdeeënCoöperatie, Rijkswaterstaat
Commercieel Directeur, Hollandia Authentic
BV te Enschede
Directeur Personeel en professionalisering,
Soliek
Adviseur, Paul Hilhorst Advies
IT manager, Rollecate groep
ICT-ondernemer, Veenendaal
Procesarchitect, You Get Amsterdam
Logistiek & Inkoop Manager, Nij Smellinghe
Concernmanager HR, Structon Worksphere
Business Line Manager, Visions Connected
Flevoland
Directeur Compactgroep
Organisatieadviseur & ondernemer, Sinz
manegement/advies
Commercieel directeur Unilin Insulation,
Oisterwijk
Directeur Schippergroep
Businessconsultant, Schuiteman Accountants
Teamleas Service Charging Equipment,
Alfen BV/ICU Almere
Accountmanager economie, Gemeente Ede
Zelfstandig consultant, Gemeente Almere
Eigenaar Groothandel in culinaire specialiteiten, Krikke BV
Clustermanager Wettelijke taken en Project,
Gemeente Enschede
Sectorhoofd Publiekscontacten, Gemeente
Eindhoven
Adviseur, Edunamics
Directeur HR, Leaseplan Almere
Key Accountmanager Superunie, Grolsch te
Enschede

Tom Moesker
Snezana Nedeski
Koen Nijhuis
Tineke de Nooy
Jeroen van Os
Koen van der Perk
Joke Ploeger
Laurens Prikken
Robert Reekers
Wim Render
Frans van Rooijen
Dian Schaap
Marcel van Schadewijk
Madina Schut
Maria Smant
Marie-Christine Smit
Leen van Stappen,
Sjaak Staal
Niek Steijger
Quentin van Til
Martin van der Veen
Désirée Veer
Martijn Verdult
Rino Vlaardingerbroek
André Visser
Erika Völke-Boschitsch

Relationshipmanager Zorg, ABN AMRO
Bank NV
Digital Business Developer, ABN AMRO
Bank NV
Logistiek Manager NL, Plukon Groep NL te
Wezep
Gemeente Kampen
Senior Manager Finance Process Excellence,
Deloitte Consulting
Senior Vice President Commercial, Seaways
Heavy Lifting
Hoofd HR, O2G2
Finance Manager, BMC
Partner, Connector Finance
Projectleider HTSM, Brainport Development
Eindhoven
Directeur, Reggehout te Goor
Programma-manager, Flevoziekenhuis
Almere
Manager Finance & Control, Jeroen Bosch
Ziekenhuis
Global Head of HR & Development, KGL
Europe
Senior Procesadviseur, DUO
Eigenaar R-Impuls
Countus Accountants & Adviseurs
Accountmanager Rabobank
Principal Consultant, Advisafe Den Helder
Jurist, ASR te Utrecht
Directeur Kennis- en Innovatiehuis, Noordoost Fryslân
Strategisch P&O adviseur, gemeente Arnhem
Senior projectmanager Stad & Co, Eindhoven
Beleidsmedewerker Provincie Zuid Holland,
Den Haag
Manager technical support Priva B.V., de Lier
Procurement Quality & Compliance Manager, Dow te Terneuzen
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Dieteke Vrauwdeunt	LSS BB Procesmanager, Rabobank Nederland
Paul de Vries
Operationeel directeur, Marne Mosterd
Evert Wassink
Directie assistent, Hoogendoorn Vlaardingen
Peter van der Weijden
Productivity leader, Genpact
Michel Wildenborg
Directeur, Heksenkaas te Oldenzaal
Martijn Willigenburg
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Tabel 4: Dreyfus-model (2004)
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Onderstaande niveau-aanduiding van Krathwoll (2002) biedt een handvat
voor de opleidingen om de kennisniveaus ‘basis’, ‘gevorderd’ en ’specialistisch’ verder inhoud te geven. De hogescholen kunnen zowel het Dreyfusmodel als Krathwoll gebruiken om de leerresultaten uit hoofdstuk 4 verder
te expliciteren naar leeruitkomsten die passen bij hun eigen didactische visie
en ontwikkelingen in hun regionale werkveld.

Tabel 5: Revision of Bloom’s Taxonomy (Krathwohl, 2002)
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