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Situering opleiding
De opleiding bachelor in het Bedrijfsmanagement is en driejarige bacheloropleiding van 180 studiepunten. Er worden
vier afstudeerrichtingen aangeboden, met name Accountancy-Fiscaliteit (AF), Financie- en Verzekeringswezen (FV),
Logistiek Management (LM) en Marketing (MK). Vanaf academiejaar 2017-2018 is ook één keuzetraject opgestart,
namelijk Toegepaste Bedrijfseconomie (TB). De opleiding kent voor de afstudeerrichtingen AF en FV twee
opleidingsvarianten: naast het reguliere dagtraject wordt een afstandstraject aangeboden voor werkende studenten.

Kwaliteit opleiding
Sterke punten







Kwaliteitscriterium 2: De opleiding is, in nauwe samenwerking met het werkveld, sterk doordacht te werk
gegaan met het oog op ‘waar ze met de studenten naartoe wil’, alsook ‘wat de studenten moet kennen en
kunnen op het eind van de opleiding’. Een waardering gaat ook naar de manier waarop de opleiding dat
heeft vertaald in opleidingsspecifieke leerdoelen, naar een generiek stuk en een specialistisch stuk per
afstudeerrichting, maar ook naar de vertaling daarvan in leerdoelen per module.
Kwaliteitscriterium 3: Het panel waardeert de doordachte opbouw van het curriculum. Rekening houdend
met de input van het werkveld en van de studenten zelf.
Kwaliteitscriterium 4: Een waardering gaat ook uit naar de aandacht die de opleiding besteedt aan
interdisciplinariteit en werkplekopdrachten in samenwerking met het werkveld.
Kwaliteitscriterium 5: Het team getuigt van een sterke wil tot coaching, waardoor het kansen creëert voor
alle studenten.
Kwaliteitscriterium 7: Het aanleveren van authentieke en/of geconstrueerde projecten door en met het
werkveld is een sterkte van de opleiding.

Ontwikkelpunten





Kwaliteitscriterium 3: Het panel moedigt de opleiding aan om met het team na te denken over wat het
belang is van praktijkgericht onderzoek voor de toekomstige professional en hoe dit praktijkgericht
onderzoek expliciet vorm gegeven kan worden in het curriculum.
Kwaliteitscriterium 4: Het panel raadt de opleiding aan om het toetsbeleid verder te ontwikkelen, met
aandacht voor de validiteit van de toetsing.
Kwaliteitscriterium 7: Het panel ziet groeipotentieel voor de koppeling van onderzoek en dienstverlening in
relatie tot de bachelorproef. Ze ondersteunt de opleiding in haar streven om deze lijn verder te
ontwikkelen.

Suggesties ter verbetering





Kwaliteitscriterium 1: Het panel vraagt de opleiding om blijvend aandacht te houden voor de twee
elementen die de T-shaped professional in zich heeft, met name kennis en vaardigheden. Het panel
moedigt de opleiding aan om de uitdaging aan te gaan om de balans tussen beide goed te blijven bewaken.
Kwaliteitscriterium 4: De @home studenten betrekken bij projecten voor de reguliere studenten.
Kwaliteitscriterium 7: Het panel beveelt de opleiding aan om zich te bezinnen op duidelijke criteria met
betrekking tot de keuze van stageplaatsen en het aanleveren van onderwerpen voor de bachelorproef.

De opleidingsaudit als onderdeel van continue verbetering
De resultaten van de audit van de bachelor in het Bedrijfsmanagement worden voorgelegd aan het
managementcomité en het bestuurscomité van Howest. De aandachtspunten en suggesties van het panel worden
opgenomen in het jaarrapport kwaliteitszorg van de opleiding en omgezet in actiepunten. De actiepunten die bijdragen
aan de strategische doelstellingen van Howest worden opgenomen in de beleidsplannen van de opleiding. De
beleidsplannen worden opgevolgd door het management en jaarlijks geëvalueerd en herbekeken. Op deze manier
werken we continu aan de optimalisering van de kwaliteit van de opleiding.
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Programma audit
Woensdag 13 december 2017
12:00-14:00

Intern beraad panel

14:00-15:00
15:00-16:00

Gesprek met opleidingsverantwoordelijken
Showcase

16:00-17:00
17:00-18:00

Inloopspreekuur en verdere documentbeoordelingen
Gesprek met alumni

18:00-19:00
19:00-20:00

Gesprek met werkveldpartners
Intern overleg panel

20:00-21:00
21:00-21:30

Gesprek met @home studenten
Afsluiting van de dag

Donderdag 14 december 2017
9:00-9:30
9:30-10:30
10:30-10:45

Intern beraad panel
Gesprek met lectoren en opleidingscoördinator
Intern beraad panel

10:45-11:15
11:15-11:45
11:45-12:15
12:15-13:30
13:30-14:15

Gesprek met lectoren AF/FV (inclusief @home)
Gesprek met lectoren LM/MK/TB (inclusief @home)
Inloopspreekuur
Lunch en documentbeoordeling
Gesprek met studenten AF/FV

14:15-14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-17:30
17:30-18:00

Intern beraad panel
Gesprek met studenten LM/MK/TB
Tweede inloopspreekuur
Formuleren conclusies
Terugkoppeling resultaten

