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Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de
accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het bedrijfmanagement
(professioneel gerichte bachelor) van de Hogeschool Gent

1.lnleiding
Bij brief van 5 november 2012 heeft het instellingsbestuur van de Hogeschool Gent te Gent
een accreditatieaanvraag ingediend bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
(NVAO) voor de opleiding Bachelor in het bedrijfmanagement (professioneel gerichte

bachelor). Deze aanvraag is ontvangen op 5 november 2012 en ontvankelijk verklaard op
29 november2012.

De accreditatieaanvraag steunt op het visitatierapport van een externe beoordeling
uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Hogescholenraad
(vLHORA).

De visitatiecommissie kende de volgende samenstelling:
Voozitter:

- Bart Valgaeren, heeft een dienstenbedrijf actief in Antwerpen, Vlaams-Brabant en

Brussel;
Leden:

- Marc De Kegel, heeft een management vennootschap, consultant;

- Gilbert Van Laethem, ere-algemeen directeurvan Fortis Bank, ervaren HR-manager;

- Romain Hulpia, voormalig wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Pedagogische
en Psychologische Wetenschappen, UGent (onderwijsdeskundige);

- Davine Hoorne, professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting
rechtspraktijk, KHBO (201 1) (student-lid).

Secretaris:

- Chris Peeters, stafmedewerker kwaliteitszorg Vlhora;

De visitatie heeft plaatsgevonden op 16, 17 en 18 mei 201 1 . Het visitatierapport dateert van
11 september 2O12.

Aanvullende informatie
De NVAO heeft de visitatiecommissie verzocht om haar oordeel te geven over het
gerealiseerd niveau en beide vestigingsplaatsen. De NVAO heeft hiervoor op 11 maart
2013 met de visitatiecommissie gesproken, waar zij hun oordeel over deze onderwerpen
gegeven heeft. De NVAO heeft deze aanvullende informatie betrokken in haar
oordeelsvorming.
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De NVAO komt tot de volgende vaststellingen:

- De externe beoordeling is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke
Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger ondenivijs Vlaanderen van de NVAO en

volgens de daarbij behorende beslisregels;

- De visitatiecommissie heeft voor de externe beoordeling het door de VLHORA
vastgestelde visitatieprotocol gevolgd;

- De externe beoordeling verschaft inzicht in de samenstelling van de visitatiecommissie;

- De externe beoordeling bevat een ondezoek ten gronde naar de aanwezigheid van
voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.

De NVAO is in het licht van het vorenstaande tot de slotsom gekomen dat de externe
beoordeling over de voorliggende opleiding regelmatig en gedegen tot stand is gekomen.

3. lnhoudel ijke ovenrvegingen
De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming in hoofdzaak op de onderstaande
elementen uit het visitatierapport.

Doelstellingen
De doelstellingen zijn gebaseerd op een gezamenlijk domeinspecifiek referentiekader en

alle juridische randvoonn¡aarden voor het bachelorniveau en de beroepstoegangen. Voor
vestigingsplaats BMER zijn de gedragsindicatoren en competenties voor de stage
geformuleerd in samenspraak met het externe HRM-bureau Hudson.
De opleiding heeft een coherente visie op de competentiegerichte benadering, die vertrekt
vanuit de behoeften van het werkveld. Per afstudeerrichting zijn klemtonen gelegd, maar de
afstudeerrichtingen Rechtsprakijk en Milieumanagement moeten aangepast worden aan het
competentieonderwijs en aan de veranderende vereisten voor afgestudeerden.

Programma
De doelstellingen worden aan de programma's van de afstudeerrichtingen gekoppeld via de
competentiematrix. Elk opleidingsonderdeel heeft in principe drie of vier competenties, die
specifìek en toetsbaar zijn. Een aantal (persoonsgebonden) competenties mogen meer aan

bod komen: onder meer people sk//s, communicatievaardigheden en assertiviteit ontbreken
voorlopig nog. Het programma voor accountancy en fiscaliteit haalt 23 van de mogelijke 25
vrijstellingen bij het lAB. De afstudeerrichtingen hebben van in het eerste jaar een eigen
programma. Het programma van de afstudeerrichting AFI in afstandsonderwijs is goed

uitgebouwd: de cursussen worden gestructureerd in leerpaden, die ook voor de reguliere
opleiding meenraarde kunnen hebben. Daarnaast is er een aanvullingstraject mogelijk voor
studenten met een graduaatsdiploma Boekhouden aan een CVO.
De opleiding heeft duidelijk gevolg gegeven aan de wensen van studenten omtrent contact
met het werkveld, via gastlectoren, bedrijfsbezoeken en gevalsstudies. De hogeschool heeft
een mooi palmares qua toegepast wetenschappehjk onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening. De stages en bachelorproeven dragen duidelijk bij tot de professionele
gerichtheid van de opleiding, die echter per afstudeerrichting en per campus ingevuld
worden. De commissie heeft begrip voor deze eigenheid, maar de vastgestelde verschillen
voor de bachelorproef tussen beide campussen dienen weggewerkt te worden. De opleiding
stelt zich tot doel om in de toekomst meer bachelorproeven te genereren die een werkelijke
meerwaarde zijn voor de stage-instelling, maar dient volgens de commissie het evenwicht
tussen professioneel en academisch te bewaren.
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verticale afstemmingstabellen. Er is ook een strikte volgtijdelijkheid opgesteld. De opleiding
zet in op een coherente opbouw en ondersteuning voor individuele trajecten en op een
grote openheid naar andere opleidingen, zowel binnen hogeschool en associatie als naar

de CVO's, om de kruisverbanden tussen de disciplines in het werkveld te versterken.

Beide campussen organiseren studietijdmetingen, maar kiezen voor verschillende

methodes. Beide hebben twijfels bij de betrouwbaarheid van de metingen, die ook

aangeven dat het competentieonderwijs nog niet ingeburgerd is bij de studenten.. Een

uniformisering van het systeem, de venarerking en de opvolging van de resultaten is sterk

aangeraden. De ervaren studielast is haalbaar, maar bij individuele trajecten moet een

evenwicht gezocht worden tussen studieverlenging en werkdruk.

Het didactische concept maakt gebruik van verschillende werkvormen, waarbij de

verantwoordelijkheid van de student doorheen de tijd toeneemt. Het gebruik van een

Persoonlijk Ontwikkelingsprofiel maakt deel uit van het Coachingproject dat door de

opleiding ontwikkeld wordt. Het praktijkgehalte van het cursusmateriaal, met oefenmateriaal,

stemt tot tevredenheid, maar het actualiteitsgehalte dient opgevolgd te worden. Beide

campussen moeten oog hebben voor een betere afstemming van werkvormen en

werkmiddelen op competentiegericht onderwijs. Daarnaast moeten kwaliteitsvolle

materialen beter uitgewisseld worden tussen de verschillende campussen.
De BMER-campus wil een transparant evaluatiebeleid voeren, waarbinnen aantoonbare
verbanden gelegd worden tussen competenties en examenvragen. Ook nieuwe

toetsvormen zoals permanente evaluatie en peer-assessment komen voor. De organisatie
van examens verloopt behoorlijk, met voldoende studenteninspraak bij de roosters en

duidelijke communicatie over de examen- en deliberatieprocedures, ook per

opleidingsonderdeel. De stages kennen verschillende evaluatiemomenten en worden door

zowel de stagementor van het bedrijf als de stagebegeleider van de opleiding beoordeeld

op basis van het evaluatiedocument van HRM-bedrijf Hudson, waarin ruimte is voor
gedragsindicatoren bij de competenties. De student krijg ook duidelijke feedback over zijn

eigen professionele capaciteiten. Via een betere communicatie van de rendementen naar

de stageinstellingen kan de kwaliteit verhoogd worden.

Voor studenten die niet aan de decretale toelatingsvoorwaarden voldoen, vooziet de

Hogeschool Gent een toelatingsonderzoek. De opleiding beschikt over gedetailleerde

gegevens over de instroom. De meeste studenten hebben een ASO- of TSO-verleden. De

opleiding ziet het regionaal aanbieden van ondenruijs als een dienst aan studenten die

anders geen hogere studies zouden aanvatten. De overgang van het secundair naar het

hoger ondenruijs wordt gefaciliteerd met een goede bekendmaking van het studieaanbod,

opfriscursussen en vakantiecursussen. Zij-instromers kunnen vlot hun vrijstellingen

consulteren aan de hand van de precedentendatabank.

lnzet van personeel
De hogeschool heeft binnen het kader van de strategische beleidslijnen het project'Een

dynamisch en motiverend personeelsbeleid' opgezet, waarbinnen de opleiding

bedrijfsmanagement haar strategische en operationele doelstellingen uitgezet heeft. De

opleiding beschikt over een duidelijk aanwervings-, onthaal- en evaluatiebeleid. Ook hierbij

zorgt de structuur met twee campussen voor verschillen in aanpak. Een toegewijd en

deskundig team van administratief en technisch personeel ondersteunt de lectoren.

Drie vierde van de lectoren komt uit het beroepenveld en een aantal van hen combineren

hun lesopdracht met professionele activiteiten Er is een ruim professionaliseringsbudget

voorzien, voor bedrijfsstages en nascholingsinitiatieven. Good practices worden

uitgewisseld via vakgroepen.
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voor een belangrijke verjongingsoperatie en voor een herstructurering in het kader van de
integratie.

Voorzieningen
Beide vestigingsplaatsen beschikken over een behoorlijke infrastructuur voor klassikaal
onderwijs en groepswerken, die echter wel aangepast moet worden aan de nieuwe
werkvormen. Vooral de voorzieningen in Aalst kunnen meer up-to-date gebracht worden.
De bibliotheek, cursusdienst en sociale voorzieningen zijn goed uitgebouwd.
De lectoren zelf nemen een centrale rol op binnen de studiebegeleiding. De ombudsdienst
is duidelijk aanwezig en heeft voornamelijk een informerende en bemiddelende rol.

Studenten die opteren voor een geïndividualiseerd studietraject worden goed begeleid. Via
een werkgroep van de studie- en trajectbegeleiders worden ervaringen uitgewisseld, wat
bijdraagt tot de professionalisering. Ook de studenten uit het afstandsonderwijs tonen zich
tevreden over de begeleiding.

lnteme kwaliteitszorg
De eigen visie van BMER en BEST op kwaliteitszorg is gesitueerd binnen het centraal
aangestuurde en gestructureerde kwaliteitszorgbeleid van de Hogeschool Gent. De

resultaten kunnen versterkt worden door een hogere responsgraad en een betere
onderlinge afstemming tussen de afstudeerrichtingen en de vestigingsplaatsen.
De opleiding heeft expliciet aandacht besteed aan de opvolging van de aanbevelingen van
de vorige commissie bij het realiseren van de verbeteringstrajecten. Het aanwezige cyclisch
denken is te vaag geëxpliciteerd, zowel bij BMER als bij BEST. De vervolmaking van de
kwaliteitszorgcirkel en de feedback van verbeteracties naar de betrokkenen verdient meer
aandacht.

Resultaten
De erkenning van de diploma's door verschillende beroepsorganisaties en het hoge aantal
vrijstellingen bij het IAB toont aan dat de opleiding voldoet aan de venruachtingen van het
werkveld. De afgestudeerden zijn zeer tevreden over de manier waarop de opleiding hen

voorbereid heeft op hun latere tewerkstelling, onder meer via het meerdaags seminarie over
solliciteren en de verplichte sollicitatie bij het stagebedrijf. De beoordeling van de stage is

over het algemeen positief, met het schriftelijk taalgebruik en presenteervaardigheden als
werkpunten. Er moet meer aandacht zijn voor de kwaliteit van de eindwerken, zowel qua

vormgeving als qua praktijkgerichtheid. Op vlak van internationalisering is er nog ruimte
voor verbetering. Een gezamenlijke aanpak vanuit BMER en BEST is belangrrjk.
De beschikbare rendementscijfers worden niet gebruikt voor een analyse, streefcijfers of
benchmarking. De opleiding beschikt niet over exacte cijfers voor de studie-uitval, maar
organiseert wel exitgesprekken om de redenen voor uitval te achterhalen. De studieduur is

de laatste jaren stelselmatig verlengd. De opleiding dient meer cijfermateriaal te
vezamelen, om van daaruit een diepgaande analyse te maken, teneinde streefcijfers te
formuleren en eventueel het instroombeleid aan te passen.

Conclusie
De NVAO is in het licht van het vorenstaande tot de slotsom gekomen dat het eindoordeel
van de commissie deugdelijk is gemotiveerd. De NVAO kan zich dan ook aansluiten bij de
bevindingen en ovennregingen voor alle facetten en ondenrerpen, zoals ven¡¡oord in het
visitatierapport. De eindconclusie uit het visitatierapport wordt gevolgd.
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De tabel geeft per onderwerp en per facet het oordeel van de visitatiecommissie weer

Eindoordeel: positief

OORDEEL FACET OORDEELONDERWERP

1.1 niveau en oriëntatie GI Doelstellingen opleiding

1.2 domeinspecifieke eisen voldoende:

REP, MM

goed: AFl,

FVE, LOG,

MAR, KMO

2.1 eisen gerichtheid G

2.2 relatie doelstellingen - programma

2.3 samenhang programma G

2.4 studielast

2.5 toelatingsvoorwaarden

2.6 studieomvang G

2.7 afstemming vormgeving - inhoud tr

2.8 beoordeling en toetsing G

2 Programma

2 9 masterproef NVT

3 1 eisen gerichtheid

3.2 kwantiteit

3.3 kwaliteit

3 lnzet van personeel

4. 1 meteriële voorzieningen goed (Gent)

voldoende
(Aalst)

4 Voorzieningen

4.2 studiebegeleiding G

5.1 evaluatie resultaten

5.2 maatregelen tot verbetering

5 lnterne kwaliteitszorg

5.3 betrokkenheid

6 1 gerealiseerd niveau

6.2 onderwijsrendement

6 Resultaten
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De onderstaande tabel geeft per onderwerp het globaal oordeel van de NVAO weer

ONDERWERP OORDEEL

1 Doelstellingen

2 Programma

3 lnzet personeel

4 Voorzieningen

5 lnterne kwaliteitszorg

6 Resultaten

Eindoordeel: positief

6. Besluit
betreffende de accreditatie van de Bachelor in het bedrijfmanagement (professioneel
gerichte bachelor) van de Hogeschool Gent1.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het

hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt het accreditatierapport en -besluit met positief

eindoordeel voor de opleiding Bachelor in het bedrijfmanagement (professioneel gerichte

bachelor) van de Hogeschool Gent goedgekeurd en wordt de opleiding geaccrediteerd. Het

betreft een opleiding met de volgende afstudeerrichtingen die te Gent en Aalst wordt
georganiseerd: Accountancy-fiscaliteit, Accountancy-fiscaliteit in afstandsleren, Financie- en

vezekeringswezen, KMO-management, Logistiek management, Marketing,

Milieumanagement en Rechtspraktijk.

De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar
2013-2O14lol en met het einde van het academiejaar2020-2021.

Den Haag, 16 mei 2013

Voor

R.P. Zevenbergen
(bestuurder)

I 
Conform de bepalingen vermeld in de handleiding accreditatie kan een instelling opmerkingen en

bezwaren formuleren op het ontwerp van accreditatierapport. Bij e-mail van 4 me¡ 2013 heeft de
instelling gereageerd op het ontwerp van accreditatierapport. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen
in het accreditatierapport.
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- naam instelling

- adres instelling:

- aard instelling

- graad, kwalificatie, specificatie

- niveau en oriëntatie

- studieomvang

opleidingsvarianten

- afstudeerrichtingen:

- studietraject voor werkstudenten

- vestiging opleiding

- ondenrijstaal

- (delen van) studiegebieden

Hogeschool Gent
Kortrijksesteenweg 14

B - 9OOO GENT
BELGIE

ambtshalve geregistreerd

Bachelor in het bedrijfmanagement
professioneel gerichte bachelor
180 studiepunten

Accountancy-fiscaliteit
Accou ntancy-fiscaliteit in afstandsleren
Financie- en vezekeringswezen
KMO-management
Logistiek management
Marketing
Milieumanagement
Rechtspraktijk

Gent en Aalst (enkel naam gemeente)

Nederlands
Handelswetenschappen en bedrijfskunde


