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Voorwoord 

Mijn stage bij de NVAO heeft ertoe geleid dat mijn masterthesis uiteindelijk 
als onderwerp het toelatingsbeleid rondom masteropleidingen heeft gekregen. 
Ik ben al jaren geïnteresseerd in de processen rondom de inrichting van het 
onderwijs en het is dan ook erg aangenaam om mijn studieperiode af te sluiten 
met een onderwijsinhoudelijke stage en thesis. 

 
Tijdens mijn stage, maar ook de onderzoeksperiode daaropvolgend, heb ik 

kennis gemaakt met het werkveld rondom onderwijs op landelijk niveau en heb 
ik vele bezoeken gebracht aan onderwijsinstellingen in het hele land. Uiteindelijk 
heeft dat geleid tot deze thesis, welke ik zonder hulp van een aantal mensen 
niet op deze manier had kunnen afronden. 

Ten eerste wil ik mijn scriptiebegeleider Rob Gallenkamp enorm bedanken. 
De gesprekken en discussies met hem hebben mij ontzettend op weg geholpen 
bij de vormgeving van deze thesis. Ook de gezellige zijwegen die met regelmaat 
werden ingeslagen bij deze gesprekken vond ik erg prettig. 

Tevens wil ik ten eerste mijn stagebegeleider Henri Ponds bedanken. Een 
gastvrij onthaal bij de NVAO en goede begeleiding hebben ervoor gezorgd dat 
ik op het goede pad bleef wat betreft mijn scriptie. Er was altijd wel even de tijd 
om een aantal dingen door te spreken, wat ik als erg fijn heb ervaren. 

Ten tweede gaat mijn dank uit naar de verschillende personen van diverse 
onderwijsinstellingen in heel Nederland voor alle hulp die mij is geboden bij het 
schrijven van deze thesis. Het enthousiasme van iedereen die ik heb gesproken 
zorgde ervoor dat ook ik ten alle tijden enthousiast bleef en met opgeheven 
hoofd mijn onderzoek voortzette. 

Ook wil ik graag alle NVAO-medewerkers bedanken. De bijeenkomsten, 
discussies, interviews, vergaderingen en (gang)gesprekken waren niet alleen 
positief voor mijn stage en thesis, maar ook voor het gevoel dat ik kreeg bij de 
NVAO als organisatie. 

Natuurlijk kunnen mijn familie en vrienden niet ontbreken in dit voorwoord. 
Zonder jullie zou ik het niet hebben volgehouden om de afgelopen maanden 
fulltime in de universiteitsbibliotheek te zitten typen aan deze thesis. Bedankt 
voor het luisterende oor, het bakje koffie, maar ook de incidentele schouder of 
de schop onder mijn kont. 

 
Ik hoop dat deze thesis zal bijdragen aan de vormgeving van het proces van 

kwaliteitswaarborging bij verschillende opleidingen in het hoger onderwijs. Ik 
heb in ieder geval met erg veel plezier stage gelopen en mijn thesis 
geschreven. 

 
 

Ilir Dibrani 
30 juni 2009 
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Samenvatting 

Deze thesis is een verslag van een onderzoek onder professionele 
Masters of Business Administration (MBA) in Nederland, masteropleidingen 
die studenten opleiden tot manager binnen een organisatie. Met de invoering 
van het bachelor-masterstelsel is het voor hbo-instellingen mogelijk geworden 
om een masteropleiding aan te bieden, waarbij veelal naast een 
bachelordiploma, ook een aantal jaren (relevante) werkervaring wordt vereist 
voordat een student kan worden toegelaten. 

Dit onderzoek richt zich op de toelatingseisen en –procedures van de 
verschillende MBA’s, vooral met betrekking tot werkervaring. Een 
professionele master (ofwel een hbo-master) is veelal een master die slechts 
toegankelijk is voor kandidaten die al een aantal jaren werkzaam zijn in een 
bepaalde sector of functie. Het onderzoek focust zich op de verschillende 
eisen die de MBA’s stellen, de redenering achter deze eisen en verschillen en 
de aansluiting van deze eisen bij de opleiding en studenten. 

Aan de hand van een divers aantal onderzoeksmethoden, waaronder 
literatuur- en bronnenonderzoek, alsmede interviews, zijn de 
onderzoeksvragen beantwoord en worden diverse aanbevelingen gedaan 
richting de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze 
aanbevelingen richten zich op de eisen die opleidingen kunnen stellen, de rol 
die de NVAO hierbij kan innemen, de inrichting van toelatingsprocedures 
(veelal met betrekking tot EVC, Erkenning van Verworven Competenties) en 
samenwerking met andere organisaties. 
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1. Inleiding 

De invoering van het bachelor-masterstelsel (bama) in het hoger 
onderwijs in 2002 heeft ervoor gezorgd dat opleidingen worden aangeboden 
in een bachelor- en een mastergedeelte. Voormalige doctoraalopleidingen zijn 
opgedeeld in een wetenschappelijke bachelor en master, welke normaliter 
achtereenvolgens door de student worden doorlopen. In het hoger 
beroepsonderwijs (hbo) is de voormalige beroepsopleiding een professionele 
bacheloropleiding geworden. Een masteropleiding aan een hbo-instelling 
wordt niet gezien als een vervolg op deze bachelor maar als een aanvullende, 
losstaande opleiding: een postinitiële professionele master. Deze term, die 
door het hele verslag wordt gebruikt, is als volgt te definiëren: 

Een beroepsgerichte masteropleiding die wordt gevolgd aan een hbo-
instelling door studenten die zich in een bepaalde beroepspraktijk willen 
bekwamen of specialiseren en meestal al een diploma hebben behaald in het 
hoger onderwijs. 

Vóór de invoering van het bama-stelsel werden deze postinitiële 
opleidingen niet wettelijk erkend, ze verschilden namelijk erg in duur, 
programmaopbouw en oriëntatie, met grote kwaliteitsverschillen als gevolg 
(Bliekendaal & Zwetsloot, 2006). De invoering van het bama-stelsel en de 
inrichting van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 
creëerde echter de mogelijkheid om de kwaliteit van deze opleidingen te 
waarborgen. Aangezien het bama-stelsel het voor hbo-instellingen mogelijk 
heeft gemaakt om masteropleidingen aan te bieden onder de noemer 
professionele master, is accreditatie door de NVAO noodzakelijk voor het 
aanbieden van de opleiding. Het proces omtrent deze accreditatie is nader 
toegelicht in paragraaf 1.1. 

Postinitiële masteropleidingen worden door de NVAO omschreven als 
opleidingen die voortbouwen op een reeds behaalde initiële kwalificatie, vaak 
aangevuld met ervaring in de arbeidsmarkt.1 De opleidingen zijn vaak gericht 
op studenten die werkzaam zijn (geweest) op de arbeidsmarkt en worden in 
de meeste gevallen niet bekostigd door de overheid, wat wil zeggen dat 
opleidingen geen geld van de overheid ontvangen om de opleiding aan te 
bieden. 

Toelating tot een postinitiële professionele master vereist een diploma in 
het hoger onderwijs en vaak een aantal jaren werkervaring, zoals 
schematisch is weergegeven in onderstaand figuur. 

Figuur 1-1 Postinitiële professionele masteropleidingen 

 
 

                                            
1 Uit Terminologie Hoger Onderwijs Nederland (2004), interne notitie NVAO 

" Professionele!bachelor!(240!EC*)
" Academische!bachelor/master!(180/60!EC)

Aantal!jaren!
werkervaring

Postinitiele!
professionele!

masteropleiding

* EC staat voor European Credit, oftewel studiepunt
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Zowel universiteiten als hogescholen bieden al jaren postinitiële 
onderwijsprogramma’s aan, zoals de Master of Business Administration 
(MBA). Sinds 2002 worden deze MBA-programma’s ook aangeboden door 
hbo-instellingen in de vorm van een postinitiële professionele master. 
Instellingen bieden deze masters aan omdat er veel vraag naar is vanuit het 
bedrijfsleven en omdat de bedragen die hierin omgaan vaak exorbitant hoog 
zijn. Vanwege het uitblijven van overheidsbekostiging vragen de opleidingen 
collegegeld dat kan variëren van €10.000,- tot wel €50.000,- (voor het 
doorlopen van de gehele opleiding). Het aantal MBA’s lijkt de afgelopen jaren 
dan ook erg toe te nemen. 

Dit onderzoek richt zich op de postinitiële professionele MBA’s die worden 
aangeboden in Nederland (deze keuze is verantwoord in paragraaf 5.3). 
Hierbij is het toelatingsbeleid van deze opleidingen, met name op het gebied 
van werkervaring, als uitgangspunt genomen. 

1.1. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie is een door de overheid, 

van zowel Nederland als Vlaanderen, ingesteld orgaan dat is belast met de 
kwaliteitsbewaking van alle opleidingen aan zowel universiteiten als 
hogescholen in zowel Nederland als Vlaanderen.2 De missie van de NVAO is 
als volgt geformuleerd: 

De NVAO borgt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger 
onderwijs in Nederland en Vlaanderen door middel van het beoordelen van 
opleidingen en het verlenen van een keurmerk en draagt bij aan de 
bevordering van deze kwaliteit. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan 
het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn binnen het hoger onderwijs en 
bevordert zij de positionering van het hoger onderwijs in nationaal en 
internationaal perspectief.3 

Deze kwaliteitsbewaking gebeurt aan de hand van een zogenaamde toets 
nieuwe opleiding (voor nieuwe opleidingen) of accreditatie (voor reeds 
bestaande opleidingen). 

Bij een toets nieuwe opleiding (TNO) tracht een opleiding aan te tonen dat 
de potentiële kwaliteit van voldoende niveau is. Aan de hand van een 
zogenaamd toetsingskader wordt beoordeeld of een opleiding aan de 
kwaliteitseisen voldoet. Beoogde bekostigde opleidingen moeten eerst de 
toets macrodoelmatigheid met succes doorlopen voordat zij een TNO kunnen 
doorlopen. Deze macrodoelmatigheid beoordeelt aanvragen “voor de 
bekostiging van nieuwe opleidingen c.q. het uitbreiden en veranderen van het 
bestaande onderwijsaanbod, op een zodanige wijze dat de middelen die de 
overheid voor het hoger onderwijs ter beschikking stelt doelmatig worden 
besteed.”4  

Accreditatie is "het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan 
bepaalde maatstaven is voldaan".5 Iedere erkende opleiding, of opleiding die 
erkend wil worden, dient eens in de zes jaar geaccrediteerd te worden, 
waarbij de opleiding een proces doorloopt waarbij de kwaliteit van de 

                                            
2 Zie Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, hoofdstuk 5a 
3 Zie www.nvao.net/wat-doet-de-nvao 
4 Zie www.nvao.net/nieuws/2009/272 
5 Zie www.nvao.net/wat-is-accreditatie 
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1.2. Postinitiële professionele masters 
Aan de basis van professionele masters ligt het bachelor-masterstelsel 

(bama-stelsel), welke zijn oorsprong vindt in 1997, bij de conventie van 
Lissabon. Deze conventie gaf de eerste aanzet om studies in het hoger 
onderwijs in heel Europa gelijk te schakelen. Twee jaar later, in 1999, 
tekenden 29 Europese landen de Bologna-verklaring, waarmee het 
onderwijsstelsel, zoals men dat ook al kent in onder andere de Verenigde 
Staten, in een groot deel van Europa zal worden ingevoerd. Met het tekenen 
van de Bologna-verklaring spreken de verschillende landen een aantal 
doelstellingen af, zoals een onderwijsstelsel bestaande uit een bachelor- en 
een mastergedeelte, internationaal vergelijkbare diploma’s, een Europees 
puntensysteem, bevordering van mobiliteit onder zowel studenten als 
docenten en samenwerking tussen landen op het gebied van 
kwaliteitscontrole van onderwijs (The Bologna Declaration, 1999). Vanaf 2002 
beginnen opleidingen over te stappen op het nieuwe bama-stelsel en in 2003 
is bijna 90% van alle opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland 
overgestapt.  
Postinitiële opleidingen 

Met de invoering van het bama-stelsel zijn de vier- of vijfjarige 
universitaire opleidingen opgedeeld in een drie jaar durende academische 
bachelor en een één of twee jaar durende academische master. Opleidingen 
aan hbo-instellingen zijn niet opgesplitst in twee delen. De vier jaar durende 
opleiding is omgezet in een professionele bacheloropleiding en de 
mogelijkheid werd geboden om ook professionele masters te gaan aanbieden. 
De genoemde universitaire bachelor- en masteropleidingen en de 
professionele bacheloropleidingen zijn initiële opleidingen, welke direct 
worden gevolgd in aansluiting op een vooropleiding. De professionele masters 
worden vaak pas gevolgd nadat een initiële opleiding is afgerond en een 
aantal jaren werkervaring is opgedaan. Vandaar dat er ook gesproken wordt 
over een postinitiële opleiding en de term postinitiële professionele master. 
Erkenning 

De postinitiële professionele masters kunnen door de invoering van het 
bama-stelsel worden erkend door middel van een accreditatie door het 
daarvoor ingestelde accreditatieorgaan. In eerste instantie – vanaf 2001 – 
was dit de Dutch Validation Council7 (DVC), later de Nederlandse 
Accreditatieorganisatie (NAO) en uiteindelijk de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO). Omdat een onafhankelijke 
kwaliteitswaarborging van het onderwijs van groot belang werd geacht, is 
uiteindelijk de NVAO opgericht. Een accreditatie door de NVAO houdt in dat 
de (master)opleidingen geregistreerd worden in het Centraal Register 
Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Daarmee zijn de opleidingen 
gerechtigd om door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) erkende graden te verlenen. 

                                            
7 De DVC had geen wettelijke basis, maar was een keurmerk dat poogde een civiele reputatie 
te verwerven. DVC was de enige organisatie die professionele masters beoordeelde. 
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U-bocht 
Voor 2001 was het voor hbo-instellingen alleen mogelijk om graden te 

verlenen via een zogenaamde ‘U-bocht’-constructie. In een dergelijke 
constructie had een onderwijsinstelling een samenwerkingsverband met een 
buitenlandse universiteit. Met behulp van een U-bocht-constructie kan een 
niet-geaccrediteerde opleiding toch een masterdiploma verstrekken aan 
studenten, zonder dat deze daadwerkelijk onderwijs volgen in het buitenland. 
In deze situatie is de buitenlandse universiteit verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs aan de Nederlandse opleiding. Deze buitenlandse 
instelling moet immers kunnen garanderen dat de graad terecht wordt 
verleend. Inmiddels zorgt het erkennen van postinitiële professionele masters 
door de NVAO ervoor dat het emancipatieproces van deze masters kan 
worden voortgezet en dat er een goede kwaliteitscontrole plaatsvindt. 
Bekostigde en particuliere instellingen 

Binnen het onderwijsstelsel bestaan er twee soorten instellingen die 
geaccrediteerde opleidingen mogen aanbieden, namelijk de bekostigde en de 
particuliere instellingen. Bekostigde instellingen worden door de overheid 
bekostigd voor het verzorgen van hoger onderwijs en zijn opgenomen in de 
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en zijn 
door de minister van OCW gerechtigd om erkende graden te verlenen. 

Particuliere instellingen zijn niet in de WHW opgenomen, maar kunnen 
door de minister van OCW aangewezen worden om erkende graden te 
verlenen. Het instellingsbestuur van een aangewezen instelling moet aan de 
minister het bewijs hebben geleverd dat zij onderwijs van voldoende kwaliteit 
verzorgt. Aangewezen instellingen mogen bachelor- en (postinitiële) 
masteropleidingen aanbieden. Postinitiële masters mogen echter ook worden 
aangeboden door particuliere onderwijsinstellingen die niet zijn aangewezen. 
De WHW spreekt in dat geval van een graadverlenende (particuliere) 
instelling. 

1.3. Werkervaring 
Met het ontstaan van postinitiële professionele masters is de discussie 

ontstaan of werkervaring van belang is als toelatingsvereiste. Het is in ieder 
geval geen eis in het toetsing- of accreditatiekader van de NVAO en er 
bestaat ook geen wetgeving die voorschrijft dat werkervaring vereist moet 
worden bij toelating tot een postinitiële professionele master. In het veld lijkt 
het erop dat de meeste opleidingen, instanties en personen het erover eens 
zijn dat de werkervaring een noodzakelijke eis is. 

Vooruitblikkend op dit onderzoek: in de expert- en diepte-interviews (in 
hoofdstuk 5) lijken de opleidingen het er over eens te zijn dat werkervaring 
een noodzakelijke eis is. De meeste postinitiële professionele masters zijn 
immers beroepsgerichte masters waarbij enige ervaring met het werkveld als 
noodzaak wordt gezien om de master te volgen en succesvol af te ronden. 

Toch bestaat er een kleine groep die vindt dat werkervaring geen vereiste 
hoeft te zijn, maar dat het wel een pre is. Studenten moeten ook direct 
toelaatbaar zijn tot een opleiding als zij hun bachelordiploma hebben behaald. 

Vooral de opleidingen en de NVAO, maar ook instanties als de HBO-raad 
en OCW, zijn geïnteresseerd in de reden waarom werkervaring wordt vereist, 
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hoeveel werkervaring acceptabel is en op welke manier deze ervaring kan 
worden ingezet binnen de opleiding. 

1.4. Opbouw 
De opbouw van deze thesis is volgens het zogenaamde APTOB-principe, 

dat staat voor Achtergrond, Probleemstelling, Theorie, Onderzoek en Beleid. 
Hoofdstuk 1 omschrijft de achtergrond van het onderzoek. Hoofdstuk 2 de 
probleemstelling, inclusief de definities van de belangrijkste variabelen en de 
relevantie van het onderzoek. De theorie van de thesis is verspreid over 
hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 3 spreekt over beleid en evaluatie en hoofdstuk 4 
beschrijft de theorie omtrent toelatingsbeleid, toelatingsprocedures en 
marktwerking. Hoofdstuk 5 bespreekt de opzet van het onderzoek en 
hoofdstuk 6 de resultaten hiervan. Uiteindelijk geeft hoofdstuk 7 de conclusies 
en aanbevelingen die hieruit voortvloeien. 

Afkortingen die voorkomen in deze thesis zijn in bijlage 5 opgenomen. 
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2. Probleemstelling 

Postinitiële professionele masters hebben vaak een uitgebreid 
toelatingsbeleid. Naast de eis van een afgeronde vooropleiding, worden ook 
vaak eisen gesteld in de richting van schrijf- en taalbeheersing, werkplek en 
werkervaring. Dit onderzoek gaat over de laatste eis, werkervaring, in relatie 
tot Masters of Business Administration opleidingen. Er bestaat bij de NVAO 
en elders in het land – veelal bij opleidings- en instellingsbesturen – 
onduidelijkheid over het gebruik van deze vereiste. Ook de manier waarop 
deze werkervaring wordt gemeten is vaak onduidelijk. Dit onderzoek probeert 
een verklaring te geven en aanbevelingen te doen om de eisen en toetsing 
hiervan beter te laten aansluiten bij de beginkwalificaties van de opleiding. 

2.1. Vraagstelling 

Beschrijvende vraag: 
Welke verschillen in toelatingseisen bestaan er tussen erkende postinitiële 

professionele MBA’s? 

Verklarende vragen: 
- Waarom vereisen erkende postinitiële professionele MBA’s (relevante) 

werkervaring als toelatingseis? 
- Waarom verschillen de eisen die erkende postinitiële professionele MBA’s 

stellen? 

Beleidsvraag: 
Op welke manier kunnen de toelatingseisen en toetsing daarvan zo goed 

mogelijk aansluiten bij de start- en eindkwalificaties van de opleiding? 

2.2. Doelstelling 
Het vergroten van het inzicht in het gebruik van (relevante) werkervaring 

en andere toelatingseisen voor professionele masteropleidingen, specifiek 
diegene die MBA-diploma’s uitreiken, door het in kaart brengen van de 
verschillende manieren van gebruik van toelatingseisen. Op basis hiervan 
worden aanbevelingen gedaan aan de NVAO, en indirect de opleidingen, om 
deze toelatingseisen bij te stellen en om deze eisen te matchen met de 
startkwalificaties van een opleiding. 

Voor de NVAO kan dit onderzoek een handvat bieden bij het inrichten van 
het accreditatieproces van MBA’s. Voor opleidingen biedt dit onderzoek een 
vergelijking van de eigen opleiding met andere soortgelijke opleidingen. Aan 
de hand hiervan kunnen zij hun eisen bijstellen of nieuwe vormen van 
toelatingsprocedures ontwikkelen. 

2.3. Definities 
In deze paragraaf zijn de definities gegeven van de begrippen die in de 

probleemstelling zijn gebruikt, om zo de afbakening van het begrip te 
verduidelijken. 
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Toelatingseis 
De eis die een opleiding stelt alvorens zij studenten toelaat of alvorens zij 

studenten een toelatingstest laat afnemen. 
(Relevante) werkervaring 

De ervaring die een aankomende student heeft opgedaan en welke van 
belang is voor de toelating tot de betreffende opleiding. Relevant staat hier 
tussen haakjes aangezien het niet voor elke opleiding van toepassing is dat 
de werkervaring ook daadwerkelijk opgedaan is binnen het werkveld waartoe 
de opleiding een student opleidt. 
Erkende opleiding 

Een opleiding die positief is beoordeeld door de NVAO en voorkomt in het 
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). 
Postinitiële professionele masteropleiding 

Een masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo), die wordt 
gevolgd nadat een initiële opleiding is afgerond, welke hoger onderwijs 
verzorgt dat is gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de 
ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk.  
MBA 

Een beroepsgerichte bedrijfskundige master die studenten tracht op te 
leiden tot manager binnen een organisatie. Meestal wordt hierbij een MBA-
diploma uitgekeerd aan de student (Master of Business Administration). 
Startkwalificaties 

Een set vooraf gedefinieerde kwalificaties (of competenties) waaraan een 
kandidaat moet voldoen alvorens hij of zij wordt toegelaten tot een opleiding. 
Eindkwalificaties 

Een set vooraf gedefinieerde kwalificaties (of competenties) waaraan een 
student moet voldoen alvorens hij of zij een diploma kan behalen aan een 
bepaalde opleiding. 

2.4. Relevantie 
De maatschappelijke relevantie van het onderzoek is dat er door een 

diepgaand onderzoek meer duidelijkheid zal ontstaan over het 
toelatingsbeleid bij opleidingen. Hierbij gaat het om veronderstellingen die 
opleidingen en instellingen hebben bij het opstellen van dit toelatingsbeleid, 
de middelen waarmee dit beleid wordt uitgevoerd en de effecten die het 
beleid heeft op de opleiding, de studenten en het werkveld. 

Het onderzoek tracht de opleidingen bewuster te laten nadenken over hun 
toelatingsbeleid en de manier waarop kandidaten hieraan worden getoetst. 
Het onderzoek is hiertoe dan ook een hulpmiddel voor de betreffende 
opleidingen en tracht daarmee tegemoet te komen aan het principe: de juiste 
student op de juiste plek. Daarnaast kunnen de opleidingen aan de hand van 
de handreikingen in deze thesis hun toelatingsbeleid scherper formuleren 
en/of hun toelatingsprocedures aanpassen. 

De NVAO is gebaat bij dit onderzoek doordat zij zelf actief aan de slag is 
met het vernieuwen en herformuleren van de accreditatiesystematiek van 
specifiek de MBA-opleidingen. In dit onderzoek worden een aantal handvatten 
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gegeven die in deze systematiek kunnen worden meegenomen. Ook wordt er 
voor de NVAO een helderder beeld gevormd over de manier waarop 
werkervaring wordt ingezet bij postinitiële professionele masters, specifiek de 
MBA’s. 

Naast de maatschappelijke relevantie heeft dit onderzoek ook een 
wetenschappelijke relevantie, namelijk een bijdrage leveren aan onderzoek en 
beleid op het gebied van toelatingsprocedures en leven lang leren. Vooral de 
procedures op het gebied van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) 
staan hierbij centraal. 
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3. Beleid en evaluatie 

Dit hoofdstuk omschrijft een literatuurstudie naar beleid en evaluatie, 
zoveel mogelijk toegespitst op de onderwijssector. Met de studie naar de 
werking en evaluatie van beleid is aangegeven hoe beleid wetenschappelijk 
gezien wordt vormgegeven. 

3.1. Beleid 
“De wereld is vol van beleid en tegelijk ook van de constatering dat er te 

weinig goed beleid is.” (Hoogerwerf, 2003) 
 
Ook binnen het onderwijs wordt veel beleid gevoerd, denk bijvoorbeeld 

aan het emancipatiebeleid voor medewerkers of aan het toelatingsbeleid voor 
(internationale) studenten. De opleidingen die in deze thesis naar voren 
komen, de postinitiële professionele MBA’s, hebben allen een eigen 
toelatingsbeleid. Een deel van dit beleid bestaat uit het eisen van een 
relevante vooropleiding, vaak een bachelordiploma op hbo- of wo-niveau, 
waarmee de student aantoont voldoende hoog opgeleid te zijn. Daarnaast 
worden er vaak aanvullende eisen gesteld binnen het toelatingsbeleid, 
bijvoorbeeld voldoende kennis van de Engelse taal of relevante werkervaring 
in een bepaald gebied. 

Figuur 3-1 geeft een schematische weergave van beleid en de plaatsing 
ervan binnen zijn context. Bij het (in)voeren van beleid moet er dus rekening 
worden gehouden met de context en overig beleid. Veronderstelde effecten 
van gevoerd beleid kunnen ook worden veroorzaakt door overig beleid of door 
de context waarin het beleid wordt gevoerd. Ook kan beleid, naast de 
bedoelde effecten, voor neveneffecten zorgen. Het geheel van beleid, context 
en effect proberen Pawson en Tilley (2006) in het CMO-model te vatten; het 
model van Context, Mechanisms en Outcomes. In het CMO-model staat de 
volgende vraag centraal: welk beleid werkt bij wie, op welk tijdstip en in welke 
situatie? 

 
 
Bijvoorbeeld: aanmelding en toelating (effecten) tot een MBA-opleiding 

kan afhankelijk zijn van het gevoerde toelatingsbeleid (beleid). Echter kan de 
financiële situatie van een kandidaat (context) of het Nederlandse 
immigratiebeleid (overig beleid) ervoor zorgen dat een (internationale) 
kandidaat alsnog geen MBA-opleiding zal gaan volgen (neveneffect). 

Overig beleid 

Beleid 
(beleidsvariabelen) 

Context 
(situatievariabelen) 

Effecten 
(uitkomstvariabelen) 

Neveneffecten 
(niet-bedoelde effecten) 

Figuur 3-1 Beleid, context en effecten 
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Beleidscyclus 
Volgens Hoogerwerf (2003) komt beleid tot stand via een aantal fasen, 

ook wel het beleidsproces, of beter, de beleidscyclus genoemd. Deze 
beleidscyclus is in sociaalwetenschappelijke termen te omschrijven als een 
dynamisch verloop van interacties en handelingen dat uiteindelijk het beleid 
vormgeeft en beïnvloedt. De beleidscyclus bestaat volgens Hoogerwerf uit 
een zestal deelprocessen. Het zevende deelproces, de beëindiging van het 
gevoerde beleid, is een optionele, aangezien beleid niet altijd eindigt. De 
beleidscyclus is in Figuur 3-2 weergegeven en wordt in deze paragraaf verder 
toegelicht. 

 
 

1. Agendavorming 
Beleid komt voort uit een (verondersteld) maatschappelijk probleem, 

vandaar dat de beleidscyclus begint met het bepalen van een agenda. 
Daarmee komt er aandacht voor het probleem vanuit het publiek en 
beleidsbepalers en is een eerste stap gezet tot (her)vorming van beleid. Het 
tijdstip waarop het probleem op de agenda wordt gezet is afhankelijk van de 
prioriteit van de problematiek. 

Bij postinitiële professionele MBA’s wordt al sinds langere tijd beleid 
gevoerd op toelating van studenten. En zoals wordt aangegeven in 
Bliekendaal & Zwetsloot (2006) is de betrokkenheid van het beroepenveld bij 
de opleiding een wezenlijk kenmerk van de kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat het 
beroepenveld mede bepaalt wat de ingangseisen zijn voor de master. Het 
toelatingsbeleid staat dan ook al jaren op de agenda en deze thesis tracht 
hieraan bij te dragen. 
2. Beleidsvoorbereiding 

Met het agenderen van een maatschappelijke probleem wordt de 
voorbereiding in gang gezet: het verzamelen en analyseren van informatie 
waarmee adviezen kunnen worden geformuleerd. In deze stap van de 
beleidscyclus wordt het beleidsveld in kaart gebracht en wordt op een 
wetenschappelijke wijze inzicht verkregen en kennis vergaard. 

Hoppe (1993) stelt dat beleidsvoorbereiding kan worden gezien als het 
omzetten van grondstoffen in een product. Deze grondstoffen zijn: 
- Aan allerlei ideologieën ontleende, omstreden waarden, normen en 

doeleinden, waarmee houdbare argumenten voor de beleidsinhoud 
kunnen worden gevonden en getoetst; 

- Een dubbelzinnige, onverwerkte, nog op zijn beleidsimplicaties te 
onderzoeken massa van feiten, waarmee de argumenten worden 
neergeschreven in een beleidsdocument. 
 

1. Agenda-
vorming 

2. Voor-
bereiding 

3. 
Bepaling 

4. 
Uitvoering

5. 
Evaluatie 

6. Terugkoppeling 

Figuur 3-2 De beleidscyclus 
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Het belangrijkste punt hierbij is dat beleid niet wordt geschreven vanuit 
een heersend gedachtegoed, maar dat er wordt gestreefd naar objectiviteit. 
Waarbij ruimte wordt gelaten voor de subjectiviteit van de beleidsmakers. 

De beleidsvoorbereiding bij postinitiële professionele MBA’s vindt plaats 
aan de hand van gesprekken tussen de verschillende belanghebbenden, 
namelijk de opleiding/instelling (de aanbieders) en het beroepenveld (de 
afnemers, ook wel de werkplek en het (wetenschappelijk) vakgebied). De 
instelling weet welke opleiding zij wil aanbieden, onder andere door te kijken 
naar soortgelijke opleidingen in de markt. Daarnaast raadplegen zij het 
beroepenveld om te kijken waar specifiek vraag naar is. Op deze manier 
wordt de inhoud van de opleiding bepaald. 
3. Beleidsbepaling 

Het specificeren van doeleinden, middelen en tijdstippen is leidend bij het 
bepalen van de uiteindelijke inhoud van het beleid. Herweijer en Coolsma 
(2003) geven aan dat beleid wordt bepaald door gezagdragers met officiële 
beslisbevoegdheid, denk aan bestuurders en ambtenaren, welke blootstaan 
aan externe beïnvloeding. 

In het onderwijsveld zijn de gezagdragers de Tweede Kamer der Staten 
Generaal, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) 
en de NVAO. Waarbij de laatste door de minister is aangewezen als 
rechtspersoon ter verlening van accreditatie van opleidingen in het hoger 
onderwijs. 

Naast de gezagdragers, die de inhoud van het beleid juridisch gezien 
bepalen, zijn er ook de hoofdrolspelers, welke meebeslissen bij de bepaling 
van het beleid en vaak een grote invloed hebben op de invulling hiervan. 
Hoofdrolspelers zijn vaak ambtelijke diensten, koepelstichtingen voor het 
onderwijs (zoals de HBO-raad), actiegroepen (zoals de Landelijke Studenten 
Vakbond), particuliere investeerders en adviesorganen zonder officiële 
beslisbevoegdheid. Zij worden gekenmerkt door een groot probleembesef, 
actiebereidheid, een duidelijk standpunt, directe toegang tot gezagdragers en 
andere hoofdrolspelers, en het bezit van invloedsmiddelen. 

In het geval van het toelatingsbeleid bij postinitiële professionele MBA-
opleidingen lijkt vooral het beroepenveld (de afnemer) en de markt (de 
potentiële groep studenten) van grote invloed te zijn. Het beroepenveld kan 
namelijk eisen stellen aan opleidingen omdat zij vaak degene zijn die 
opdraaien voor de kosten van de opleiding. Daarnaast zorgt het beroepenveld 
ook voor een werkplek voor deze studenten (meer hierover in paragraaf 4.2). 
De markt, de potentiële groep studenten, is van grote invloed omdat zij een 
opleiding willen volgen. Dit heeft tot gevolg dat het opleidingsaanbod zich 
aanpast aan de vraag van de markt (meer hierover in paragraaf 4.4). 

Naast deze actoren moet er ook rekening worden gehouden met de 
kosten die gepaard gaan met de invoering van beleid, de baten en lasten die 
deze invoering met zich meebrengt en de invloed van overig beleid. 
4. Beleidsuitvoering 

De beleidsuitvoering betreft het toepassen van middelen om de 
beleidsdoelen te bereiken (Coolsma, 2003). De besluiten van de 
beleidsbepalers worden omgezet in handelingen van de beleidsuitvoerders. 
Dit proces van uitvoering zorgt, zoals is te zien in Figuur 3-1, voor de 
beleidsprestaties en daarbij horende (on)bedoelde effecten. 
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De mate van conformiteit van de beleidsuitvoerders aan het door de 
beleidsbepaler geschetste beleid is van groot belang. Deze uitvoering kan 
worden beïnvloed door interactie met actoren, die strategisch handelen en 
hun eigen belangen hebben bij het te voeren beleid. De condities voor een 
conforme uitvoering van het beleid zijn afhankelijk van de kenmerken van het 
beleid, de uitvoerende organisaties, de uitvoerders en de omgeving. 

Voor het toelatingsbeleid bij postinitiële professionele MBA’s is het van 
belang dat zowel de opleiding, de medewerkers en het werkveld op één lijn 
zitten. Verschillende normatieve veronderstellingen kunnen er namelijk voor 
zorgen dat het toelatingsbeleid in theorie mooi staat omschreven, maar in 
praktijk veel zwaarder of lichter wordt toegepast. In een situatie als deze kan 
dwang en overreding worden gebruikt om beleidsuitvoerders tot conformiteit 
te dwingen. 

Door goed overleg en samenwerking tussen verschillende 
belanghebbenden binnen een opleiding kan beleid binding krijgen met 
verschillende personen binnen de opleiding. Indien er op basis van eerdere 
ondervindingen met het bestaande toelatingsbeleid (negatieve) ervaringen 
zijn, moet het beleid dusdanig worden aangepast dat de situatie wordt 
verbeterd voor alle belanghebbenden. 
5/6. Evaluatie en terugkoppeling 

De beleidsevaluatie en terugkoppeling worden in de volgende paragraaf 
besproken. 

3.2. Beleidsevaluatie 
Bij postinitiële professionele MBA-opleidingen zorgt het selectiebeleid voor 

de toelating van studenten. Om te kunnen beoordelen of gevoerd beleid 
daadwerkelijk aan gestelde doelen voldoet kan een beleidsevaluatie worden 
uitgevoerd. Bressers (2003) spreekt over verschillende vormen van evaluatie 
van beleid, waaronder externe beleidsevaluatie, waarbij de evaluatie wordt 
uitgevoerd door een persoon of instantie die niet betrokken is bij de 
beleidsuitvoering. De evaluatie waarvan in dit onderzoek sprake is valt ook 
onder deze noemer. 

Om een goed evaluatieonderzoek te verrichten moet het onderwerp van 
de evaluatie duidelijk worden afgebakend en het beleidsterrein helder zijn: in 
dit onderzoek de postinitiële professionele MBA’s. Ook duidelijke informatie 
over de werking van het beleid is nodig om een goede evaluatie uit te voeren. 
Aan de hand van verschillende visitatierapporten, informatiebrochures en 
websites van opleidingen is er een hoop informatie naar boven gehaald. Het 
is echter lastig in te schatten of de informatie over het toelatingsbeleid erg 
secuur, actueel en correct is. Vandaar dat verschillende opleidingen zijn 
bezocht en geïnterviewd aan de hand van een vooraf opgestelde topiclijst 
(hierover meer in paragraaf 5.4 en bijlage 3). Met behulp van deze diepte-
interviews is voornamelijk achterhaald wat de inhoud en de effecten van het 
gevoerde beleid zijn geweest. Deze vorm van evaluatie wordt ook wel een ex-
post evaluatie (of effectevaluatie) genoemd. Het uitgevoerde onderzoek kan 
echter niet specifiek onder de noemer ex-post evaluatie worden geschaard 
(zie hiervoor paragraaf 3.3). 
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3.3. Toepassing in onderzoek 
Aangezien het toelatingsbeleid van postinitiële professionele MBA’s aan 

elke instelling anders is en het gevoerde beleid vaak niet helder geformuleerd 
is, zal er in dit onderzoek geen strakke ex-post evaluatie kunnen plaatsvinden. 
Een ‘echte’ ex-post evaluatie vereist immers een duidelijk geformuleerd beleid 
en een evaluatie van dat beleid ‘an sich’. Dit houdt in dat het beleid helder 
voor ogen moet staan aan het begin van het onderzoek, waarna de 
verschillende beleidskeuzes worden geanalyseerd en geëvalueerd. Hiervoor 
is het toelatingsbeleid echter onvoldoende zichtbaar of is het toezicht van 
externe partijen hierop niet erg groot, getuige de onderzochte 
visitatierapporten en de websites van diverse opleidingen. 

Dit onderzoek tracht wel een doelbereiking- en effectiviteitsonderzoek te 
doen om het uiteindelijke effect van het gevoerde toelatingsbeleid en de 
verschillen tussen opleidingen te achterhalen. Er is verondersteld dat de 
inhoud van het beleid de volgende elementen bevat: 
- activiteiten, het vereisen van werkervaring alvorens een kandidaat wordt 

toegelaten; 
- denkbeelden, de reden om werkervaring te eisen en de manier waarop dit 

wordt ingezet binnen de opleiding; 
- doeleinden, ervoor zorgen dat de juiste mensen worden toegelaten en 
- middelen, de gebruikte procedures om juiste kandidaten toe te laten. 

 
De twee centrale vragen in het kader van de beleidsevaluatie zijn: 

1. Sluiten de kwalificaties van de toegelaten studenten aan bij de 
startkwalificaties en competenties die de opleiding vereist? (doelbereiking) 

2. Kan deze doelbereiking worden toegeschreven aan het gevoerde 
toelatingsbeleid? (doeltreffendheid/effectiviteit) 
Deze vragen zijn teruggekomen in de diepte-interviews met de 

verschillende opleidingen, waarbij rekening is gehouden met de invloed van 
de grote drie (Hoogerwerf, 2003): de overheid, het particulier initiatief en de 
markt. De overheid, hier de NVAO (en OCW), dient het algemeen belang: het 
op onafhankelijke wijze waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen in het 
hoger onderwijs en daarmee de kwalificaties van de student. Het particulier 
initiatief betreft het belang van de opleiding voor de samenleving. De 
opleiding leidt studenten namelijk op tot capabele mensen voor een bepaald 
beroep of een bepaalde functie binnen de samenleving. De markt betreft het 
eigenbelang; hoe zorgt een opleiding ervoor te overleven en zoveel mogelijk 
winst te maken op korte en lange termijn. Dit laatste punt is vooral interessant 
bij de postinitiële professionele MBA’s: deze opleidingen hebben vaak een 
duidelijk winstoogmerk dat groter is dan bij veel andere opleidingen. Deze 
grote drie zijn terug te zien in de opzet van de interviews in paragraaf 5.4. 

Het terugkoppelen van de ‘evaluatiebevindingen’ uit de diepte-interviews 
onder de verschillende opleidingen kan ervoor zorgen dat het 
toelatingsbeleid, waar nodig, wordt bijgestuurd. 

De clou van goed, evenwichtig beleid is dat het streeft naar het 
verminderen van een probleem op een manier die doeltreffend, doelmatig en 
aanvaardbaar is, door te handelen en denken op een doelgerichte manier. 

 
“Pas als informatie gekend, erkend en benut wordt, kan er sprake zijn van 

leren.” (Bressers, 2003) 
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4. Toelatingsbeleid, leermethoden en marktwerking 

In dit hoofdstuk komt een viertal kwesties aan de orde, namelijk het 
toelatingsbeleid (toegespitst op werkervaring), gebruikte leermethodieken 
binnen de postinitiële professionele MBA’s, toelatingsprocedures en de 
invloed van marktwerking op de opleiding. 

In de eerste paragraaf wordt een onderzoek aangehaald naar het 
toelatingsbeleid van professionele masters in Nederland. De tweede 
paragraaf bespreekt kort een aantal veelgebruikte leermethoden, die weer 
aanknopingspunten bieden voor de derde paragraaf, met als onderwerp 
toelatingsprocedures: de methode om te meten of een kandidaat voldoet aan 
de gestelde eisen. In de vierde paragraaf wordt aandacht besteed aan de 
invloed van marktwerking in het hoger onderwijs. 

4.1. Werkervaring in toelatingsbeleid 
Deze paragraaf beschrijft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van 

werkervaring als toelatingseis voor professionele masters in het algemeen.8 
Voor dit onderzoek zijn er in totaal een dertigtal verschillende 

accreditatierapporten (en paneladviezen) van (postinitiële) professionele 
masteropleidingen geanalyseerd op het aspect toelatingsbeleid. Een 
accreditatierapport is een rapport van een opleiding dat door een NVAO-panel 
of Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) is opgesteld met als doel een 
opleiding geaccrediteerd te krijgen (voor meer uitleg, zie paragraaf 1.1 en 
Figuur 1-2). In deze rapporten gaf een groot deel van de opleidingen aan dat 
zij werkervaring vereisen alvorens zij kandidaten (kunnen) toelaten. Daarbij 
gaven de opleidingen expliciet of impliciet aan waarom deze werkervaring van 
belang is als toelatingseis. Na bestudering van de diverse rapporten is de 
volgende typologie naar voren gekomen. 

 
Werkervaring in een typologie 

 
Type Weergave Uitleg 

1 

Werkervaring wordt ingezet voor het behalen 
van vrijstellingen om een opleiding sneller te 
kunnen doorlopen. Het hebben van ervaring 
op een bepaald gebied kan ervoor zorgen dat 
de student in dit vakgebied reeds voldoende 
kwalificaties bezit. 

2 

Werkervaring puur als selectiemiddel om: 
a) Het aantal studenten te beperken; 
b) Gemotiveerde studenten aan te trekken; 
c) Getalenteerde studenten aan te trekken 

(kunstopleidingen). 

                                            
8 Intern onderzoek NVAO door I. Dibrani, april 2009 

Selectiecriterium 

Vrijstellingen 
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3 

Werkervaring heeft de studenten op een 
beginniveau gebracht, waardoor zij kunnen 
starten met een opleiding. Hiervoor is 
specifieke domeingerichte werkervaring nodig 
in lijn met de eindkwalificaties. 

4 

Werkervaring wordt specifiek gebruikt binnen 
het opleidingsconcept. Studenten leren van 
elkaars ervaring en brengen dit ook mee 
binnen de opleiding. De opleiding wil graag 
een gemêleerde groep studenten. 

5 

Werkervaring is van belang naast de 
opleiding. De student leert dus al werkende en 
werkt al lerende. Zonder de ervaring en de 
werkplek is het niet mogelijk de gewenste 
eindkwalificaties te verkrijgen door gebrek aan 
beroepspraktijk. 

 
De vaste lijn onder het eerste item ‘vrijstellingen’ geeft aan dat deze apart 

moet worden gezien van de rest van de typologie. Vrijstellingen bepalen 
namelijk niet of een student wel of niet wordt toegelaten, maar of de student 
van bepaalde delen van de opleiding wordt vrijgesteld. Wanneer een student 
door opgedane werkervaring een bepaald deel van de opleiding of cursus niet 
hoeft te volgen, valt dit binnen het eerste item. 

De overige items hebben allen betrekking op het toelatingsbeleid van de 
opleidingen. Bij het tweede item, ‘selectiecriterium’, wordt werkervaring puur 
ingezet als een selectiemechanisme. Een opleiding vraagt een bepaalde mate 
van werkervaring, vaak binnen een bepaalde sector of functie, voordat zij de 
kandidaat kan toelaten tot de opleiding. De reden om werkervaring als 
selectiemiddel in te zetten is de beperking van het aantal studenten: er is 
bijvoorbeeld maar plek voor 25 studenten, terwijl er 100 aanmeldingen zijn. 
Daarnaast wordt de eis vaak ingezet om gemotiveerde studenten aan te 
trekken, het werkt als een drempel om bepaalde vereisten te stellen: 
studenten die echt geïnteresseerd zijn en ook aan de eis voldoen zullen zich 
aanmelden, anderen niet. Bij kunst(gerelateerde) opleidingen wordt het 
selectiemiddel ingezet om getalenteerde studenten aan te trekken. 

Het derde item, ‘beginniveau’, geeft aan dat van studenten een bepaald 
denkniveau en mate van werkveldervaring wordt verwacht. Van studenten die 
geen relevante werkervaring hebben veronderstelt de opleiding dat zij zich 
niet op dit beginniveau bevinden. Het beginniveau wordt uitgedrukt in 
domeingerichte startkwalificaties die in lijn liggen met de eindkwalificaties van 
de opleiding. 

Het vierde item, ‘opleidingsconcept’, geeft aan dat de werkervaring wordt 
gebruikt in het onderwijsconcept van de opleiding. Een gemengde groep 
studenten moet ervoor zorgen dat de studenten van elkaars ervaringen leren 
door veel in werkgroepen en discussiebijeenkomsten te werken. De 
werkervaringeis wordt hier gebruikt om studenten toe te laten waardoor een 
zo groot mogelijke variatie in de groep mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor 
wordt het opleidingsconcept versterkt en maken de studenten daar deel van 
uit. 

Duaal 

Opleidingsconcept 

Beginniveau 
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Bij het vijfde item, ‘duaal’, is werkervaring en een werkplek vereist naast 
de studie, zodat de in de opleiding opgedane kennis kan worden toegepast in 
praktijksituaties. Zonder een werkplek en eerder opgedane ervaring wordt een 
student niet toegelaten, aangezien er dan geen interactie kan plaatsvinden 
tussen theorie en praktijk. Over deze koppeling tussen theorie en praktijk is 
meer te vinden in paragraaf 4.2. 

De hierboven geschetste typologie is een ideaaltypische, dat wil zeggen 
dat werkervaringeisen van opleidingen niet zomaar binnen één van de typen 
te plaatsen zijn. Het kan ook zo zijn dat de werkervaringvereisten zich niet 
laten typeren binnen één van de typen, maar dat deze verspreid zijn over 
meerdere typen. In paragraaf 6.2 zal blijken dat het toelatingsbeleid van de 
postinitiële professionele MBA’s zich ook niet binnen één type laat plaatsen. 
Verschillen tussen opleidingsgroepen 

Het bestuderen van de dertig rapporten van opleidingen heeft een aantal 
bijzondere resultaten opgeleverd. Zo zijn er (soort)gelijke opleidingen die 
worden aangeboden bij verschillende instellingen, die allen een ander 
toelatingsbeleid hebben. Terwijl er voor andere (soort)gelijke opleidingen 
eenzelfde toelatingsbeleid wordt gehanteerd. Bij de ene opleiding lijkt er meer 
afstemming met collega-opleidingen te bestaan dan bij de andere opleiding. 

Dit verschil in afstemming is bijvoorbeeld zichtbaar als er wordt gekeken 
naar de opleiding Advanced Nursing Practice (ANP) en de (Hogere 
Kader)opleiding Pedagogiek. ANP is een specialistische verpleegkunde 
opleiding waarbij de opleidingen onderling en het werkveld – de (geestelijke) 
gezondheidszorg – het eens zijn over de vaardigheden die een afgestudeerde 
student moet bezitten voordat deze het werkveld mag betreden. Bij de 
(Hogere Kader)opleiding Pedagogiek is de afstemming tussen opleidingen 
onderling en werkveld niet zo sterk aanwezig. Er is dan ook geen volstrekt 
duidelijk en eenduidig profiel aanwezig over welke vaardigheden een 
afgestudeerde moet beschikken. 

De (Hogere Kader)opleidingen Pedagogiek vereisen van geen tot twee 
jaar werkervaring alvorens een student wordt toegelaten, terwijl er bij de ANP-
opleidingen helemaal geen verschillen worden aangetroffen wat betreft het 
toelatingsbeleid. Een ANP-student dient minstens twee jaar relevante 
werkervaring te hebben opgedaan. 

In lijn met de (Hogere Kader)opleiding Pedagogiek is er ook bij de 
postinitiële professionele MBA’s geen duidelijke lijn te trekken op het 
toelatingsbeleid. De ene MBA vereist één jaar werkervaring, terwijl de andere 
zelfs vijf jaar vereist. Het achterhalen van de achterliggende reden van deze 
verschillen in eisen is dan ook een van de hoofdvragen in dit onderzoek. 

4.2. Leermethoden 
In postinitieel onderwijs worden vaak leermethoden ingezet die in mindere 

mate voorkomen in initieel onderwijs. Zo wordt er meer gebruik gemaakt van 
leermethoden die zich richten op het ontwikkelen van bepaalde kwaliteiten, 
zoals competentiegericht leren, en leermethoden die zich richten op de 
praktijk, zoals action learning. 
Competentiegericht leren 

Competentiegericht leren richt zich op de relatie tussen competentie en 
prestatie, waarbij de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden centraal 
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staat (Simons, 1999). Hierbij wordt geprobeerd om de door de student reeds 
verworven competenties plus nieuwe competenties te ontwikkelen en te 
verbeteren. Een competentie wordt door de Bruijn en van Kleef (2006), 
gedefinieerd als ‘het vermogen van een individu om in relevante 
(beroeps)situaties op adequate wijze product- en procesgericht te handelen.’ 
Competentiegericht leren bestaat uit een drietal kernonderdelen, namelijk: 
- integratief leren, waarbij de nadruk ligt op het handelingsbekwaam maken 

van een individu door verbinding te leggen tussen kennisontwikkeling, 
vaardigheidsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling; 

- ontwikkelingsgericht leren, waarbij de nadruk ligt op het vermogen van 
een individu om de competentie eigen te maken en deze in te zetten in 
verwante en relevante (beroeps)situaties; 

- situationeel leren, waarbij de nadruk ligt op de manifestatie van een 
competentie in een context waarin wordt gehandeld en het bepalen van 
het belang van een bepaalde competentie in een (beroeps)situatie. 

Action learning 
De zojuist genoemde beroepssituatie staat centraal bij action learning; 

een leermethode die zich richt op het vergroten van leervermogens door te 
werken aan praktijkvraagstukken (Revans, 1981). Individuen leren door het 
ontwikkelen en implementeren van oplossingen voor bepaalde problemen of 
vraagstukken. De elementen die action learning succesvol maken zijn (Wade 
& Hammick, 1999): 
- reflectie en actie, waarbij een individu een continu proces doorloopt 

waarin hij blijft leren; 
- een groep studenten of collega’s, waarbij een individu in samenwerking 

met zijn collega’s een situatie verkent en reflecteert door vragen te stellen 
op basis van de ervaring van de gehele groep; 

- eventueel: de organisatie waarin deze oplossingen worden 
geïmplementeerd, waarbij een individu de opgedane kennis ook 
daadwerkelijk toepast in een echte omgeving. 
 
Beide leermethoden komen veel voor bij postinitiële professionele MBA’s. 

Het is dan ook van belang deze methoden te benoemen in dit onderzoek 
aangezien er wordt gekeken naar de toelatingseisen die opleidingen stellen 
en de manier van toetsing van deze eisen. Toelatingseisen houden 
bijvoorbeeld ook vaak in dat een kandidaat een werkplek moet hebben of dat 
een student over bepaalde competenties moet beschikken. In de volgende 
paragraaf wordt aandacht besteed aan de invloed van competentiegericht 
leren op toetsingsprocedures en maatwerktrajecten. 

4.3. Toelatingsprocedures 
Om de toelatingseisen van opleidingen te matchen met de student, 

worden toetsingen gedaan om te kijken of deze overeenkomen. Er zijn veel 
verschillende soorten tests om te toetsen of studenten voldoen, in deze 
paragraaf worden er twee besproken en vergeleken. 

Bij MBA-opleidingen in de Verenigde Staten is het gangbaar om studenten 
een GMAT te laten afnemen. GMAT staat voor Graduate Management 
Admission Test, ofwel een toelatingstoets voor een managementopleiding. 
Naast GMAT is er nog een andere mogelijkheid, namelijk een EVC-
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procedure. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties, en wordt 
steeds meer gestimuleerd door de overheid in het kader van leven lang 
leren9. De GMAT en EVC-procedure worden hierna toegelicht en met elkaar 
vergeleken. 

4.3.1. Graduate Management Admission Test (GMAT) 
De GMAT wordt in vele landen, zoals de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk, al jaren gebruikt als toelatingstest voor MBA-opleidingen. 
Een GMAT is een gestandaardiseerde toets die meet of de afnemer ervan 
voldoet aan een drietal vaardigheden die zijn ontwikkeld gedurende een lange 
periode van opleiding en werkervaring. Dit wordt gedaan aan de hand van 
een toets die de kwaliteiten van de kandidaat meet op drie deelgebieden, 
namelijk; 
- Een analytisch schrijfassessment, dat meet of de kandidaat het vermogen 

heeft om kritisch na te denken en complexe ideeën te communiceren; 
- Een kwantitatief assessment, dat meet of de kandidaat het vermogen 

heeft om kwantitatief te redeneren, problemen op te lossen en wiskundige 
berekeningen te maken; 

- Een taalkundig assessment, dat meet of de kandidaat het vermogen heeft 
om begrijpend en beoordelend te lezen, alsmede het vermogen om 
correct geschreven Engels te herkennen. 
 
Wat de GMAT niet toetst is de kennis van het bedrijfsleven, deskundigheid 

in het werkveld, opgedane kennis tijdens een opleiding, motivatie, creativiteit 
of interpersoonlijke communicatievaardigheden.10 Dit zijn allemaal 
vaardigheden die op een andere manier kunnen worden gemeten, vandaar 
dat het aannamebeleid van MBA’s naast een minimum GMAT-score ook vaak 
een aantal andere eisen stelt. 

4.3.2. Erkenning van Verworven Competenties (EVC) 
Erkenning van Verworven Competenties houdt onderzoekers al tientallen 

jaren bezig. Ook de overheid is sinds een aantal jaren sterk geïnteresseerd in 
het gebruik van EVC’s in het kader van ‘leven lang leren’, een programma dat 
is ingesteld door overheden in Europa om een kennismaatschappij te creëren 
met een duurzame economische groei en aandacht voor sociale cohesie. De 
afkorting EVC bestaat uit drie kernbegrippen, namelijk erkenning, verwerving 
en competentie. Om EVC goed te begrijpen is het van belang om deze drie 
kernbegrippen toe te lichten. 
Kernbegrippen 

Laten we beginnen bij het begrip competentie. Competent zijn betekent 
volgens Klarus (2008) ergens goed in zijn. Hiervoor is een mix van kennis en 
vaardigheden nodig in combinatie met bepaalde attitudes. De samenstelling 
van deze mix is afhankelijk van de taak die moet worden uitgevoerd en de 
context waarin dit moet gebeuren. Competenties zijn nodig om goed te 
kunnen functioneren in een bepaalde beroeps- of handelingssituatie (van 
Merriënboer, van de Klink, & Hendriks, 2002). Competenties zijn dus in feite 

                                            
9 Zie www.minocw.nl/levenlangleren 
10 Zie www.gmac.com/gmac/thegmat/gmatbasics/whatthegmatmeasures.htm 
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kwaliteiten waarover een persoon beschikt, zonder dat de herkomst daarvan 
belangrijk is. 

Het verwerven van competenties is het tweede centrale begrip in EVC. 
Het verwerven van competenties kan op een drietal manieren gebeuren, 
namelijk formeel, informeel of non-formeel. Het formeel verwerven van 
competenties houdt in dat de competenties worden verworven via het volgen 
van regulier onderwijs. Bij non-formeel leren worden competenties verworven 
door het volgen van (niet geaccrediteerde) cursussen, workshops en 
trainingen. Informeel verwerven van competenties houdt in dat bepaalde 
competenties worden opgedaan in situaties die niet expliciet rond leren 
georganiseerd zijn. Dit worden ook wel toevallige of incidentele leerervaringen 
genoemd. Bij EVC gaat het om deze laatste twee vormen van leren. 

De ‘E’ in EVC staat voor erkenning, namelijk de erkenning van 
competenties die zijn opgedaan door informeel en non-formeel leren. In 
verschillende literatuur wordt deze ‘E’ ook wel aangeduid met ‘elders’ of 
‘eerder’, echter is dit in de context van dit onderzoek niet afdoende. Als je 
EVC wil inzetten in het onderwijs moet er een duidelijke en geaccepteerde 
vorm bestaan om de verworven competenties op waarde te schatten. In een 
gesprek met Ruud Klarus geeft hij zelf aan: “Zonder Erkenning geen EVC!” 
(zie hiervoor ook paragraaf 5.2). Het erkennen van verworven competenties 
dient dus te gebeuren door instanties die hiervoor zijn aangewezen en van 
bewezen kwaliteit zijn. Het Kenniscentrum EVC11 heeft de supervisie over de 
beoordelende instanties, welke zijn aangewezen om verworven competenties 
van personen te erkennen. 

Het uitgangspunt van EVC is dat er geleerd is, niet waar of wanneer dit 
leren heeft plaatsgevonden (Joosten-ten Brinke, 2006). Door ook 
competenties die zijn opgedaan in informele en non-formele leersituaties te 
erkennen wordt dit uitgangspunt gerealiseerd. 
Waarom EVC? 

EVC wordt steeds vaker ingezet als instrument om het leven lang leren te 
stimuleren. Klarus (2008) noemt een aantal redenen om EVC in te zetten. Ten 
eerste noemt hij het perspectief van gelijke kansen en het benutten van 
geboden kansen en mogelijkheden. Hiermee wijst hij erop dat vooral de 
competenties van de persoon voorop staan en niet de diploma’s die deze of 
gene heeft behaald. Ten tweede noemt Klarus het perspectief van optimale 
benutting van menselijk kapitaal. Door elk individu op een bepaald niveau in 
een bepaalde context te laten functioneren kunnen de capaciteiten ten volle 
worden benut. Het derde punt is het persoonlijk ontwikkelingsperspectief, 
waarbij eigen ervaring wordt beschreven in termen van persoonlijke winst. 
Deze ervaring draagt bij aan de versterking van je eigen persoonlijkheid, 
zelfbeeld en zelfvertrouwen. Als laatste noemt Klarus het perspectief van 
effectief en efficiënt onderwijs. Door onderwijs op maat aan te bieden kunnen 
studenten sneller en efficiënter de opleiding doorlopen en een diploma 
behalen. 
EVC als procedure 

EVC kan worden ingezet als beoordelingsinstrument: een individu dat 
denkt bepaalde competenties te bezitten om toegelaten te worden tot een 

                                            
11 Zie www.kenniscentrumevc.nl 
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afhankelijk van de opleiding of er een totaal maatwerktraject aan de student 
kan worden aangeboden, waardoor de student een op maat gesneden 
opleidingstraject kan doorlopen. Hierna start de student met de opleiding. 

Er zijn ook andere voorbeelden van EVC-procedures beschikbaar. Uit een 
gesprek met mevr. Drs. L. Janssen is gebleken dat ook Schouten & Nelissen 
University een uitgebreide EVC-procedure heeft ontwikkeld voor kandidaten 
die niet voldoen aan de toelatingseisen van hun opleidingsaanbod. In bijlage 
4 is een schematische weergave van deze procedure opgenomen. 
Zelfevaluatie: portfolio 

Nadat een kandidaat zich heeft aangemeld voor een opleiding zit hij in de 
toelatingsprocedure. De student stelt een zelfevaluatie op, vaak in de vorm 
van een portfolio. Dit wordt ook wel het trechteren van verworven 
competenties genoemd (Klarus, 2008), waarbij een kandidaat veronderstelde 
competenties verzamelt en inventariseert. De kandidaat kan deze 
zelfevaluatie opstellen met behulp van een door de opleiding toegekende 
coach of een sjabloon waarmee hij weet welke informatie hij moet aanleveren. 
De herkenning van deze competenties door de kandidaat zorgt voor 
zelfverheldering. Aan de hand van deze competenties wordt een portfolio 
opgesteld en bewijsmateriaal verzameld voor de veronderstelde 
competenties. Hierin kan een kandidaat voor een postinitiële professionele 
MBA bijvoorbeeld aantonen ervaring te hebben met het maken van bepaalde 
analyses of managementplannen. Portfolio’s bestaan in allerlei verschillende 
vormen en maten, die meer of minder gedetailleerd zijn (Klarus, 2002). In het 
kader van toelating tot opleidingen zou een inventariserend 
competentiegericht portfolio of een ontwikkelingsgericht portfolio een uitkomst 
bieden, aangezien beide zich richten op competenties en persoonlijke 
ontwikkelingen. 

In Figuur 4-2 is het trechtermodel van 
Klarus (2008) te zien, waarin niet alleen 
de zelfevaluatie is meegenomen, maar 
ook de volgende stap in het proces, 
namelijk de beoordeling of erkenning van 
de competenties. 
Beoordeling: assessor en maatstaf 

Nadat de competenties zijn verwoord 
en de bewijzen zijn verzameld is het tijd 
om de veronderstelde competenties te 
gaan beoordelen. Ten eerste kijkt een 
beoordelaar naar het portfolio om te zien 
of de kandidaat voldoende heeft aangetoond over de benodigde competenties 
te beschikken. Daarna volgt er voor de kandidaat een assessmentgesprek 
met één of meerdere assessoren. MBA-opleidingen hebben daarbij twee 
grote aandachtsvelden: de opleiding en het onderwijs aan de ene kant, het 
werkveld aan de andere kant. Met deze twee aandachtsvelden is het 
verstandig om bij een assessmentgesprek vanuit beide velden een assessor 
te laten plaatsnemen. Een assessor is een deskundige op het desbetreffende 
gebied die door middel van een diepgaand gesprek kan beoordelen of een 
kandidaat wel of niet voldoet aan de eisen die worden gesteld. Het aanstellen 
van goede assessoren speelt een sleutelrol in de assessmentprocedure. 

Verzamelen en 
inventariseren 
 

Herkennen en 
zelfverheldering
 
Bewijzen 
verzamelen 
 

Beoordelen en 
erkennen 

Persoonlijk leerplan 

Figuur 4-2 Trechteren 
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De richtlijn die wordt gehandhaafd bij het assessmentgesprek is een 
zogenaamde maatstaf of meetlat, welke aangeeft op welk niveau de 
kandidaat moet kunnen functioneren wil deze worden toegelaten tot de 
opleiding. Hierbij kan het de voorkeur hebben om te kiezen voor een maatstaf 
die afkomstig is uit de praktijk (Wijnen, 2008). Het vergelijken van de 
competenties van een kandidaat met die van iemand die een nagestreefde 
functie vervult kan daarbij voor de hand liggen. Hierbij dient er natuurlijk 
rekening te worden gehouden met de competenties die een kandidaat nog 
gaat opdoen tijdens de opleiding. Voor MBA-opleidingen zou deze maatstaf 
dus kunnen worden bepaald aan de hand van competenties van iemand uit 
de praktijk in combinatie met de start- en eindkwalificaties van de opleiding. 
Uitslag: beoordeling en maatwerk 

Na het assessmentgesprek volgt een beoordeling van de kandidaat en 
diens portfolio. Met de beoordeling van het portfolio zijn tevens de verworven 
competenties erkend en kunnen deze worden ingezet in andere situaties. 

Op basis van een positieve beoordeling wordt de kandidaat toegelaten en 
kan een zogenaamd persoonlijk leerplan worden opgesteld. Dit persoonlijk 
leerplan kan uiteenlopen van een lijst met deficiënties en/of vrijstellingen tot 
een compleet maatwerktraject. Het aanbieden van een maatwerktraject is, in 
tegenstelling tot het verlenen van vrijstellingen, vaak moeilijk in te bedden in 
een opleiding. Een knelpunt hierbij kan zijn dat het onderwijscurriculum 
dusdanig moet worden omgegooid dat het voor de staf onmogelijk is om op 
een dergelijke manier onderwijs aan te bieden. Daarnaast spelen financiën 
ook een grote rol. 

Naast de knelpunten bestaan er grote voordelen bij het invoeren van 
maatwerk. Een student hoeft namelijk alleen maar het onderwijs te volgen en 
te betalen dat voor hem van belang is. Voor de opleiding heeft het als 
voordeel dat er efficiënter gepland kan worden en meer studenten kunnen 
worden aangetrokken voor eenzelfde hoeveelheid plaatsen. Zoals al 
genoemd in paragraaf 4.2 is competentiegericht leren een manier die vaak bij 
postinitieel onderwijs wordt ingezet om studenten te onderwijzen. Het inzetten 
van competentiegericht leren, waarbij onderwijs wordt gedefinieerd in 
competenties, kan leiden tot het vereenvoudigd aanbieden van maatwerk 
binnen een opleiding. Een student die immers heeft bewezen over een 
bepaalde competentie op voldoende niveau te beschikken, hoeft deze niet 
meer op te doen binnen de opleiding. Indien een student reeds meerdere 
competenties bezit kan de opleiding worden aangepast aan de competenties 
die een student nog moet verwerven binnen de opleiding. 
Inzetten EVC bij opleidingen 

Een EVC-procedure kan breed ingezet worden binnen postinitiële 
professionele MBA’s, maar ook binnen andere opleidingen. In de voorgaande 
paragrafen is reeds aangehaald dat een EVC-procedure kan worden ingezet 
voor een aantal doeleinden, hier worden deze doeleinden nogmaals kort 
opgesomd: 
- EVC als summiere toelatingstoets 

Aan de hand van een doordachte EVC-procedure kan worden vastgesteld 
of de kandidaat voldoet aan de ingangseisen die de opleiding heeft 
gesteld; 
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- EVC als complete toelatingstoets 
Aan de hand van een doordachte en uitgebreide EVC-procedure kan 
worden vastgesteld of de kandidaat volledig voldoet aan alle ingangseisen 
die de opleiding heeft gesteld. Om een stormloop op de opleiding te 
voorkomen worden een aantal richtlijnen geformuleerd die een indicatie 
geven van de gewenste voorkennis die de kandidaat moet hebben; 
 

- EVC om deficiënties en/of vrijstellingen vast te stellen 
Aan de hand van een door de kandidaat aangeleverd portfolio en een 
goede assessment kan de opleiding bepalen of een student nog 
deficiënties moet wegwerken. Daarnaast kan bepaald worden of de 
student in aanmerking komt voor vrijstellingen van bepaalde delen van de 
opleiding; 

- EVC om maatwerk te leveren 
Een stap verder dan deficiënties en vrijstellingen is maatwerk. Als een 
opleiding in staat is om maatwerktrajecten aan te bieden, kan een EVC-
procedure zorgen voor een leerprogramma dat aan de student is 
aangepast. Een kortere studie, lagere kosten voor student en opleiding en 
efficiënter gebruik van beschikbare plekken bij de opleiding zijn het 
gevolg. 
 
De inzet van EVC zoals hierboven beschreven is meegenomen in de 

diepte-interviews die zijn afgenomen bij postinitiële professionele MBA’s. 

4.3.3. GMAT versus EVC 
De GMAT toetst of kandidaten geschikt worden bevonden voor een MBA-

programma aan de hand van hun analytisch vermogen, kritische blik en 
niveau van taalbeheersing. Deze gestandaardiseerde toets is in combinatie 
met eventuele aanvullende eisen en toetsen een voorwaarde voor toelating bij 
MBA-programma’s. 

Een EVC-procedure kan zo uitgebreid worden gemaakt als de opsteller 
daarvan zelf wil. In paragraaf 4.3.2 is al een voorbeeld gegeven van een 
dergelijke procedure, echter ligt de invulling daarvan bij de opleiding. Een 
EVC-procedure kan in het onderwijs worden ingezet als toelatingsassessment 
en als instrument om vrijstellingen en deficiënties te bepalen of zelfs 
maatwerk te leveren. 

In vergelijking met de GMAT is de EVC-procedure niet eenduidig gericht 
op het beoordelen van de kwaliteiten voor een MBA-opleiding. Echter kan een 
EVC-procedure (een deel van) de GMAT opnemen en uitbreiden naar eigen 
wens. Een EVC-procedure is erg flexibel en in theorie is het dan ook mogelijk 
deze procedure te gebruiken in de plaats van alle andere toelatingseisen en 
assessmentprocedures. Het enige dat een kandidaat voorafgaande aan de 
opleiding krijgt te weten is aan welke competenties hij moet voldoen (eisen), 
welke wegen tot deze competenties kunnen leiden (meetlat) en hoe de 
competenties kunnen worden aangetoond (zelfevaluatie). Eisen op het gebied 
van vooropleiding, taalniveau en werkervaring fungeren dan als leidraad 
(welke competenties moet een kandidaat hebben opgedaan), terwijl de EVC-
procedure als toelatingstoets fungeert. Een dergelijke procedure zou passen 
binnen het kader van het leven lang leren programma van de overheden van 
zowel Nederland als Vlaanderen. 
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Naast al deze positieve berichtgeving over EVC zitten er ook enkele 
haken en ogen aan een dergelijke procedure. Ten eerste is het ontwikkelen 
van een procedure erg duur. De kosten om een standaardprocedure te 
ontwikkelen en goede assessoren op te leiden kunnen het budget van een 
kleine opleiding overstijgen. Ten tweede kost het doorlopen van een EVC-
procedure erg veel tijd en energie. Zowel kandidaten, opleiding als 
assessoren moeten voldoende tijd ter beschikking hebben om een dergelijke 
procedure te laten plaatsvinden. Ten derde kan het ook erg omslachtig zijn; 
een kandidaat die voldoet aan de eisen die een opleiding op het moment stelt 
zou alsnog een hele procedure moeten doorlopen, terwijl daar eigenlijk geen 
aanleiding toe is. Echter is dit punt weerlegbaar doordat de student, waar 
mogelijk, maatwerk kan krijgen aangeboden als de opleiding een duidelijk 
beeld heeft van deze persoon. Ten vierde kan een kandidaat met een goed 
portfolio en een vlotte babbel gemakkelijk een assessment doorlopen, terwijl 
het best mogelijk is dat de kandidaat in praktijk niet competent genoeg is. 
Hiervoor zijn goede assessoren nodig om dergelijke kandidaten te kunnen 
herkennen. 

4.4. Marktwerking 
Opleidingen die mensen opleiden tot Master of Business Administration 

zijn erg in trek. Bedrijven blijven, ondanks de slechte economische situatie 
waarin Nederland en ook de rest van Europa verkeert12, geld investeren in 
hun werknemers om hen in leidinggevende functies te kunnen inzetten. Ook 
studenten die zelf voor de kosten voor hun MBA-opleiding moeten opdraven 
blijven zich aangetrokken voelen om een dergelijke opleiding te volgen. Zeker 
in tijden van economische teruggang is het vaak verstandig om een opleiding 
te gaan volgen, om er zo voor te zorgen dat je hoger gekwalificeerd bent als 
de economie bijtrekt en de vraag naar werknemers weer toeneemt. 

Ongeacht de economische situatie is het voor opleidingen van belang 
studenten aan te trekken. Vooral voor niet-bekostigde opleidingen is het erg 
belangrijk om de inkomsten op een dusdanig peil te houden dat de gemaakte 
kosten kunnen worden vergoed. Echter is dit niet de enige drijfveer: 
opleidingen in de commerciële markt willen ook winst maken, een zo goed 
mogelijk imago hebben en studenten afleveren waar het bedrijfsleven 
tevreden mee is. De markt waarin de MBA-opleidingen concurreren is de 
afgelopen jaren een stuk uitgebreid. Een MBA-opleiding kost op het moment 
tussen de €10.000 en €50.000 en het aanbod lijkt de laatste tijd steeds groter 
te worden. Om de kwaliteit te waarborgen moeten de opleidingen eerst door 
de NVAO geaccrediteerd worden alvorens zij door de overheid worden erkend 
en een, in Nederland en Vlaanderen, erkende graad mogen verlenen. De 
NVAO is, zoals bij iedere opleiding, erg scherp in de beoordeling van de 
kwaliteit ervan. 
Internationale erkenning 

Ook buiten de NVAO is het voor opleidingen mogelijk zich te laten 
erkennen, bijvoorbeeld via een accreditatie door de Association of MBA’s 
(AMBA), de European Quality Improvement System (EQUIS), de Association 
to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), de Foundation for 

                                            
12 Zie www.cbs.nl/NR/rdonlyres/7CCDE8E3-53D1-4573-8FA3-C3323EB5ED0E/0/pb09n038.pdf 
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organisatie zich niet hoeft aan te passen, maar dat een geschikt startmoment 
kan worden gevonden). De gehele marketingmix zorgt uiteindelijk ook voor 
het imago van de opleiding. 

Het element waar de marketingmix zich op richt is de doelgroep, “het deel 
van de markt waarop de organisatie zich richt en dat zij tot klant wil maken” 
(Verhage, 2004). De opleiding biedt aan haar doelgroep een dienst (een 
zinvolle MBA-opleiding) aan in ruil voor collegegeld. De potentiële groep 
afnemers van een deeltijd MBA-opleiding wordt bepaald aan de hand van een 
aantal criteria, namelijk: 
- Interesse: interesse om door te groeien naar een functie op MBA-niveau. 
- Leeftijd: tussen de 25 en 50 jaar. 
- Vooropleiding: minimaal afgeronde vooropleiding op bachelorniveau in het 

hoger onderwijs, vaak in de richting management, economie of recht. 
- Werkervaring: minimaal een aantal jaren relevante werkervaring op het 

niveau van de vooropleiding. 
- Werkzaam: werkzaam bij een organisatie, die (deels) de kosten van de 

opleiding op zich wil nemen. 
- Taalvaardigheid: kennis van de Nederlandse en/of Engelse taal op een 

bepaald niveau. 
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5. Onderzoek 

Voor het verkrijgen van de empirische gegevens in dit onderzoek is 
gebruik gemaakt van een aantal onderzoeksmethoden. In dit hoofdstuk 
worden deze methodes toegelicht. De eerste paragraaf bespreekt de 
onderzoeksmethode, de daaropvolgende paragrafen geven de verschillende 
interviews die zijn afgenomen. 

De verschillende interviews in combinatie met de achtergrondliteratuur en 
het documentenonderzoek hebben geleid tot de uiteindelijke conclusies en 
aanbevelingen in dit onderzoek. 

5.1. Onderzoeksmethode 
Het toelatingsbeleid van opleidingen op het gebied van werkervaring is 

een betrekkelijk grijs gebied. De ene opleiding vereist twee jaar, terwijl de 
andere vijf jaar als minimum hanteert. Om tot een zo goed en diepgaand 
mogelijk onderzoek te komen is er gekozen voor verschillende 
onderzoeksmethoden, bestaande uit literatuuronderzoek, documenten-
onderzoek en interviews. 

In het beginstadium van het onderzoek is diverse achtergrondliteratuur 
met betrekking tot postinitiële professionele masters, assessments, 
competenties en beleids(evaluatie) geanalyseerd. Aan de hand van deze 
literatuurstudie is vervolgens een basis gemaakt om de rest van het 
onderzoek op te zetten. 

Naast de literatuurstudie heeft een documentenonderzoek van diverse 
visitatierapporten van postinitiële professionele masters plaatsgevonden. Dit 
heeft ertoe heeft geleid dat er een duidelijk beeld is ontstaan betreffende het 
gebruik van werkervaring als toelatingseis bij deze masters. Dit 
documentenonderzoek heeft deel uit gemaakt van de stageopdracht die is 
uitgevoerd voor de NVAO. 

Verder hebben, ter voorbereiding op het onderzoek, expertinterviews 
plaatsgevonden. Deze expertinterviews zijn vooral gericht op de inrichting van 
assessmentprocedures om kandidaten en opleidingen aan elkaar te matchen. 
De expertinterviews zijn gehouden met verschillende experts op het gebied 
van EVC in Nederland en het hoger onderwijs en zijn omschreven in 
paragraaf 5.2. 

Gezien de omvang van de sector postinitiële professionele 
masteropleidingen, is het ondoenlijk om de hele sector te onderwerpen aan 
een onderzoek betreffende toelatingseisen. Omwille hiervan is de keuze 
gemaakt om slechts een enkel deelgebied te onderzoeken, namelijk de 
MBA’s. De keuze hiervoor is gebaseerd op het documentenonderzoek – de 
opleidingen moeten immers wel werkervaring vereisen – en interne interviews 
(in het vervolg: focusinterviews) met medewerkers van de NVAO. Deze 
medewerkers zijn gespecialiseerd in een bepaald deelgebied betreffende de 
postinitiële professionele masters. De focusinterviews hebben uiteindelijk 
geleid tot de keuze voor MBA-opleidingen. Een omschrijving van dit 
onderzoek komt in paragraaf 5.3 aan bod. 

Ten slotte, om te komen tot beantwoording van de vraagstelling en 
doelstelling, zijn diepte-interviews gehouden bij verschillende MBA-
opleidingen. Er is gekozen voor diepte-interviews omdat het hierbij mogelijk is 
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om informatie te achterhalen die niet naar boven komt door gebruik te maken 
van bijvoorbeeld enquêtes. Redenen en eisen achter het toelatingsbeleid zijn 
vaak niet op papier geformuleerd en spelen dikwijls in het hoofd van de 
persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding. De 
onduidelijkheid die heerst over het toelatingsbeleid, de manier waarop 
studenten hieraan worden getoetst en ongedocumenteerde redenen en eisen 
kunnen aan de hand van diepte-interviews naar boven worden gehaald. Een 
uitgebreidere omschrijving van dit onderzoek komt terug in paragraaf 5.4. 

5.2. Expertinterviews 
Deze paragraaf geeft een beschrijving van de expertinterviews die hebben 

plaatsgevonden. Om de verschillende onderwerpen die in deze thesis aan 
bod komen te kunnen uitdiepen en te voorzien van voorbeelden uit de praktijk 
is er gebruik gemaakt van interviews met verschillende experts uit het veld. 
Hieronder staat aangegeven welke personen zijn geïnterviewd. 
- Drs. R. Bormans (Ron), voorzitter college van bestuur Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen; 
- Mr. O.G. Brouwer (Olchert), voorzitter college van bestuur Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten, tevens voormalig vice-voorzitter NVAO; 
- Mw. Drs. L. Janssen (Lisa), opleidingsmanager Master Conflict 

Management, Schouten & Nelissen University; 
- Dr. R. Klarus (Ruud), Lector Ontwikkelen van Competenties op de 

Werkplek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, tevens auteur van 
diverse wetenschappelijke artikelen over EVC; 

- Dhr. P. Leushuis (Patrick), projectdirectie Leren & Werken, Ministerie van 
SZW en OCW, Kenniscentrum EVC; 

- Mevr. Drs. L.H.M. te Linteloo (Lucie), adviseur/ontwikkelaar EVC en 
onderwijs, Hogeschool van Amsterdam. 
 
De gesprekken met dhr. Bormans en dhr. Brouwer hebben vooral 

bijgedragen aan het beeldvormingsproces rondom professionele masters en 
de toegangseisen die daar worden gesteld. Het gesprek met – en tevens de 
literatuur van – dhr. Klarus heeft nuttige informatie opgeleverd omtrent het 
inzetten van EVC in het hoger onderwijs. Veel van zijn input is meegenomen 
in hoofdstuk 4. Dhr. Leushuis heeft een goed beeld gegeven van het motief 
van de overheid om EVC in te zetten, o.a. in het hoger onderwijs. De 
gesprekken met Mw. Janssen en Mw. Te Linteloo hebben een erg goede 
bijdrage geleverd aan de praktische inzet van EVC-procedures in het 
onderwijs, zoals ook te zien is in Figuur 4-1 en bijlage 4. 

De informatie die is geput uit de verschillende expertinterviews komt terug 
in de gehele thesis. Indien deze informatie specifiek uit één van de 
gesprekken naar voren is gekomen, is daarnaar verwezen in de tekst. 

5.3. Focusinterviews 
Naast de expertinterviews hebben er ook interne interviews bij de NVAO 

plaatsgevonden. Deze interviews hebben plaatsgevonden met verschillende 
beleidsmedewerkers van de NVAO aan de hand van een vragenlijst (zie 
bijlage 2). Door deze interviews, alsmede enkele expertinterviews uit de 
vorige paragraaf, is een keuze gemaakt voor de sector waarbinnen de 
uiteindelijke diepte-interviews zijn afgenomen. Hiermee is ook de populatie en 
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het onderwerp van deze thesis vastgesteld: de postinitiële professionele 
MBA’s. De term focusinterviews is dan ook afgeleid uit het feit dat deze 
interviews de focus voor het onderzoek hebben bepaald. 

5.3.1. Interviews 
In eerste instantie zijn vijf sectoren geselecteerd waarmee uiteindelijk de 

populatie van de diepte-interviews en daarmee het onderzoek is bepaald. De 
focusinterviews hebben plaatsgehad met medewerkers die 
accreditatieverzoeken afhandelen in deze sectoren binnen het postinitieel 
professioneel onderwijs. Hieronder de lijst van geïnterviewde medewerkers 
met bijbehorende sector. 
- Drs. H.X.M. Belmans (Rik), sector onderwijs; 
- Drs. G.H. Lansink (Ed) & Drs. J.W.M. Meijer (Jan Willem), sector 

bedrijfskunde; 
- Drs. H.H.A. Ponds (Henri), sector sociale studies; 
- Drs. N. Pronk (Niek), sector gezondheidszorg; 
- Mw. N. van San (Nancy), sector kunst. 

 
In deze interviews zijn vragen gesteld omtrent het toelatingsbeleid van de 

opleidingen in de betreffende sector. Met het afnemen van de focusinterviews 
is de situatieschets omtrent toelatingsbeleid bij de verschillende sectoren 
verduidelijkt. 

In de sector onderwijs is slechts bij de masters Leren & Innoveren 
werkervaring gebruikt in het toelatingsbeleid, maar gezien het beperkte aantal 
opleidingen Leren & Innoveren en het grote aantal opleidingen dat in 
accreditatieproces verkeert zou het moeilijk worden om hier voldoende 
interviews te kunnen afnemen. Eerstegraads lerarenopleidingen, die 
studenten opleiden tot leraar in het bovenbouw van havo en vwo en die aan 
vele verschillende instellingen worden aangeboden, vereisen geen 
werkervaring en vallen dus ook buiten het blikveld van dit onderzoek. 

De sociale sector betreft een aantal verschillende postinitiële 
professionele masters, zoals de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek en Social 
Work. Deze opleidingen worden, vanwege de aantoonbare maatschappelijke 
behoefte13, door de overheid bekostigd. Wat betreft het toelatingsbeleid is er 
weinig variatie tussen de opleidingen. Door dit gebrek aan variatie rijst de 
vraag of deze opleidingen wel geschikt zijn voor dit type onderzoek, waarbij 
het verschil in toelatingsbeleid centraal staat. 

Voorbeelden van postinitiële professionele masters in de gezondheidszorg 
zijn Advanced Nursing Practice en Physician Assistant. Bij beide opleidingen 
bestaat een duidelijke eis wat betreft werkervaring en is een duidelijke 
beroepsgroep (in ontwikkeling) die deze eisen landelijk vaststelt. Hierdoor is 
er maar weinig variatie wat betreft werkervaring en kunnen deze opleidingen 
en beroepsgroepen dan ook beter dienen als best practice of 
vergelijkingsmateriaal in plaats van doelgroep van het onderzoek. 

De kunstsector bevat naast voortgezette muziekopleidingen ook 
opleidingen als muziekprogrammering en kunsteducatie. Echter vereisen 
deze specifieke opleidingen geen werkervaring maar artistieke vaardigheden, 

                                            
13 Zie www.minocw.nl/documenten/36482a.pdf 
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ambitie of visie welke wordt getoetst aan de hand van een portfolio en/of 
gesprek. 

Als laatste de bedrijfskundige sector, waarbinnen accountants- en 
businessopleidingen vallen. De accountantsopleidingen hebben een duidelijke 
beroepsgroep, namelijk de Nederlandse Orde van Accountants-
Administratieconsulten (NOvAA), die eisen stelt aan de opleidingen en 
daarmee ook aan het toelatingsbeleid. Het beleid verschilt daarom niet veel 
van elkaar. Bij de businessopleidingen bestaan er diverse maatschappen die 
richting (willen) geven aan de invulling van de opleiding en het 
toelatingsbeleid, denk hierbij aan internationale accreditatieorganisaties en 
managersassociaties. Daarnaast is er veel diversiteit in het toelatingsbeleid 
en worden businessopleidingen aangeboden in vele soorten en maten. 

5.3.2. Focus 
Zoals al aangegeven aan het eind van de vorige paragraaf bestaat er veel 

verschil in toelatingsbeleid tussen de verschillende businessopleidingen. 
Daarnaast is het aanbod divers en zijn er verschillende maatschappen die 
zich bezighouden met de inhoud en de accreditatie van deze opleidingen (zie 
hiervoor ook paragraaf 4.4). 

Dat het verschil in toelatingsbeleid centraal zou staan in dit onderzoek 
stond al vast voordat de sector waarin dit onderzoek zou gaan plaatsvinden is 
vastgesteld. De businessopleidingen zijn daarbij zeker in aanmerking 
gekomen om de sector te worden waarbinnen het uiteindelijke onderzoek zou 
gaan plaatsvinden. Bij het afnemen van de verschillende focusinterviews en 
de gesprekken met experts is al vaak naar voren gekomen dat de 
businessopleidingen een interessante groep kunnen zijn, niet alleen vanwege 
hun diversiteit, maar ook vanwege het groeiende aanbod, de hoge 
collegegelden en de soms onduidelijke toelatingsprocedures die blijken uit de 
visitatierapporten. 

Nu businessopleidingen steeds meer worden aangeboden is het voor de 
NVAO en de opleidingen zelf ook zorg dat zij duidelijke doelstellingen met 
betrekking tot onderwijs en toelating gaan, of blijven, stellen. Een onderzoek 
naar het toelatingsbeleid van deze groep opleidingen kan daar goed bij 
helpen. 

De focus van dit onderzoek is door deze afwegingen komen te liggen bij 
de businessopleidingen. Dit zijn vaak zogenaamde MBA-opleidingen, maar dit 
kan ook een Master of International Business (MIB) zijn. In ieder geval zijn het 
postinitiële opleidingen die studenten opleiden tot manager binnen een groot 
aantal sectoren en organisaties. 

5.4. Diepte-interviews 
In deze paragraaf worden de diepte-interviews omschreven, welke 

hebben plaatsgevonden bij verschillende postinitiële professionele MBA’s in 
Nederland. De interviews zijn in de regel afgenomen bij een 
opleidingscoördinator, opleidingsmanager accreditatieverantwoordelijke of 
projectleider. Door het afnemen van de diepte-interviews is geprobeerd om te 
komen tot beantwoording van de onderzoeksvragen in hoofdstuk 2. Bij het 
afnemen van de interviews is gebruik gemaakt van een topiclijst. Deze 
topiclijst is opgezet aan de hand van het literatuur- en documentenonderzoek 
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alsmede de expert- en focusinterviews die zijn afgenomen. Een uitgebreidere 
verantwoording hiervan komt in de volgende paragraaf aan bod. 

5.4.1. Interviews 
Elementen die in de interviews naar voren komen zijn de opzet en 

achtergrond van de opleiding en deelnemers, de toelatingseisen en 
toelatingsprocedure, het gebruik en de inrichting van EVC-procedures, het 
gebruik van andersoortige procedures en (inter)nationale accreditatie. 

Voorafgaande aan het interview is informatie opgezocht zoals de naam 
van de opleiding, de vorm waarin deze wordt verzorgd, de studielast en duur 
van de opleiding en de kosten voor de student om de opleiding te volgen. 
Daarnaast is informatie opgezocht over de toelatingseisen en –procedure. 
Denk hierbij aan welk diploma wordt vereist, of er taaleisen worden gesteld 
en, uiteraard, in welke mate werkervaring een rol speelt in het 
toelatingsbeleid. Voor het bepalen van relevante informatie is gekeken naar 
de verschillende accreditatierapporten en informatiebrochures van de 
opleidingen in combinatie met de informatie uit hoofdstuk 4. 

Aan het begin van het interview is de opgezochte informatie van de 
opleiding voorgelegd aan de respondent ter verificatie, zodat de meest 
actuele gegevens op een heldere en snelle manier bekend werden. 
Aanvullend is er informatie gevraagd met betrekking tot het aantal 
aanmeldingen en toelatingen/afwijzingen bij de opleiding en of het collegegeld 
wordt voldaan door de student of zijn bedrijf. Uiteindelijk is er met betrekking 
tot informatie over de opleiding gevraagd naar start- en eindkwalificaties en of 
deze worden afgestemd met het werkveld. 

In het tweede gedeelte van het interview is geïnformeerd naar de 
toelatingseisen. Er is gevraagd naar de redenen achter deze toelatingseisen 
en gekeken of deze passen binnen de in paragraaf 4.1 opgestelde typologie. 
Extra aandacht is besteed aan de reden waarom er is gekozen voor een 
specifiek aantal jaren werkervaring. Na de redenering te hebben bevraagd is 
er gekeken naar de positieve en negatieve ervaringen met deze eisen van de 
opleiding en studenten, waarbij ook de bijstellingen van deze eisen in het 
verleden en de nabije toekomst is meegenomen. De reden voor het bijstellen 
van eisen kan immers een goed beeld geven waarom een opleiding een 
specifiek toelatingsbeleid voert. 

Het derde gedeelte van het interview beslaat de toelatingsassessment: 
het instrument waarmee de opleiding meet of studenten voldoen aan de 
toelatingseisen. Hierbij is de procedure gevraagd en de mate van 
standaardisering hiervan. Geprobeerd is te achterhalen of deze assessment 
geschikt is voor de doelgroep. Naast de standaardassessment is gevraagd of 
er ook een procedure bestaat waarbij de student kan worden toegelaten 
indien deze niet aan de gestelde eisen voldoet. De tevredenheid van zowel 
opleiding als studenten met deze procedures is bevraagd, alsmede de 
aansluiting van de assessment op het toelatingsbeleid. Deze vragen zijn 
gesteld om te kunnen antwoorden op de vragen die zijn gesteld in paragraaf 
3.3 met betrekking tot de doelbereiking en effectiviteit van het gevoerde 
toelatingsbeleid. 

Na deze toelatingsassessment is de opleiding gevraagd naar het gebruik 
van EVC-procedures, waarbij paragraaf 4.3.2 als leidraad is genomen. Indien 
gebruik is gemaakt van een EVC-procedure is gevraagd hoe deze is ingericht 



Toelatingsbeleid Professionele Masters of Business Administration 

 

36

en waarvoor deze wel/niet is gebruikt. Indien er geen gebruik is gemaakt van 
een EVC-procedure, dan is gevraagd waarom dit niet het geval is, of het in de 
toekomst zal worden ingezet en of de opleiding de mogelijkheden van een 
dergelijke procedure kent. Uiteindelijk is gevraagd of opleidingen heil zouden 
zien in een samenwerkingsverband met andere instellingen/opleidingen om 
een dergelijke procedure op te zetten of op elkaar af te stemmen. 

Na informatie over het gebruik van EVC is gevraagd naar het gebruik van 
een GMAT (zie paragraaf 4.3.1) en andere manieren van assessment. De 
beweegredenen van opleidingen om deze assessments in te zetten is de 
belangrijkste reden geweest om deze vragen mee te nemen in de interviews. 

Aan het eind van het interview is gevraagd naar de instanties die de 
opleiding ter accreditatie heeft aangeschreven. Indien een opleiding ook 
buiten de NVAO geaccrediteerd is (of zou willen worden), dan is gevraagd 
naar de reden hiervoor. Het in de markt zetten van de opleiding aan de hand 
van accreditatie is een belangrijk marketinginstrument (paragraaf 4.4). 

Ter afsluiting is nog gevraagd naar aanvullende informatie die nog 
bruikbaar zou kunnen zijn voor het onderzoek. Dit heeft vaak nog nuttige 
informatie opgeleverd aangezien respondenten hiermee nogmaals de 
mogelijkheid is geboden om bepaalde informatie omtrent toelating of 
accreditatie aan te vullen. Hoe al deze elementen zijn meegenomen is te zien 
in de topiclijst, die als bijlage in dit verslag is meegenomen (bijlage 3). 

Verder zijn alle interviews afgenomen op een voor de respondent 
vertrouwde locatie: een gespreksruimte of rustige kantine binnen het gebouw 
waar de opleiding ook wordt verzorgd of gecoördineerd.  

5.4.2. Populatie 
Er worden in Nederland vele verschillende MBA-opleidingen aangeboden. 

In deze paragraaf volgt een opsomming van de geselecteerde opleidingen 
voor dit onderzoek. 

Selectie van de opleidingen heeft plaatsgevonden aan de hand van 
enkele voorwaarden. Zo is in acht genomen dat: 
1. De opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO; 
2. De opleidingen binnen de categorie postinitiële professionele masters 

vallen, wat betekent dat zij worden aangeboden door een hbo-instelling; 
3. De opleidingen studenten opleiden tot een manager binnen een 

organisatie; 
4. De opleidingen op het moment van interviewen niet anderszins in 

aanraking zijn met de NVAO. Dit wil zeggen dat opleidingen niet in een 
bepaalde fase in het accreditatieproces verkeren of anderszins in contact 
zijn met de NVAO. 
 
Alleen opleidingen die geaccrediteerd zijn door de NVAO zijn 

meegenomen in het onderzoek. Dit is gedaan omdat er bij deze opleidingen 
kwalitatief vergelijkbare diploma’s worden uitgekeerd, waarmee de zekerheid 
is gewaarborgd dat het ook echt gaat om een professionele MBA. Omwille 
van de onafhankelijkheid van het onderzoek en de goede gang van zaken 
tussen opleidingen en NVAO, zijn alleen de opleidingen die aan 
bovenstaande criteria voldoen gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. 
Andere opleidingen zijn niet benaderd. 
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De gehele populatie geaccrediteerde postinitiële professionele MBA’s 
bestaat uit veertien opleidingen aan tien verschillende onderwijsinstellingen. 
Van de opleidingen zijn er acht geïnterviewd (57,1%) aan acht verschillende 
instellingen (80%). Van deze acht opleidingen worden er vier aangeboden 
door een particuliere instelling (hieronder aangeduid met een ‘p’) en vier door 
een bekostigde instelling (hieronder aangeduid met een ‘b’), zie paragraaf 1.2 
voor het verschil tussen deze twee instellingen. 

Het verschil tussen de uiteindelijk geïnterviewde opleidingen en het totale 
aanbod aan postinitiële professionele MBA’s is te verklaren vanuit het feit dat 
de niet geïnterviewde opleidingen in aanraking waren met de NVAO om hun 
opleidingen te laten accrediteren. 

De opleidingen die zijn meegenomen in dit onderzoek (zie ook bijlage 1): 
- Executive Master of Business Administration – Avans+ Hogeschool (p) te 

Hilvarenbeek; 
- Executive Master of Business Administration – Christelijke Hogeschool 

Windesheim (b) te Zwolle; 
- International Master of Business Administration – HES Consultancy BV 

(Hogeschool van Amsterdam) (p) te Amsterdam; 
- Master of International Business – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

(b) te Arnhem; 
- Master of Business Administration in EurAsian Business and 

Management – Hanzehogeschool Groningen (b) te Groningen; 
- Master of Business Administration in International Supply Chain 

Management – Saxion Hogeschool (b) te Enschede; 
- Master of Business Administration – Hogeschool NCOI (p) te Utrecht; 
- Master of Business Administration – Stichting LOI Hoger Onderwijs (p) te 

Leiderdorp. 
 
Naast de hierboven genoemde opleidingen zijn er, zoals genoemd, een 

zestal reeds bestaande postinitiële professionele MBA’s in accreditatieproces, 
maar er bestaan ook een hoop niet-geaccrediteerde opleidingen welke niet 
zijn meegenomen in het onderzoek. De afgelopen jaren zijn er ook nog eens 
negen postinitiële professionele MBA’s ingediend, maar afgewezen door de 
NVAO of ingetrokken door de instelling zelf. Daarnaast lopen er nog negen 
aanvragen voor postinitiële professionele MBA’s bij de NVAO, voor de helft 
zijn dit reeds bestaande opleidingen die opnieuw geaccrediteerd moeten 
worden, voor de andere helft aanvragen voor nieuwe opleidingen 
(zogenaamde ‘toets nieuwe opleidingen’ ofwel TNO’s). 
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6. Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de verschillende 
diepte-interviews die hebben plaatsgevonden bij acht opleidingen. Bij 
sommige passages zal worden verwezen naar de theoretische hoofdstukken 
of de expertinterviews. 

De opbouw van het resultatenhoofdstuk is gebaseerd op de topiclijst die is 
gebruikt bij de diepte-interviews (zie bijlage 3) en de indeling van de 
theoretische hoofdstukken (zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4). Om te beginnen 
zal een schets worden gegeven van de opleidingen en het profiel van de 
studenten. Daarna zal het toelatingsbeleid aan bod komen, gevolgd door de 
toetsingsprocedures waarin onder andere de GMAT aan bod komt. De 
daaropvolgende paragraaf bespreekt het gebruik van EVC. Als laatste wordt 
gesproken over de invloed van marktwerking op de opleiding, waarin onder 
andere de (internationale) accreditatie en het winstoogmerk aan bod komen. 

Een deel van de opleidingsinformatie en het toelatingsbeleid is ook terug 
te vinden in de tabel in bijlage 1. 

6.1. Opleidingsinformatie 
In totaal zijn acht postinitiële professionele businessopleidingen 

geïnterviewd die allen in de afgelopen jaren zijn geaccrediteerd door de 
NVAO. Zeven opleidingen worden op het moment al aangeboden, één 
opleiding gaat pas van start per september 2009. De vorm waarin de 
opleidingen worden aangeboden verschilt enigszins: vier worden enkel 
deeltijd of duaal aangeboden, één enkel voltijd, twee zowel deeltijd als voltijd 
en één opleiding, de MBA van de LOI, is gebaseerd op het principe 
afstandsonderwijs. Bij deze laatste onderwijsvorm heeft de student bijna geen 
contactmomenten, studeert thuis en communiceert voornamelijk via een 
digitale leeromgeving. Aangezien deze opleiding geen voltijdkarakter heeft zal 
er in deze thesis worden gesproken van een deeltijdopleiding. De Executive 
MBA van de Avans+ wordt aangemerkt als duaal, echter verschilt de inrichting 
hiervan niet met de deeltijdstudies, vandaar dat er in deze thesis ook zal 
worden gesproken van deeltijdonderwijs. 

Verder zijn er, zoals al eerder aangegeven, vier opleidingen die worden 
verzorgd door particuliere instellingen en vier opleidingen die worden verzorgd 
door bekostigde instellingen (zie paragraaf 1.2). 
Geschiedenis 

Van de opleidingen zijn er twee gestart voordat het bachelor-masterstelsel 
in 2003 werd ingevoerd. In eerste instantie werden deze opleidingen 
aangeboden via een U-bocht-constructie (in samenwerking met een Engelse 
universiteit, zie paragraaf 1.2), waarna ze in 2005 zijn geaccrediteerd door de 
NVAO. Vijf opleidingen zijn van start gegaan tussen 2003 en 2006, waarvan 
er twee in eerste instantie door de DVC (Dutch Validation Council, zie 
paragraaf 1.2) zijn geaccrediteerd en vervolgens door de NVAO. Twee andere 
opleidingen zijn niet-geaccrediteerd aan de slag gegaan om zich vervolgens 
een aantal jaren later door de NVAO te laten accrediteren. De laatste 
opleiding die is gestart tussen 2003 en 2006 is meteen bij aanvang (in 2006) 
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geaccrediteerd door de NVAO. De achtste opleiding is nog niet gestart, dit zal 
gebeuren in 2009. Deze opleiding is al wel geaccrediteerd door de NVAO. 

De reden die opleidingen aangeven om ongeaccrediteerd aan de slag te 
gaan is dat zij dan al enige ervaring kunnen opdoen met de inrichting van de 
studie voordat zij deze ter accreditatie voorleggen aan de NVAO. Bij 
particuliere instellingen wordt dit tevens gedaan uit winstoogpunt: een 
opleiding die van start is kan immers geld opbrengen. 
Studielast 

De opleidingen hebben een studielast die varieert van 60 EC14 tot 120 EC. 
Vier opleidingen hebben een studielast van ongeveer 60 EC, twee 
opleidingen van 90 EC en twee opleidingen van 120 EC. De duur van de 
voltijdopleidingen varieert van twaalf tot achttien maanden, de 
deeltijdopleidingen duren tussen de 20 en 30 maanden. Van de studenten 
wordt verwacht dat zij ongeveer 20 uur per week vrij maken om aan hun 
studie te besteden. 

Het is vreemd om te zien dat de studielast bij sommige opleidingen veel 
hoger is, terwijl de doorlooptijd en het aantal uren dat studenten aan hun 
studie besteden niet (evenredig) hoger is. Het is de vraag of studenten 
hierdoor denken dat de studie die zij (willen) volgen zwaarder is of dat deze 
studie hierdoor hoger in aanzien staat. Dit laatste lijkt niet het geval, uit de 
interviews blijkt namelijk geen verband tussen het aantal aanmeldingen en het 
aantal studiepunten. Wel lijkt er een negatief verband te zijn tussen de hoogte 
van het collegegeld en het aantal studiepunten, met uitzondering van de MBA 
in International Supply Chain Management van de Saxion. Een verklaring 
hiervoor is niet voorhanden. 
Voertaal 

De taal waarin de opleidingen worden verzorgd verschilt ook. De twee 
voltijdopleidingen zijn bijvoorbeeld Engelstalig en bij de deeltijdopleidingen 
verschilt de taal van Nederlands of Engels, tot een combinatie van Engels en 
Duits. In totaal zijn er vier opleidingen die aangeven een internationale master 
te zijn en internationale studenten aantrekken, deze worden dan ook allemaal 
verzorgd in een andere taal dan de Nederlandse en vereisen dat een student 
voldoende kennis heeft van de voertaal van de opleiding. 
Kwalificaties 

De eindkwalificaties van de opleidingen, waarmee wordt aangeduid welke 
kwalificaties een afgestudeerde student bezit, zijn allemaal helder 
geformuleerd in accreditatierapporten in de vorm van competenties en/of 
leerdoelen. Met betrekking tot startkwalificaties, waarmee wordt aangeduid 
welke kwalificaties een student moet bezitten aan het begin van de opleiding, 
geven alle opleidingen aan dat zij deze hebben afgestemd met het werkveld. 
Dit gebeurt in de vorm van een arbeidsmarktonderzoek, een adviescommissie 
en/of direct contact met het werkveld. Slechts één opleiding heeft geen 
adviescommissie waarmee periodiek wordt overlegd over de invulling van de 
opleiding. De overige opleidingen hebben dit wel in de vorm van een 
werkveldadviescommissie of raad van advies. 

                                            
14 EC staat voor European Credit, oftewel studiepunt. EC wordt vaak verward met ECTS, dat 
staat voor European Credit Transfer System, het Europese puntensysteem dat is opgezet bij 
de invoering van het bachelor-masterstelsel en zorgt voor de toekenning van de EC’s. 
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6.2. Toelatingsbeleid 
De opleidingen hebben allen een soortgelijk toelatingsbeleid, er wordt 

namelijk een bachelordiploma, een aantal jaren werkervaring en voldoende 
motivatie om te beginnen aan de opleiding verlangd. Aanvullend worden er 
nog eisen gesteld met betrekking tot het hebben van een werkplek, kennis 
van de Duitse of Engelse taal, een bepaalde GMAT-score en/of voldoende 
referenties. In deze paragraaf wordt aangegeven welke toelatingseisen de 
opleidingen stellen en de redenering die hierachter schuil gaat. 
Vooropleiding 

Alle opleidingen vereisen een bachelordiploma (hbo of wo) alvorens zij 
studenten toelaten. Vijf opleidingen hebben een specifieke voorkeur of eis 
gesteld met betrekking tot de richting waarin dit bachelordiploma moet zijn 
behaald, namelijk economie of bedrijfskunde. Eén van de opleidingen geeft 
zelfs aan alleen studenten met een professionele (hbo) bachelor te willen 
aannemen. De drie overige opleidingen geven geen specifieke voorkeur aan 
wat betreft het vereiste diploma en zijn toegankelijk voor studenten met elk 
willekeurig bachelordiploma. 

Sommige opleidingen bieden de mogelijkheid studenten toe te laten die 
niet aan de vooropleidingseisen voldoen, hierover meer in paragraaf 6.3. 
Taal 

De opleidingen die in een andere taal dan het Nederlands worden 
verzorgd vereisen dat de kandidaat kan bewijzen voldoende kennis te hebben 
van de voertaal van de opleiding: Engels en/of Duits. Dit kan door een 
bacheloropleiding of -scriptie te hebben afgerond in de betreffende taal of 
door een bepaalde score te hebben behaald op een taaltoets, bijvoorbeeld de 
TOEFL- of IELTS-toets15. 
GMAT 

De GMAT (Graduate Management Admission Test, zie paragraaf 4.3.1), 
een toets speciaal ingericht voor toelating tot MBA-opleidingen, wordt maar 
weinig gebruikt bij de ondervraagde opleidingen. Zes opleidingen gebruiken 
de GMAT niet, van de overige twee opleidingen gebruikt er één de GMAT 
voor toelating van buitenlandse studenten. De andere opleiding geeft aan de 
GMAT vanaf 2010 te gaan gebruiken. 

Met betrekking tot de GMAT geven twee opleidingen aan de toets niet te 
kennen. Ook geeft één opleiding aan dat de toets niet past binnen het 
opleidingsconcept, een ander zegt dat de waarde van een GMAT maar 
relatief is en dat deze vooral wordt gebruikt binnen universitaire MBA’s. Dit is 
nou juist de reden voor de International MBA aan de HES/HvA om wel aan de 
slag te gaan met de GMAT vanaf 2010: de opleiding wil zich positioneren 
tussen de universitaire (wo) en professionele (hbo) MBA’s. De enige opleiding 
die de GMAT op het moment al gebruikt, de International Business Master 
aan de HAN, gebruikt deze alleen bij toelating van buitenlandse studenten. Dit 
om een extra controle te hebben naast het, soms onbekende, diploma. Het is 
een interessante waarneming dat de enige opleiding die geen MBA-titel 
verstrekt wel een GMAT gebruikt voor toelating. 

                                            
15 Een TOEFL- en IELTS-toets is een standaardtoets waarmee de Engelse taalvaardigheid 
van een kandidaat wordt gemeten. 
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Eén opleiding geeft een wel erg afwijkende reden om niet met een GMAT 
aan de slag te gaan, namelijk de fraudegevoeligheid hiervan. De EurAsian 
MBA aan de Hanze Hogeschool geeft aan dat studenten speciale trainingen 
kunnen volgen waarmee zij als het ware verzekerd worden van een hoge 
GMAT-score, dit gebeurt volgens de respondent vooral in Aziatische landen. 
Werkervaring 

De vereiste werkervaring verschilt per opleiding en varieert tussen de één 
en vijf jaar. Het lijkt erop dat deeltijdopleidingen een hoger minimum aantal 
jaren werkervaring vereisen dan voltijdopleidingen, met uitzondering van de 
voltijdopleiding International Business aan de HAN. Bij de deeltijdopleidingen 
varieert het minimum aantal jaren werkervaring van twee tot vijf jaar, bij 
voltijdopleidingen van twee tot drie jaar en de opleiding aan de HAN vereist, in 
zowel haar voltijd- als deeltijdvariant, slechts één jaar. 

Alle opleidingen geven aan dat werkervaring van een bepaald niveau of in 
een bepaalde functie moet zijn opgedaan: er is overal sprake van relevante 
werkervaring. Denk hierbij aan managementfuncties op strategisch of tactisch 
niveau of een positie als leidinggevende binnen een organisatie. Het is echter 
de vraag of een werknemer dit niveau bereikt na slechts één jaar 
werkervaring, wat de minimumeis is voor de International Business Master 
aan de HAN. 

Over de herkomst van deze eisen verschillen de opleidingen. Vier 
opleidingen geven aan dat ze bij het opstellen van de werkervaringeis hebben 
gekeken naar andere, soortgelijke opleidingen. De opleidingen die voor 2003 
zijn gestart geven dit niet aan. Vijf opleidingen16 geven aan dat de eisen die zij 
hebben gesteld nodig waren voor accreditatie door de NVAO of dat deze 
eisen horen bij een professionele master. Drie opleidingen geven aan dat ze 
het zelf erg belangrijk vinden om juist deze eisen te stellen. Een enkele 
opleiding geeft aan dat de eisen zijn opgesteld in samenspraak met een 
partner of een inschatting hebben gemaakt wanneer een gemiddeld individu 
in een leidinggevende positie terecht komt en dus interesse zal tonen in een 
MBA. 

Er zijn diverse redenen om werkervaring te vereisen voordat studenten 
worden toegelaten. Er is geen opleiding die aangeeft geen werkervaring te 
vereisen, echter geven twee opleiding aan dat er vanuit studenten wel vraag 
is naar een MBA-opleiding zonder werkervaringeis. De twee ‘populairste’ 
redenen om werkervaring te eisen zijn het concept action learning dat in een 
opleiding wordt gebruikt (zie paragraaf 4.2) en de doelgroep die de opleiding 
voor ogen heeft (beide redenen worden door zes opleidingen aangegeven). 
Vijf opleidingen geven aan dat de ervaring die studenten hebben opgedaan in 
het werkveld van belang zijn om mee te nemen en in te brengen in de 
opleiding. Vier opleidingen geven op hun beurt als reden dat studenten een 
zeker niveau moeten hebben alvorens zij iets kunnen opsteken van de 
opleiding. Als laatste zijn er nog twee opleidingen die een gemêleerde groep 
studenten willen aantrekken en specifiek beleid voeren om ervoor te zorgen 
dat de groep studenten zo gevarieerd mogelijk is. In deze gemêleerde groep 
leren studenten van elkaars verschillende werkvelden en posities binnen een 
organisatie. 

                                            
16 De opleidingen van de HES/HvA, NCOI, Hanze Hogeschool, Saxion en Windesheim. 
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In de interviews is de opleidingen ook gevraagd naar de reden waarom zij 
specifiek dat aantal jaren werkervaring eisen zoals is opgenomen in het 
toelatingsbeleid. Drie opleidingen geven aan dat dit past bij de ontwikkeling 
van persoonlijk leiderschap en effectiviteit van de student, twee opleidingen 
geven aan dat studenten anders het masterniveau niet aankunnen en twee 
andere opleidingen geven aan dat studenten op deze leeftijd toe zijn aan een 
carrièrestap. Een andere reden die wordt genoemd is dat studenten niet te 
weinig, maar zeker ook niet te veel, werkervaring moeten hebben en dat zij 
niet te oud mogen zijn (vaak tussen de 25 en 30 jaar oud). De Executive 
MBA’s richten zich juist meer op een wat ouder publiek (tussen de 30 en 35 
jaar oud). Een enkele opleiding geeft aan dat de NVAO twee jaar 
werkervaring te kort vindt, vandaar dat men de eis op vijf jaar heeft gesteld, 
waarvan één jaar managementervaring. Het is vreemd te horen dat een 
opleiding dit aangeeft, aangezien de NVAO daarover geen duidelijk standpunt 
lijkt in te nemen. 

Het is opvallend dat opleidingen die minder werkervaring vereisen, 
duidelijkere eisen stellen wat betreft diploma-eisen. Uit de acht interviews 
blijkt namelijk dat de opleidingen met de laagste eisen wat betreft 
werkervaring studenten alleen toelaten als zij een vooropleiding hebben 
gevolgd in de richting economie of bedrijfskunde. De opleidingen die hogere 
eisen stellen wat betreft werkervaring laten studenten toe met willekeurig welk 
bachelordiploma. 
Werkplek 

Naast werkervaring vereist een aantal opleidingen ook een werkplek. Alle 
deeltijdopleidingen vereisen van studenten dat zij een werkplek tot hun 
beschikking hebben waarin zij de in de opleiding opgedane kennis kunnen 
toepassen in de praktijk. Dit heeft betrekking op de leermethode (zie 
paragraaf 4.2) die deze opleidingen hanteren, namelijk action learning. De 
voltijdopleidingen vereisen juist van de student dat deze geen (fulltime) 
werkplek heeft. Een voltijdopleiding is namelijk al fulltime en een baan kan 
ertoe leiden dat de student niet genoeg tijd kan besteden aan zijn studie. 
Ervaring met eisen 

De ervaringen van de opleidingen met de eisen die zij stellen zijn over het 
algemeen positief. De eis van werkervaring is bij twee opleidingen dan ook 
niet echt een harde eis; bij twijfel kan een intakeprocedure er alsnog voor 
zorgen dat een kandidaat wordt toegelaten. Opleidingen laten echter geen 
studenten toe zonder werkervaring of studenten met significant minder 
werkervaring dan de eis die de opleiding stelt. Vier opleidingen geven wel aan 
dat meer werkervaring ervoor zorgt dat de opleiding waardevoller is voor de 
student: het doel van de opleiding sluit dan beter aan bij het doel van de 
student. 

Eén internationaal gerichte opleiding geeft aan dat zij toelatingsverzoeken 
binnen een week probeert af te handelen, wat studenten snel duidelijkheid 
verschaft en de opleiding aantrekkelijker maakt. Een andere opleiding geeft 
aan dat een betere selectie voor de poort ervoor zorgt dat er minder uitval 
binnen de opleiding optreedt. 

Negatieve ervaringen met de eisen bestaan ook; twee opleidingen geven 
aan dat zij een geschikte kandidaat met genoeg ervaring en potentie, maar 
zonder diploma, niet kunnen toelaten. Een tweetal opleidingen geeft aan dat 
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studenten sneller kiezen voor een businessmaster aan een universiteit waarbij 
werkervaring geen vereiste is en die tevens minder kost. Drie opleidingen 
geven aan dat de werkervaringeis zorgt voor minder deelnemers, zij beseffen 
wel dat dat de kwaliteit van de opleiding ten goede komt, maar toch zorgt dit 
ervoor dat er minder geld wordt verdiend. Verder wordt aangegeven dat 
kandidaten het soms niet eens zijn met de gestelde eisen, omdat de definitie 
van werkervaring nogal diffuus is. 
Bijstelling eisen 

Bij zes van de acht geïnterviewde opleidingen wordt desgevraagd 
aangegeven dat er (nog) geen bijstellingen hebben plaatsgevonden 
betreffende de toelatingseisen. Twee opleidingen geven aan dat er omwille 
van accreditatie werkervaring is toegevoegd aan de toelatingseisen. Bij 
slechts één andere opleiding is de werkervaringeis verhoogd van vier naar vijf 
jaar omdat de onderwijsinstelling dit graag wilde. 
Aansluiting eisen bij opleiding 

Alle opleidingen geven tijdens het interview aan dat zij tevreden zijn met 
de aansluiting van de toelatingseisen bij de doelstelling van de opleiding. Er 
wordt aangegeven dat de studenten hierdoor van elkaar leren, dat dit de 
haalbaarheid van de opleiding ten goede komt, dat het zorgt voor een goede 
balans tussen leerdoelen en toelatingseisen en dat de eis zorgt voor een 
ultieme mix van studenten. Er wordt wel aangegeven dat sommige studenten 
afvallen omdat zij toch niet de geschikte vooropleiding hebben afgerond of 
omdat zij in tijdnood komen te zitten door hun werk. 

Over het algemeen zijn alle opleidingen tevreden, echter lijkt het erop dat 
de MBA-opleiding van de LOI veel kandidaten niet kan toelaten omdat zij niet 
het vereiste diploma hebben behaald: deze opleiding trekt veel kandidaten 
aan die wel voldoende werkervaring, potentie en motivatie hebben, maar 
louter worden afgewezen vanwege een missend diploma. 

Verder geven twee opleidingen aan dat de eisen zijn afgesteld op de 
doelgroep die zij voor ogen hebben voor de specifieke MBA. Indien studenten 
meer of minder ervaring hebben dan kunnen zij bijvoorbeeld terecht bij een 
Young MBA of Executive MBA, die zich weer richt op een andere doelgroep. 
Vrijstellingen 

Het laatste punt binnen de paragraaf toelatingsbeleid is het gebruik van 
vrijstellingen. Misschien is het vreemd om vrijstellingen mee te nemen in deze 
paragraaf, maar aangezien vrijstellingen ook binnen de geschetste typologie 
van paragraaf 4.1 is weergegeven, zijn deze hier ook meegenomen. 

De geïnterviewde opleidingen reiken maar mondjesmaat vrijstellingen uit. 
Slechts één opleiding, de MBA van de LOI, geeft vrijstellingen op basis van 
diploma’s en/of werkervaring. Drie opleidingen geven aan dat het mogelijk is 
dat studenten voor een enkele module vrijstelling kunnen krijgen, twee andere 
opleidingen stellen dat het in theorie mogelijk is om vrijstellingen te krijgen, 
maar dat deze niet of nauwelijks worden gegeven. Het geven van 
vrijstellingen gebeurt altijd in samenspraak met een opleidingsinhoudelijke 
verantwoordelijke. Bij de overige opleidingen worden geen vrijstellingen 
verleend. 

De reden voor de terughoudendheid van de opleidingen is bijna altijd het 
concept van de opleiding: studenten moeten deel uitmaken van de opleiding 
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en zorgen voor interactie en kennisuitwisseling met medestudenten, 
gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk. Studenten die verderop in de 
opleiding instromen of niet participeren aan een deel van de opleiding zorgen 
ervoor dat het opleidingsconcept wordt verstoord: participatie van de student 
staat voorop. Verder geven opleidingen aan dat de MBA vaak te kort is om 
vrijstellingen te verlenen, dit past meer binnen een bacheloropleiding. 

6.3. Toelatingsprocedure 
In deze paragraaf komen de verschillende toetsingsprocedures aan bod 

waarmee wordt bepaald of studenten worden toegelaten. Indien studenten 
niet voldoen aan de gestelde voorwaarden is het soms ook mogelijk om een 
alternatieve procedure te doorlopen, welke in het tweede gedeelte van deze 
paragraaf is meegenomen. 
Procedures 

De toelatingsprocedure van iedere geïnterviewde opleiding bestaat ten 
minste uit het aanleveren van een curriculum vitae (cv), behaalde diploma’s, 
bewijs van werkervaring aan de hand van een functieprofiel en een motivatie 
om deel te nemen aan de specifieke opleiding. 

Met uitzondering van de LOI, die een MBA volgens het principe van 
afstandsonderwijs aanbiedt, hebben alle opleidingen op kantoor of per 
telefoon contact met een kandidaat voordat deze wordt toegelaten tot de 
opleiding (de zogenaamde intake). De LOI geeft aan dat het contact 
schriftelijk verloopt aangezien dat beter past bij haar kandidaten, welke 
immers bewust kiezen voor afstandsonderwijs. Bij twijfels neemt de LOI 
alsnog contact op met de betreffende kandidaat. De opleidingen die zich 
richten op internationale studenten nemen de intake zoveel mogelijk 
schriftelijk en telefonisch af. De overige opleidingen zorgen ervoor dat zij de 
kandidaten ook daadwerkelijk zien voordat zij worden toegelaten. 

Vier van de acht opleidingen voeren allereerst een gesprek met 
geïnteresseerden, waarna deze kan besluiten toelating te doen voor de 
opleiding. Drie opleidingen hebben pas later in de toelatingsprocedure contact 
met de kandidaat, deze moet namelijk eerst relevante gegevens zoals cv, 
diploma’s en eventueel motivatie aanleveren alvorens de opleiding besluit of 
de kandidaat ook daadwerkelijk op gesprek mag komen. 

De minst uitgebreide procedure lijkt plaats te vinden bij de International 
Business Master aan de HAN. In acht genomen dat deze opleiding ook geen 
MBA-titel verstrekt, lijkt deze procedure het minst intensief en stelt de 
opleiding ook de laagste eisen wat betreft werkervaring (slechts één jaar). De 
andere opleidingen hebben allen een uitgebreidere procedure, waarbij opvalt 
dat een drietal opleidingen de procedure ook gebruikt om het studiepad van 
de student te bepalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Persoonlijk 
Ontwikkelingsadvies (POA) van de Executive MBA aan de Avans+. 

Wat opvalt is dat de opleidingen aangeven dat kandidaten over het 
algemeen goed voorbereid en geïnformeerd zijn voordat zij een gesprek 
aangaan met een opleiding. Kandidaten die zich niet goed hebben voorbereid 
worden vaak niet toegelaten of kiezen er na een informatiegesprek voor om 
de specifieke opleiding toch niet te volgen. Er vindt dus al in een vroeg 
stadium een schifting plaats op basis van voorbereiding en interesse van een 
kandidaat. Door gebruik te maken van uitgebreide procedures geven 
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opleidingen aan veel informatie over de student in te winnen, die zij weer 
kunnen gebruiken in de opleiding. 
Alternatieve procedures 

Bij een zestal opleidingen bestaat voor kandidaten de mogelijkheid om in 
te stromen indien zij niet voldoen aan de gestelde eisen, hiervoor zijn 
verschillende procedures ingericht. De twee opleidingen die hiervoor geen 
procedure hebben zijn bezig met de ontwikkeling daarvan. 

De zes opleidingen bieden allen eigen alternatieve procedures aan, zo 
geven twee opleidingen aan dat zij een pre-mastertraject aanbieden waarmee 
de kandidaat binnen een half jaar alsnog kan worden toegelaten tot de 
master. Een andere opleiding geeft aan dat de kandidaat een verzoek tot 
toelating kan doen via de examencommissie. Het schrijven van een 
ondernemingsplan om zo je competenties aan te tonen behoort ook tot een 
van de mogelijkheden. Een wellicht controversiële manier om een kandidaat 
een alternatief te bieden is door hem tijdens het eerste semester de 
deficiënties te laten wegwerken, echter werkt dit volgens de Saxion prima. De 
EurAsian MBA aan de Hanze Hogeschool neemt bij twijfel telefonisch contact 
op met de kandidaat. 

6.4. Gebruik van EVC 
In elk interview is de respondent gevraagd of de opleiding gebruik maakt 

van EVC (Erkenning Verworven Competenties, zie paragraaf 4.3.2). In de 
voorbereiding op deze interviews zijn een groot aantal vragen genoteerd die 
aan de opleidingen zouden kunnen worden voorgelegd. Tijdens de interviews 
is er echter niet zo diep ingegaan op het gebruik van EVC voor de 
verschillende doeleinden, zoals toelating en maatwerk, of op de inrichting van 
deze EVC-procedure bij de opleiding. De reden hiervoor is terughoudendheid 
van opleidingen om EVC in te zetten: ze zijn huiverig om EVC in te zetten op 
hbo+17 niveau (het niveau van een professionele master) en delen niet graag 
vrijstellingen uit. 

Op dat eerste punt is vooralsnog weinig aan te merken; opleidingen zijn 
nog afwachtend wat betreft EVC en proberen dit liever eerst uit bij opleidingen 
van lager niveau. Het tweede punt, wat betreft vrijstellingen, is wel vreemd om 
te horen: vier opleidingen geven aan dat EVC voor hen gelijk staat aan het 
verlenen van vrijstellingen (waarover in de vorige paragraaf al te lezen is dat 
opleidingen deze niet graag uitdelen). Het inzetten van EVC voor toelating of 
maatwerk is niet of nauwelijks ter sprake gekomen bij deze opleidingen, terwijl 
een goede EVC-procedure daartoe wel de mogelijkheid biedt. 

Zeven van de acht opleidingen geven aan dat zij EVC (nog) niet inzetten 
bij hun professionele master, maar dat dit binnen de onderwijsinstelling wel al 
op lager niveau gebeurt. Eén opleiding, de Executive MBA aan de Avans+, 
maakt wel gebruik van EVC. Zij geeft aan dat het in de praktijk nog nooit is 
voorgekomen dat studenten zonder bachelordiploma worden toegelaten op 
basis van EVC, maar dat dit in theorie mogelijk is. Het expertinterview dat 
heeft plaatsgevonden met mevr. Drs. L. Janssen van de professionele master 
Conflictmanagement van Schouten & Nelissen University, laat zien dat er wel 

                                            
17 Hbo+ niveau wordt door opleidingen gebruikt om een niveau aan te geven dat boven dat 
van een hbo-bacheloropleiding ligt. Het gaat hier dus in feite over het niveau van een 
professionele (hbo) master. 
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masteropleidingen zijn waarbij EVC wordt ingezet en waarbij kandidaten 
kunnen worden toegelaten indien zij niet aan alle vereisten voldoen en/of 
vrijstellingen kunnen krijgen indien zij denken hiervoor in aanmerking te 
komen (deze procedure is schematisch weergegeven in bijlage 4). 

Twee opleidingen geven aan dat zij EVC niet inzetten door de hoge 
kosten die een dergelijke procedure met zich mee brengt. Twee andere 
opleidingen geven aan dat er geen vraag naar is vanuit studenten, waarbij 
één opleiding zich afvraagt of een student wel toelaatbaar moet zijn indien 
deze geen bachelordiploma heeft behaald. Eén opleiding geeft aan dat EVC 
praktisch gezien niet haalbaar is vanwege de internationale oriëntatie en 
opzet van de opleiding. 

 Opleidingen geven een tweetal redenen waarom EVC wel zou kunnen 
worden ingezet binnen hun opleiding, namelijk dat studenten competenties 
die zij reeds bezitten niet nogmaals hoeven op te doen en dat kandidaten 
zonder diploma kunnen bewijzen dat zij niet onderdoen voor kandidaten met 
een diploma (en dus kunnen worden toegelaten). Ook geven alle acht 
opleidingen aan dat er binnen de onderwijsinstelling of in hun omgeving wel 
een EVC-centrum te vinden is dat vaardig is, of kan zijn, om een EVC-
procedure in te richten voor de professionele master. Echter wordt wel 
aangegeven dat de beoordeling op een dergelijk hoog niveau erg lastig kan 
zijn. Het lijkt er dus wel op dat er plaats is voor EVC binnen een aantal van de 
opleidingen, echter is er nog veel werk aan de winkel. 

6.5. Marktwerking 
Marktwerking speelt een bijzondere rol bij de MBA-opleidingen, zoals al 

aangegeven in paragraaf 4.4. In die paragraaf is ook aangegeven dat de 
economische crisis geen grote invloed lijkt te hebben op het aantal 
aanmeldingen bij MBA-opleidingen, echter geven sommige opleidingen aan 
wel in de problemen te zitten, o.a. door de economische crisis. 
Product 

In dit onderzoek zijn verschillende MBA’s opgenomen. Zo zijn er twee 
Nederlandstalige Executive MBA’s, die zicht richten op de meer ervaren 
managers. Vier opleidingen richten zich op internationale studenten, waarvan 
er drie daadwerkelijk een MBA-diploma uitkeren, terwijl er één ‘slechts’ een 
Master of International Business diploma uitkeert. Eén van de internationale 
opleidingen, International Supply Chain Management van Saxion, richt zich 
specifiek op het opleiden van managers binnen logistieke bedrijfsprocessen. 
De twee overgebleven instellingen in dit onderzoek bieden bekostigde MBA’s 
aan, waarbij de LOI een MBA aanbiedt op basis van afstandsonderwijs en de 
NCOI één die op diverse plekken in Nederland kan worden gevolgd. 

Als er wordt gekeken naar de verschillende eigenschappen van de MBA’s 
in vergelijking met het aantal deelnemers dan valt het volgende op. 

Van de twee Executive MBA’s lijkt die aan de Avans+ het er het beste van 
af te brengen. Deze opleiding, die nog relatief nieuw is en onlangs door de 
NVAO is geaccrediteerd, wordt aangeboden door een particuliere instelling en 
stelt de hoogste eis wat betreft werkervaring, namelijk vijf jaar. De opleiding is 
verreweg het duurst van allemaal, maar op het moment zijn er toch ongeveer 
honderd studenten die de opleiding volgen. De andere Executive MBA, 
aangeboden door Windesheim, heeft de langste historie van alle opleidingen. 
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De werkervaringeis is lager dan bij de Executive MBA van Avans+ en ook het 
collegegeld is €5000 lager. Deze opleiding doet het aardig met ongeveer 18 
studenten per jaar, maar het lijkt erop dat deze bekostigde instelling zich 
minder in de markt gooit dan de opleiding van de Avans+. Opvallend is dat 
beide Executive MBA’s in het Nederlands worden verzorgd en zich daarmee 
puur richten op managers in Nederland. 

De vier internationale businessopleidingen richten zich op een grotere 
doelgroep, namelijk zowel Nederlandse als buitenlandse studenten. De 
International Business Master van de HAN en de International MBA van de 
HES/HvA worden beiden zowel deeltijd als voltijd aangeboden. Beide 
varianten van de master aan de HAN kampen met een klein aantal 
aanmeldingen, terwijl dit bij de HES/HvA vooral voor de voltijdvariant geldt en 
volgens de respondent te wijten is aan de economische crisis. Bij de HAN is 
het lage aantal aanmeldingen interessant om te zien, aangezien de opleiding 
even ‘goedkoop’ is als de opleiding van de LOI, die aangeeft geen moeite te 
hebben met het vinden van kandidaten. De master van de HES/HvA, maar 
ook andere programma’s, zoals die van de LOI, richten zich veel meer op de 
professional uit het bedrijfsleven, waarbij een opleiding tot manager erg in trek 
is. De HAN-master richt zich veel meer op recent afgestudeerden met één of 
twee jaar werkervaring. Het lijkt er tevens op dat de MBA-titel meer 
aanspreekt dan de titel Master of International Business. Als er wordt gekeken 
naar de curricula van de masters van de HAN en de HES/HvA dan zijn er 
duidelijke overeenkomsten. 

De andere twee internationale masters lijken ook problemen te hebben 
met het aantrekken van studenten, hiervan werkt één master, de EurAsian 
MBA van de Hanze, samen met een universiteit in Peking (China) en de 
ander, de MBA in International Supply Chain Management van Saxion, met 
twee Duitse universiteiten. De EurAsian MBA is een voltijd MBA die studenten 
deels in Nederland en deels in Peking laat studeren, echter lijkt het moeilijk 
studenten te vinden met drie tot vijf jaar werkervaring, die ‘even’ zestien 
maanden stoppen met werken om een voltijd master te gaan volgen, die zij 
overwegend zelf moeten bekostigen. Er wordt aangegeven dat Chinese 
studenten wel erg geïnteresseerd zijn, maar dat de Engelse taalvaardigheid 
nogal eens voor problemen zorgt. Toch heeft een marktonderzoek, uitgevoerd 
door de Hanze Hogeschool, uitgewezen dat er wel degelijk vraag is naar de 
EurAsian MBA: het duurt gewoon even voordat de opleiding in de markt is 
gezet, hij gaat immers pas van start per september 2009. De MBA in 
International Supply Chain Management is wel een deeltijdopleiding, die wordt 
aangeboden in Enschede, met colleges in nabijgelegen Duitse plaatsen. Toch 
is het aantal aanmeldingen gering, wat te wijten kan zijn aan het feit dat de 
opleiding zich richt op managers binnen logistieke bedrijfsprocessen, 
waardoor de doelgroep wordt verkleind. 

Als laatst zijn er de twee MBA’s die worden aangeboden door de LOI en 
de NCOI. Beide masters worden aangeboden door particuliere instellingen die 
vooral bekend staan om hun afstandsonderwijs. Door accreditatie van de 
NVAO doen zij echter niet onder voor de andere MBA-programma’s. Wel 
staan er verderop onder het kopje ‘distributie’ enkele interessante 
eigenschappen van deze opleidingen en de reden voor hun populariteit. 

Over het algemeen kan worden gezegd dat de opleidingen aan de 
bekostigde instellingen kampen met een tekort aan deelnemers en daarmee 
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tekorten in de begroting, met uitzondering van de Executive MBA aan 
Windesheim. Dit kan worden verklaard vanuit de lange geschiedenis en 
doelgroep van de opleiding: men richt zich op kandidaten in de regio Zwolle 
en studenten die al een bacheloropleiding hebben gevolgd aan Windesheim. 

Twee opleidingen aan bekostigde instellingen geven aan dat het aantal 
studenten zo laag is omdat professionele masters een slechte reputatie 
hebben, zeker als er wordt gekeken naar de hoge prijs van deze masters in 
vergelijking met een bekostigde master aan een universiteit. Tevens geeft de 
HES/HvA aan dat de NVAO een duidelijker standpunt mag innemen wat 
betreft accreditatie van professionele masters. De respondent geeft aan dat 
het lijkt alsof er met de maatstaven van een wetenschappelijke master wordt 
gekeken naar een professionele master. 
Prijs 

Het collegegeld dat de geïnterviewde opleidingen vragen loopt uiteen van 
ongeveer €10.500 aan de LOI (gebaseerd op afstandsonderwijs) en de HAN 
(de deeltijdvariant) tot €24.895 voor de Executive MBA van Avans+ (deze 
bedragen gelden voor het doorlopen van de gehele opleiding). Het 
collegegeld aan particuliere instellingen (zie paragraaf 1.2) is hoger dan het 
collegegeld dat aan bekostigde instellingen moet worden betaald, daarbij 
moet wel in acht worden genomen dat de Executive MBA’s sowieso de 
duurste opleidingen zijn en dat van de twee goedkoopste opleidingen er bij de 
één geen MBA-titel, maar een Master of International Business wordt 
uitgereikt en dat er bij de ander afstandsonderwijs wordt aangeboden. 

Het aantal deelnemers aan de goedkopere opleidingen lijkt achter te 
blijven bij het deelnemersaantal aan de duurdere opleidingen. Ook is het 
opvallend dat de werkgever vaker opdraaft voor de kosten van de (gehele) 
opleiding indien deze duurder is. Beide waarnemingen zouden te maken 
kunnen hebben met het imago van de opleiding, maar hier is helaas geen 
uitsluitsel over te geven omdat het imago van de opleidingen niet is 
onderzocht. Bij het bekijken van de MBA-ranking van de Intermediair uit 2006 
valt op dat er maar weinig professionele en veel academische MBA’s zijn 
meegenomen in de ranking (Intermediair, 2006). Van de in dit onderzoek 
onderzochte MBA’s is er slechts één terug te vinden in de ranking van 
Intermediair. Ook is er in deze ranking geen onderscheid gemaakt tussen 
professionele en academische MBA’s. De positie op de ranking is dan ook 
niet meegenomen in het onderzoek. 

Kenmerkend is dat voltijdopleidingen meestal worden betaald door de 
student en zich vaak richten op studenten van over de hele wereld. 
Deeltijdopleidingen worden meestal betaald door het bedrijf waarvoor de 
student werkzaam is. Deze opleidingen richten zich vaak op studenten en 
bedrijven in de regio. 

Verder is het opvallend om te zien dat er bij de interviews met opleidingen 
aan bekostigde instellingen wordt aangegeven dat de opleidingen kampen 
met tekorten op de begroting of een klein aantal studenten. Eén opleiding 
geeft aan dat deze wel verlies draait, maar wordt beschouwd als een 
toegevoegde waarde voor de bekostigde instelling. Bij de particuliere 
instellingen komt het niet voor dat een opleiding met verlies draait: deze 
instellingen hebben een duidelijker winstoogmerk. 
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Promotie 
Alle opleidingen hebben mooie informatiebrochures, waarin ze 

gedetailleerd aangeven hoe de opleiding is opgebouwd, wat de verschillende 
elementen zijn, welke doelgroep ze voor ogen hebben en hoeveel het kost om 
de opleiding te volgen. De promotie van de opleidingen is gebaseerd op de 
doelgroep die zij voor ogen heeft: internationaal gerichte opleidingen proberen 
vooral internationale studenten aan te trekken, regionale onderwijsinstellingen 
richten hun promotie en contacten vooral op de regio en afstandsonderwijs 
richt zijn promotie op mensen die maar weinig vrije tijd hebben en deze tijd 
zelf willen inrichten. De doelgroep is het belangrijkste element bij het opzetten 
van de promotie. 

Alle geïnterviewde opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO en 
geven aan daar grote waarde aan te hechten. Drie opleidingen geven aan dat 
zij met hun MBA zijn gestart voordat zij waren geaccrediteerd door de NVAO. 
De andere opleidingen zijn pas van start gegaan nadat zij het befaamde 
NVAO-logo op hun website en brochure mochten gebruiken. De opleidingen 
zijn erg tevreden over de manier waarop de NVAO de kwaliteit waarborgt en 
geven aan dat de NVAO de afgelopen jaren een enorme sprong voorwaarts 
heeft gemaakt: accreditatie door de NVAO verschaft de opleidingen dan ook 
duidelijk aanzien. Toch zijn de opleidingen niet alleen maar positief over de 
NVAO: een aantal opleidingen blijft de splitsing tussen hbo en universiteit 
vreemd te vinden, zeker als het gaat om MBA-opleidingen. Verder geven de 
opleidingen aan dat de NVAO geen duidelijk kader stelt voor de MBA’s, maar 
dat er wel op sommige punten ongedocumenteerde eisen zijn (bijvoorbeeld 
met betrekking tot werkervaring, maar ook professionele masters). 

Buiten de NVAO zijn er diverse maatschappen die richting geven aan de 
invulling van MBA’s of die accreditatie kunnen verlenen. Deze maatschappen 
zijn vooral internationaal actief, zoals een Association of MBA’s (AMBA) of de 
Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). 
De MBA-opleidingen aan de NCOI en LOI, die zich specifiek richten op de 
Nederlandse markt, geven aan dat het een bewuste keuze is om zich, naast 
de NVAO, niet door een internationale organisatie te laten accrediteren. Dit 
voegt volgens hen namelijk niets toe aan de opleiding en tevens profileert de 
NVAO zich volgens hen ook steeds internationaler. Drie opleidingen geven 
aan wel te hebben gekeken naar de kwalificatie-eisen die andere 
maatschappen, zoals de AMBA, AACSB en QAA (zie bijlage 5 voor 
afkortingenlijst) opstellen. Op basis hiervan hebben zij wel hun opleiding 
ingericht, maar verder geen specifieke accreditatieaanvraag gedaan. Een 
andere opleiding geeft aan dat deze wel probeert aansluiting te vinden bij de 
internationale accreditatie, maar geeft aan dat de tweedeling tussen 
universiteiten en hbo’s deze accreditatie in de weg staat. De laatste twee 
opleidingen, die beide dicht bij de Duitse grens of in samenwerking met een 
Duitse instelling worden aangeboden, zijn reeds geaccrediteerd door een 
andere organisatie dan de NVAO. De International Business Master van de 
HAN is namelijk door de FIBAA geaccrediteerd, de MBA in Supply Chain 
Management van Saxion door de ZEVA. De maatschappen waarbij een 
opleiding aansluiting zoekt hebben dus vooral betrekking op de doelgroep van 
de opleiding. 
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Distributie 
De centrale vraag bij de distributie binnen marketing is: ‘hoe zorgt een 

instelling ervoor dat studenten haar MBA-opleiding gaan volgen?’ De andere 
elementen die in deze paragraaf zijn behandeld geven hier ook al antwoord 
op, echter zijn er een aantal aspecten nog onbesproken. 

Ten eerste het gebruik van de werkveldcommissie, die bij alle opleidingen 
aanwezig is. Deze commissie, die ook al is genoemd in paragraaf 6.1, zorgt 
niet alleen voor de invulling van de opleiding en de aansluiting van eisen bij 
het werkveld, maar dient ook vaak als netwerk: grote namen in deze 
commissie betekent dat een opleiding goede contacten kan onderhouden met 
bedrijven waar zij studenten vandaan kunnen halen. Ook het aanzien (imago) 
van een opleiding stijgt hierdoor. Naast de commissie is het van belang om 
alumni aan je opleiding te binden. Als de opleiding zorgt voor een goede 
loopbaan, dan kan de student zorgen voor goede mond-op-mond-reclame of 
voor een positieve associatie met de opleiding. Dit element is niet 
meegenomen in de interviews en het is dan ook moeilijk om de invloed 
hiervan te meten. 

Naast samenwerking met bedrijven kan het ook van belang zijn om samen 
te werken met andere MBA-opleidingen. Er is opleidingen gevraagd naar hun 
visie op samenwerking op het gebied van EVC, maar ook op gebieden als 
kwalificaties en toelatingseisen. In één interview geeft een respondent aan dat 
het hoofd van de MBA-opleiding bezig is met het opzetten van een landelijk 
overlegorgaan voor professionele MBA’s. Hij is nu bezig met het 
inventariseren van draagvlak hiervoor bij andere opleidingshoofden. Er 
bestaat dus behoefte aan samenwerking, op een beperkt aantal gebieden, 
tussen de opleidingen die centraal staan in deze thesis. Echter geven vier van 
de acht opleidingen aan dat zij liever autonoom werken in verband met de 
commerciële drive, de kennis die opleidingen zelf al in huis hebben en het 
beperkt aantal studenten dat zich inschrijft voor een postinitiële professionele 
MBA. Deze commerciële drive heeft vooral betrekking op opleidingen van 
particuliere instellingen (zie paragraaf 1.2) die, naast het opleiden van 
studenten, ook een (sterk) winstoogmerk kennen. 

Twee opleidingen geven aan dat zij wel iets zien in samenwerking, vooral 
omdat professionele MBA’s nogal nieuw zijn. Ook geven een aantal 
opleidingen aan dat er al wordt samengewerkt met andere opleidingen, 
bijvoorbeeld met een universiteit of andere instelling die academische MBA’s 
aanbiedt. 

Als laatste lijkt het bij de distributie ook van belang hoe toegankelijk een 
opleiding is, denk bijvoorbeeld aan afstandsonderwijs of een groot aantal 
instroommomenten per jaar. De LOI en NCOI hebben een reputatie als 
aanbieder van afstandsonderwijs, echter is de LOI de enige instelling die de 
MBA ook echt aanbiedt als afstandsonderwijs. Een student kan op elk 
gewenst moment in zijn eigen huis starten met deze MBA-opleiding. De NCOI 
biedt daarentegen een deeltijd-MBA aan die in zes verschillende plaatsen in 
Nederland kan worden gevolgd. Verder zijn er vier verschillende momenten 
per jaar waarop kan worden gestart met deze opleiding. Beide opleidingen 
lijken geen problemen te hebben met het aantrekken van studenten, al geeft 
de LOI geen informatie over het aantal inschrijvingen aangezien zij dit als 
concurrentiegevoelige informatie zien. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het vorige hoofdstuk samengevat en 
worden de verschillende onderzoeksvragen beantwoord. Verder bevat het 
hoofdstuk aanbevelingen voor de NVAO en een discussie over de aanpak en 
van het uitgevoerde onderzoek. 

7.1. Conclusies 
Deze paragraaf beantwoordt ten eerste de verschillende 

onderzoeksvragen. Daarna worden de meest opvallende resultaten 
besproken aan de hand van de indeling die ook is gebruikt voor het 
resultatenhoofdstuk. 

7.1.1. Beantwoording onderzoeksvragen 
De paragraaf begint met een antwoord op de beschrijvende vraag van dit 

onderzoek, gevolgd door de twee verklarende vragen en de doelbereiking en 
effectiviteit van het onderzoek. 
Beschrijvende vraag 

Welke verschillen in toelatingseisen bestaan er tussen erkende postinitiële 
professionele MBA’s? 

De opleidingen hebben allen een soortgelijk toelatingsbeleid, waarbij een 
bachelordiploma, een aantal jaren werkervaring en voldoende motivatie om te 
beginnen aan de opleiding worden vereist. De GMAT wordt maar weinig 
gebruikt bij opleidingen. De reden hiervoor is dat opleidingen de toets niet 
kennen, niet willen gebruiken of denken dat deze fraudegevoelig is. Verder 
wordt ook EVC nauwelijks ingezet bij de opleidingen. 

Het aantal jaren werkervaring dat wordt vereist verschilt per opleiding, 
echter wordt overal relevante werkervaring vereist. Bij de deeltijdopleidingen 
wordt tussen de twee en vijf jaar ervaring vereist, terwijl dit voor de 
voltijdopleidingen tussen de twee en drie jaar is. Alleen de HAN vereist 
slechts één jaar werkervaring. 
Verklarende vragen 

Waarom vereisen erkende postinitiële professionele MBA’s (relevante) 
werkervaring als toelatingseis? 

De redenen voor opleidingen om werkervaring te eisen zijn divers. De 
twee voornaamste redenen zijn dat de eis hoort bij het opleidingsconcept 
‘action learning’ en dat de opleiding een specifieke doelgroep tracht te 
bereiken met deze eis. Verder is het van belang dat de studenten hun 
opgedane ervaring meenemen in de studie. Een klein deel van de opleidingen 
geeft aan dat zij wil dat studenten een bepaald niveau hebben bereikt of dat 
er een gemêleerde groep studenten aanwezig is. Ook wordt aangegeven dat 
de eisen horen bij een professionele master of dat de NVAO dit graag zo zou 
zien, wat vreemd is aangezien de NVAO hierin geen duidelijk standpunt 
inneemt. 

Kijkend naar de typologie die is opgesteld in paragraaf 4.1 kan gesteld 
worden dat de geïnterviewde opleidingen de werkervaring vooral inzetten als 
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selectiecriterium, om een bepaald beginniveau te bereiken en dat het past 
binnen het opleidingsconcept. 

Waarom verschillen de eisen die erkende postinitiële professionele MBA’s 
stellen? 

De eisen van de opleidingen verschillen om uiteenlopende redenen. Ten 
eerste is de doelgroep die de opleiding voor ogen heeft van belang. Zo stelt 
een Executive MBA-opleiding hogere eisen dan een ‘reguliere’ MBA-
opleiding. Sommige instellingen bieden naast hun reguliere MBA dan ook een 
Executive en/of Young MBA aan, waarbij de eisen hoger dan wel lager liggen. 
Ook zorgt een hogere eis ervoor dat de opleiding beter aansluit bij het doel 
dat de student voor ogen heeft bij het volgen van de opleiding. De 
werkveldadviescommissie, die bij elke opleiding aanwezig is, helpt bij het 
opstellen van deze eisen voor de specifieke opleiding. 

De tweede reden is de vorm van de opleiding: deeltijdopleidingen vereisen 
meer werkervaring dan voltijdopleidingen. Een deeltijdopleiding is toegankelijk 
voor kandidaten met een (fulltime) werkplek, terwijl een voltijdopleiding geen 
fulltime werkende kandidaten aantrekt. De kans dat een kandidaat veertien tot 
zestien maanden vrij krijgt van zijn werk om een voltijdopleiding te volgen is 
erg klein. De vorm van de opleiding hangt dan ook samen met de doelgroep. 

Ten derde verschillen de eisen door het diploma dat een opleiding 
uitgeeft. De opleidingen die een MBA-diploma uitgeven vereisen meer 
werkervaring dan de International Business Master van de HAN, waar een 
MIB-diploma wordt uitgegeven (Master of International Business). 

Als laatste lijkt er nog een verband te bestaan tussen de gestelde 
vooropleidingseis en de werkervaringeis. Uit de interviews en de 
informatiebrochures van de opleidingen blijkt dat een opleiding die minder 
werkervaring eist juist een strikter beleid voert op toelating wat betreft 
vooropleiding. De vier opleidingen met de laagste eisen, twee jaar of minder 
relevante werkervaring, vereisen een bachelordiploma in de economie of 
bedrijfskunde. 
Doelbereiking/Effectiviteit 

In paragraaf 3.3 worden twee vragen gesteld met betrekking tot de 
doelbereiking en effectiviteit van het toelatingsbeleid. Die vragen zijn in deze 
paragraaf meegenomen. 

Sluiten de kwalificaties van de toegelaten studenten aan bij de 
startkwalificaties en competenties die de opleiding vereist? (doelbereiking) 

Ja, deze kwalificaties lijken aan te sluiten aangezien het aantal afvallers 
bij de verschillende opleidingen erg klein is. Hiermee is niks gezegd over de 
kandidaten die zijn afgewezen, aangezien er niet kan worden gespeculeerd 
over de vaardigheden van deze kandidaten. 

Kan deze doelbereiking worden toegeschreven aan het gevoerde 
toelatingsbeleid? (doeltreffendheid/effectiviteit) 

Deels. Het lijkt erop dat de doelbereiking kan worden toegeschreven aan 
het gevoerde beleid, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn er ook 
contextvariabelen die invloed hierop uitoefenen. De doelbereiking is echter 
niet optimaal: opleidingen kunnen meer geschikte kandidaten toelaten (die zij 
op het moment afwijzen vanwege het ontbreken van een vooropleiding) aan 
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de hand van procedures die in de aanbevelingen staan omschreven. 
Aangezien het aantal afvallers bij de opleidingen al erg laag is, lijkt het 
onwenselijk om de uitval bij de opleidingen nog verder terug te dringen. 

7.1.2. Opvallende resultaten 
In deze paragraaf worden een aantal opvallende resultaten besproken die 

zijn waargenomen bij de opleidingen, maar niet binnen de onderzoeksvragen 
van de opleiding vallen. 

Zo is het opvallend dat de studielast van de opleidingen varieert van 60 tot 
120 EC, zonder dat er een duidelijke samenhang is met de doorlooptijd of het 
aantal uren dat een student besteedt aan de studie. Ook bestaat er geen 
samenhang tussen het aantal aanmeldingen en de studielast. 

Enkele opleidingen eisen maar weinig werkervaring van een student, 
maar willen wel dat deze ervaring van hoog niveau is. Tevens blijkt er vraag te 
zijn naar een MBA-opleiding die geen eisen stelt met betrekking tot 
werkervaring. Hierbij rijst de vraag of er een waardevolle business opleiding 
kan worden aangeboden waarbij de werkervaringeisen erg laag of zelfs niet 
aanwezig zijn. Daarnaast is het de vraag of werkervaring van hoog niveau kan 
zijn indien een kandidaat slechts een korte tijd actief is op de arbeidsmarkt. 
Op basis van de verschillende interviews en de leermethode die de 
professionele businessmasters nu gebruiken kan worden geconcludeerd dat 
dit geen goed idee is: de opleiding is gebaseerd op werkervaring en 
toepassing van theorie op de werkplek.  

Er heersen duidelijke cultuurverschillen tussen de opleidingen. De 
opleidingen van particuliere instellingen zijn duidelijk meer op winst gericht 
dan de opleidingen aan bekostigde instellingen. 

Met betrekking tot vrijstellingen geven opleidingen aan dat zij deze niet 
graag geven. Toch is het in sommige gevallen mogelijk dat een student 
vrijstellingen krijgt voor een bepaalde module. De redenen van opleidingen 
om geen vrijstellingen geven hebben vooral te maken met het concept van de 
opleiding (action learning), de informatie-uitwisseling tussen studenten 
onderling en de mogelijkheid voor zowel de student als de opleiding om een 
netwerk op te bouwen. 

De opleidingen aan bekostigde instellingen en ook de HES/HvA geven 
aan dat er problemen zijn rond het verschil tussen professionele masters en 
academische masters. Opleidingen geven aan dat zij het verschil tussen de 
twee erg moeilijk vinden, vooral in de business opleidingen. Daarbij geven 
enkele opleidingen aan dat er nogal wat problemen zijn met het imago van de 
professionele master in het buitenland. Maar ook dat de NVAO de 
professionele masters meet aan de hand van maatstaven van de 
wetenschappelijke masters. 

Het product dat wordt aangeboden door de opleidingen verschilt erg. Bij 
de HAN is het lage aantal aanmeldingen interessant om te zien, aangezien de 
opleiding even ‘goedkoop’ is als de opleiding van de LOI, die aangeeft geen 
moeite te hebben met het vinden van kandidaten. Het lijkt erop dat de MBA-
titel meer aanspreekt dan de titel Master of International Business. Terwijl er, 
als er wordt gekeken naar de curricula van de masters van de HAN en 
bijvoorbeeld de HES/HvA, duidelijke overeenkomsten zijn. 

Het lijkt erop dat de opleidingen aan de bekostigde instellingen kampen 
met een tekort aan deelnemers en daarmee tekorten in de begroting, met 
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uitzondering van de Executive MBA aan Windesheim. Dit kan worden 
verklaard vanuit de lange geschiedenis en doelgroep van deze opleiding; men 
richt zich op kandidaten in de regio Zwolle en studenten die reeds een 
bacheloropleiding hebben gevolgd aan Windesheim. 

Het collegegeld aan particuliere instellingen is hoger dan het collegegeld 
dat aan bekostigde instellingen moet worden betaald, daarbij lijkt het aantal 
deelnemers aan de goedkopere opleidingen achter te blijven bij het 
deelnemersaantal aan de duurdere opleidingen. Bij particuliere instellingen 
komt het niet voor dat een opleiding met verlies draait: deze instellingen 
hebben een duidelijker winstoogmerk. 

Over de NVAO wordt door de opleidingen opgemerkt dat zij een duidelijke 
sprong voorwaarts heeft gemaakt op het gebied van kwaliteitswaarborging, 
ook internationaal gezien. Aan accreditatie door de NVAO wordt veel waarde 
gehecht en de opleidingen geven aan dat ze hierdoor duidelijk in aanzien 
stijgen. Wel wordt aangegeven dat de NVAO een duidelijker standpunt mag 
innemen met betrekking tot professionele masters (ten opzichte van 
academische masters) en ook duidelijkere kaders mag schetsen wat betreft 
de accreditatie van MBA’s. 

7.2. Aanbevelingen 
In deze paragraaf is ten eerste de beleidsvraag van dit onderzoek 

beantwoord. Vervolgens komen de verschillende aanbevelingen richting de 
NVAO aan bod. 
Beleidsvraag 

Op welke manier kunnen de toelatingseisen en toetsing daarvan zo goed 
mogelijk aansluiten bij de start- en eindkwalificaties van de opleiding? 

De eisen en toetsing daarvan zijn afhankelijk van de doelgroep die de 
opleiding voor ogen heeft, er is dan ook geen eenduidig antwoord te geven op 
deze beleidsvraag. Wel zijn er aanknopingspunten om de eisen en toetsing zo 
goed mogelijk te laten aansluiten bij de opleiding. 

Ten eerste is het van belang om goed te kijken naar het werkveld waarop 
de opleiding zich richt. Dit wordt reeds gedaan aan de hand van een 
werkveldadviescommissie bij de opleidingen, echter gebeurt dit niet overal op 
reguliere basis. Het beste kan dit wel regelmatig worden gedaan, zodat de 
opleiding eisen en toetsing kan laten aansluiten op het werkveld. 

Ten tweede is het verstandig om te kijken naar mogelijkheden om 
kandidaten toe te laten als deze niet volledig voldoen aan de eisen die de 
opleiding stelt. Zo is het van belang dat kandidaten zonder de vereiste 
vooropleiding ook kunnen worden toegelaten, bijvoorbeeld via een pre-master 
traject of een EVC-procedure. Indien het inrichten van een dergelijke 
procedure te veel geld kost kan een opleiding nadenken over samenwerking. 

Indien een opleiding haar eisen niet wil bijstellen, maar wel een groot 
aantal geïnteresseerden heeft kan het van belang zijn om te kijken naar 
uitbreiding van het aanbod aan MBA’s binnen de instelling of samenwerking 
met andere instellingen. Op deze manier worden studenten niet weggestuurd, 
maar wordt hen een alternatieve opleiding aangeboden die beter past. Daarbij 
worden de verschillende doelgroepen ook nog eens gematcht waardoor 
studenten veel van elkaar kunnen opsteken. 
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Aanbevelingen 
Opvallend veel opleidingen geven aan dat de NVAO een grote rol speelt 

in de vormgeving van de opleiding en de toelatingseisen. Een groot deel van 
de opleidingen geeft in de interviews aan dat zij bepaalde aanpassingen 
hebben gedaan omdat de NVAO dit aangeeft of dat dit hoort bij (de 
accreditatie van) een professionele master. De NVAO speelt duidelijk een 
grote rol bij de opleidingen, echter schetst zij geen duidelijk kader voor de 
opleidingen. Er wordt dan ook aanbevolen om een kader te schetsen voor 
deze opleidingen, waardoor zij een aantal handvatten hebben bij de inrichting 
van de opleiding en de eisen. Hieronder worden een aantal suggesties 
gedaan welke punten meegenomen dienen te worden om dit kader goed 
vorm te geven. 

Ten eerste zal de NVAO samen met opleidingen moeten gaan nadenken 
over de hoogte van de toelatingseisen, gebaseerd op de doelgroep van de 
opleiding, de inhoud en vorm waarin deze wordt aangeboden, het werkveld 
waarin de student werkzaam wordt en het diploma dat de opleiding uitgeeft. 
Deze kaders hoeven niet dwingend te zijn, maar kunnen wel duidelijkheid 
verschaffen. Met betrekking tot de werkervaringeis zal de NVAO wel duidelijk 
een minimum moeten stellen: een MBA-opleiding waarbij geen werkervaring 
wordt vereist kan in feite geen (goede) MBA-opleiding zijn. 

Ten tweede zal de NVAO goed moeten kijken naar de studielast van de 
opleidingen. Hierin is veel variatie aanwezig, zonder dat het duidelijk is of een 
opleiding ook daadwerkelijk zwaarder of lichter is. Op het moment kan het 
verschil in studielast de indruk wekken dat studenten meer of minder moeten 
werken voor hun studie of dat een opleiding beter of slechter is. 

Ten derde kan de NVAO samenwerking tussen (professionele) 
businessopleidingen stimuleren. Indien opleidingen moeite hebben met het 
vinden van studenten kan samenwerking waardevol zijn voor het inrichten van 
een opleiding, het opbouwen van een netwerk of het opstellen van 
(toelatings)procedures. De HES/HvA is al bezig met een inventarisatie van 
interesse in samenwerking tussen professionele MBA’s en kan hiervoor 
worden benaderd. 

Ten vierde kan de NVAO opleidingen aanraden om mogelijkheden te 
bieden voor kandidaten die niet voldoen aan de eisen die een opleiding stelt. 
Indien kandidaten gemotiveerd zijn, voldoende werkervaring hebben en 
geschikt lijken voor een opleiding, maar niet voldoen aan de 
vooropleidingseisen, richt dan een procedure in waardoor deze studenten 
alsnog kunnen worden toegelaten. Een EVC-procedure leent zich hier 
uitstekend voor. De theorie uit hoofdstuk 4.3.2 en EVC-procedure zoals 
geschetst in bijlage 4 kan hierbij als leidraad dienen. Indien een opleiding niet 
beschikt over de capaciteiten om een EVC-procedure in te richten, zorg dan 
voor een alternatieve, minder kostbare, procedure of voor samenwerking met 
andere partijen, zoals onderwijsinstelling, gemeente of andere opleidingen. 

Als laatste dient de NVAO, indien zij het gebruik van EVC wil bevorderen, 
de mogelijkheden ervan duidelijker te presenteren. Op het moment is die 
reikwijdte niet bekend bij de verschillende MBA’s. De opleidingen geven aan 
dat zij EVC zien als een vrijstellingsprocedure, terwijl zij geen vrijstellingen 
willen geven. De nadruk van EVC moet verschuiven van vrijstellingen naar 
toelating en maatwerk: het toetsen van de kwalificaties van de student aan de 
eisen van de opleiding (op het gebied van vooropleiding en werkervaring) en 
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daarnaast het eventueel aanbieden van op maat toegespitst onderwijs. Ook is 
het vertrouwen in EVC op hbo+ niveau niet erg hoog. Zorg ervoor dat de 
mogelijkheden om EVC in te zetten duidelijker worden, zet het beter in de 
markt bij postinitiële masters (daar wordt immers werkervaring vereist) en 
geef een aantal best practices (bijvoorbeeld het gebruik en de inrichting van 
EVC-procedures binnen Schouten & Nelissen University). Bij de bevordering 
van het gebruik van EVC kan worden samengewerkt met het Kenniscentrum 
EVC, welke als doel heeft om het gebruik van EVC te stimuleren. 

Om een kader, zoals dat in deze paragraaf wordt aanbevolen, vorm te 
laten krijgen is het verstandig om te kijken naar de kaders die worden 
geschetst door de verschillende maatschappen die de opleidingen zelf ook 
raadplegen. Denk hierbij aan de AMBA18, QAAHE19, FIBAA20, ZEVA, 
AACSB21 en EQUIS (zie bijlage 5 voor betekenis afkortingen). Raadpleeg 
hierbij de opleidingen die gebruik maken van deze kaders of zelfs zijn 
geaccrediteerd door een dergelijke organisatie of stichting en zoek naar de 
grootste gemene delers van de opleidingen, de maatschappen en de NVAO. 

Ten slotte is er nog een duidelijke aanbeveling die moet worden gedaan. 
Deze aanbeveling gaat niet alleen uit naar de NVAO, maar ook naar andere 
instanties en organisatie in hoger onderwijsland. Het verschil tussen 
professionele masters en wetenschappelijke masters is veelal een punt van 
frustratie voor (bekostigde) instellingen en opleidingen. Het lijkt erop dat de 
NVAO, in haar huidige accreditatiekaders, niet genoeg duidelijkheid schept in 
de verschillen tussen deze twee masters. Er wordt dan ook aanbevolen om 
deze verschillen, maar ook overeenkomsten, duidelijker te formuleren en de 
opleidingen te toetsen aan de hand van het kader dat bij hen past of voor hen 
is opgesteld. 

7.3. Discussie 
De opzet van het onderzoek heeft zowel voordelen als nadelen, in deze 

paragraaf worden de nadelen van de aanpak van het onderzoek besproken 
en waar nodig toegelicht. 

Met de keuze voor een kwalitatief onderzoek zijn er maar relatief weinig 
opleidingen onderzocht, echter lag de keuze voor een kwalitatief onderzoek 
voor de hand. Het grotere aantal respondenten weegt nu eenmaal niet op 
tegen het diepgaande onderzoek dat nu is uitgevoerd, waardoor een aantal 
feiten naar boven zijn gekomen die in een kwantitatief onderzoek niet konden 
worden achterhaald. 

De inhoud van de opleidingen is niet erg diepgaand meegenomen in het 
onderzoek. Wel is er op sommige momenten gekeken naar de invulling van 
de opleiding, maar dit bleef beperkt tot de globale invulling. De opleidingen 
die zijn meegenomen in het onderzoek kunnen wel degelijk van elkaar 
verschillen zonder dat dit is meegenomen in het huidige onderzoek. 

Ten slotte zijn alleen de professionele MBA’s onderzocht. De scope van 
het binnen de stage uitgevoerde onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de 
academische masters niet zijn meegenomen. Hierdoor is er geen vergelijking 

                                            
18 www.mbaworld.com/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=107 
19 www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/BusinessManagementMasters.asp 
20 www.fibaa.de/progdokumente.htm 
21 www.aacsb.edu/accreditation/process/process-toc.asp 
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gemaakt tussen beide opleidingen, terwijl het toelatingsbeleid en ook de 
invulling van deze opleidingen overeen (kan) komen. 

7.4. Suggesties voor vervolgonderzoek 
Mede op basis van de vorige paragraaf zijn hier een aantal suggesties 

geformuleerd voor eventueel vervolgonderzoek. 
Indien er een vervolgonderzoek zal worden gestart dan is het van belang 

dat er goed wordt gekeken naar de inhoud van de verschillende masters. 
Verder kan het van belang zijn om in een dergelijk onderzoek een vergelijking 
te maken tussen verschillende opleidingsgroepen, waardoor het verschil 
tussen opleidingsgroepen duidelijk wordt en dat men van elkaars eisen en 
procedures kan leren. 
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Bijlage 1: Opleidingsinformatie

Opleiding! Instelling! Kwaliteitstoets! Geschiedenis! Taal Vorm Werkervaring Diploma GMAT Taaltoets Indien!niet!
voldaan!

Studielast Duur Deelnemers Kosten! Betaalwijze!

Executive!
MBA!

Avans+!
particulier!

Nwe!opleiding!
NQA!

‘05:!geen!
accreditatie!
‘09:!NVAO!

NL Duaal 5!jaar!en!
werkplek!

geen!voorkeur Nee nee! Persoonlijk!
Ontwikkelings!
Advies!of!EVC!

62.2ec
18u!per!week!

28!maanden 100!op!
moment!

€!24.895!! 85%!volledig!
door!bedrijf!

Executive!
MBA!

Windesheim
bekostigd!

Accreditatie!!
NQA!

‘94:!U"bocht!
‘00:!DVC!
‘02:!MBAMZ!
‘04:!Ex!MBA!
‘05:!NVAO!

NL Deeltijd 5!jaar!
(waarvan!1!
jaar!relevant)!

economisch of!
bedrijfskundig!

Nee nee! Pre"master!of!
EVC!

60ec
15"20u!per!
week!

24!maanden 18!per!cohort €!19.900!! 90%!(deels)!
door!bedrijf!
10%!bewust!
zelf!

EurAsian!
MBA!

Hanze!
bekostigd!

Nwe!opleiding!
NVAO!Panel!

‘09:!NVAO! EN Voltijd 3!tot!5!jaar geen!voorkeur Nee EN! Telefonisch!
contact!

90ec 16"18!
maanden!

minstens!10
(20%!toelating)

€!11.400!! grotendeels!
zelf!

International!
Business!
Deeltijd!

HAN!
bekostigd!

Nwe!opleiding!
NQA!

‘99:!U"bocht!
‘02:!Eigen!
master,!geen!
accreditatie!
‘05:!NVAO!

EN Deeltijd 1!jaar 240!EC!
bedrijfskundig!

Alleen!
intl.!
studenten

EN! Nog!niets 90ec 30"36!
maanden!

kleine!
aantallen!

€!10.500!! ?!

Voltijd! !! !! Voltijd !! 12"15!
maanden!

€!11.300!! ?!

International!
MBA!
Deeltijd!

HES/HvA!
particulier!

Nwe!opleiding!
NVAO!Panel!

‘03:!geen!
accreditatie!
‘06:!NVAO!

EN Deeltijd 5!jaar voorkeur!
economisch!of!
bedrijfskundig!

nog!niet EN! Examen"
commissie!

61ec 20"24!
maanden!

16!op!moment
(95%!toelating)

€!19.225!! grotendeels!
door!bedrijf!

Voltijd! !! !! Voltijd 3!jaar !! 13"16!
maanden!

8!op!moment
(40%!toelating)

€!17.475!! grotendeels!
zelf!

International!
Supply!Chain!
Management!

Saxion!
bekostigd!

Nwe!opleiding!
NVAO!Panel!

‘06:!NVAO! D,EN Deeltijd 2!jaar!en!
werkplek!

economisch,!
ingenieur!of!
natuurwetensch!

Nee D!&!EN! Deficiëntie 120ec 30!maanden minstens!10
(60%!toelating)

€!16.230!! grotendeels!
door!bedrijf!

MBA! NCOI!
particulier!

Nwe!opleiding!
NVAO!Panel!

‘03:!DVC!
‘05:!NVAO!

NL Deeltijd 2!jaar!en!
werkplek!

economisch!of!
bedrijfskundig!

Nee nee! Toelatingstest 60ec 24!maanden 200/250!op!
moment!

€!17.890!! 90"95%!door!
bedrijf!

MBA! LOI!
particulier!

Nwe!opleiding!
Certiked!

‘03:!DVC!
‘05:!NVAO!

NL Afstands"
onderwijs!

3!tot!5!jaar!en!
werkplek!

geen!voorkeur Nee nee! Schakel"
progamma!in!
ontwikkeling!

120ec
18"23u!per!
week!

24!maanden onbeperkt/
geheim!

€!10.800!! <70%!door!
bedrijf!
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Bijlage 2: Vragenlijst interne focusinterviews 

1. In!welk!deelgebied!van!professionele!masters!behandelt!u!visitatierapporten?!
2. Wat!is!de!oorsprong!van!deze!professionele!masters!(reeds!bestaande!

opleidingen!voor!invoering!van!bachelor"masterstelsel!of!nieuw)?!
3. Werkervaring!als!vereiste!

a. Is!(relevante)!werkervaring!hier!een!(duidelijke)!vereiste?!
b. Is!er!veel!variatie!tussen!de!verschillende!opleidingen/instellingen!wat!

betreft!het!vereisen!van!werkervaring?!
c. Waarom!is!werkervaring!hier!een!vereiste?!(vrijstellingen,!

selectiecriterium,!beginniveau,!opleidingsconcept,!duaal)!
d. Is!er!veel!variatie!tussen!opleidingen/instellingen!wat!betreft!de!reden!

achter!deze!eis?!
4. Procedure!

a. Hebben!de!opleidingen!duidelijke!startkwalificaties!voor!aankomende!
studenten?!Is!er!variatie!waarneembaar!tussen!opleidingen?!

b. Bestaat!er!een!intake"procedure!voor!studenten?!Is!er!variatie!
waarneembaar!tussen!opleidingen?!

c. Bestaat!er!een!duidelijke!en/of!eenduidige!procedure!waarmee!
werkervaring!wordt!gemeten?!

5. Wenselijkheid!
a. Is!het!wenselijk!dat!opleidingen!startkwalificaties!duidelijk!voor!ogen!

hebben?!
b. Is!werkervaring!überhaupt!een!wenselijke!ingangseis!in!dit!deelgebied?!
c. Is!het!wenselijk!dat!er!een!procedure!komt!waarmee!opleidingen!kunnen!

meten!of!competenties!van!studenten!overeenkomen!met!
startkwalificaties?!

d. Is!het!wenselijk!dat!een!dergelijke!procedure!wordt!opgesteld!door!
meerdere!opleidingen!(bijvoorbeeld!binnen!bepaalde!sector!of!
instelling)?!

e. Hoe!zit!het!met!een!EVC!procedure?!Lijkt!dit!wenselijk?!Ook!in!verband!
met!de!bredere!toepasbaarheid:!maatwerk!en!vrijstelling?!
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Bijlage 3: Topiclijst diepte-interviews 

Kader:!informatie!op!te!zoeken!voor!aanvang!interview!
Opleiding!
- Naam!opleiding!
- Vorm!opleiding!(voltijd/deeltijd/duaal)!
- Studielast!(European!Credits/uren)!
- Duur!opleiding!(maanden/jaren)!
- Deelnemers!

- Specialisaties!
- Locatie(s)!
- Startmoment!opleiding!
- Kosten!opleiding!
- Extra!informatie!

Toelatingseisen!
- Diploma!
- Werkervaring!
- Werkplek!

- Taalvaardigheden!
- Aanvullende!toetsen!
- Procedure!

!
Inleiding!
Ik!ben!Ilir!Dibrani,!masterstudent!Vraagstukken!van!Beleid!en!Organisatie!aan!de!Universiteit!
Utrecht.!In!het!kader!van!deze!studie!heb!ik!stage!gelopen!bij!de!NVAO!en!schrijf!ik!een!
scriptie!die!in!het!verlengde!ligt!van!deze!stage.!Het!onderwerp!van!de!scriptie!is!de!rol!van!
werkervaring!als!toelatingsvereiste!voor!MBA’s!bij!hbo"instellingen.!
De!informatie!die!ik!bij!dit!interview!opdoe!zal!geenszins!invloed!uitoefenen!op!de!
individuele!accreditatie!van!de!opleiding!aan!uw!onderwijsinstelling.!
!
1. Opleiding!
a. Info!opleiding!(zie!kader)!voorleggen!ter!verificatie!
b. Aanmeldingen!en!toelatingen!per!beginmoment!
c. Percentage!afvallers!
d. Betaling!MBA!door!student/bedrijf/combinatie!
e. Bestaansgeschiedenis!opleiding!(duur,!andere!namen,!voor!bama)!
f. Duidelijke!start"!en!eindkwalificaties!
g. Afstemming!kwalificaties!met!werkveld!
!
2. Toelatingseisen!
a. Info!toelating!opleiding!(zie!kader)!voorleggen!ter!verificatie!
b. Eis!werkervaring!

- Hoe!tot!deze!eisen!gekomen!
- Reden!achter!eisen!(typologie)!/!reden!specifiek!x!jaar!ervaring!
- Positieve/negatieve!ervaringen!met!eisen!
- Bijstelling!eisen!verleden!/!toekomst!
- Aansluiting!eisen!bij!opleidingsdoelen!/!gebruik!binnen!opleiding!
- Wat!vindt!u!van!de!eis!

!
3. Assessment!
a. Hoe!wordt!gemeten!of!kandidaten!voldoen!

- Tests/assessments!
- Gestandaardiseerd!

b. Passend!bij!doelgroep!
c. Andere!mogelijkheden!kandidaat!indien!niet!voldaan!aan!eisen!(bijv.!EVC?)!
d. Wat!zijn!uw!ervaringen!met!assessments!
e. Ervaring!studenten!met!assessments!
f. Aansluiting!aannamebeleid!–!assessment!
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!
4. EVC!
a. Wel/geen!vereiste?!
b. Waarom!wel/niet!gekozen!voor!EVC?!
c. Inrichting!

- Zelfevaluatie:!welk!instrument!(portfolio)!
- Competenties/Eisen!

o Welke!worden!vereist!
o In!lijn!met!start"/eindkwalificaties!
o Hoe!is!dit!te!zien?!

- Maatstaf:!duidelijk!opgesteld!en!hoe?!
- Assessoren:!aanwezig,!opgeleid,!hoeveel!

d. Uitslag!procedure!
- Mogelijkheid!deficiënties!wegwerken!
- Mogelijkheid!tot!vrijstellingen!
- Mogelijkheid!tot!maatwerk!

e. Meer!mogelijkheden!om!EVC!in!te!zetten!
- Als!toelatingsprocedure!voor!werkervaring!
- Als!toelatingsprocedure!zonder!andere!eisen!
- Als!maatwerkprocedure!

f. Positieve/negatieve!ervaringen!(zelf!+!studenten)!
g. Samenwerking!met!andere!MBA’s!(op!het!gebied!van!EVC)!
!
5. GMAT!
a. Vereiste!
b. Waarom!keuze!voor!GMAT!
c. Wordt!GMAT!gebruikt!in!combinatie!met!andere!toetsen?!(IELTS!of!TOEFL)!
!
!
Optioneel:!
!
6. Andere!manieren!van!assessment!
a. Welke!
b. Waarom!
!
7. Accreditatie!
a. Buiten!de!NVAO!vindt!ook!nog!vaak!accreditatie!plaats,!wordt!uw!opleiding!ook!

geaccrediteerd!door!een!andere!instelling!(bijv.!AMBA"intl,!QAAHE"vk,!AACSB"intl,!
EQUIS"eu)?!

- Zo!ja;!waarom?!
- Zo!niet;!waarom!niet?!
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Bijlage 4: EVC-procedure Schouten & Nelissen University 

CV Portfolio* beoordelen 
 

Toets CV aan de 
toelatingseisen: 

 
1. 21 jaar of ouder + 

voldoende EVC’ 
 

2. Diploma hoger 
onderwijs (ho) 
- geen ho-diploma ! 
EVC- of 
capaciteitenonderzoek 
 
- wel ho-diploma, maar 
richting sluit niet aan ! 
EVC-gesprek 
 

3. Twee jaar werkervaring 
< 2 jaar werkervaring ! 
EVC-gesprek 
 

Voor specialisatie Coaching 
en Training: 
4. Twee jaar werkervaring 

in beroep of vakgebied 
<2 jaar werkervaring ! 
EVC-gesprek 

Advies aan 
examencommissie: 
- U voldoet aan alle 

toelatingseisen. 
- U voldoet niet aan alle 

toelatingseisen. 
- Voorstel: toezeggen of 

afwijzen vrijstelling 

Verzoek om vrijstelling 

 
EXTRA 
OPDRACHTEN: 

Capaciteitenonderzoek 
Onderzoek naar niveau 
kandidaat

EVC-gesprek* 
 
 
Toets EVC’s en 
bewijsstukken op 
relevante en voldoende 
opleiding, werkervaring 
en/of beroepspraktijk. 

Toets verzoek om 
vrijstelling 

Oordeel 
examencommissie 

U bent toegelaten/ 
U krijgt vrijstelling 

U bent niet toegelaten/ 
U krijgt geen vrijstelling 

Definitieve inschrijving 
masteropleiding; 
eventueel met vrijstelling 

* Een uitgebreid CV Portfolio-sjabloon en gedetailleerde uitleg van deze EVC-procedure is beschikbaar via Schouten & Nelissen University 



Toelatingsbeleid Professionele Masters of Business Administration 

 65

Bijlage 5: Afkortingen 

AACSB Association to Advance Collegiate Schools of Business 
AMBA Association of MBA’s 
bama Bachelor-Master 
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs 
DVC Dutch Validation Council 
EC European Credit, oftewel studiepunt 
ECTS European Credit Transfer System 
EQUIS European Quality Improvement System 
EFMD European Foundation for Management Development 
EVC Erkenning Verworven Competenties 

FIBAA 
Foundation for International Business Administration 
Accreditation 

GMAT Graduate Management Admission Test 
HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
hbo Hoger beroepsonderwijs 
HES Hoge Economische School 
ho Hoger onderwijs (hbo en wo) 
IELTS International English Language Testing System 
LOI Leidse Onderwijs Instellingen 
MBA Master of Business Administration 
NAO Nederlandse Accreditatieorganisatie 
NCOI Nederlands Commercieel Opleidingsinstituut 
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

QAA(HE) Quality Assurance Agency (for Higher Education) – Verenigd 
Koningrijk 

TNO Toets nieuwe opleiding 
TOEFL Test of English as a Foreign Language 
VBI Visiterende en Beoordelende Instantie 
WHW Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 
wo Wetenschappelijk onderwijs 
ZEVA Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover 

 


