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ie zijn wij?

Bart van Roosendaal   Janine Hilberink            Rob Doppenberg     Wyomi Masela





Beroepsprofiel Bedrijfskundige 

 een zelfbewuste en verbindende professional,

 met visie op ontwikkelingen en trends van nu, straks en later,

 én het vermogen om die visie te vertalen naar innovatieve processen 
en samenwerkingen,

 om zo organisaties en mensen duurzaam beter te laten 
functioneren. 



Rollen en Vaardigheden
Bekijkt organisaties vanuit 
verschillende gezichtspunten
.. en houdt het overzicht

Haalt het beste uit mensen en 
organisaties

Ontwerpt en verbetert innovatieve 
processen

Is veelzijdig en kan meerdere 
rollen vervullen



DT - Windesheim



Missie en Visie van Deeltijd team

Missie: Visie:

Waartoe zijn wij er? Waar streven we naar?

Wij bieden (potentiële) studenten
die leren met hun werkpraktijk willen 
combineren 
de beste HBO-Bedrijfskunde-opleiding van 
Nederland

Wij bieden onze studenten persoonlijk, 
uitdagend en flexibel onderwijs op HBO-niveau. 

Onze studenten kiezen hun eigen leerroute 
en stromen op het hun passende moment in 
op propadeuse- of bachelorniveau.







Hoe ziet ons onderwijs eruit?

8 modules van 30 studiepunten
Modules zijn opgebouwd uit Eenheden van Leeruitkomsten die 
herkenbaar zijn voor het werkveld.
De eenheden van leeruitkomsten zijn gesplitst in leeruitkomsten

Leeruitkomst: 
 Wat je als bedrijfskundige dient te weten, 
 Wat je als bedrijfskundige dient te begrijpen, 
 Wat je als bedrijfskundige dient te kunnen toepassen.



De modules met hun thema’s

Basis niveau - 60 EC - propedeuse

P1 Analyseren toekomstbestendigheid van de organisatie

P2 Analyseren organisatiestructuur, -cultuur en kritische 
processen

Kennisgebieden: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, Marketing, 
Algemene economie, Vaardigheden: Rapportagevaardigheden, 
Onderzoek, Presentatievaardigheden. 



Bachelor niveau - 180 EC

Persoonlijke Profilering PPR

Evalueren van verandering B3

Uitvoeren van bedrijfskundige verandering B2

Initiëren van bedrijfskundige verandering  B1

BP 

Projectmanagement in een bedrijfskundige context BP

Effectief leiderschap in een bedrijfskundige context BL 



Flexibele studieroutes

Wat wordt mijn studieroute ? 

Onderwijsaanbod

Standaardroute Flexibele route

Werkplekleren



Leeractiviteiten bij onderwijsaanbod



WIE tijdens je studie
De studieroute begeleider (SRB) 
• is de docent die jou begeleidt bij het kiezen van je 

eigen passende leerroute.

De docentbegeleider of expertdocent 
• verzorgt bijeenkomsten vaardigheden, 

kennisbijeenkomsten of bijeenkomsten praktijkleren.  

De assessor 
• de docent in de rol van beoordelaar. Je komt de 

assessor tegen bij de (werkplek)portfolio-
assessments. 

De medestudenten
• je klasgenoten of je collega’s op het werk met wie je 

samen leert.



Werkplekleren

• Jij hebt al veel kennis, kunde en ervaring
• Een andere manier om de module te behalen
• Aantonen, dat dit zo is:

Hoe:

• Klopt je beeld? (gesprek)
• Portfolio met bewijsstukken
• Begeleiding
• Assessment (criteriumgericht interview)

Wat wordt mijn studieroute ? 

Onderwijsaanbod

Standaardroute Flexibele route

Werkplekleren



Werkplekleren

• Portfolio met bewijsstukken
• Per module 
• Leeruitkomsten aantonen op basis van praktijkervaring in combinatie 

met bijvoorbeeld interne opleidingen/ trainingen
• 2 uren begeleiding
• Toegang tot het onderwijsmateriaal 
• Afronden door werkplekportfolioassessment aan de hand van CGI



Instroomeisen
Havo/Vwo
Natuur en Techniek
Natuur en Gezondheid
Economie en Maatschappij
Cultuur en Maatschappij

Mbo
Toelaatbaar met een afgerond mbo-diploma, niveau 4, 
middenkader- of specialistenopleiding

21+ Toets – deficiëntie toets als je niet aan de instroomeisen voldoet

Relevante werkomgeving

Meld je uiterlijk aan voor ….  2023



Overstapnormen

AD Officemanagement voltijd &  AD Management 
deeltijd
Vrijstelling voor propedeuse, PPR en delen BL en BP
120 EC reeds behaald  en 120 EC nog te voldoen

Bedrijfskunde voltijd 
P=P dan 60 EC reeds behaald en 180 EC nog te 
voldoen



Praktische info

Contactdag: dinsdag (12.30 tot 22.00 uur)
P- onderwijs: elke week

B- onderwijs: om de week 

Inhoud lesdag

Studielast varieert, ongeveer 25 uur per 
week

Kosten: collegegeld  ( rond de 2100,-)
aanbevolen literatuur ( ongeveer 

290,- p/j)



Hoe nu verder?

 Inschrijven - uiterlijk ? 2022
 Intakegesprek met studieroute begeleider
 Introductiemiddag op onderwijs
 Proefcollege woensdagavond 14 december 2022

Aagje Voordouw am.voordouw@windesheim.nl
Bart van Roosendaal bjm.van.roosendaal@windesheim.nl

mailto:am.voordouw@windesheim.nl
mailto:bjm.van.roosendaal@windesheim.nl


Intakegesprek!?

Intakegesprek meerwaarde!!!!!

- Past de opleiding?

- Wat staat je te wachten?

- Wat is jouw studie pad?

- Hoe sluit je werkplek aan bij de opleiding?



il je meekijken met onze 
studenten?

Proefstuderen kan op 14 december
meld je aan via de website!



il je nog wat 
vragen? 
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