
Addendum Opleidingsprofiel Associate degree Commerce 

 

1. Naamgeving Ad Commerce 

De verschillende hogescholen die een Ad met doorstroom naar de Bachelor Commerciële Economie 

hebben ontwikkeld, hebben zich in 2018 verenigd in een landelijk Ad overleg. Voor 2018 zijn de 

betrokken hogescholen reeds gestart met de ontwikkeling en uitvoering van een Ad opleiding op 

basis van het Bachelor profiel. Daarbij is gekozen voor een eigen naam passend bij regio, werkveld en 

uitstroom. Dit heeft geresulteerd in verschillende namen.  

Tijdens het landelijk overleg bleek overlap te zijn in de functies waarvoor wordt opgeleid: een brede 

rol in het commerciële werkveld/beroepenveld. Het commercieel beroepenveld kenmerkt zich door 

een veelheid van taken, functies die veelal betrekking hebben op (e-)marketing, sales, 

accountmanagement, marktverkenning/onderzoek, data, marketingcommunicatie/branding. De 

leeropbrengsten/skills die voor dergelijke functies vereist zijn, kennen een grote mate van overlap. 

Deze gezamenlijkheid vormt de basis voor de naamgeving en inhoud van dit profiel waarin alle 

betrokken opleidingen zich herkennen, ondanks verschillende benamingen van de betreffende eigen 

Ad-opleiding.  

Dit profiel richt zich niet specifiek op ondernemerschap. Er zijn andere Ad-opleidingen die zich hier 

specifiek op richten.  

 

2. Doorstroommogelijkheden 

Qua doorstroom naar de (verwante)bacheloropleiding bieden de hogescholen aangesloten bij het 

Landelijk Opleidingsoverleg Commerce, hun afgestudeerde studenten een mogelijkheid aan om naar 

de bacheloropleiding Commerciële Economie door te stromen. Dit betreft een 

doorstroomprogramma van maximaal 150 studiepunten. 

 

3. Internationalisering, technologische (basis)kennis  

Internationalisering: Qua ambitieniveau zal internationalisering beperkt blijven tot 

‘Internationalisation at home’, of internationale contacten binnen bedrijven/organisaties binnen de 

sector/het werkveld. We verwijzen in het profiel naar het NLQF, niveau 5 (bijlage 1) en de 

Dublindescriptoren Short Cycle, Bachelor en Master (bijlage 2). 

Technologische basiskennis: communicatieprogramma’s online (mail, online 

samenwerkingsprogramma’s, videoberichten, calls e.d.), tekstverwerkingsprogramma’s, 

rekenschema’s (o.a. Excel), software specifiek voor de branche/het domein Commerce is niet te 

duiden, want kan per organisatie/werkveldpartner verschillen. Geldt ook voor gebruik van CRM-

systemen. 

  



Bijlage 1.  

Het NLQF, Niveau 5 

 

 

 

  



Bijlage 2 

Dublindescriptoren Short Cycle, Bachelor en Master2 

 


