
ECHO voor een duurzame 
toekomst:
Resultaten curriculumscan BM



Overzicht

• Inleiding

• Curriculumscan opleidingen bedrijfsmanagement
 Theoretische achtergrond en methodologie

 Opbouw opleidingen

 Resultaten scan

• Vooruitblik

• Denkoefening: tabula rasa



Overzicht

• Inleiding

• Curriculumscan opleidingen bedrijfsmanagement
 Theoretische achtergrond en methodologie

 Opbouw opleidingen

 Resultaten scan

• Vooruitblik

• Denkoefening: tabula rasa



Inleiding

• ECHO voor een duurzame toekomst

• Dubbele doelstelling:
 Studenten voorbereiden op rol in duurzaamheidstransitie

 Duurzaamheid integreren in organisatie van hogeschool

• Curriculumscan: focus op onderwijs



Inleiding

• Curriculumscan:
 Accountancy-fiscaliteit

 Financiën en Verzekeringswezen

 Marketing

 Curriculum 2014-2015 gescand op elementen van duurzame
ontwikkeling

 Aanvullende lectorenbevraging via enquête
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Curriculumscan: achtergrond

• Theoretische achtergrond aspecten van duurzaamheid: 

Planet-People-Profit model (Roorda)



Curriculumscan: methodologie

• Op zoek naar inhoudelijke aspecten van duurzaamheid
 Curricula van AF, FV en MK: ECTS-fiches en studiewijzers

• Basisvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling: 
competentiematrices

• MAAR: vakdidactische uitwerking?
 Voorbeeld: sociale zekerheid



Curriculumscan: methodologie

• Grondig onderling overleg

• Alleen expliciet didactisch uitgewerkte aspecten in analyse
opgenomen

• Gevaar voor (te) strenge analyse

 Kwalitatieve bevraging van lectoren (zie vooruitblik)
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Curriculumscan: opbouw
opleidingen

• Stam van verplichte vakken + projectweken en integratie-
opdrachten

• Minoren: 
 FV: FV – MK – RP

 AF: AF – MK – RP

 MK: MK – CO – MU – AC – RP 

• Stage en scriptie

• ‘vrije ruimte’ (kOPO of gOPO)
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Curriculumscan: resultaten

• Basisvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling:
 Duurzame ontwikkeling in de algemene waarden van UCLL

 Duurzame ontwikkeling in de competentiematrices:
• Algemene competentie 3 (AC3)

• Algemene competentie 4 (AC4)

• Beroepsspecifieke competenties per afstudeerrichting

• Aanknopingspunt om duurzame ontwikkeling expliciet te
integreren/didactisch uit te werken in het onderwijs



Curriculumscan resultaten



Curriculumscan resultaten



Curriculumscan: resultaten AF

• Beroepsspecifieke competenties AF:
 BC1 - 1.1.2. Basiskennis hebben van algemeen boekhouden, van 

een specifiek softwarepakket, van beroepseigen wetgeving en 
ethiek.

 BC1 - 1.2.1. Rekening houdend met de accountancywetgeving, 
vennootschapswetgeving, fiscale wetgeving en sociale wetgeving 
en rekening houdend met de principes van bedrijfsethiek, de 
verzamelde documenten analyseren.

• SW: 
 Kennis/vaardigheden/attituden

 ‘Dit OPO draagt bij aan duurzaamheid’ + specificatie



Curriculumscan: resultaten AF

• Overwegende focus op AC3 in ECTS en SW

• Gemeenschappelijke stam

• Duurzame BC’s in slechts één vak

• SW’s: aspecten van duurzaamheid vooral in rubrieken
kennis/vaardigheden/attituden en ‘Dit OPO draagt bij aan’



Curriculumscan: resultaten FV

• Beroepsspecifieke competenties FV:
 BC1 - 1.3.7 Frauduleuze praktijken detecteren en erover 

communiceren

 BC1 - 1.4.2 Tegen frauduleuze praktijken optreden

 BC2 - 2.3.7 Deontologisch omgaan met de fiscale opportuniteiten

 BC4 - 4.3.6 Deontologisch omgaan met schadebeoordelingen

 BC6b - 6b2.2 De rechtsgang in burgerlijke en strafzaken (bv. 
fiscale fraude, inbreuken op de boekhoudwetgeving) 
verduidelijken

• SW: 
 Kennis/vaardigheden/attituden

 ‘Dit OPO draagt bij aan duurzaamheid’ + specificatie



Curriculumscan: resultaten FV

• Verdeelde focus over AC3 en AC4 in ECTS

• Overwegende focus op AC4 in SW

• Gemeenschappelijke stam

• Duurzame BC’s in slechts in beperkt aantal vakken

• SW’s: aspecten van duurzaamheid vooral in rubrieken
kennis/vaardigheden/attituden en ‘Dit OPO draagt bij aan’



Curriculumscan: resultaten MK

• Geen beroepsspecifieke competenties MK

• SW: 
 Kennis/vaardigheden/attituden

 ‘Dit OPO draagt bij aan duurzaamheid’ + specificatie



Curriculumscan: resultaten MK

• Sterk overwegende focus op AC4 in ECTS en SW

• Gemeenschappelijke stam en minoren

• Communicatievakken

• SW’s: aspecten van duurzaamheid vooral in rubrieken
kennis/vaardigheden/attituden en ‘Dit OPO draagt bij aan’



Curriculumscan: bedenkingen

• Verrassend weinig concrete aspecten van duurzaamheid
gevonden in ECTS en SW
 Beperkte vermelding van AC/BC in ECTS of SW kan beïnvloed zijn

door opstelrichtlijnen

 ECTS en SW blijven te vaag over concrete didactische uitwerking
(te strenge analyse?)



Overzicht

• Inleiding

• Curriculumscan opleidingen bedrijfsmanagement
 Theoretische achtergrond en methodologie

 Opbouw opleidingen

 Resultaten scan

• Vooruitblik

• Denkoefening: tabula rasa



Vooruitblik

• Vermoeden van grotere integratie duurzame ontwikkeling in 
de vakken

• Bevraging lectoren

• Eerste bevindingen:
 Veel concrete didactische uitwerking van duurzame ontwikkeling

 Initiatief van betrokken lector(en)

 Algemeen bewustzijn belang duurzame ontwikkeling in curriculum

 Weinig verankering
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Denkoefening: tabula rasa

Disciplinaire verdieping + 
bijdrage aan beroep en 
samenleving

Basis: introductie DO en 
multidisciplinaire
verbanden

Verankering: beleid, 
missie, doelen



Denkoefening: tabula rasa

• Tabula rasa voor duurzame ontwikkeling aan UCLL

• M&T:
 Welke aspecten van duurzaamheid waar aanreiken/ondersteunen?

• Per opleiding: AF, FV en MK
 Welke aspecten van duurzaamheid waar aanreiken/ondersteunen?


