Amersfoort/Rotterdam, 12 juni 2019
Betreft: Motivatie anderstalige naam conform beoordelingskader NVAO 2018

Beste LOOFC leden,
In het beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland wordt in standaard 2
(NVAO Nederland, 2018: 20) aan de opleiding gevraagd om het hanteren van een anderstalige opleidingsnaam te motiveren. In ons geval Finance & Control.
In deze handreiking zetten wij de besluitvorming over naamgeving nog even op een rijtje:
1. In het werk- en beroepenveld wordt veelal Engelstalig jargon gebruikt. Dit mengt met
het Nederlands. In internationale omgevingen wordt veelal Engelstalig jargon
gehanteerd. In Nederlandstalige vacatures voor afgestudeerden komen de termen
“Finance” en “Control” zeer regelmatig voor. De termen bedrijfseconomie of
bedrijfseconoom komen vrijwel nooit voor.
2. Bedrijfseconomie is (als tegenhanger van algemene economie) eigenlijk de benaming
van een breed vakgebied. Ook de specialistische opleidingen, zoals accountancy (AC)
en belastingrecht en bank & verzekeren (FTA) en zelfs marketing (CE) vallen binnen
dit vakgebied. Aangezien de opleiding F&C zich concentreert op financiën en de
sturing en beheersing van organisaties is het logisch om dit in de naamgeving tot
uiting te laten komen.
3. De besturen van AC Scholenoverleg, LOOFC, LOOFSM en LOOFRE hebben in
2015 actief een bijdrage geleverd aan de opdracht voor de HEO conversie (de Keijzer
& Puyt, 2015a, 2015b) binnen de sector economie van de Vereniging Hogescholen.
Er is door de commissie Willems gekozen voor naamgevingsconventies in lijn met de
domeinindeling van de cs. Sent (Sent & Storm, 2014). De leden van LOOFC hebben
gekozen zowel nationaal als internationale dezelfde naam te voeren, nl. Finance &
Control.
4. In de notulen van de LOOFC vergadering (Kapteijn-Kruijswijk, 2016) van 21
september 2016 zijn het nieuwe landelijke opleidings- en beroepsprofiel Finance &
Control (Kapteijn-Kruijswijk, Keating, de Keijzer, Oostdijk, & Puyt, 2018) en het
verantwoordingsdocument (Puyt, Oostdijk, & de Keijzer, 2017) vastgesteld. De
naamswijziging van de vereniging LOOBE naar LOOFC wordt dit jaar statutair (Puyt
& Kapteijn-Kruijswijk, 2019) door het dagelijks bestuur gewijzigd en bekrachtigd via
een notaris.
Per september 2016 is de opleidingsnaam van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie
landelijk gewijzigd naar de bacheloropleiding Finance & Control. Dit is het gevolg van de
HEO conversie (Willems & Spee, 2015).
Per september 2019 wordt de opleidingsnaam van de associate degree Bedrijfseconomie
landelijk gewijzigd in de associate degree Finance & Control. Hiermee is de verticale
opleidingenkolom Ad/BSc. Finance & Control op elkaar afgestemd.
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Dit heeft gevolgen gehad voor de ISAT code van de bacheloropleiding. In het Croho heeft de
bacheloropleiding Bedrijfseconomie de ISAT code 34401 en sinds september 2017 voeren de
leden van de vereniging LOOFC voor de bacheloropleiding Finance & Control de nieuwe
ISAT code 35520. De collega’s van NCOI, NTI en LOI blijven ISAT code 34401 voor de
bacheloropleiding Bedrijfseconomie handhaven. De associate degree opleidingen
Bedrijfseconomie hebben individueel een aanvraag ingediend bij de NVAO voor een
landelijke horizontale naamsconversie die per september 2019 wordt geëffectueerd. De ISAT
code 80065 blijft gehandhaafd.
Nb. Het boek Communicatie voor Financials (de Joode, van der Zaag, & Burgman, 2019) op
basis van de learning outcomes van het LOBFC 2016 is zojuist verschenen bij Noordhoff.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur LOOFC
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