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De cursieve tekst geeft het verschil met het voorafgaande niveau aan.
Eindniveau bacheloropleiding
Het eindniveau van een bachelor opleiding is dat van een beginnend beroepsbeoefenaar op het niveau van het
middenkader. Het eindniveau beschreven in de termen van de Dublin descriptoren is:
Kennis en inzicht : heeft aantoonbare kennis en inzicht van het vakgebied, functioneert doorgaans op een
niveau waarbij met ondersteuning van specialistische handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor
kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is.
Toepassen kennis en inzicht : biedt beargumenteerde oplossingen voor problemen van het vakgebied,
voert onder supervisie eenvoudig onderzoek uit, past basismethoden van onderzoek passend bij het
vakgebied toe, kan omgaan met veel voorkomende beroepskritische situaties.
Oordeelsvorming : is in staat oordelen te vormen op basis van verzamelen en interpreteren van relevante
gegevens, waaronder evidence-based oplossingen, op basis van het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.
Communicatie : is in staat ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten
of niet specialisten.
Leervaardigheid : klaar voor een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt.

Eindniveau bachelor opleiding honoursprogramma
Het eindniveau van het honoursprogramma beschreven in termen van de Dublin descriptoren is:
Kennis en inzicht : gebruikt specialistische handboeken, heeft kennis en inzicht overtreffend aan en
verbredend aan het bachelorniveau van het eigen vakgebied.
Toepassen kennis en inzicht : past onder supervisie relevante onderzoeksresultaten toe bij het
beargumenteerd oplossen van problemen in een brede beroepsmatige context en voert onder supervisie
een onderzoek uit naar een eenvoudige, ongestructureerde probleemsituatie of een complexe
gestructureerde probleemsituatie.
Oordeelsvorming : vormt zich een oordeel op basis van verzamelen en interpreteren van relevante
gegevens en ook op basis van relatief weinig gegevens, en houdt daarbij rekening met de sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten verbonden aan de toepassing van kennis en
oordelen.
Communicatie : is in staat ideeën en oplossingen over te brengen, ook van aanverwante (technische)
disciplines, verantwoordt, geeft argumenten en legt op ondubbelzinnige wijze de motieven uit aan
specialisten of niet specialisten.
Leervaardigheid : klaar voor een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt, directe
aansluiting tot een (professionele) master.

Eindniveau professionele masteropleiding
Het eindniveau van een professional master opleiding is dat van een zelfstandig / leidinggevend
beroepsbeoefenaar en/of functies waar onderzoeksvaardigheden vereist zijn.
Het eindniveau beschreven in termen van de Dublin descriptoren is:
Kennis en inzicht : heeft aantoonbare kennis en inzicht, gebaseerd op de kennis en inzicht van de bachelor
en die deze overtreffen en verdiepen, gebruikt specialistische handboeken, wetenschappelijke
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handboeken, is in staat met complexe materie om te gaan en heeft een basis om een originele bijdrage te
leveren aan de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, vaak in onderzoeksverband.
Toepassen kennis en inzicht : integreert kennis en past kennis toe in nieuwe omstandigheden in brede of
multidisciplinaire context; voert onder supervisie zelfstandig onderzoek naar een complexe
ongestructureerde probleemsituatie uit, kan omgaan met complexe materie en beroepskritische situaties.
Oordeelsvorming : is in staat oordelen te vormen op basis van onvolledige of beperkte informatie,
rekening houdend met sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische verantwoordelijkheden
verbonden aan de toepassing van kennis en oordelen.
Communicatie : is in staat conclusies, alsmede de kennis, motieven en overwegingen overbrengen die
hieraan ten grondslag liggen duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van specialisten
en niet specialisten.
Leervaardigheid : klaar voor een vervolgstudie met zelfsturend karakter.
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