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Commercieel Ingenieur 
Traject identiteit en positionering december 2007 – maart 2008 
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Identiteitstraject 
 Dit document is de rapportage van diverse werksessies 

met docenten, studenten en de werkveldcommissie in de 

periode december 2007 t/m maart 2008: 

• In het rood zijn de aanvullingen en opmerkingen van het 

docententeam weergegeven 

• In blauw zijn de aanvullingen en opmerkingen van de 

Werkveldcommissie weergegeven 
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Identiteitstraject 
• Doelen stellen 

• Vaststellen wat er al is: 8 onderwerpen (doelen, markt, 

concurrentie, doelgroepen, product, organisatie, cultuur, 

imago): 

– usp’s 

– positionering 

– identiteit 

– scenario’s 
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Bedrijfsdoelstellingen 
• Toename instroom: van 40 naar 60 studenten per jaar 

(niet de ambitie om > 100 studenten per jaar binnen te halen, gaat ten koste 

van de kwaliteit) 

• Doorstroom: propedeuserendement: 80%  

• Verblijfsduur uitvallers: Max. 1,35 hogeschooljaar  

• Uitstroom: opleidingsrendement: 70%  

• Gemiddelde verblijfsduur: Nominaal 4,3 jaar, Versneld: 3,8 jaar  

• Tevredenheid  

– Studenten: ≥ 3,5 reflector (van de 5, score in kwaliteitsmeting) 

– Werkveld: ≥ 75% (D of E) tevreden ??? 

– Medewerkers ≥ 60 % positief Kompas ?? 

• Financieel -> docent student ratio van 1:24 

• Accreditatie -> positief advies 

Check met  

kwaliteitshandboek 
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Marketing doelstellingen 
• Naamsbekendheid vergroten-> instroom vergroten 

• Kwaliteit organisatie van het onderwijs verbeteren 

• Studiesucces vergroten (m.n. propedeuse) 

• Uitgaven reduceren 
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Huidige markt positie 
• Unieke opleiding in Nederland -> relatief onbekend 

• Totaal 100 studenten (1:39, 2:16, 3:20, 4:10, strt:15) 

• Rendement ? 

• Enige opleiding met 50% commercie en 50% techniek 

• Breedte van de techniek 
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Trends 
Algemeen 

• Nederland wil kennisland / innovatieland zijn 

• Verschuiving productie naar Oost Europa en Azie 

• Duurzaamheid / milieu neemt aan belang toe 

• Globalisering 

• Aandacht voor de zorg 

• Overnames van Nederlandse bedrijven 

• Europese wet- en regelgeving 

• Productlevenscyclus wordt korter 

• Productensector wordt dienstensector 

• Krapte op de arbeidsmarkt 

• Tekort aan docenten 

• Mondigheid/veeleisendheid consument 

• Studenten willen juist ‘ouderwets’ les 

• Het gaat om het ‘nu’ 

• Maatwerk/individualisering in het onderwijs 

• Instroomniveau daalt o.g.v. kennis 
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Trends 
Specifiek CI (WVC en Yacht) 

• Soft skills van ingenieurs wordt steeds belangrijker 

• Innovatiekracht van bedrijven wordt steeds belangrijker 

• Het krachtenveld wordt steeds groter; factoren die bij de 
bedrijfsvoering en ontwikkelingen een rol spelen nemen 
in aantal en complexiteit toe (CI-er moet door de keten 
kunnen kijken) 

• Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds 
sneller op (time-to-market wordt steeds kleiner) 

• Er vindt een verschuiving plaats van producten naar 
diensten 

• De verantwoordelijkheid komt steeds meer bij de 
opdrachtnemer te liggen t.o.v. de opdrachtgever. 
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Trends 
Specifiek CI (expert-bevraging) 

• Technische ontwikkelingen hebben impact op 

bedrijfsleven -> toename gespecialiseerde gebieden 

• Bedrijfsleven gaat van strategiepush naar pull -> continu 

aandacht voor aanpassingen en positionering (CI-er is 

verkenner – hoog abstractieniveau- en communicator –

laag abstractieniveau, dit vraagt flexibiliteit en innovatief 

vermogen) 

• Products -> solutions 

• Van bedrijf naar bedrijfskolom: risicospreiden en kosten 

reduceren -> wat is de essentie van de organisatie (CI-er 

moet meedenken aan het businessmodel) 
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Marketing strategie 
 

 

 

• Intakegesprekken 

• Studielastspreiding 

• Verhelderen propositie (positionering) 

• Meer contacten met MBO’s en middelbare scholen: 

– Gastlessen bij middelbare scholen en MBO’s 

• Uitleen docenten 

• Osiris (cijferregistratiesyteem) 

• Goede StudieLoopBaan begeleiding in het programma 

• Educatie eigen team + aannemen docenten met 

praktijkervaring 

• Inleen docenten uit de praktijk 

• Verbeterplannen van het roosterbureau 

 

 

 

 



20 maart 2008 KATI 11 

Visie & Missie 
Missie 

• Daarom willen wij als landelijk unieke HBO-opleiding via competentiegericht 
onderwijs studenten opleiden die een brug slaan naar de toepasbaarheid 
en commercieel succes van techniek. Wij willen een opleiding zijn waarvan 
de toegevoegde waarde zowel voor ingenieurs als commerciële personen in het 
bedrijfsleven helder is en die door de goede perspectieven voor de 
afgestudeerden aantrekkelijk is voor studenten. Daarbij moet in de 
samenstelling van het onderwijs(team) duidelijk zijn dat Techniek, Commercie 
en Communicatie/Vreemde Talen de belangrijkste facetten zijn waarop het 
leerplan gebaseerd is (50% techniek, 25% commercie en 25% 
communicatie/vreemde talen). De opleiding kent door deze samenstelling een 
meer generalistisch karakter waarin technisch en commercieel inzicht in het 
projectonderwijs de leidraad vormen. (Opnemen dat de brug tussen techniek en 
commercie ook intern wordt geslagen en dat de CI-er ervoor zorgt dat het bedrijf 
van een interne naar een externe gerichtheid gaat. CI-er is intermediair.) 

Visie 

• Wij zijn er van overtuigd dat er personen nodig zijn in de markt die de 
kloof tussen markt en techniek overbruggen. Die zorgen voor een optimale 
afstemming tussen de gebruikseisen van de afnemer enerzijds en technische 
mogelijkheden van de fabrikant anderzijds. Personen die zowel de technische 
taal van de ingenieur beheersen als de commerciële taal van de ondernemer. 
Vertalers tussen techniek en markt die daarmee een belangrijke factor zijn bij 
het behalen van commercieel succes van (nieuwe) technische producten in met 
name de business-to-business markt in een maatschappij waarin technische 
ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen  
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Propositie 
 Voor de Commercieel Ingenieur zijn de processen van marketing, inkoop, 

verkoop, advisering, projectmanagement en innovatie de primaire 
processen waarop hij zich in een specifieke technische omgeving richt.  

 Uiteraard is hij ook technicus: hij heeft competenties ontwikkeld binnen een 
breed technisch vakgebied. Hij is daarmee in staat om de primaire 
processen uit te voeren in een specifieke technische omgeving, zoals het 
bouwproces of het industriële productieproces.  

 Bovendien ontwikkelt de Commercieel Ingenieur competenties op het gebied 
van management, communicatie en projectmatig werken (kan er voor 
zorgen dat ook uitvoerende projecten marktgericht c.q. commercieel zijn) , 
algemene competenties die onontbeerlijk zijn voor de beroepsuitoefening. De 
toenemende aandacht voor de internationale markt speelt bij de 
ontwikkeling van deze algemene competenties een belangrijke rol.  

 

 Kijkend naar de beroepsmogelijkheden, zien we Commercieel Ingenieurs 
momenteel in functies als:  

• Industrieel technisch inkoper,  • Sales support medewerker,  

• Productmanager,   • Salesmanager,  

• Projectleider,    • Medewerker marketing, 

• Hoofd technische binnendienst,  • Technisch commercieel adviseur, 

• Marketing manager.   • Accountmanager,  

• Sales engineer   • Consultant. 
 



20 maart 2008 KATI 13 

Core 

Domein & rol opleiding 

Inner 

core 

Extension 

No go 

Outer 

core 

voltijd CI 

deeltijd CI 

     minors 

duale route CI 

afstudeerrichting techn. opl. 

Post HTO CI 

CI Engelstalig 
masters opleiding CI 

technische post HTO 

Over een technische post-HTO  

ontstaat discussie, omdat deels  

de mening is dat deze beter door 

technische opleidingen kan  

worden verzorgt en deels dat 

CI juist de samenhang met de  

commercie duidelijk kan maken. 

De WVC denkt ook eerder aan  

een commerciële kop-studie voor  

technici. 
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Core 

Domein & rol CI-er 

Inner 

core 

Extension 

No go 

Outer 

core 

50% T /  

50 % C&CMVT 

60 %/40% 

70%/30% 

80%/20% 

De percentages zijn moeilijk te  

duiden. Om een ingenieursopleiding 

te blijven (en een duidelijk  

onderscheid met de commerciële  

opleidingen te maken) 

dient tenminste niveau 2 van de 

technische eindcompetenties te  

worden behaald. 

Aanvulling: Als de minorruimte  

van 19% wordt ingevuld met bijv. 

commerciële vakken, ontstaat  

een verhouding ± 60/40 
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Doelgroepen 
 

  

 

Voornaamste doelgroep is de havisten en MBO-ers: 

• Havisten: richten op NT en NG + EM (met wiskunde) 

• MBO-ers: richten op techniek 

 

 

• VWO-ers: NT en NG + EM (met wiskunde) -> de verwachting 
is dat er meer vwo-ers een hbo opleiding zullen gaan volgen 

• Switchers hbo: techniek- en commercieopleidingen 

• Switchers WO: richten op TU 

 

• Meisjes 

• Allochtonen 

 

• Volwassenen: technici? (deeltijd) 

 

Wel bewust van zijn,  

geen extra inspanningen plegen 
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Doelgroepen 
• Havisten: richten op NT en NG + EM (met wiskunde) 

• MBO-ers: richten op techniek 

 
• VWO-ers: NT en NG + EM (met wiskunde) 

• Switchers hbo 

• Switchers WO  

 

 

 

 

 

Ansoff strategy box 

Huidige markt Nieuwe markt 

Huidig product 

Nieuw  product 

havo 

mbo 

(vwo) 

(meisjes en allochtonen) 

marktpenetratie 
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Doelgroepen 
Rol 

• Havisten: Leert een commerciële rol te vervullen in een B-2-B 
(technische) omgeving -> Argumenten als brede opleiding en 
afwisseling zijn belangrijk. Een commerciële opleiding, waar bij je gebruikt maakt van 
je NG en NT profiel (of een opleiding volgen tot ingenieur met een EM profiel). 

• MBO-ers: Met gebruik van je technische MBO een opleiding volgen 
die zich veel meer richt op contacten en ondernemerschap 
(commercie) dan op het product. -> Biedt een extra perspectief 
naast de techniek: hoger niveau, leidinggeven, hoger salaris 

 
• VWO-ers: Een praktijkgerichte opleiding volgen waarmee je hoog in een 

bedrijfsorganisatie kan komen. 

• Switchers hbo: (hetzelfde als havisten) 

• Switchers WO: (hetzelfde als VWO-ers 

 

• Meisjes: Een technische opleiding doen (gebruik NT of NG profiel) waarbij 
sociale contacten en een belangrijke rol voor het bedrijf later centraal 
staan. 

• Allochtonen: Een ingenieurs opleiding, waarmee je ook zelfstandig 
ondernemer kan worden 

 Persoonsomschrijving ideale student: Een commercieel persoon met 

begrip, affiniteit en interesse in techniek. 
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Drempels voor studenten 
 

 

 

• Doorstroom 

• Techniek / Wiskunde (rekenvaardigheid) 
• (Kleine opleiding -> juist vaak voordeel) 

• Onbekendheid 

• Onduidelijk beroepsprofiel 

• Slechte reputatie projectonderwijs 

• Omvang HHS 

• Breedte opleiding (altijd wel iets dat niet leuk is, bijv. VT) 

• Locatie 
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Concurrentie 
• Engineering, Design & Innovation HvA 

• Technische Bedrijfskunde HHS 

• Business engineering Inholland 

• Commerciële Economie HHS 

• Werktuigbouwkunde HHS 

• Minor Commercieel Ingenieur Hogeschool Zeeland 

• Minor Commercieel Ingenieur Hogeschool van Utrecht 

• Post HTO Commercieel Ingenieur, Avans + 

• Wirtschafsingenieur, Fachhochschule Muenchen 

• Bachelor of science in Engineering, Management and 
Technology (University of southern Denmark 

• School of engineering Design. Manufacture and 
Management, Durham England) 

• Construction Engineering management, Loughborough 
University (WO) 
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positionering 

klantgericht (extern) 

commercieel 

management/beheer (intern) 

technisch 

CI 

E, D & I 

TBK 

BE 

CE 

W 

CI-HZ 

CIN 

CI-HU 

WI 

EMT SEDMM 
• Eng., Design & Innovation HvA 

• Business Engineering Inholland 

• Minor C I Hogeschool Zeeland 

• Minor C I Hogeschool van Utrecht 

• Post HTO CIN, Avans + 

• WirtschafsIngenieur, Fachhochschule Muenchen 

• Bachelor of science in Engineering, Management and 

Technology (University of souuthern Denmark 

• School of engineering Design. Manufacture and 

Management, Durham England) 
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Wat doet de concurrentie beter? 
• Brede propedeuse 

• Oriëntatieprogramma  

• Praktijk / Gebruik breed netwerk (bedrijfsleven) 

• Goede ranking in keuzegids (zowel opleiding als THR) 

• In curriculum propedeuse mini-onderneming 

• Veel vrije keuzeruimte / mogelijkheden 

• 70% techniek 

• Studie is ontstaan uit samenvoegen E en W 

• Jaar 1 draait om basiskennis 

• Hogere instroomeisen dan CI  

• Naamsbekendheid opleiding 

• Reputatie school / instituut 

• Bereikbaarheid / locatie 

• Is een vangnetopleiding  

• Korte lijnen 

• Werktuigbouw/technische cultuur 

• Betrokken sfeer onder ondersteunend personeel  

• CI als Engelst. minor van een 0,5 jaar, verder te verdiepen als afstudeer werk 

• Combinatie van eigen praktijk (deelnemers werken allemaal) en opleiding 

• Dominante websites (Scoren hoog bij zoekresultaat in bv. Google) 

• Kleine opleiding (12 studenten) 
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Wat doet de concurrentie slechter? 
• Ranking ook vaak laag 

• Vaag-breed  

• Lage instroomcijfers  

• 48% van de studenten vindt de studie moeilijker dan verwacht 

• Grote en kleine kwaliteit 

• Grootschaligheid 

• Invulling curriculum  

• Oubollige docentensfeer 

• Ons kent ons cultuur 

• Geringe flexibiliteit organisatie (veranderingsbereidheid)  

• Geen eigen instroom beleid 

• Post hto studie 9 maanden (kopstudie), voornamelijk commercie 

• Geen CMC en vreemde talen  

• Geen verplichte stages  

• Sponsoring  

• Slechts minor van 0,5 jaar (tot 1,5 jr, incl afstderen) 

• Bij onvoldoende aanmeldingen worden niet alle afstudeerrichtingen aangeboden 
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Conclusie onderscheid 
We zijn uniek o.g.v.: 

• brede techniek 

• 50% techniek – 50% commercie verhouding 

• 100% integratie commercie en techniek vanaf de start opleiding -> 

zegt BE (Inholland) ook 

• Communicatie en Vreemde Talen 

• Mate van externe gerichtheid 

• Sterke aansluiting op de arbeidsmarkt 

• Kansrijke commerciële b-to-b arbeidsmarkt 
 

Nadelen 

• we communiceren te weinig over 

innovatie/ondernemerschap/creativiteit in het programma 

• we zitten erg dicht op W en TBK qua techniek / commercie 

verhouding 

• De naamsbekendheid van CI is erg slecht door de uniciteit 
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Product: CI 

1.1 
CI-world 
oriëntatie 

1.2 
kiosk 

marketing 

1.3 
juice-kar 
franchise 

1.4 
oven 

inkoop 

2.1 
stirling motor 

verkoop 

2.2 
procestechn. 

stateg. market. 

2.3 
BPR 

2.4 
gebouwen 
adviseren 

3.1/3.2 
stage 

3.3/3.4 
keuzevakken 

4.1/4.2 
bedrijfsproject 

4.1/4.2 
afstudeerproject 

S 
L 
B 
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Product: wat zijn plus en minpunten 
Plus 

• Projectonderwijs met voldoende ondersteunend onderwijs 

• Technische invalshoeken 

• Verbeterdrang docententeam 

• Contact met docenten (kleine opleiding) 

• Aantal contacturen 

• Op de praktijkgericht opleidingsprogramma 

• Studenten voelen zich serieus genomen 

• Eigen inbreng in project ??? 

• Uitstekende kansen op de arbeidsmarkt 

 

Min 

• Flexibiliteit programma gering 

• Excelleren niet goed mogelijk 

• Samenhang (in blokken) 

• Elk blok 1 rol 

• Knip na jaar 2 (bedrijfsleven in): studenten kunnen zoekraken en weinig 

kans om praktijkkennis te verankeren in lessen 
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Communicatie 
Een commercieel ingenieur is geen bouwer maar een prater. De 

intermediair tussen technoloog en klant. Bedrijven nemen commercieel 

ingenieurs in dienst om aan technici uit te leggen waar de klant 

behoefte aan heeft. Of om specialistische know-how te vertalen in 

begrijpelijke bewoordingen.  

(De inleiding moet anders, is voor leerlingen/studenten niet te begrijpen en de 

website is juist zo belangrijk als oriëntatiemiddel) 

 

Je hebt interesse in techniek, maar ook in de commerciële kant van het bedrijfsleven. 

Daarnaast is een commercieel ingenieur geen eenling, maar een teamspeler, die 

samen met andere professionals projecten uitvoert. Verder zijn communicatieve 

vaardigheden belangrijk. Een commercieel ingenieur spreekt de taal van technici en 

van afnemers, en kan goed presenteren en rapporteren.  

Een commercieel ingenieur is ook initiatiefrijk. Zie je een probleem, dan loop je daar 

niet voor weg, maar zie je dat als een uitdaging.  

Bij het zoeken naar oplossingen is creativiteit een vereiste. Dé eigenschap die 

technische bedrijven in jou zoeken. Bedrijven verwachten van commercieel ingenieurs 

dat zij met ideeën komen waar zij zelf nog niet aan hebben gedacht, zowel op 

commercieel als technisch gebied.  
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Communicatie 
• Engineering, Design & Innovation: Ingenieurs die met hun 

creativiteit en marktkennis een brug slaan tussen mens en techniek. 

Het ontwikkelen of verbeteren productconcepten waarbij je de 

wensen van de klant weet te combineren met technische en 

commerciële mogelijkheden. 

• Business Engineering: Technici met verstand van zaken. De enige 

opleiding waarbij techniek, marketing en bedrijfseconomie tijdens de 

hele opleiding zijn geïntegreerd. Elektrotechniek, 

Werktuigbouwkunde en marketing. 

• TBK: Iemand die ervoor zorgt dat een organisatie naar wens 

functioneert met verstand van techniek en technologie. Die de taal 

van de technisch specialisten begrijpt en daardoor efficiënt met hen 

kan samenwerken. Ondernemer, manager en adviseur. 
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Communicatie 
• CE: Als commercieel econoom ken je jouw klanten. Je weet wat ze 

nodig hebben en zorgt dat ze bij jouw bedrijf hun diensten en 

producten willen halen. Het is dus belangrijk dat je makkelijk met 

mensen omgaat. Bovendien vind je het leuk om anderen te 

overtuigen en ben je to the point. Je staat met beide benen in de 

samenleving. Dé maatschappij is ook jouw maatschappij. Markt, 

producten, trends, nieuwe media. 

• Werktuigbouwkunde: Werktuigbouwkundigen houden zich 

bezig met het ontwerpen, vervaardigen en onderhouden van een 

technisch product of een proces. Werktuigbouwkundigen gebruiken 

techniek om het leven en werken van mensen aangenamer en 

gemakkelijker te maken. Werktuigbouwkundigen moeten een brede 

blik hebben. Ze werken intensief samen met mensen uit andere 

disciplines en veel werkgevers zoeken naar mensen die zowel 

technisch als commercieel zijn ingesteld. Nieuwe toepassingen 

verzinnen, ondernemen, probleem oplossen, samenwerken. 
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Communicatie 
• Minor-CI: As a Commercial Engineer you combine your knowledge 

of products and technical processes of a company with a (general) 

understanding of marketing, marketing research, purchasing 

management, international marketing (export/import), materials 

management, costs and cost price calculations.  

As an intermediate between the company and the customer, you will 

translate the (technical) problems/demands of the customer into 

product solutions. As an intermediate between the company and the 

supplier, you will translate the demands of the company into 

deliverable products from the suppliers. 

• Minor HU: Als je na de afstudeerrichting Product Design & 

Engineering bijvoorbeeld een bedrijf wilt beginnen, kun je kiezen 

voor de minor Technisch Commercieel of Small Business. 
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Communicatie 
• Avans+: Als commercieel ingenieur (CIN) bevind je je vaak in het 

spanningsveld tussen de klant en je eigen organisatie. De klant is 

kritischer geworden en verwacht het maximale van zijn 

toeleveranciers. Van technisch specialisten wordt een 

commerciëlere houding verwacht. Maar hoe speel je optimaal in op 

de behoefte van de klant? Waar ligt de grens tussen alles doen voor 

de klant en ‘nee’ zeggen? En hoe krijg je intern dingen gedaan? Met 

deze opleiding ontwikkel je op een bijzondere wijze je 

communicatieve en commerciële vaardigheden.  

 

 

 

 

 

 

 



20 maart 2008 KATI 31 

Communicatie 
• Wirtschaftsingenieur Muenchen: Die zunehmende Komplexität 

betrieblicher Vorgänge, entsprechendes Spezialistentum im 

Management und eine rapide Entwicklung in technologischer und 

betriebswirtschaftlicher Hinsicht ließen das Bedürfnis nach 

Führungskräften entstehen, die in der Lage sind, die vielen 

auseinanderstrebenden Wirkungskräfte zu integrieren, technische 

und wirtschaftliche Aufgabenstellungen in einer Gesamtschau zu 

überblicken und stets die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten.  

 

• Uni of Southern Denmark - Innovation & Business: Can you 

juggle technology, ideas and people - and ensure your product hits 

the market running? Engineers today often need more than 

technical knowledge. Industry increasingly wants people who can 

move in the worlds of business and technology, transforming 

product ideas into reality. 
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Kenmerken (reputatie) 
• Producten ontwikkelen en verbeteren 

• Organisatie ontwikkelen en verbeteren 

• Afzet ontwikkelen en verbeteren 

• Het leven van mensen verbeteren 

 

• Ontwerpen/innovatie 

• Praktijk in studie 

• Gedegenheid (bekendheid) -ook reputatie instituut 

• Modern / nieuw 

• Ondernemerschap  

• Soft skill ingenieurs 

• Holistische blik (T & C) 
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Perceptiepositionering 1 

klantgericht (extern) 

organisatie- 

ontwikkeling 

management/beheer (intern) 

product- 

ontwikkeling 

CI 

E, D & I 

TBK 

BE 

CE 

W 

CI-HZ 

CIN 

CI-HU 

WI 

EMT SEDMM 
• Eng., Design & Innovation HvA 

• Business Engineering Inholland 

• Minor C I Hogeschool Zeeland 

• Minor C I Hogeschool van Utrecht 

• Post HTO CIN, Avans + 

• WirtschafsIngenieur, Fachhochschule Muenchen 

• Bachelor of science in Engineering, Management and 

Technology (University of souuthern Denmark 

• School of engineering Design. Manufacture and 

Management, Durham England) 
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Perceptiepositionering 2 
Gedegenheid (bekend) 

Modern (nieuw / onbekend) 

Maken Sturen 

CI 

E, D & I 

TBK 

BE 

W 

CI-HZ 

CIN 

CI-HU 

WI 

SEDMM 

• Eng., Design & Innovation HvA 

• Business Engineering Inholland 

• Minor C I Hogeschool Zeeland 

• Minor C I Hogeschool van Utrecht 

• Post HTO CIN, Avans + 

• WirtschafsIngenieur, Fachhochschule Muenchen 

• Bachelor of science in Engineering, Management and 

Technology (University of souuthern Denmark 

• School of engineering Design. Manufacture and 

Management, Durham England) 

CE 
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Communicatie 
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Communicatie 

In hoeverre kan CI zich profileren? 
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Communicatie 
• Open Dagen 

• Proefstuderen 

• Meelopen 

• Studiebeurzen 

• Presentaties op scholen 

• Scholenmarkten 

• ‘Terug naar je school’ 

• Contacten met mbo en vo (?) - kost veel inspanning, het is erg 

lastig om bij scholen binnen te komen, zij worden overspoeld met nieuwe 

opleidingen 

 

 

 

 

 

Levert goede resultaten op 

Lijkt niet veel op te brengen, zeker 

beurzen verder weg: studenten komen  

uit de regio 
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Organisatie & cultuur 
Historie: 

• 1988 begonnen als variant op 4 technische opleidingen (CT, I, E en W) 

• 2000 invoering van het projectonderwijs 

• Vanaf 2000 opeenstapeling van veranderingen 

• 2003 Verzelfstandiging van de opleiding: geen specifieke technische richting meer  

• Vanaf 2004 invoeren van minorruimte 

 

Keuzes 

• Projectonderwijs 

• 50% techniek, 50% commercie & communicatie VT 

• Competentiegericht onderwijs 

• Verbreding van de instroom 

• Minorruimte 

• SLB 

voordeel:  

– Keuzemogelijkheid student 

– Betere begeleiding student 

keerzijde: 

–Minder ruimte voor eigen programma 

–Steeds diversere groep van instroom op één lijn krijgen 
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Organisatie & cultuur 

Het lijkt soms alsof er drie totaal diverse partijen binnen de opleiding moeten samenwerken,  

maar er is bij CI wel een gemeenschappelijke doel: de succesvolle CI-er 
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Organisatie & cultuur 

Zover hoeft het niet te gaan: gezonde onderlinge spanning is niet verkeerd 



20 maart 2008 KATI 41 

Organisatie & cultuur 

Drie personen met verschillende achtergrond die hetzelfde voor ogen hebben: de beste performer 

Onderlinge concurrentie kan dan best, zolang het geen strijd wordt 
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Organisatie & cultuur 

Net als bij een triatlon heb je eigenlijk 3 coaches nodig, maar die moeten wel onderling  

samenwerken om uiteindelijk een kans te maken op een medaille. 

CI levert geen topsporters af, maar wel hele goede sporters die serieus en met plezier  

hun sport beoefenen. 
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Organisatiestructuur 

AD 

aanbod 

vraag 

TL D D D D 

GD GD 

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST 

ST ST ST ST ST ST ST ST ST 

Secr 

WVC 

OC 

COK 

Comtec 

Huidige organisatiestructuur bij CI 

AD = Academiedirecteur 

Secr = Secretariaat 

WVC = Werkveldcommissie 

TL = Teamleider 

D = Docent 

COK = Commissie Onderwijs & Kwaliteit 

GD = Gastdocent 

OC = Opleidingscommissie 

ST = Student 

Comtec = Studievereniging 

D D 
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D 

Organisatiestructuur 

AD 

aanbod 

vraag 

TL D 

GD GD 

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST 

ST ST ST ST ST ST ST ST ST 

Secr 

WVC 

OC 

COK 

Comtec 

DT D D DT D D DT 

Formeren van een kernteam ven disciplinetrekkers dat elkaar in balans houdt 

DT = Disciplinetrekker 
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Organisatie & cultuur 
 

 

 

Gewenste cultuur CI: 

• Openheid, discussie en samenwerking tussen specialisten, studenten, 

alumni en werkveld om het beste uit 4 jaar opleiding te halen. 

 

Waarden die in de docenten belangrijk zijn: 

• Vakspecialist met goed begrip van de functie c.q. de praktijk  van de CI-er 

(die over de grenzen zijn zijn eigen vak kan kijken), die geschikt is voor 

meerdere onderwijsrollen 

• Authenticiteit 

• Enthousiasme, bevlogenheid, vakidiotie 

 

 

Docententeam: 

• Evenwicht onderwijskundigen en praktijkmensen 

• Evenwicht tussen generalisten en vakspecialisten 
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Imago opleiding 
Beeld van de studenten moet zijn: 

A CI is een commerciële opleiding, waarbij je de substantiële technische 

bagage van een ingenieur meekrijgt  

B CI is een gedegen opleiding tot ingenieur die je voorbereidt op en 

commerciële rol (?) 

 Omdat de verwachting is dat CI zich beter kan onderscheiden in het 

commerciële veld, dan in het technische veld, valt de keuze op A. 

Techniekopleidingen hebben op dit moment sowieso minder 

aantrekkingskracht op studenten. Daarbij is wel uitgangspunt dat CI 

weldegelijk een ingenieursopleiding blijft en de techniek koestert. De 

techniek is immers wat CI onderscheidt in het commerciële veld. 

 De WVC waarschuwt voor mogelijke negatieve reacties van bedrijven: 

die vragen om commerciële technici! De keuze voor A zal dus goed 

moeten worden vertaald naar werkgevers. 

 

Eventuele drempels: 

• Zijn we nog wel een ingenieursopleiding? 

 

 



20 maart 2008 KATI 47 

Imago opleiding 
 De vraag van de techniekdocenten is: welke technische kennis heeft 

een CI-er nodig in de praktijk? 

 

• De CI-er moet de juiste diagnose kunnen stellen en daar naar 

kunnen handelen: 

– Heeft technisch inzicht nodig 

– Moet problemen signaleren 

– Moet mogelijkheden signaleren 

– Heeft analytisch vermogen 

– Heeft aantoonbare technisch kennis 

– Spreekt de officiële techniektaal 

– Weet hoe technisch oplossingen werken 

Deze discussie zal nog verder moeten worden gevoerd. 
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Identiteit 
Taglines: 

• best of both worlds 

• de opleiding voor commerciële mensen met verstand van techniek 

• mix van commercie en techniek 

• brug tussen techniek en commercie 

• tolk van techniek en commercie 

• intermediair tussen techniek en commercie 

• glijbaan naar de arbeidsmarkt 

• geld verdienen met techniek 

• succes met techniek 

• dé opleiding (voor jouw baan) 

 

 

Rol van de opleiding: 

• Wijst je de weg als commercieel ingenieur 

• Geeft je de bagage om succesvol te zijn als commercieel ingenieur 

• Is de weg naar een sexy baan 
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Identiteit opleiding 
Kernwaarden opleiding: 

 Gedegen. Breed / divers. Uitdagend. Ondernemend. Open. Praktijkgericht. Echt. 

 Betrokken. Ontdekken. Samen verder komen. Respect. 

 

Merkpersoonlijkheid: 

 Vakman, kan luisteren, authentiek, communicatief, helder, enthousiast, creatief / 

innovatief, trots, gelooft in wat hij uitdraagt, realist 

 

 Merkgevoel: 

 gedegen opleiding, die je goed voorbereidt op de praktijk 

 persoonlijk (geen nummer zijn), enthousiast, uitdagend 

 ruimte voor keuzes en richting 

 jij als persoon staat centraal 

 all-round (veelzijdige) opleiding 

 pittig, maar dan heb je ook wat 
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Identiteit opleiding 
• Welke merken roepen een soortgelijk gevoel op ? 
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Bouwstenen identiteit CI 
• Verhouding techniek / commercie & communicatie 

• Combinatie techniek, commercie communicatie en vreemde talen 

• Communicatie (en VT) 

• Totaal geïntegreerde opleiding 

• Praktijkonderwijs – samenwerken met bedrijven 

• Locatie 

• Keuzeruimte 

• Betrokkenheid bij studenten – aantal studenten 

• Ontwerpen/innovatie in programma 

• Ondernemersschap in programma 

• Uitgebalanceerd docententeam 

• Succes op de arbeidsmarkt 

• Veelzijdigheid/afwisseling 

z.o.z. 
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Bouwstenen identiteit CI 
• Externe gerichtheid 

• CI-ers maken bedrijven extern gericht 

• B-to-b-markt 

• Teamspelers 

• Multidisciplinair (diversiteit studenten) 

• Internationaal gericht 

• Doorstroommogelijkheden 

• Duurzaamheid 

• CI studenten zijn leuk 
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Identiteit 
Brandbox 

Merkbelofte 

Merkdomein 

Merk roots 

Merk kenmerken 

Merk voordelen 

Merpersoonlijkeid 

Reflectiedoelgroep 

Concurrentiestrategie 

De merkpropositie 

De producten/behoeften categorie van het product 

De geografische/historische/culturele achtergrond  

van het merk/bedrijf 

De karakteristieken die onmiskenbaar behoren tot  

het merk 

De functionele en emotionele voordelen van het  

merk voor de doelgroep 

De meest sturende.karakteristieke eigenschappen,  

style en gedrag van het merk  

Het soort mensen in de doelgroep die het merk het 

beste reflecteren 

De houding van het merk ten opzichte van de concurrentie 
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Uitwerken scenario’s 
• Welke trends ondersteunen deze positionering? 

• Wat is de rol van CI? 

• Wat heeft CI al dat we kunnen gebruiken als bewijs voor deze 

positionering? 

• Wat heeft CI verder nodig aan bewijs om deze positionering te 

claimen? 

• Op welke wijze moet de organisatie van CI veranderen (processen, 

structuur, cultuur / mentaliteit) om deze positionering te 

ondersteunen 

• Wat betekend deze positionering voor het product, en de promotie 

van CI? 

• Wat voor soort communicatie zal deze positionering ondersteunen? 

• Welke tone of voice / schrijfstijl? 

• Wat zijn de drie kernwaarden? 
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Identiteitsscenarios 

Scenario 1: De flexmaker  
 

Merkbelofte  
 

Met deze opleiding vind je je eigen weg wel, 
iets wat bij jou past (i.p.v. dat jij je moet 
aanpassen) 

Roots  50% brede techniek, 25% commercie, 25% 
communicatie en vreemde talen. 
Multidisciplinair, gebaseerd op 4 technische 
opleidingen 

Merkvoordelen  Je hebt zelf het stuur van je baan en carriere 
in handen 

Merkpersoonlijkheid  Flexibel, open-minded, nieuwsgierig, 
initiatiefnemer, eigenwijs, beweegelijk 

Reflectiedoelgroep  Studenten die van afwisseling houden en 
zich nog niet willen vastleggen 

Concurrentiestrategie  Als je deze opleiding doet heb je lef en houdt 
van dynamiek 

 

De pad-vinder: licht bepakt en veel kunnen  
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Scenario 1: De flex-maker 

Trends: 

• Toename in technische specialisaties 

 

Bewijs flex-maker: 

• Breedte van de opleiding (ook communicatie en vreemde talen) 

• Keuzemogelijkheden in programma 

• Gericht op zelfstandig keuzes maken / werken 

• Praktijkopdrachtgevers 

• Presentaties voor externen (opdrachtgevers) 

• CI-ers wisselen relatief makkelijk van baan 

• CI-ers creëren vaak hun eigen baan 
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Scenario 1: De flex-maker 
Claim: 

• De échte brede opleiding 

• Leren leren 

• (zelfstandigheid) 

 

Meer nodig: 

• Benadrukken leren leren 

• Faciliteren opties in keuzes 

 

Communicatie: 

• Zelfbewust, de persoon 
aanspreken 

• Veelheid laten zien (opties in pad 
bepalen) 

 

Kernwaarden: 

• Vrijheid 

• Zelfbewust (eigenzinnigheid) 

 

The smart choice in personal navigation 

http://www.tomtom.com/
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Identiteitsscenarios 

Scenario 2: de relatiemaker 
 

Merkbelofte  
 

De menselijke maat in techniek 
Met deze opleiding weet je echt waar je het over hebt 
(en kan je je klant dus echt helpen) 

Roots  Snijvlak techniek en commercie 
Merkvoordelen  Gedegenheid, inzicht, kennis: techniek is 

leuk en belangrijk 
Merkpersoonlijkheid  Doener, doorpakker, service-gericht 
Reflectiedoelgroep  Studenten die een structurele bijdrage willen 

leveren aan het succes van bedrijven 
(toegevoegde waarde), en gericht zijn op de 
mensen en de relatie met andere bedrijven 

Concurrentiestrategie  Wij gaan met kennis van zaken (=techniek) 
voor de externe relatie  

 

De wegenwachter: helpt op weg (repareert niet)  

+ actief benaderen 
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Trends: 

• Soft skills 

• Products -> solutions 

• Innovatie (vanuit behoefte) 

 

Bewijs de relatiemaker: 

• Techniek (verstand van zaken) 

• Toegevoegde waarde die CI stagiaires en afstudeerders hebben 

• Maatwerk voor studenten CI (docenten doen wat van CI-er wordt 

gevraagd) 

 

Scenario 2: relatiemaker 
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Claim: 

• Toegevoegde waarde voor de klant / markt 

 

Meer nodig: 

• Creativiteit (om problemen op te lossen) 

 

Communicatie: 

• Gericht op (toegevoegde waarde in) de relatie 

• Je bent geen nummer 

 

Kernwaarden: 

• Relatiebewust (empathisch) 

• Echtheid / authenticiteit 

 

Scenario 2: de relatiemaker 

http://www.anwb.nl/
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Identiteitsscenarios 

Scenario 2,5: De relatiemaker 

Merkbelofte Bij ons ben je geen nummer

Roots Kleine opleiding, multidisciplinair,
internationaal gericht

Merkvoordelen Persoonlijke aandacht, ergens bij horen

Merkpersoonlijkheid Sociaal, relatiegericht, authentiek

Reflectiedoelgroep Studenten die niet op willen gaan in da
massa (en 1-op-1 het beste tot hun recht
komen)

Concurrentiestrategie Wij hebben nog aandacht voor onze
studenten (en zijn geen massaproduct)
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 Dit scenario heeft te weinig body voor een echt scenario. 

Bovendien is het erg soft. Besloten is daarom het in 

andere scenario’s te verwerken. 

 

Scenario 2,5: de relatiemaker 
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Identiteitsscenarios 
Scenario 3: De succesmaker 
 

Merkbelofte  
 

Met deze opleiding ga je een succesvolle 
toekomst tegemoet met een uitstekend 
carriereperspectief 

Roots  Succes van alumni 
 

Merkvoordelen  Status, salaris, keuzemogelijkheden qua 
banen 

Merkpersoonlijkheid  Ambitieus, verantwoordelijk, doener, 
toekomstgericht, zelfbewust 
 

Reflectiedoelgroep  Studenten die gaan voor de zekerheid van 
een goede toekomst 

Concurrentiestrategie  Bij ons speelt succes op de arbeidsmarkt de 
hoofdrol 

 

De bergbeklimmer: gestaag de weg omhoog beklimmen,  

zich wel bewust daarbij van het ondersteunende team 
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Trends: 

• Behoefte aan soft skilled engineers 

• (feitelijk alle trends) 

 

Bewijs succesmaker: 

• Afstudeerders meteen een baan (of keuze uit banen) 

• Aantal monsterboard hits 

• Succes alumni 

• Externe gerichtheid opleiding (praktijkgerichtheid) 

 

 

 

Scenario 3: de succesmaker 
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Scenario 3: de succesmaker 
Claim: 

• Baangarantie 

 

Meer nodig: 

• Bewijs succes alumni 

• Bewijs aansluiting op 
arbeidsmarkt 

 

Communicatie: 

• Gericht op ‘vrij van zorgen’ 

• The only way is up 

 

Kernwaarden: 

• Zekerheid/zorgeloosheid 

• Status 

 

http://www.yer.nl/nl-NL/
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Identiteitsscenarios 
Scenario 4: De spilmaker  
 

Merkbelofte  
 

De dynamiek van het vooroplopen in de 
ontwikkeling 

Roots  Ontstaan op verzoek van het technische 
bedrijfsleven 

Merkvoordelen  Interessante baan, betrokken, eigen 
verantwoordelijkheid, soft skills 
 

Merkpersoonlijkheid  Dynamisch, ontwikkelaar, trekker, 
omgevingssensitief, lef 

Reflectiedoelgroep  Studenten die optimaal gebruik willen maken 
van hun capaciteiten en een rol willen spelen 
bij het verbeteren van de innovatiekracht en 
succes van bedrijven 

Concurrentiestrategie  Met deze opleiding krijg je de écht 
interessante banen 

 

De nr. 10 (voetbal): degene die in grote mate het spel bepaalt  

en waar je de bal naar toe speelt als je het niet meer weet. 
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Scenario 4: de spilmaker 

Trends: 

• Innovatiekracht bedrijven moet 

toenemen 

• Strategiepush wordt 

strategiepull 

• Products - solutions 

 

Bewijs spilmaker: 

• Positie alumni (of 

ondernemerschap) 

• Breedte opleiding 
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Claim: 

• ontwikkelen / innoveren (markt en product) 

 

Meer nodig: 

• Innovatie in opleiding 

• Bewijs innovatie alumni 

• Dynamische opleiding 

 

Communicatie: 

• Dynamische, interessante banen 

 

Kernwaarden: 

• Dynamisch  

• Innovatie 

 

Scenario 4: de spilmaker 
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scenariokeuze 
 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Onderbuikgevoel 
 

    

Meest onderscheidend 
t.o.v. de concurrentie 

    

Meest haalbaar voor CI 
 

    

Begrijpelijk voor studenten 
 

    

Geloofwaardig voor 
studenten 

    

Motiverend voor interne 
organisatie  

    

Positie na optellen scores (44444443) 
Plaats 1 

(13234144) 
Plaats 3 

(21122322) 
Plaats 4 

(42322222) 
Plaats 2 

Totaal 31 22 15 29 
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Keuze scenario 
Opmerkingen: 

• Scenario 1 en 2 scoren hoog, omdat het meest aansluiten bij de 

opleiding nu en begrijpelijk zijn voor studenten. 

• Scenario 3 en 4 liggen meer in het verlengde van de opleiding in het 

bedrijfsleven. Scenario 4 zou eigenlijk een CI masters kunnen 

vormen. 

• Wanneer scenario 1 wordt gekozen dienen daar wel de aspecten 

van de ‘menselijke maat’ uit scenario 2 in te worden meegenomen. 

• Scenario 4 speelt duidelijk in op de laatste ontwikkelingen zoals die 

bij de visievorming naar voren zijn gekomen en biedt 

aanknopingspunten voor de inkleuring van de techniek binnen de 

opleiding 
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Keuze scenario 
• De studenten kiezen in de wvc-vergadering van 20 

maart 2008 voor scenario 1, de WVC voor scenario 4. 

• De WVC merkt echter op dat de huidige studenten een 

veel commerciëlere blik hebben dan de studenten uit 

hun lichtingen en dat de keuze voor 4 wellicht ook 

voortkomt uit het huidige perspectief van de 

commissieleden met jarenlange werkervaring. 
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Keuze scenario 
• Er wordt gekozen voor scenario 1 (met de menselijke 

maat) en er wordt gewerkt richting scenario 4 

 

 ‘Met deze opleiding vind je je eigen weg wel, iets wat bij 

jou past (i.p.v. dat jij je moet aanpassen)’  

 

 

 ‘De dynamiek van het vooroplopen in de ontwikkeling’  
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Positionering 
Beeld van de studenten moet zijn: 

A CI is een commerciële opleiding, waarbij je de 

substantiële technische bagage van een ingenieur 

meekrijgt  

B CI is een gedegen opleiding tot ingenieur die je 

voorbereidt op een commerciële rol  

 

 De WVC sluit aan bij de keuze van de studenten in de 

vergadering van 20 maart voor A 
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Commercieel Ingenieur 
 De opleiding Commercieel Ingenieur stelt je in staat je 

eigen weg te bepalen in je carrière, werk te vinden dat bij 

jou past.  

  

 Door de breedte en de afwisseling in de opleiding (25% 

communicatie, 25% commercie en 50% techniek) ben je 

van alle markten thuis, waardoor je zelf het stuur van je 

baan en carrière in handen hebt. Het is dé opleiding voor 

personen die van afwisseling houden en zich niet in 1 

specifieke richting willen vastleggen. Personen die 

flexibel, open-minded, nieuwsgierig en eigenzinnig zijn, 

en graag initiatief nemen. Als je deze commerciële 

opleiding volgt, heb je lef en houd je van de dynamiek 

van veel contacten en vernieuwing. 
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Bijlagen 

concurrenten 



20 maart 2008 KATI 76 



20 maart 2008 KATI 77 



20 maart 2008 KATI 78 



20 maart 2008 KATI 79 



20 maart 2008 KATI 80 



20 maart 2008 KATI 81 



20 maart 2008 KATI 82 



20 maart 2008 KATI 83 



20 maart 2008 KATI 84 



20 maart 2008 KATI 85 



20 maart 2008 KATI 86 



20 maart 2008 KATI 87 



20 maart 2008 KATI 88 



20 maart 2008 KATI 89 



20 maart 2008 KATI 90 



20 maart 2008 KATI 91 



20 maart 2008 KATI 92 



20 maart 2008 KATI 93 



20 maart 2008 KATI 94 



20 maart 2008 KATI 95 



20 maart 2008 KATI 96 



20 maart 2008 KATI 97 



20 maart 2008 KATI 98 



20 maart 2008 KATI 99 



20 maart 2008 KATI 100 


