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Dit project is uitgevoerd binnen  
de stimuleringsregeling Open en 
online onderwijs 2017. Daarin dagen 
SURF en het ministerie van OCW  
de Nederlandse hogeronderwijs
instellingen uit om te experimenteren 
met verschillende vormen van open 
en online onderwijs.
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open-online-onderwijs

Over dit project

•  Project van: Saxion
•  Looptijd: 1 mei 2017   

31 augustus 2018

Ook aan de 
slag met dit 
 onderwerp?

Neem contact  
op met Annet  
de Jager  
(projectleider): 
 
a.m.j.dejager@saxion.nl

Van financiële professionals wordt verwacht dat ze toekomstgericht kunnen 
adviseren op basis van grote hoeveelheden beschikbare data. Saxion gaat 
een open online cursus Business Analytics ontwikkelen, met daarin 8 op de 
praktijk gebaseerde casussen.

Wat houdt het project in?
De financiële sector verandert snel: lag 
vroeger de focus op rapporteren over het 
verleden, nu moet de financieel professional 
het heden begrijpen en voorspellingen doen 
over de toekomst, bijvoorbeeld over snellere 
processen, kostenbesparingen en nieuwe 
marktkansen. Daarvoor komen steeds  
meer data beschikbaar, die om analyse
vaardigheden van de professional vragen.

Saxion gaat daarom, in cocreatie met 
Eshuis Accountants en adviseurs, een online 
cursus Business Analytics ontwikkelen.  
Studenten en professionals leren daarin  
gezamenlijk om bedrijfsdata te analyseren 
en interpreteren en van daaruit te adviseren. 
De cursus bestaat uit 8 casussen die worden 
ontwikkeld op basis van data uit het  
bedrijfsleven, waardoor het onderwijs goed 
aansluit op de praktijk. Er is veel ruimte 
voor individuele feedback. Aangezien de 
studenten en professionals samen in de 
online cursus werken, bouwen zij daarnaast 
ook een multidisciplinaire leergemeenschap 
op, waarbij nieuwe inzichten van studenten 
worden gecombineerd met de werkervaring 
van de professionals.

Hoe kunnen andere instellingen van 
dit project profiteren?
De casussen worden ontwikkeld op basis 
van praktijksituaties uit diverse sectoren 
waarin een financieel professional werk
zaam kan zijn. Zo is het mogelijk om de  
casussen ook bij nietfinanciële opleidingen 
te gebruiken en bereikt de open online 
cursus een breder publiek van financieel 
betrokken professionals.

Alle ontwikkelde materialen worden 
beschikbaar gesteld onder de Creative 
Commonslicentie CCBYNC 4.0. De  
cursus komt gratis beschikbaar en is open 
in tijd, plaats, tempo en programma. Dat 
laatste houdt in dat een deelnemer zelf  
kan bepalen welke casussen hij of zij wil 
doen. Voor een certificaat moeten 4 van  
de 8 casussen plus een eindopdracht  
worden voltooid.

OPEN ONLINE CURSUS  
BUSINESS ANALYTICS

ONLINE CURSUS BIEDT ANALYSE- 
EN INTERPRETATIEVAARDIGHEDEN 
VOOR FINANCIËLE STUDENTEN EN 
PROFESSIONALS

“Het mooie aan deze online cursus is dat we samenwerken met 
bedrijven in een toegankelijke online leergemeenschap. Huidige 
en toekomstige financiële professionals komen hier samen om te 
leren, kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren.”  Annet de Jager
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