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In kader van accreditatie- en visitatietraject door Hobeon
14 mei 2018 - Inholland Alkmaar, Bergerweg 200
Vorm en karakter gesprek
Rondetafelgesprek met 2 leden van het auditpanel en vertegenwoordigers van de opleiding. Er
worden drie inhoudelijke gespreksthema’s behandeld, in totaal 1,5 uur de tijd.

Inhoudelijke gespreksthema 1: Minder summatief en meer formatief toetsen
Conclusies opleiding:
Van de talrijke adviezen, die ons door de aanwezige panelleden van de visitatiecommissie werden
aangereikt, zal de opleiding minimaal de volgende twee oppakken:
Onderzoeken of het maximaal aantal toetsen per periode kan worden teruggebracht.
Nader bekijken of leerdoelen over grotere eenheden geformuleerd kunnen worden.
Inhoudelijke gespreksthema 2: Leerlijn onderzoekend vermogen
Tijdens de visitatie wisten studenten niet goed te vertellen hoe die leerlijn eruit ziet. De opleiding
heeft weliswaar onderzoeksonderdelen verspreid door de hele opleiding zitten, maar deze
onderdelen zijn niet als “onderzoeksactiviteit“ herkenbaar. Voor de studenten is “onderzoek” pas
echt zichtbaar in het afstudeerwerk. Tevens vond de visitatiecommissie de afstudeerscripties weinig
inhoudelijk vernieuwend. De nadruk ligt in dat laatste half jaar te weinig op het technischinhoudelijke. De student heeft meer ruimte nodig om tot echte vernieuwende beroepsproducten te
komen.
Conclusies opleiding:
We gaan afstuderen beoordelen op beroepsproduct i.p.v. onderzoekend vermogen, de
technische component gaat zwaarder wegen;
Studenten krijgen meer vrijheid bij het kiezen van hun afstudeeronderwerp.
Inhoudelijke gespreksthema 3: Competentie “beheren” naar een hoger niveau?
De experts uit het visitatiepanel staan volledig achter de gedachte om “beheren” naar een hoger
beheersingsniveau te tillen (minimaal niveau 2). Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen worden
beheren en onderhouden steeds belangrijker. “Assetmanagement” vraagt a.h.w. om beheren op
niveau 2.
Conclusies opleiding:
Beheren kan tevens al bij de stage 2 aan bod komen.
-

Beheren kan ook terugkomen bij een andere technische competentie.
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