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Ontwikkelgesprek tijdens visitatie 
  

Op 4 maart 2021 heeft de visitatie van de opleiding Management in de Zorg, Ad en Bd-

variant, plaatsgevonden. Deze visitatie was een “inpassingsbeoordeling”: een visitatie die 

nodig was om als opleiding weer in de pas te lopen met de clustervisitaties. 

Tweeëneenhalf jaar eerder, op 4 oktober 2018, heeft er ook al een visitatie 

plaatsgevonden in het kader van het Experiment Leeruitkomsten. Om die reden achtte 

de NVAO het niet nodig om wederom een uitgebreide visitatie uit te voeren. Bij de 

inpassingsbeoordeling lag de focus op standaard 1, standaard 4 en op eventuele 

veranderingen en ontwikkelingen in de tussenliggende tweeëneenhalf jaar.  

De opleiding had het panel in de voorbereiding twee ontwikkelvragen meegegeven op het 

gebied van standaard 2, met het verzoek deze te integreren in het gesprek over 

standaard 1 en 2. Deze vragen waren: 

• hoe verhoog je de sociale binding tussen studenten onderling en tussen student-

docent in een online leeromgeving?  

• welke digitale ontwikkelingen in de zorg zijn belangrijk/urgent en moeten een plek 

krijgen in ons curriculum? 

Deze vragen waren onderwerp van het ontwikkelingsgerichte gesprek dat onderdeel 

vormde van de visitatiedag. Het panel heeft samen met studenten, alumni, werkveld, 

docenten en management hier over gesproken. De commissie heeft naar aanleiding 

hiervan enkele aanbevelingen gedaan om de sociale binding te versterken. Deze zijn te 

vinden in het visitatierapport onder standaard 2.  

Daarnaast is gesproken over digitale ontwikkelingen in de zorg, waarbij vooral de 

werkvelddeskundige uit het panel, de studenten, de alumni en de 

werkveldvertegenwoordiging aan het woord kwamen. Hierin zijn enkele ontwikkelingen 

besproken, zoals e-health. Deze hebben echter niet geleid tot aanbevelingen en zijn niet 

opgenomen in het visitatierapport. 
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