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Thema ontwikkelgesprek 
1) Formaliseren kwaliteitszorg
2) Betrokkenheid werkveld

Conclusie ontwikkelgesprek

Formaliseren kwaliteitszorg 

Het panel heeft tijdens de visitatiedagenvragen gesteld over de formalisering van de 
kwaliteitszorg. Welke beelden heeft zij daarbij: hoe kan dat plaatsvinden? OP basis 
daarvan vindt een kort gesprek plaats over meten vs monitoren, en de rol van digi-
tale systematieken hierbij. Er zou toegewerkt moeten (of kunnen) worden naar regu-
liere kwaliteitszorg binnen opleidingen (monitoren) en thema-gerichte evaluaties 
over opleidingen heen om met name de adaptiviteit van het onderwijs met enige re-
gelmaat te meten. Tegelijkertijd constateren we enquête-moeheid onder studenten. 
Het panel heeft daar begrip voor en adviseert om te komen tot formalisering ‘voorbij 
het experiment’ (wanneer ook minder landelijk onderzoek onder studenten plaats-
vindt).  

Betrokkenheid werkveld 
Het panel heeft geconstateerd dat het werkveld al erg betrokken is. De opleidingen 
zien echter nog een grotere betrokkenheid voor zich: de vraag is hoe dat te realise-
ren. Het panel adviseert om enerzijds te werken aan alumnibeleid (voorbeeld Hoge-
school Rotterdam) om het werkveld aangehaakt te houden, anderzijds om de maat-
schappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het werkveld aan te spre-
ken. Dat kan bijvoorbeeld door een ‘board of reference’ aan te wijzen, die eventueel 
kan bestaan uit een set van wisselende critical friends vanuit het werkveld om de 
‘druk’ op afzonderlijke werkveldvertegenwoordigers goed te kunnen spreiden. 


