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INLEIDING 

De kwaliteit van het onderwijs van elke HAN-opleiding wordt eenmaal per zes jaar beoordeeld door een panel van 

onafhankelijke deskundigen. Deze visitatie en opleidingsbeoordeling is een onderdeel van de wettelijke NVAO-

accreditatie bestaande hbo-opleidingen*). 
 

Na  afloop van deze opleidingsbeoordeling voert de opleiding een zogeheten ‘ontwikkelgesprek’ met het panel van 

deskundigen. Hierin gaan de opleiding en de panelleden met elkaar in gesprek over de mogelijke verbeteringen 

van het onderwijs vanuit een ontwikkelperspectief. Het onderwerp van het ontwikkelgesprek is door de opleiding 

aangedragen. 
 

Hieronder volgt de conclusie van het ontwikkelgesprek dat de opleiding Facility Management HAN met het panel 

heeft gevoerd. Deze conclusie is conform de regelgeving voorgelegd aan de HAN medezeggenschap en aan de 

opleidingscommissie.  

 

*) www.nvao.net Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederlandse hbo-opleidingen 2018 
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Ontwikkelgesprek NQA – Facility Management Hogeschool Arnhem Nijmegen 

 
Aanwezigen namens NQA: Carry Bomhof, secretaris; Nathalie Hofman, voorzitter commissie; Olga van Diermen, 
lid panel NQA. (de voorzitter was 20 minuten te laat; het eerste deel van het gesprek heeft derhalve met Olga 
van Diermen plaatsgevonden) 
 
Aanwezig namens HAN: Marleen Hofstede, hoofd opleiding, Marieke Legemaat, lid MT, Arianne Roggeveen lid 
MT, Marjan Kindt, beleidsmedewerker, notulist. 
 
De opleiding had voorafgaand aan het gesprek vragen ingediend bij de NQA om opheldering te krijgen over de 
rapportage (en aanbevelingen) van de visitatie van de opleiding 26 november 2018. 
Afgesproken wordt dat het gesprek zich beperkt tot het ontwikkelgedeelte. De NQA licht toe dat het 
ontwikkelgesprek is gerelateerd aan de inhoud van het onderwijs. Bovendien is het advies niet bindend. 
 
Duurzaamheid  
Het gesprek richt zich in eerste instantie op het onderwerp ‘Duurzaamheid’. De opleiding is ervan overtuigd dat 
‘duurzaamheid’ in het curriculum stevig is ingebed. In het nieuwe curriculum zal nog meer aandacht uitgaan naar 
dit thema. 
 
Ontwikkeladvies NQA: 

 Maak ‘duurzaamheid’ meer expliciet door dit bijvoorbeeld meer expliciet te toetsen 
 Maak van ‘duurzaamheid’ een thema, zodat dit herkend wordt door de student.  

De opleiding geeft, met betrekking tot bovenstaand ontwikkeladvies, aan dat beide onderdelen reeds de 
aandacht hebben binnen de opleiding. Het panel kwam niet met aanvullende ideeën. 

 
 
1) Heeft het panel suggesties voor de ‘speciale aandacht’ die zij adviseert te geven aan de overgang van het 

eerste naar het tweede jaar?  
 
De opleiding onderschrijft dat de overgang van het eerste naar het tweede jaar groot is en zal blijven. 
Zo is de volgorde van de toetsen wezenlijk anders dan in de Hoofdfase.  
 
Ontwikkeladvies NQA: 

 Doe aan verwachtingenmanagement: bereid bij de overgang van de Propedeuse naar de Hoofdfase de 
studenten goed voor op een veranderende didactiek en methode. Hier kun je in het Propedeusejaar al 
mee beginnen, gericht op leren leren en leren toetsen.  

De opleiding geeft aan dat zij dit al doet. Het panel had verder geen aanvullende suggesties. 
 

 
2) Het panel adviseert om het onderscheid in niveaus van leerdoelen op weg naar een eindterm te blijven 

behouden. Wij zijn echter, zoals besproken op de visitatiedag, bewust een andere weg ingeslagen. Wat 
zijn volgens het panel de voordelen van de niveaus ten opzichte van onze nieuwe aanpak? 

De opleiding licht toe dat zij in de ontwikkeling van het nieuwe curriculum het LOOFD- profiel direct 
heeft opgenomen. De afspraak met alle opleidingen FM is om 70 % van het LOOFD- profiel te volgen, 
waarbij 30% overblijft voor een eigen invulling.  Vanuit het nieuwe LOOFD- profiel (2018) heeft FM  
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Nijmegen negen eindkwalificaties geformuleerd met het profiel als 
basis. De opleiding heeft de leerdoelen en de niveaus per kwalificatie vertaald.  Het geheel aan 
leerdoelen bepaalt welke stof wordt aangeboden. De opleiding maakt gebruik van verschillende 
leerlijnen. De opbouw van de niveaus zit in de leerlijn, gekoppeld aan de eindkwalificaties. 

Ontwikkeladvies NQA: 
De NQA ziet na mondelinge toelichting de bewuste opbouw van niveaus in de opleiding. Zij adviseert om deze 
opbouw goed vast te leggen zodat het helder is voor docenten en studenten. 
 

3) Toetsing: bij de vorige visitatie zijn wij op deze standaard met een ‘goed’ beoordeeld.  Sindsdien is het 
toetsbeleid geupdate, maar niet wezenlijk veranderd. Aan welke elementen van toetsing zouden wij 
kunnen werken om deze te verbeteren?  
 
Deze vraag is uiteindelijk niet in deze bewoordingen gesteld. Wel is het onderwerp ‘Toetsing’ als algemeen 
onderwerp besproken. 
De opleiding geeft een toelichting op zowel inhoud (niveau) als de opbouw van de toetsing. 
Alle eindkwalificaties worden op eindniveau afgetoetst. Dit vindt plaats zowel in het curriculum als in de 
afstudeerfase (deze laatste in de vorm van een project). De opleiding heeft de leerdoelen en de niveaus per 
eindterm ingekleurd. Het geheel aan leerdoelen bepaalt welke stof wordt aangeboden en afgetoetst.  
 
Voor wat betreft de opbouw van de toetsing. Er is een blend aan toetsing. 
In het eerste jaar wordt er veel gemeenschappelijk onderwijs (met andere bedrijfskundige opleidingen) 
aangeboden. (25% is opleiding gebonden). In het 2e jaar wordt er gewerkt met echte opdrachtgevers, waardoor de 
student meer in zijn kracht komt. Het 3e jaar bevat opdrachten en projecten (merendeels groepsgewijs) en wordt 
er gewerkt met peerassessments. 
 
Ontwikkeladvies NQA:  
Het panel had hier verder niets aan toe te voegen. 

 
4) Pg 16: ‘panel adviseert wel om in de BVC nieuwe ontwikkelingen, partijen en inzichten mee te nemen, 

bijvoorbeeld op het gebied van technologie.’ 
Wat bedoelt het panel hiermee? 
 
De opleiding is ervan overtuigd dat de contacten met het beroepenveld (en de BVC) optimaal zijn en er 
voldoende uitwisseling van kennis en ervaring is op het gebied van technologie en ICT. Het nieuwe 
onderwijs is o.a. ingestoken om dit nog verder te verbeteren. Zo zijn er nauwe contacten met Planon en 
‘technologie` (Smart Buildings) is een van de eerste thema’s, die opgepakt is. Met de BVC worden 
gesprekken gevoerd over het vervolgtraject. De BVC geeft aan dat de opleiding voorloopt op de 
ontwikkelingen in het werkveld.  
  
Voor wat betreft ICT- onderwijs: er zijn speciaal docenten aangenomen ter versterking van dit 
onderwerp. De opleiding vindt dan ook dat ICT prachtig in het onderwijs zit. 
 
Uit de discussie met de NQA wordt niet duidelijk of ‘nieuwe ontwikkelingen’ betrekking hebben op 
‘innovativiteit.’  De opleiding voegt toe dat de FM’er niet per definitie een innovator is (en vooral niet in 
het oosten des lands). Hij maakt hiervoor overwegend gebruik van anderen. 
 
Het panel merkt op dat in het visitatierapport toespitsing op ICT foutief was, aangezien de opleiding op 
dit vlak juist veel met de BVC doet. 
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5) Pg 17: ‘De bedrijfskundige basis wordt zichtbaar in de instituutsbrede propedeuse, maar kan volgens het 
panel nog nadrukkelijker aan bod komen in het eigen FM-curriculum in de jaren na de propedeuse en de 
(eind)werken.’ 
Wat bedoelt het panel hiermee en wat zouden wij als opleiding hiermee kunnen doen? 
 
Zie vraag 6 
Volgens de rapportage gaat het hier om het expliciet maken van deze basis. Is als onderwerp niet ter 
sprake gekomen tijdens het gesprek. 

 
6) Pg 31. ‘Het is het panel opgevallen dat opdrachten uit het werkveld vaak op operationeel niveau liggen.’ 

Graag een inhoudelijke bespreking van deze opmerking: waar heeft het panel dit gezien? Wat 
zouden meer strategische opdrachten uit het werkveld zijn? 
 
De NQA geeft aan bij dit onderwerp te kijken naar het hele traject van opdrachtgoedkeuring tot 
eindresultaat. Zij twijfelt niet aan het niveau van onderzoeksvaardigheden van de student.  
 
De opleiding geeft een toelichting op de huidige werkwijze. Elementen als het omvormen van 
ongeschikte opdrachten tot de ‘juiste’ vragen, de goedkeuring zelf, de mate waarin een opdrachtgever 
een opdracht aan de student overlaat en het niveau van de student zijn bepalend voor het niveau 
waarop een opdracht uitgevoerd wordt. Het plan van aanpak kent een GO/NO GO. Op dat moment 
worden de ‘strategische’ keuzes gemaakt.  
De opleiding streeft ernaar om studenten op verschillende soorten opdrachten (businesscases, 
analyses, financiële rapporten etc.) te laten afstuderen. 
 
Ontwikkeladvies NQA:  

 Kijk bij het traject van goedkeuring opdracht ook naar de periode daarvoor en doe richting 
opdrachtgevers aan verwachtingenmanagement; 

 de opleiding stelt uiteraard eisen aan de eindrapportage, maar geef ook ruimte voor een op de 
opdrachtgever opgesteld rapport. 
 

7) Tot slot zouden we graag de prioritering in de uitvoering van de aanbevelingen willen bespreken.  
(deze vraag is niet aan de orde gekomen tijdens dit gesprek)  

 
 


