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Samenvatting  
 
Schouten & Nelissen University (SNU) is een zelfstandige organisatie-eenheid binnen Schouten & Nelissen Groep. Ze 
biedt masteropleidingen, masterclasses, vakopleidingen en internationale trainingen aan die gericht zijn op de pro-
fessionalisering van beroepen op het gebied van leren, professionele ontwikkeling en organisatieverandering. De 
masteropleiding Human Development is één van de twee post-initiële, deeltijd masteropleidingen van SNU. Deze 
modulaire opleiding is in 2009 opgericht en in 2010 voor het eerst geaccrediteerd als nieuwe opleiding. 
 
 

Beoogde eindkwalificaties 
De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de eind-
kwalificaties wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie 
voldoen aan de eisen van een HBO-masteropleiding. 
De commissie is positief over de doelstelling van de 
opleiding om deelnemers op te leiden die vanuit een 
interdisciplinair perspectief hun vak kunnen beoefe-
nen en menswetenschappelijke, bedrijfskundige en 
personeelswetenschappelijke benaderingen kunnen 
toepassen op leren en ontwikkeling binnen een ar-
beidscontext. De commissie stelt vast dat de beoogde 
eindkwalificaties, concreet uitgewerkt in vijf kernta-
ken en geëxpliciteerde werkprocessen, aansluiten bij 
het vereiste (internationale) niveau en de ontwikke-
lingen in het vakgebied.  

 
Programma 
De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat de 
oriëntatie, inhoud en vormgeving van de masteroplei-
ding studenten in staat stellen zich te ontwikkelen tot 
professionals met een brede kijk op leren en ontwik-
kelen binnen organisaties. De commissie acht de in-
houd van het programma relevant en up-to-date en is 
positief over de inhoudelijke samenhang en consis-
tentie zowel binnen als tussen de afzonderlijke modu-
les van het programma. Dankzij een groot en flexibel 
netwerk van docenten die in het beroepenveld en/of 
vakgebied actief is de opleiding in staat snel te reage-
ren op actuele ontwikkelingen binnen de verschil-
lende kennisdomeinen. Waar het de vormgeving be-
treft is de commissie positief over de sociaal-con-
structivistische invulling van het modulaire onderwijs, 
een didactisch concept dat door alle betrokkenen 
wordt uitgedragen. Wel ziet de commissie mogelijk-
heden om dit onderwijsconcept verder door te voe-
ren buiten de contacturen om.  

 
Personeel 
De opleiding beschikt, dankzij een adequaat perso-
neelsbeleid, over deskundige en betrokken docenten, 
die allen werkzaam zijn binnen het vakgebied en/of 

beroepenveld. De opleiding werkt met een klein team 
van vaste stafmedewerkers en een groot netwerk van 
bevlogen freelance docenten die het moduleonder-
wijs verzorgen. De commissie stelt vast dat het perso-
neelsbeleid van de opleiding een goede structuur 
biedt om de samenhang, inhoud en actualiteit van het 
programma zorgvuldig te borgen. Een kleine kern 
zorgt voor structuur en samenhang; een grote groep 
freelancers wordt van daaruit scherp gestuurd op (on-
derwijs)kwaliteit en actualiteit. Daarin is het pro-
gramma een voorbeeld voor andere, soortgelijke op-
leidingen, zo denkt de commissie. In de gesprekken 
die de commissie voerde met studenten en alumni 
kwam naar voren hoezeer de expertise, ervaring en 
betrokkenheid van de staf en moduledocenten wordt 
gewaardeerd.  
 

Voorzieningen 
De visitatiecommissie heeft kunnen constateren dat 
de materiële voorzieningen van de opleiding voldoen 
aan de kwaliteitsnormen van het hoger onderwijs. De 
huisvesting in Zaltbommel is van hoge kwaliteit. De 
digitale leeromgeving biedt vooralsnog weinig gele-
genheid tot uitwisseling tussen studenten onderling. 
De commissie is positief over de invulling van de stu-
diebegeleiding bij MHD. Deze is heel persoonlijk, des-
kundig en goed toegesneden op de behoeftes van de 
studenten. De commissie stelt vast dat dankzij de 
kleinschaligheid, open sfeer en goede communicatie 
binnen de opleiding studenten goed terecht kunnen 
als zij vragen hebben of ondersteuning nodig hebben.  
 

Kwaliteitszorg 
De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat de 
masteropleiding een adequaat kwaliteitszorgplan 
heeft waarin eindkwalificaties, programma, perso-
neel, leeromgeving en toetsen op structurele basis 
worden geëvalueerd door betrokkenen en belang-
hebbenden. De commissie constateert bovendien dat 
de opleiding maatregelen neemt naar aanleiding van 
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formele en informele evaluaties. De commissie is po-
sitief over de actieve houding van de opleiding met 
verbetermaatregelen.  
 

Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 
De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat de 
opleiding beschikt over een adequaat systeem van 
toetsing. De versterking van het toetssysteem is een 
belangrijk speerpunt in de herziening van het pro-
gramma vanaf 2015. De visitatiecommissie stelt vast 
dat de (gedeeltelijk) nieuw samengestelde examen-
commissie een goede analyse heeft gemaakt van de 
sterktes en zwaktes van het bestaande toetssysteem 
en dat er een aantal effectieve verbetermaatregelen 
in gang zijn gezet. Ook heeft de commissie kunnen 
concluderen dat de kwaliteit van toetsing een terug-
kerend onderwerp van evaluatie is binnen het pro-
gramma.  
 
De visitatiecommissie heeft kunnen zien dat de be-
haalde eindkwalificaties van de deelnemers toerei-
kend zijn voor een professionele master. De eindwer-
ken voldeden qua vorm en inhoud aan de gestelde 
eindtermen. De alumni gaven te kennen dat het ver-
bredende, interdisciplinaire perspectief van de oplei-
ding hen heeft geholpen om zich verder te ontwikke-
len binnen hun beroep en vakgebied. Wel denkt de 
commissie dat er meer structuur aangebracht kan 
worden in de begeleiding van de student in de afstu-
deerfase en dat de opleiding meer zou kunnen doen 

om de alumni blijvend bij het programma te betrek-
ken.  
 

Aanbevelingen 
De commissie beveelt aan het onderscheidende ka-
rakter van het opleidingsprofiel en daarvan afgeleide 
doelstellingen explicieter tot uitdrukking te brengen, 
met name in relatie tot de ontwikkeling en eisen in 
het werkveld. Daartoe zou de opleiding effectiever 
gebruik kunnen maken van externe werkvelddeskun-
digen uit de drie focusgebieden. Daarnaast moedigt 
de commissie de opleiding aan om de verschillende 
kennisdomeinen verder in balans te brengen en stu-
denten meer in aanraking te brengen met internatio-
nale perspectieven op het vakgebied en beroepen-
veld. 
Op het gebied van kwaliteitszorg raadt de commissie 
aan om de evaluatie-uitkomsten meer geïntegreerd, 
en in het licht van de einddoelstellingen, te interpre-
teren.  
Hoewel de toetsen op orde zijn, en voldoen aan de 
eisen van betrouwbaarheid en validiteit, heeft de op-
leiding zelf een aantal verbeteringen in gang gezet, sa-
men met de nieuw samengestelde examencommis-
sie. De visitatiecommissie ondersteunt deze verbete-
ringen. In de, op zich goede, eindthesen ziet de com-
missie veel nadruk op methodiek, terwijl conceptueel 
denken, analyse en reflectie meer aandacht behoeft.  

 
 
Alle standaarden van het NVAO kader zijn positief beoordeeld (voldoende en goed); op grond van de beslisregels 
van de NVAO is de eindbeoordeling voldoende en geeft de visitatiecommissie een positief advies inzake accreditatie 
van de Master Human Development van Schouten & Nelissen University. 
 
Namens de voltallige visitatiecommissie, 
 
Utrecht, maart 2016 

  
Drs. Raoul van Aalst     Dr. Jesseka Batteau  
Voorzitter      Secretaris 
  



6 Schouten & Nelissen University 

Overzicht 
De beoordelingen per standaard zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

 
Standaard 
 

 
Beoordeling 

Beoogde eindkwalificaties 
1. Beoogde eindkwalificaties 
 

 
voldoende 

Programma 
2. Oriëntatie van het programma 
3. Inhoud van het programma 
4. Vormgeving van het programma 
5. Kwalificaties inkomende studenten  
 

 
voldoende 
goed 
voldoende 
voldoende 

Personeel 
6. Kwalificaties en omvang personeel  
 

 
goed 

Voorzieningen 
7. Huisvesting en materiële voorzieningen 
8. Studiebegeleiding en informatievoorziening 
 

 
voldoende 
goed 

Kwaliteitszorg 
9. Periodieke evaluaties en toetsbare streefdoelen 

 
voldoende 
 

Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 
10. Systeem van toetsing 
11. Gerealiseerde eindkwalificaties 
 

 
voldoende 
voldoende 

Eindbeoordeling Voldoende 
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Colofon 

 

Instelling en opleiding 
 
Schouten & Nelissen University 
Van Heemstraweg West 5 
5301 PA Zaltbommel 
Telefoon: + 31 (0) 418-688666 
Status instelling: niet bekostigd 
Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg: n.v.t. 
 
Opleiding: M Human Development 
Niveau: hbo-master 
Aantal studiepunten: 60 EC 
Titel: Master of Human Development 
Locatie: Zaltbommel  
Variant: deeltijd 
Croho-nummer: 70140 - 29VH 
Kwantitatieve gegevens van de opleiding zijn weergegeven in bijlage 3. 
 
Voor kwaliteit verantwoordelijke bestuurder: Mevr. Drs. J. Schenning 
Contactpersoon met betrekking tot kwaliteit van de opleiding: Mevr. H. van der Zanden – Schapendonk, Program-
mamanager MHD (E: hanneke.vdzanden@sn.nl) 
 

 
Evaluatiecommissie 
 
De evaluatie is uitgevoerd op 15 en 16 februari 2016. De commissie bestond uit: 
 
Drs. Lucas van Wees MBA MBT, domein- en werkvelddeskundige  
Dr. Ditte Lockhorst, domeindeskundige 
Mechteld Lengkeek MA, studentlid 
Drs. Raoul van Aalst, voorzitter 
Dr. Jesseka Batteau, secretaris 
 
De commissie is vooraf voorgelegd aan de NVAO; de NVAO heeft ingestemd met de samenstelling. 
 
De visitatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van  
AeQui VBI 
Vlindersingel 220 
3544 VM Utrecht 
(030) 87 820 87 

  

mailto:hanneke.vdzanden@sn.nl
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Inleiding 
 
Schouten & Nelissen en Schouten & Nelissen Groep is gespecialiseerd in leren en ontwikkeling binnen een professi-
onele context en biedt wereldwijd opleidingen, trainingen, coaching en organisatieadvies aan, zowel aan individuen 
als aan teams en organisaties. Schouten & Nelissen University is een zelfstandige organisatie-eenheid binnen SNG 
en biedt masteropleidingen, masterclasses, vakopleidingen en internationale trainingen aan die gericht zijn op de 
professionalisering van beroepen op het gebied van leren, professionele ontwikkeling en organisatieverandering. De 
masteropleiding Human Development is één van de twee post-initiële, deeltijd masteropleidingen van SNU. Deze 
modulaire opleiding is in 2009 opgericht en in 2010 voor het eerst geaccrediteerd als nieuwe opleiding.  
 
 

Het instituut 
Schouten & Nelissen University (SNU) is in 2005 opge-
richt. Het onderwijs binnen het instituut wordt ver-
zorgd door een netwerk van ruim 60 hoogleraren, 
professoren en professionals uit de praktijk. De do-
centen zijn actief bij verschillende Nederlandse en 
Belgische Universiteiten en/of gerenommeerde orga-
nisaties en adviesbureaus.  
De twee masteropleidingen van SNU – Master Kwali-
teitsmanagement en Master Human Development – 
zijn praktijkgerichte masters die zich richten op deel-
nemers met meerdere jaren werkervaring. Het insti-
tuut wil met dit soort opleidingen bijdragen aan de 
ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van profes-
sionals in organisaties en daarmee aan het verdien-
vermogen van werkenden in Nederland. De opleidin-
gen zijn flexibel en modulair vormgegeven zodat stu-
denten de master via hun eigen leerroute en in hun 
eigen tempo kunnen doorlopen. SNU stelt bij het le-
ren en opleiden sociale interactie centraal: door stu-
denten intensief te laten samenwerken en uitwisse-
len met docenten, medestudenten en verschillende 
professionele contexten leren zij hun eigen concep-
ten, theorieën en vaardigheden construeren, toetsen 
en bijstellen. 

 
De opleiding 
De Master Human Development (MHD) is een post-
initiële deeltijdopleiding met een nominale duur van 
2,5 jaar (60 EC). De master gaat uit van een brede op-
vatting over menselijke ontwikkeling in organisaties, 
ook wel bekend onder de benaming Strategisch Hu-
man Resource Development (SHRD). Kenmerkend 
voor SHRD is de interdisciplinaire benadering van het 
domein en vakgebied, waarbij ontwikkeling zowel 
vanuit organisatiekundig perspectief (organisatiestra-
tegie, organisatieontwikkeling), als vanuit personeels-
wetenschappelijk (HRM, ontwikkeling) en leerpsycho-
logisch perspectief (opleiden, werkplekleren) wordt 

benaderd. De opleiding besteedt aandacht aan de 
verschillende rollen die professionals hebben binnen 
organisaties en onderzoekt de relatie tussen individu-
ele en collectieve aspecten van professionele ontwik-
keling. Door deze brede benadering kan de opleiding 
worden gevolgd door verschillende soorten professi-
onals uit het beroepenveld, variërend van trainers en 
coaches tot HR specialisten, personeelsmanagers en 
organisatieadviseurs 
 
De master is in ontstaan uit een samenvoeging van 
meerdere geaccrediteerde masters. De opleiding is 
opgebouwd uit zes modules en een master thesis. 
Studenten moeten drie verplichte basismodules vol-
gen waarin kennis en analytische beroepsvaardighe-
den centraal staan. Daarnaast kiezen studenten elk 
één specialisatiemodule, één interventiemodule en 
één keuzemodule. De opleiding wordt afgerond met 
een afstudeeronderzoek binnen één van de drie spe-
cialisaties: leren en innoveren, verandermanagement 
en conflictmanagement. Dit onderzoek wordt ver-
werkt en gepresenteerd in de thesis. Elke module om-
vat steeds 7 hele collegedagen binnen een periode 
van 14 weken.  
In 2015 heeft de nieuwe directeur samen met de we-
tenschappelijke coördinator van MHD een traject in-
gezet om de opleiding op een aantal punten aan te 
scherpen. Zo is er een sterkere focus gekomen op drie 
kennisgebieden binnen het bestaande profiel en is 
het aantal modules verminderd. De inhoud van elke 
module is geactualiseerd en sterker afgestemd op de 
drie focusgebieden. Daarnaast zijn er initiatieven ge-
nomen om de borging van de kwaliteit van de toet-
sing van de eindkwalificaties te versterken en de be-
geleiding van de afstudeeronderzoeken te verbete-
ren. Veel van deze veranderingen waren ten tijde van 
de visitatie reeds doorgevoerd, een aantal moeten in 
2016 nog gerealiseerd/ingezet worden. Dit rapport 
zal in de afzonderlijke hoofdstukken nader ingaan op 
de gerealiseerde en geplande aanpassingen.  
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De visitatie 

Schouten & Nelissen University heeft aan AeQui VBI 
de opdracht gegeven onderhavige visitatie uit te voe-
ren. Hiertoe heeft AeQui een onafhankelijke en ter 
zake kundige commissie samengesteld. Met verte-
genwoordigers van de opleiding heeft een voorberei-
dend gesprek plaatsgevonden. In dat gesprek is het 

programma en de invulling van de gesprekken en ge-
sprekspartners vastgesteld. De commissie heeft tij-
dens de visitatie dit programma doorlopen. Voor een 
overzicht van het programma van de visitatie, zie bij-
lage 2. Deze rapportage is in concept toegestuurd aan 
de opleiding in maart 2016, de reacties van de oplei-
ding zijn verwerkt tot deze definitieve rapportage. 
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Beoogde eindkwalificaties  
 
De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de eindkwalificaties wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie voldoen 
aan de eisen van een HBO-masteropleiding. De commissie is positief over de doelstelling van de opleiding om deel-
nemers op te leiden die vanuit een interdisciplinair perspectief hun vak kunnen beoefenen en menswetenschappe-
lijke, bedrijfskundige en personeelswetenschappelijke benaderingen kunnen toepassen op leren en ontwikkeling 
binnen een arbeidscontext. De commissie stelt vast dat de beoogde eindkwalificaties, concreet uitgewerkt in vijf 
kerntaken en geëxpliciteerde werkprocessen, aansluiten bij het vereiste (internationale) niveau en de ontwikkelin-
gen in het vakgebied. Wel stelt zij vast dat het onderscheidende karakter van het opleidingsprofiel en daarvan afge-
leide doelstellingen nog explicieter tot uitdrukking gebracht kunnen worden, met name in relatie tot de ontwikkeling 
en eisen in het werkveld. Daartoe zou de opleiding effectiever gebruik kunnen maken van externe werkvelddeskun-
digen uit de drie focusgebieden. 

 
Beoogde eindkwalificaties 
Standaard 1: De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn 
wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en vol-
doen aan internationale eisen.  

 
De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende. Volgens de commissie zijn de beoogde eind-
kwalificaties adequaat geconcretiseerd in werkpro-
cessen en leerdoelen per module. Zij sluiten wat be-
treft inhoud, niveau en oriëntatie aan bij de (interna-
tionale) eisen voor een masteropleiding Human Deve-
lopment. Het profiel en doelstellingen van de oplei-
ding om studenten een interdisciplinaire benadering 
van professionele- en organisatieontwikkeling aan te 
bieden acht de commissie relevant voor beroepsdo-
mein en vakgebied. Niettemin is de commissie van 
mening dat het beroepsprofiel preciezer en meer on-
derscheidend geformuleerd zou kunnen worden in 
relatie tot het werkveld. Volgens de commissie biedt 
deze opleiding juist een mooie kans om een weten-
schappelijke gefundeerde benadering van softskills 
en psychologie in het beroepsveld te introduceren.  
De commissie stelt vast dat de opleiding baat zou heb-
ben bij de input van een gevarieerdere werkveldcom-
missie die vanuit een buitenstaanderpositie advies 
zou kunnen geven over het beroepsprofiel en de doel-
stellingen van de opleiding. Een scherpere formu-
lering van het profiel zou vervolgens helpen om dui-
delijke keuzes te maken binnen het programma. Ver-
der valt het de commissie op dat de doelstellingen 
van de master veelal probleemgericht zijn en nog niet 
expliciet maken hoe de opleiding het vakgebied/be-
roepsveld wil ontwikkelen en innoveren, iets dat van 
een masteropleiding wel mag worden verwacht. 
 
Afstemming beroepenveld 
De opleiding heeft bewust voor de naam ‘Master Hu-
man Development’ aanduiding gekozen omdat het 

een expliciete menswetenschappelijke (met aandacht 
voor werk-privébalans, persoonlijke ontwikkeling en 
motivatie van de medewerkers) benaderingen wil in-
brengen in het beroepsdomein en vakgebied. In Ne-
derland zijn geen vergelijkbare masteropleidingen te 
vinden. Er zijn wel organisaties die een master HRM 
aanbieden, maar daar ligt de focus vaak meer op de 
‘harde’ kant van HR (beloningsmanagement, arbeids-
recht, performance management). Internationaal 
sluit het profiel van MHD aan het gedachtengoed dat 
wordt uitgedragen en ontwikkeld binnen de Academy 
of Human Resource Development (AHRD). Bij dit in-
ternationale netwerk zijn universiteiten aangesloten 
die opleidingen aanbieden met een vergelijkbaar pro-
fiel als MHD. 
MHD wil zich in Nederland onderscheiden door ver-
schillende vakgebieden rondom strategische HRD-
vraagstukken samen te brengen. Het kennisgebied 
van de MHD wordt gevoed door drie wetenschapsge-
bieden: de beroepsprofielen van MHD zijn te plaatsen 
in de driehoek mens (menswetenschappen als psy-
chologie, sociologie en pedagogiek), HRM (perso-
neelswetenschappen) en organisatie (organisatie/be-
drijfswetenschappen).  
Zoals aangegeven onderkent de commissie de rele-
vantie en potentieel innoverende karakter van de op-
leiding voor het beroepenveld en vakgebied. Zij zou 
de opleiding willen aanmoedigen explicieter te for-
muleren wat zij precies wil bijdragen aan het werk-
veld en het vakgebied. Met andere woorden, op 
welke manier wil de opleiding het werkveld/vakge-
bied vernieuwen en hoe kan een interdisciplinaire vi-
sie op leren in een arbeidscontext hieraan bijdragen? 
 
Concreet 
De beoogde eindkwalificaties van de masteropleiding 
Human Development zijn gericht op alle typen orga-



 

M Human Development  maart 2016 11 

nisaties en alle mogelijke sectoren. Deelnemers kun-
nen hun expertise en vaardigheden verbreden vanuit 
verschillende rollen, als opleider of trainer, HR mana-
ger, organisatieontwikkelaar of lijnmanager. De be-
roepscompetentieprofiel van MHD onderscheidt vijf 
kerntaken:  

 Kerntaak 1: herkennen van ontwikkelings-proble-
men en –mogelijkheden; 

 Kerntaak 2: Analyse van ontwikkelings-proble-
men; 

 Kerntaak 3: Ontwerpen van een oplossing; 

 Kerntaak 4: Organiseren; 

 Kerntaak 5: Evalueren. 
Deze kerntaken zijn vervolgens uitgewerkt in werk-
processen, die op hun beurt zijn gekoppeld aan de vijf 
categorieën van de Dublin Descriptoren. 
Zoals eerder benoemd, is de evaluatiecommissie van 
mening dat deze kerntaken nadrukkelijker verbonden 
zouden kunnen worden met het interdisciplinaire ka-
rakter van het beroepsprofiel en meer uitdrukking 
zouden kunnen geven aan innovatieve ambities.  
 
Actueel  
De opleiding borgt de afstemming van haar doelstel-
lingen op de eisen in het beroepenveld en vakgebied 
op verschillende manieren. Het niveau en de interna-
tionale oriëntatie worden geborgd door de samen-
werking met docenten die beschikken over (internati-
onale) actuele (praktijk)ervaring en actuele publica-
ties in het vak waarvoor zij opleiden en/of docenten 
die verbonden zijn aan een universiteit. De docenten 
van SNU hebben een belangrijke rol in de ontwikke-
ling van het curriculum en zijn daarmee medeverant-
woordelijk voor het masterniveau van de opleiding. 
Het academische en professionele netwerk van SNU 
betreft Universiteiten Utrecht, Groningen, Twente, 
Leiden, Amsterdam (Vrije Universiteit en Universiteit 
van Amsterdam), Tilburg, Nijmegen, K.U. Leuven, be-
roepsverenigingen voor trainers (NVO2 en Nobtra), 
coaches (NOBCO), stress- en reïntegratiedeskundigen 
(NVSR), mediators (MfN), psychologen (NIP), arbo-
deskundigen, bedrijfsartsen en uitgeverijen (onder 
andere THEMA, Kloosterhof). De wetenschappelijke 
coördinator van de opleiding is bovendien betrokken 
bij diverse internationale onderzoeksgroepen binnen 
het vakgebied.  

De MHD heeft haar relatie met het beroepenveld ge-
formaliseerd in een eigen programmaraad, ook wel 
werkveldcommissie genoemd. Deze raad is samenge-
steld uit vertegenwoordigers uit de wetenschap en 
het professionele werkveld. De raad adviseert de op-
leiding over het beroepsprofiel en toetst eindkwalifi-
caties aan de actuele stand van zaken in wetenschap 
en werkveld. De programmaraad vergadert ten min-
ste eenmaal per jaar en wordt voorgezeten door de 
wetenschappelijk coördinator. De programmamana-
gers communiceren de uitkomsten van het overleg 
door naar het onderwijs en de verschillende relevante 
commissies (onderwijscommissie en examencommis-
sie). 
 De commissie stelt vast dat de opleiding de relevan-
tie van haar doelstellingen en eindkwalificaties borgt 
middels de expertise en netwerken van de betrokken 
docenten. Zij is positief over het feit dat de opleiding 
op structurele basis feedback ontvangt van een werk-
veldcommissie. Maar de commissie is ook van mening 
dat de opleiding hier meer uit zou kunnen halen. In de 
eerste plaats zouden de drie kennisdomeinen evenre-
diger vertegenwoordigd kunnen zijn binnen de raad. 
Daarnaast viel het de commissie op dat de leden van 
de raad eerder als afzonderlijke adviseurs worden ge-
raadpleegd en niet zozeer als gezamenlijke raad func-
tioneren. Tot slot dringt de commissie er op aan dat 
de raad daadwerkelijk vanuit een kritische en externe 
positie adviseert en zo bijdraagt aan de actualiteit, re-
levantie en scherpte van het beroepsprofiel.  
 
Dublin Descriptoren 
De commissie stelt vast dat de opleiding bij het for-
muleren van het beroepsprofiel nadrukkelijk heeft 
gekeken naar de omschrijving van de Dublin Descrip-
toren. De vijf kerntaken zijn uitgewerkt in gedifferen-
tieerde werkprocessen. Deze zijn vertaald naar eind-
kwalificaties, die op hun beurt gekoppeld zijn aan de 
Dublin Descriptoren. De eindkwalificaties en Dublin 
Descriptoren vormen vervolgens de basis voor de 
leerdoelen per module. De commissie oordeelt dat de 
opleiding voldoet aan het vereiste internationale ni-
veau van een professionele master. (Voor een over-
zicht van het gehele profielberoepsprofiel, zie bijlage 
4.) 
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Programma 
 
De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat de oriëntatie, inhoud en vormgeving van de masteropleiding 
studenten in staat stellen zich te ontwikkelen tot professionals met een brede kijk op leren en ontwikkelen binnen 
organisaties. De commissie acht de inhoud van het programma relevant en up-to-date en is positief over de inhou-
delijke samenhang en consistentie zowel binnen als tussen de afzonderlijke modules van het programma. Dankzij 
een groot en flexibel netwerk van docenten die in het beroepenveld en/of vakgebied actief is, is de opleiding in staat 
snel te reageren op actuele ontwikkelingen binnen de verschillende kennisdomeinen. Waar het de vormgeving be-
treft is de commissie positief over de sociaal-constructivistische invulling van het modulaire onderwijs, een didac-
tisch concept dat door alle betrokkenen wordt uitgedragen. Wel ziet de commissie mogelijkheden om dit onderwijs-
concept verder door te voeren buiten de contacturen om. Daarnaast moedigt de commissie de opleiding aan om de 
verschillende kennisdomeinen verder in balans te brengen en studenten meer in aanraking te brengen met interna-
tionale perspectieven op het vakgebied en beroepenveld. 

 
Oriëntatie 
Standaard 2: De oriëntatie van het programma waarborgt de ont-
wikkeling van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek en/of de beroepspraktijk. 

 
De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende. Zij heeft kunnen constateren dat de oriënta-
tie van het masterprogramma aansluit op actuele 
ontwikkelingen in het vakgebied en de beroepsprak-
tijk. De opleiding biedt studenten de gelegenheid zich 
voor te bereiden op de verschillende rollen die zij als 
professional binnen hun organisatie vervullen. De 
modules worden verzorgd door deskundigen uit het 
vakgebied en werkveld. Deze worden door de inhou-
delijke coördinatoren van de modules geselecteerd 
en op kwaliteit beoordeeld. In de gesprekken met stu-
denten en alumni tijdens de visitatie werd duidelijk 
dat ook zij de beroepsoriëntatie en praktijkgericht-
heid hoog waarderen en relevant achten.  
Hoewel de deskundigheid van de docenten hoog is en 
de relatie met het werkveld sterk, is de commissie van 
mening dat de input uit het beroepsdomein sterker 
afgestemd zou kunnen worden bij de beoogde doelen 
van de opleiding, met name waar het de HR-kant be-
treft. Zo is er bijvoorbeeld op dit moment geen relatie 
met tijdschriften uit de HRM-richting, terwijl er wel 
contacten zijn met tijdschriften uit de andere twee 
kennisdomeinen. Tot slot ziet de commissie ook mo-
gelijkheden voor een verdere internationalisering van 
het programma, bijvoorbeeld door het aantrekken 
van docenten of programmaraadleden uit het buiten-
land. Dit zou bovendien passen bij de internationale 
reikwijdte van het bedrijf Schouten & Nelissen.  
 

De opleiding onderhoudt via haar docententeam van 
48 professionals uit zowel Nederland en België voe-
ling met recente wetenschappelijke inzichten en rele-
vante ontwikkelingen in het werkveld (zie hoofdstuk 
1). De inhoudelijk verantwoordelijken van de modu-
les coördineren dit netwerk en borgen de inhoude-
lijke samenhang van het programma op moduleni-
veau. De programmamanagers, directie en de weten-
schappelijk coördinator borgen de samenhang op de 
gehele opleiding. 
Ook de programmaraad van de MHD (zie hoofdstuk 
1) speelt een rol bij de beoordeling van de oriëntatie 
van het programma. De raad heeft het recente be-
roepsprofiel en de eindkwalificaties getoetst aan de 
actuele inzichten en ontwikkelingen in het vakgebied 
en werkveld. Ook heeft de raad advies gegeven over 
de inrichting van het vernieuwde curriculum.  
Bij de herijking van het beroepsprofiel in 2015 heeft 
de opleiding onderzocht welke docenten en werk-
veldvertegenwoordigers welk kennisgebied vertegen-
woordigen. Op basis van deze bevindingen zijn er in 
de afgelopen periode nieuwe docenten aangetrokken 
om de inbreng vanuit de drie perspectieven in balans 
te brengen. De commissie moedigt de opleiding aan 
om op de ingeslagen weg voort te gaan en toe te wer-
ken naar een ideale balans tussen de drie toeleve-
rende kennisdomeinen. 
 

Inhoud 
Standaard 3: De inhoud van het programma biedt studenten de mo-
gelijkheid om de beoogde eindkwalificaties te bereiken. 

 
De commissie beoordeelt deze standaard als goed. 
De commissie stelt vast dat de inhoud van het pro-
gramma gevarieerd, actueel en van een goed niveau 
is. De verhouding tussen kennisontwikkeling en het 
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trainen van praktische vaardigheden is bovendien 
passend bij de doelstellingen van de opleiding. Er is 
daarnaast een goede inhoudelijke samenhang binnen 
het curriculum, dankzij de heldere opzet van het cur-
riculum en de actieve rol van de inhoudsdeskundigen 
(per module) en de wetenschappelijke coördinator en 
programmamanagers (gehele programma). De com-
missie oordeelt dat de afzonderlijke modules (die ook 
los van de masteropleiding gevolgd kunnen worden) 
zorgvuldig opgebouwd zijn, een sterke interne consis-
tentie hebben en goed passen binnen het overkoepe-
lende programma. De alumni en studenten die de 
commissie tijdens de visitatie heeft gesproken gaven 
aan dat zij de inhoud van het programma als zeer re-
levant en inspirerend hebben ervaren, met name 
waar het gaat om de verbreding van hun kennis en de 
toepassing daarvan in eigen arbeidscontext.  
 
De MHD is opgebouwd uit zes mastermodules en een 
masterthesis. Een student volgt naast de drie ver-
plichte basismodules, één specialisatiemodule, één 
interventiemodule en één keuzemodule. Als keuze-
module kan een extra specialisatie- of interventiemo-
dule worden gekozen, of een module uit de andere 
masteropleiding van SNU, de Master Kwaliteitsma-
nagement. Alle studenten ronden de opleiding af met 
een thesis. In de nieuwe opzet (sinds 2015) kunnen 
deelnemers kiezen uit drie afstudeerrichtingen: Leren 
en innoveren, Verandermanagement en Conflictma-
nagement.  
In het eerste deel van het programma (basismodules) 
krijgen studenten kennis en analytische beroepsvaar-
digheden aangeboden op het gebied van ontwikke-
ling en leren in een organisatiecontext. Vervolgens 
ontwikkelen zij kennis en interventievaardigheden 
binnen hun gekozen specialisatie (specialisatie en in-
terventiemodules). De laatste fase van het pro-
gramma is gericht op de advies- en onderzoeksvaar-
digheden van de student. (Zie voor een volledig over-
zicht van het programma bijlage 5.) Hoewel studen-
ten de mogelijkheid hebben om de volgorde van de 
modules zelf te bepalen, volgen de studenten over 
het algemeen het programma zoals deze is opgezet 
door SNU. De commissie heeft gezien dat de doelstel-
lingen van het programma geconcretiseerd worden in 
de afzonderlijke modulen. Wel is het de commissie 
opgevallen dat de competentie ‘organiseren’ (kern-
taak 4) relatief weinig, of in elk geval niet expliciet, te-
rugkomt in de programmaonderdelen en toetsing. 
De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de 
student staat steeds in het programma centraal; de 

kennis en vaardigheden worden gekoppeld aan de 
specifieke arbeidscontext van iedere student, en de 
leerdoelstellingen die deze voor zichzelf/haarzelf 
heeft gesteld.  
Studenten krijgen actuele wetenschappelijke kennis 
aangeboden aan de hand van de casuïstiek in de mo-
dules. Daarbij leren zij om de perspectieven uit de 
drie kennisdomeinen toe te passen en te integreren 
bij het oplossen van concrete vraagstukken uit de 
praktijk.  
Studenten hebben toegang tot actuele literatuur via 
de digitale leeromgeving van SNU. Naar aanleiding 
van de vorige accreditatie is de literatuurlijst geactu-
aliseerd en op kwaliteit getoetst. De commissie heeft 
de oude en nieuwe literatuurlijst en constateert dat 
de laatste voldoende actueel is en dat de meeste mo-
dules zowel Nederlandstalig als Engelstalige vaklitera-
tuur omvat. De opleiding gaf te kennen dat de litera-
tuurlijst jaarlijks per module wordt geëvalueerd en zo 
nodig aangepast.  
 

Vormgeving 
Standaard 4: De vormgeving van het programma zet aan tot stude-
ren en biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde eindkwali-
ficaties te bereiken. 

 
De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende. De opzet en het didactisch concept van het 
programma acht de commissie passend bij de doel-
stellingen van het programma. De invulling van de 
modules in zeven hele collegedagen over een periode 
van veertien weken is effectief. Studenten moeten 
zich intensief voorbereiden op een collegedag en tij-
dens die dag is er een gewogen afwisseling tussen 
theoretische kennisoverdracht, casuïstiek uit de prak-
tijk en vaardigheidstraining. De werk- en toetsop-
drachten die studenten uitvoeren zijn steeds gericht 
op de integratie van het geleerde.  
De opleiding heeft de commissie voorbeelden over-
handigd van voorbereidende opdrachten en van oe-
feningen die op een collegedag worden aangeboden. 
Deze sluiten goed aan bij de beoogde leerdoelen en 
het overkoepelende eindkwalificaties van de oplei-
ding, zo oordeelt de commissie.  
De commissie is positief over het feit dat de opleiding 
in haar didactische opzet gebruik maakt van de be-
roepspraktijk van de studenten. Het leren geschiedt 
steeds aan de hand van actuele en realistische casuïs-
tiek en opdrachten. Docenten stimuleren studenten 
om hun praktijkervaringen in te brengen en die te 
koppelen aan de aangereikte concepten en theo-
rieën.  
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De commissie stelt vast dat de sociaal-constructivis-
tisch benadering in alle modules wordt toegepast en 
hoog wordt gewaardeerd door de studenten en 
alumni die de commissie gesproken heeft. De com-
missie denkt echter wel dat de opleiding het principe 
van gezamenlijk leren meer zou kunnen stimuleren en 
faciliteren buiten de contacturen om zodat studenten 
optimaal gebruik kunnen maken van elkaars feed-
back. 
 
De opleiding onderscheidt vier leerlijnen (ook wel te 
omschrijven als vormen van kennisoverdracht en/of –
toepassing) die steeds in elke module aan de orde 
zijn:  

 Theoretische kennis: studenten verbreden en 
verdiepen hun kennis over de drie deelgebieden; 

 Onderzoeksvaardigheden: studenten ontwikke-
len hun professionele, inter-persoonlijke en kri-
tisch-analytische vaardigheden door middel van 
toetsopdrachten en het schrijven van de thesis. 

 Reflecterend vermogen: studenten moeten le-
ren reflecteren op hun professionele handelen 
en dit handelen vervolgens verbeteren en (we-
tenschappelijk) onderbouwen. 

 Integratie van kennis: studenten moeten aan de 
hand van werk- en examenopdrachten en het 
thesisonderzoek laten zien dat ze verworven 
kennis en vaardigheden kunnen toepassen op 
een complex vraagstuk uit het (eigen) werkveld. 

 
De commissie is positief over de samenstelling van 
deze leercomponenten in de modules, maar zou de 
opleiding willen aanmoedigen om de opbouw in de 
leerlijnen gedurende het programma explicieter te 
maken. Ook tekent zij aan dat de derde leervorm, re-
flecterend vermogen, sterker geconcretiseerd zou 
kunnen worden in de werkopdrachten en ook meer 
expliciet zou kunnen terugkomen in de toetsing (zie 
hiervoor hoofdstuk 6).  

 

Instroom 
Standaard 5: Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de 
instromende studenten. 

 
De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende. De commissie stelt vast dat het programma 
adequaat aansluit bij de kwalificaties van de studen-
ten. Kandidaten worden geselecteerd op basis van 
hun opleidingsniveau en werkervaring. Voor de oplei-
dingen geldt als toelatingseis: 

 het bezit van een graad Bachelor in het weten-
schappelijk onderwijs of een graad Bachelor in 
het hoger beroepsonderwijs; 

 minimaal 2 jaar relevante werkervaring in het 
vakgebied van de opleiding waarvoor hij kandi-
daat is. 

 
Voor potentiële studenten zonder bachelor-diploma 
geldt een toelatingsprocedure. De studiebegeleider 
voert het verplichte voorbereidend gesprek met po-
tentiële kandidaten waarin wordt ingegaan op de 
werkervaring van de student, zijn/haar voorgenomen 
studiepad en zijn/haar studievaardigheden. De bege-
leider kijkt ook naar de aansluiting van de modules bij 
de beoogde leerdoelen van de kandidaat. De uitkom-
sten van dit gesprek bepalen of de kandidaat wordt 
toegelaten of niet.  
De commissie is positief over deze procedure en 
denkt dat de opleiding daarmee de juiste studenten 
binnenhaalt. De studenten die zich aanmelden zijn 
zeer gemotiveerd en weten dat zij beginnen aan een 
intensief traject. Het komt regelmatig voor dat een 
student eerst een afzonderlijk mastermodule volgt 
om daarna zich in te schrijven voor het gehele mas-
tertraject. De intake is in dit geval hetzelfde als voor 
studenten die direct aan de masteropleiding begin-
nen. 
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Personeel 
 
De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat de opleiding dankzij een adequaat personeelsbeleid beschikt over 
deskundige en betrokken docenten, die allen werkzaam zijn binnen het vakgebied en/of beroepenveld. De opleiding 
werkt met een klein team van vaste stafmedewerkers en een groot netwerk van bevlogen freelance docenten die 
het moduleonderwijs verzorgen. De commissie stelt vast dat het personeelsbeleid van de opleiding een goede struc-
tuur biedt om de samenhang, inhoud en actualiteit van het programma zorgvuldig te borgen. Daarin is het pro-
gramma een voorbeeld voor andere, soortgelijke opleidingen, zo denkt de commissie. In de gesprekken die de com-
missie voerde met studenten en alumni kwam naar voren hoezeer de expertise, ervaring en betrokkenheid van de 
staf en moduledocenten wordt gewaardeerd.  
 

 
Personeelsbeleid 
Standaard 6: Het personeel is gekwalificeerd en de omvang er van 
is toereikend voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisa-
torische realisatie van het programma. 

 
De commissie beoordeelt deze standaard als goed. 
De commissie constateert dat de kwalificaties en om-
vang van het personeel de inhoudelijke, onderwijs-
kundige en organisatorische een goede realisatie van 
het programma mogelijk maakt. De opleiding is doel-
treffend in het streven om een kleine groep vaste 
stafleden te formeren die aansturing geven aan een 
groot netwerk van gedreven professionals die de col-
legedagen verzorgen. De gekozen structuur heeft tot 
een goede afstemming geleid, ook al vraagt deze aan-
pak misschien meer inzet van het personeel (vergele-
ken bij een reguliere opleiding) om de afzonderlijke 
onderwijsonderdelen met elkaar te verbinden. De 
commissie is positief over de keuze om met een pool 
van deskundige en inspirerende freelancers te wer-
ken, waarmee op kwaliteit geselecteerd kan worden. 
In dit opzicht is MHD een voorbeeld voor andere deel-
tijd en post-initiële opleidingen. Dat de opleiding heel 
gericht selecteert blijkt bovendien uit de manier 
waarop de docenten lesgeven: de opleiding kijkt ook 
kritisch naar didactische vaardigheden van docenten 
en of deze aansluiten bij hun eigen ideeën over leren. 
De commissie constateert dat de colleges ook voor 
docenten toegevoegde waarde hebben: zij krijgen de 
gelegenheid uit te wisselen met verschillende profes-
sionals over de relevantie en toepasbaarheid van uit-
eenlopende (wetenschappelijke) benaderingen.  
Uit de gesprekken met studenten en alumni blijkt 
grote waardering voor de docenten. Dit spitst zich 
met name toe op de inhoudelijke deskundigheid, de 
praktijkkennis en de betrokkenheid. Studenten zijn 
ook tevreden met de coaching die zij ontvangen van 
de studiebegeleider.  
 

De masteropleiding heeft een wetenschappelijke co-
ordinator en twee programmamanagers die verant-
woordelijk zijn voor de inhoudelijke samenhang en 
organisatie van het programma. Daarnaast zijn er mo-
dulecoördinatoren aangesteld die toezien op de in-
houd en interne samenhang van de modules. Het in-
stellingsbestuur van SNU is eindverantwoordelijk 
voor de kwaliteit van beide masteropleidingen MHD 
en Kwaliteitsmanagement.  De programmamanagers 
staan in verbinding met alle partijen die betrokken 
zijn bij de opleidingen en bewaken de onderlinge re-
latie tussen de overkoepelende doelstellingen, de 
eindtermen en toetsing daarvan. De programmama-
nagers zijn zowel ondersteunend als adviserend aan 
de directeur SNU en de wetenschappelijk coördina-
tor. 
 
Om kwalitatieve goede docentenpool te realiseren 
hanteert de opleiding een secuur aannamebeleid 
voor nieuwe docenten. Deze docenten worden geko-
zen door de inhoudelijk verantwoordelijken, in sa-
menspraak met de directeur van de opleiding en de 
wetenschappelijke coördinator. Daarbij kijken zij naar 
de inhoudelijke expertise en didactische kwaliteiten 
van de docenten en gaan zij na in hoeverre een po-
tentiële docent ervaring heeft met de vertaling van 
wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. 
De docenten die worden aangetrokken voor de mo-
dulen, stemmen de inhoud van hun lesdag af met de 
inhoudelijke verantwoordelijke van de module. Les-
materiaal leveren zij aan bij de programmamanager. 
Dit wordt geplaatst op de leeromgeving van de stu-
dent. 
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MHD heeft ook een onderwijscommissie die toezicht 
houdt op de kwaliteit en vormgeving van het onder-
wijs. Deze commissie is samengesteld uit de directeur 
SNU, de wetenschappelijk coördinator en de inhou-
delijk verantwoordelijke per module. Er is daarnaast 

structureel overleg tussen de directie en de vaste 
stafleden en tussen de stafleden onderling. Het 
meeste contact vindt plaats tussen de inhoudelijke 
coördinatoren van de modules en de programmama-
nagers. 
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Voorzieningen 
 
De visitatiecommissie heeft kunnen constateren dat de materiële voorzieningen van de opleiding voldoen aan de 
kwaliteitsnormen van het hoger onderwijs. De huisvesting in Zaltbommel is van hoge kwaliteit, maar de digitale 
leeromgeving biedt vooralsnog te weinig gelegenheid tot uitwisseling tussen studenten onderling. De commissie is 
positief over de invulling van de studiebegeleiding bij MHD. Deze is heel persoonlijk, deskundig en goed toegesneden 
op de behoeftes van de studenten. De commissie stelt vast dat dankzij de kleinschaligheid, open sfeer en goede 
communicatie binnen de opleiding studenten goed weten bij wie ze terecht kunnen als zij vragen hebben of onder-
steuning nodig hebben.  
 

 
Materiële voorzieningen 
Standaard 7: De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toe-
reikend voor de realisatie van het programma. 

 
De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende. De locatie in Zaltbommel is van een hoge 
standaard en goed verzorgd. Dit blijkt uit de vaste stu-
dentenevaluaties en ook de studenten die de com-
missie sprak tijdens de visitatie waren allen tevreden 
over de huidige huisvesting. Dit is een vooruitgang 
vergeleken bij de studenttevredenheid in de oude si-
tuatie, toen de opleiding nog over een aantal locaties 
was verspreid. Hoewel de huisvesting goed is, staat 
daar tegenover dat de digitale leeromgeving nog ver-
der ontwikkeld kan worden. Studenten maken nog te 
weinig gebruik van deze voorziening als het gaat om 
onderlinge uitwisseling en het vinden van relevante 
wetenschappelijke literatuur via het EBSCO systeem.  
 
Beide masteropleidingen worden gegeven op de loca-
tie van SNU in Zaltbommel. De opleiding biedt daar-
mee hoogwaardige faciliteiten, faciliteert een goede 
uitwisseling tussen staf, docenten en studenten en 
vergemakkelijkt de studiebegeleiding en ondersteu-
ning van de studenten. MHD heeft beschikking over 
een groot aantal mooie onderwijsruimten met vol-
doende uitwijkmogelijkheden voor break-outsessies. 
Om logistieke redenen wordt incidenteel uitgeweken 
naar Utrecht. 
Iedere student krijgt bij aanvang van de studie toe-
gang tot een digitale leeromgeving. Deze leeromge-
ving vormt het geheel van technische voorzieningen 
(hardware, software en telecommunicatie-infrastruc-
tuur) dat het leren en de organisatie daarvan facili-
teert. De leeromgeving draagt bij aan de studeerbaar-
heid van de opleiding door alle opleidingsinformatie 
overzichtelijk bijeen te brengen. Studenten vinden op 
deze leeromgeving algemene informatie over de op-
leiding: studieprogramma, rooster, docenten, groeps-

informatie en het OER. Via deze leeromgeving heb-
ben zij ook toegang tot module-specifieke informatie, 
zoals voorbereidende opdrachten per bijeenkomst, 
sheets, verwerkingsopdrachten, artikelen, te bestu-
deren lesstof en informatie over toetsing.  
Iedere student heeft sinds kort toegang tot gerenom-
meerde digitale wetenschappelijke internationale 
vakliteratuur via EBSCO bibliotheek. Deze databank is 
beschikbaar gesteld omdat studenten aangaven on-
derzoeksliteratuur niet alleen te willen raadplegen als 
ze in huis waren bij SNU, maar ook op afstand. De stu-
dent heeft toegang tot de volgende drie bibliotheken: 
Business source complete, Psychology and Behavioral 
science collection, regional business news. Uit de stu-
dentenevaluaties en de gesprekken die commissie 
voerde bleek dat de EBSCO bibliotheek nog niet inten-
sief wordt geraadpleegd door studenten. De oplei-
ding heeft dit ook geconstateerd en heeft inmiddels 
maatregelen genomen om de bekendheid en gebruik 
van EBSCO bij studenten te vergroten. Zo is op de wel-
komspagina van de leeromgeving informatie gezet 
over de databank en zijn er tutorials (video’s) toege-
voegd over hoe de databank kan worden gebruikt.  
In het verlengde hiervan zou de opleiding uitmun-
tende eindthesen digitaal beschikbaar te stellen als 
voorbeeld voor anderen in het afstudeertraject, een 
idee dat werd geopperd door een student tijdens de 
visitatie.  
 

Studiebegeleiding 
Standaard 8: De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan 
studenten bevorderen de studievoortgang en sluiten aan bij de be-
hoefte van studenten. 

 
De commissie beoordeelt deze standaard als goed. 
De studiebegeleider is intensief betrokken bij de stu-
dievoortgang van de studenten en is zeer goed op de 
hoogte van de inhoud van het programma. De studie-
begeleider is persoonlijk aanspreekpunt voor studen-
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ten en volgt de vorderingen van de studenten gedu-
rende de opleiding. Daartoe voert zij op vaste mo-
menten voortgangsgesprekken met de studenten: 
aan het begin van de opleiding is er een gesprek over 
de leerdoelen van de student en vervolgens is er bij 
aanvang van elke mastermodule een facultatief 
voortgangsgesprek. De voortgangsgesprekken zijn 
specifiek gericht op het individuele leerproces en de 
koppeling van de inhoud van de modules aan de indi-
viduele leerwensen. Naar behoefte kan de student 
extra voortgangsgesprekken aanvragen. De studiebe-
geleider is iedere lesdag aanwezig en studenten kun-
nen dan binnenlopen voor een gesprek. Op deze ma-
nier is de studiebegeleiding zeer laagdrempelig geor-
ganiseerd. Studenten en alumni gaven tijdens de visi-

tatie aan dat zij zich gesteund voelen door de oplei-
ding in het leerproces en dat zij goed weten bij wie zij 
met welke vragen terecht kunnen. 
Sinds kort (collegejaar 2015-2016) is het voortgangs-
gesprek voorafgaand aan de onderzoeksmodule niet 
langer facultatief maar verplicht. Door studenten be-
ter voor te bereiden op wat er van hen tijdens deze 
module en het schrijven van de thesis wordt verwacht 
wil de opleiding studievertraging in de eindfase be-
perken.  
Zoals in de vorige paragraaf al is beschreven, is de in-
formatievoorziening voorafgaand aan en tijdens de 
studie goed georganiseerd, dankzij een helder en ef-
fectief intakeprocedure en een overzichtelijke leer-
omgeving. 
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Kwaliteitszorg 
 
De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat de masteropleiding een adequaat kwaliteitszorgplan heeft 
waarin eindkwalificaties, programma, personeel, leeromgeving en toetsen op structurele basis worden geëvalueerd 
door betrokkenen en belanghebbenden. De commissie constateert bovendien dat de opleiding maatregelen neemt 
naar aanleiding van formele en informele evaluaties. De commissie is positief over de actieve houding van de oplei-
ding als om verbetermaatregelen, maar ziet nog ruimte voor verbetering als het gaat om de integratie van de eva-
luatie-uitkomsten en de interpretatie daarvan in het licht van de einddoelstellingen.  
 

Evaluatie 
Standaard 9: De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan 
de hand van toetsbare streefdoelen. 

De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende. De commissie heeft kunnen constateren dat 
de opleiding veel middelen inzet om de kwaliteit van 
de opleiding periodiek te evalueren. Studenten, do-
centen en het werkveld worden bij deze evaluatiepro-
cessen structureel betrokken. Ook stelt de commissie 
vast dat er een cultuur heerst binnen MHD, en bij SNU 
in het algemeen, om open te staan voor feedback en 
snel daarop te reageren. De commissie denkt echter 
dat effectief evalueren niet alleen zit in het hanteren 
van een groot aantal meetinstrumenten maar ook in 
het gericht integreren van de evaluatieresultaten in 
het licht van de einddoelstellingen. Daarbij zou ook, 
zoals eerder gesteld, meer gebruik gemaakt kunnen 
worden van de input van externen uit het werkveld.   
 
SNU maakt gebruik van een kwaliteitscyclus en heeft 
een kwaliteitsmanagementsysteem en -handboek. 
De kwaliteitscyclus is afgestemd op de PDCA systema-
tiek en is tevens in een proces vastgelegd. In deze cy-
clus zijn zowel externe als interne kwaliteitsevaluaties 
opgenomen. SNU rapporteert daarnaast jaarlijks aan 
de onderwijsinspectie conform artikel 1.18 van de 
Wet of Hoger onderwijs. Voor de opleiding(en) zelf 
worden zowel schriftelijke als mondelinge evaluaties 
afgenomen onder studenten, docenten en werkveld-
vertegenwoordigers. Deze worden vastgelegd in ver-
slagen van werkveld-, onderwijs-, en examencommis-
sie en de studentenraad. Daarnaast vinden de vol-
gende soorten evaluaties plaats: 

 Klanttevredenheidsonderzoek (CEDEO) 

 ISO Certificering (incl. Managementreview) 

 KPI analyse per kwartaal 

 Evaluatie Jaarplannen & gestelde strategische 
doelen ( 1 x per jaar ) 

 RGM-cyclus (o.a. Functionerings- & Beoorde-
lingsgesprekken medewerkers) 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (twee-
jaarlijks) 

 Studentevaluatie analyse (per opstap) 

 Docentenanalyse 

 Portfolioanalyse 

 Marktonderzoek 

 CAPA analyse (Capaciteitsbewaking) (per opstap) 

 Marketing Intelligence analyse (wekelijks) 

 HR-analyse 

 Klachtenanalyse (maandelijks) 
 
Uitkomsten van deze analyses en evaluaties worden 
besproken door hoofd SNU en de programmamana-
ger en de hoofdlijnen worden vervolgens besproken 
met de directie van Schouten & Nelissen. In het Stra-
tegisch Plan en het Jaarplan worden overige gestelde 
doelen geëvalueerd en worden tevens rendements-
cijfers en de analyse van de bezwaarschriften beke-
ken. Input hiervan wordt ook besproken met het Col-
lege van Toezicht. 
 
Schouten & Nelissen laat jaarlijks interne audits uit-
voeren door een intern auditteam onder leiding van 
de kwaliteitsmanager. Bij de interne audit worden 
performance indicatoren onder de loep genomen die 
zijn afgeleid van het Certiked Model 2009 (ISO). Deze 
performances geven een volledig beeld over zowel de 
organisatie als haar producten en wat er is gedaan 
aan constateringen en verbetermaatregelen. Uitkom-
sten uit deze audits worden vastgelegd in een sco-
ringsmodel. Daarnaast is er een overzicht per gecon-
stateerde bevinding en welke verbetermaatregelen 
er zijn getroffen. 
  
Naast de programmaraad met vertegenwoordigers 
uit het werkveld (eerder beschreven in de hoofdstuk-
ken 1) heeft de opleiding een studentenraad die mi-
nimaal één keer per jaar bij elkaar komt om aan het 
programmamanagement input te leveren over de in-
houd, didactiek, vormgeving en facilitering van het 
onderwijs. Er wordt steeds gezocht naar een goede 
afvaardiging van de verschillende jaarlagen. Na afloop 
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van elke module wordt tevens een evaluatie afgeno-
men bij de studenten over de inhoud en vormgeving 
van de colleges. 
 
In 2014 heeft SNU deelgenomen aan het onderzoek 
van de onderwijsinspectie naar het functioneren van 
examencommissies in het Hoger onderwijs. Vooraf-
gaand aan deze gesprekken had SNU reeds een ver-
beterplan in gang gezet op basis van geconstateerde 
tekortkomingen. De examencommissie is opnieuw in-
gericht conform wettelijke eisen en samengevoegd 
met de examencommissie van de Master Kwaliteits-
management: begin 2015 heeft de opleiding een ex-
terne, onafhankelijke voorzitter aangesteld en eind 
2015 zijn de wetenschappelijke coördinatoren en pro-

grammamanagers als leden afgetreden om de onaf-
hankelijkheid van de examencommissie te borgen. 
Medio 2015 is de commissie uitgebreid met een on-
afhankelijk lid met toetsdeskundigheid. De huidige 
examencommissie commissie bestaat uit vier leden 
die zijn aangesteld door het instellingbestuur. De 
commissie vergadert ten minste drie maal per jaar en 
rapporteert jaarlijks middels een jaarverslag aan het 
instellingsbestuur. De benoeming commissieleden 
vindt vanaf 2015 jaarlijks plaats en leden worden voor 
een periode van 3 jaar aangesteld. Dit alles staat ook 
vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De ver-
nieuwde examencommissie heeft vanaf haar aantre-
den een aantal belangrijke doelen geformuleerd om 
het toetssysteem van de opleiding te verbeteren. Het 
volgende hoofdstuk zal hier nader op ingaan.
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Toetsing  
 
De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat de opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 
De versterking van het toetssysteem is een belangrijk speerpunt in de herziening van het programma vanaf 2015. 
De visitatiecommissie stelt vast dat de (gedeeltelijk) nieuw samengestelde examencommissie een goede analyse 
heeft gemaakt van de sterktes en zwaktes van het bestaande toetssysteem en dat er een aantal effectieve verbeter-
maatregelen in gang zijn gezet. Ook heeft de commissie kunnen concluderen dat de kwaliteit van toetsing een te-
rugkerend onderwerp van evaluatie is binnen het programma. De visitatiecommissie zou de opleiding willen aan-
moedigen op de ingeslagen weg voort te gaan en de voorgenomen verbetermaatregelen daadwerkelijk te realiseren. 
Daarnaast zou de commissie willen aandringen op een meer expliciete en consistente toetsing van de kerntaak ‘or-
ganiseren’ en het reflecterend vermogen.  
 

 
Toetsing 
Standaard 10: De opleiding beschikt over een adequaat systeem 
van toetsing. 
 

De commissie beoordeelt deze deelstandaard als vol-
doende. De opleiding beschikt over een adequaat sys-
teem van toetsing waarin er een duidelijke relatie ligt 
tussen de beoogde eindkwalificaties, de leerdoelen 
van de modulen en de toetsvormen en -criteria. De 
huidige toetsen zijn daarmee op orde en voldoen aan 
de eis van validiteit. De betrouwbaarheid van toetsing 
is onder meer verzekerd door de ontwikkeling van ge-
standaardiseerde toetskaders en –procedures voor 
alle modulen en de betrokkenheid van een externe 
examinator bij de beoordeling van de eindthesen.  
De vernieuwde examencommissie heeft in de loop 
van 2015 al veel slagen gemaakt, zo stelt de commis-
sie vast. Echter, de commissie concludeert ook dat 
veel plannen nog gerealiseerd moeten worden, zoals 
het bevorderen van toetsdeskundigheid bij docenten 
en het ontwerpen van toetsformulieren die een hel-
dere relatie leggen tussen de (these)beoordeling en 
het uiteindelijke cijfer.  
 
Valide  
Binnen MHD wordt elke module afgesloten met een 
kennistoets, essay of een portfolio opdracht. De ba-
sismodules worden getoetst met een kennistoets. 
Deze toetsvorm is gericht op beroepsmatige kennis, 
theoretische kennis en/of vakkennis. De kennistoets 
kan bestaan uit gesloten vragen, open vragen (weten, 
begrijpen en toepassen van kennis) en/of (korte) ca-
sussen (toepassen van kennis). De specialisatiemodu-
les worden getoetst met een essay (paper). In de es-
say moeten studenten naar aanleiding van een vraag-
stelling een betoog schrijven met een heldere vraag-
stelling, een beschrijving van een systematiek om 

deze vraag te beantwoorden (beschrijven, samenvat-
ten, analyseren, synthetiseren) en een antwoord pre-
senteren op de geponeerde vraag. De interventiemo-
dules worden getoetst met een portfolio opdracht. In 
een portfolio-assessment wordt getoetst of de stu-
dent in specifieke beroepscontexten professioneel 
handelt volgens het vereiste gedrag en gewenste ni-
veau. Dat gebeurt aan de hand van bewijsstukken die 
worden aangeleverd in een portfolio. 
De opleiding heeft in het najaar 2015 actie onderno-
men om de moduletoetsen aan te scherpen aan de 
hand van gestandaardiseerde kaders en procedures. 
Per module zijn de leerdoelen, toetsmatrijs, toetsop-
dracht, beoordelingscriteria en cesuur uitgewerkt. 
Ook heeft de opleiding maatregelen genomen om het 
eindniveau van de verschillende interventiemodules 
op elkaar af te stemmen.  
Bij beoordelingen wordt gebruik gemaakt van de door 
de examencommissie vastgestelde beoordelingska-
ders. Deze beoordelingskaders zijn via de eindkwalifi-
caties gekoppeld aan de Dublindescriptoren. In ieder 
beoordelingskader is ruimte voor enerzijds het toe-
kennen van cijfers of voldoende/onvoldoende en an-
derzijds voor het geven van schriftelijke feedback. 
De commissie prijst deze maatregelen maar ziet nog 
ruimte voor ontwikkeling. Studenten gaven aan dat er 
wel centraal feedback wordt gegeven, maar dat er 
vaak weinig tijd is voor individuele feedback. Ook 
denkt de commissie dat de opleiding slagen te maken 
heeft wanneer het gaat om het vaststellen van het 
eindniveau en de onderbouwing van de eindcijfers 
voor de eindthesis. De commissie willen aandringen 
op een meer expliciete en consistente toetsing van de 
kerntaak ‘organiseren’ gedurende het programma. 
Ditzelfde geldt voor het onderdeel reflecterend ver-
mogen, met name bij de eindthesen. De commissie is 
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ervan overtuigd dat reflectie een belangrijk onder-
deel uitmaakt van het programma, maar wil de oplei-
ding aanmoedigen na te denken hoe zij dit zou kun-
nen operationaliseren in de toetsing en op welke ma-
nier studenten feedback zouden kunnen krijgen 
hierop. Wat betreft de beoordeling van portfolio’s 
zou de commissie de opleiding willen aanmoedigen 
na te denken over hoe de verschillende aspecten/on-
derdelen ten op zicht van elkaar gewogen.   
 
Betrouwbaar 
Beoordelingen binnen MHD vinden plaats aan de 
hand van gestandaardiseerde beoordelingskaders en 
worden uitgevoerd door een beoordelaar die expert 
is in het betreffende vakgebied. De benoeming als 
examinator is gescheiden van die als docent. De exa-
mencommissie stelt de beoordelaar aan en deze 
moet aan de volgende criteria voldoen:  

 academisch denk- en werkniveau; 

 in de afgelopen 3 jaar werkzaam zijn geweest bin-
nen het vakgebied waarop beoordeeld wordt; 

 verantwoordelijke en kritische werkhouding; 

 aantoonbare ervaring in de beroepspraktijk; 

 affiniteit met toetsing (examinering) op WO-ni-
veau en als examinator bijgeschoold; 

 kennis hebben van de inhoud en het niveau van 
de opleiding; 

 vaardigheden bezitten op het gebied van kwali-
teitsbewaking van de opleiding; 

 genegen tot het ondertekenen van een verkla-
ring voor geheimhouding. 

De examencommissie heeft voor het collegejaar 
2015-2016 geïnventariseerd welke docenten een 
BKE-registratie hebben en welke behoefte er onder 
thesisbegeleiders en examinatoren leeft ten aanzien 
van de toetsing. De examencommissie wil vervolgens 
in gaan zetten op de bevordering examineringvaar-
digheden bij docenten. Volgens de visitatiecommissie 

dient de opleiding daarbij ook na te denken over hun 
beleid aangaande plagiaat. 
 
Thesisbegeleiders worden geselecteerd op basis van 
een door de examencommissie vastgesteld profiel en 
bij de beoordeling van de thesis wordt een 4-ogen 
principe gehanteerd. Er zijn altijd twee beoordelaars 
betrokken bij de beoordeling, waarbij minimaal één 
van de beoordelaars gepromoveerd is. Thesisbegelei-
ders van SNU zijn ook altijd verbonden aan andere 
Universiteiten en Hogescholen waardoor zij in staat 
zijn het eindniveau met die van andere opleidingen te 
vergelijken. Indien bij de eindbeoordeling van de the-
sis de cijfers van de twee beoordelaars twee punten 
of meer verschilt of als één van de twee beoordelaars 
de thesis met onvoldoende beoordeelt, wordt een 
derde beoordelaar ingezet. Het oordeel van de derde 
beoordelaar is dan doorslaggevend. De examencom-
missie heeft aangegeven één keer per jaar (zelf of 
door een externe partij) een steekproef te willen uit-
voeren om het niveau van de thesis te toetsen 
 
Inzichtelijk voor studenten 
De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de toets-
procedures over het geheel genomen inzichtelijk zijn 
voor deelnemers. Alle informatie aangaande de 
toetsprocedures en -criteria zijn te raadplegen in de 
digitale leeromgeving en studenten hebben toegang 
tot het onderwijs- en examenreglement. Zij zijn te-
vens tevreden over de verschillende toetsvormen die 
in de modules worden gehanteerd, die naar hun idee 
passend zijn bij de stof die wordt aangeboden. Echter, 
studenten en alumni gaven ook aan dat de feedback 
op toetsen, met name bij de eindthesen, beter en uit-
gebreider zou kunnen. De relatie tussen de beoorde-
ling zelf en het uiteindelijke cijfer was voor hun niet 
altijd even duidelijk.  
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Gerealiseerde eindkwalificaties  
 
De visitatiecommissie heeft kunnen zien dat de behaalde eindkwalificaties van de deelnemers toereikend zijn voor 
een professionele master. De eindwerken voldeden qua vorm en inhoud aan de gestelde eindtermen en alumni 
gaven te kennen dat het verbredende, interdisciplinaire perspectief van de opleiding hen heeft geholpen om zich 
verder te ontwikkelen binnen hun beroep en vakgebied. Wel stelt de commissie vast dat er in de eindthesen veel 
nadruk ligt op methodiek, terwijl conceptueel denken, analyse en reflectie meer aandacht behoeft. Ook denkt de 
commissie er meer structuur aangebracht kan worden in de begeleiding van de student in de afstudeerfase en dat 
de opleiding meer zou kunnen doen om de alumni blijvend bij het programma te betrekken.  
 

 
Gerealiseerde eindniveau 
Standaard 11: De opleiding toont aan dat de beoogde eindkwalifi-
caties worden gerealiseerd.. 

 
De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende. Uit de bestudering van de zestien eindscrip-
ties uit de twee laatste cohorten heeft de commissie 
kunnen vaststellen dat deze blijk geven van een toe-
reikend eindniveau. (Voor een lijst van de bestu-
deerde eindtheses zie bijlage 6). Qua onderwerp, op-
zet, methodologie en literatuurgebruik getuigen deze 
van een HBO masterniveau. De commissie kon zich 
ook vinden in de beoordelingen van de opleiding.  
Wel ziet de commissie ruimte voor verbetering wan-
neer het gaat om de inhoud en begeleiding van de 
theses. In de eerste plaats zijn de eindtheses sterk ge-
richt op kwantitatief onderzoek en relatief weinig op 
kwalitatief onderzoek. Daarnaast zouden de concep-
tuele componenten in de these versterkt kunnen wor-
den, met name de koppeling tussen het theoretisch 
kader en de toepassing daarvan op een casus uit de 
praktijk en vervolgens de vertaling van de bevindin-
gen naar een analyse en aanbevelingen. De commis-
sie zou ook meer expliciet aandacht willen zien voor 
de reflectie op de eigen professionele ontwikkeling en 
hoe de student zich verhoudt tot de organisatie en de 
methodiek die hij/zij inzet. De commissie ziet wel re-
flectieve onderdelen in de huidige eindthesen, maar 
denkt dat deze explicieter naar voren gehaald kunnen 
worden. Verder constateert de commissie dat in af-
studeerfase de nadruk vooral ligt op het demonstre-
ren van onderzoekskwaliteiten en minder op het le-
veren van een inhoudelijke masterproef waarin de 
verschillende onderdelen van de opleiding samen ko-
men. Voorts ziet de commissie veel potentie in een 
eindpresentatie van de theses. Door een presentatie 
te geven aan opdrachtgevers, alumni, medestuden-
ten en docenten kunnen afstuderenden van gedachte 
wisselen met het werkveld over hun bevindingen. 

Ook zou een eindpresentatie de feedback op de eind-
these kunnen versterken. 
  
Studenten bij MHD studeren af binnen één van de 
drie specialisaties: leren en innoveren, veranderma-
nagement en conflictmanagement. In de thesis moet 
de student verschillende kennisgebieden met elkaar 
combineren en aantonen dat hij/zij een vraagstuk uit 
de praktijk integraal kan benaderen en oplossen. The-
sis wordt individueel geschreven en begeleid door 
een thesisbegeleider. In 2015 is het proces van thesis-
begeleiding aangescherpt. De doorlooptijd van de 
voorbereidende module Onderzoek in Organisaties is 
verlengd om de studenten in de gelegenheid te stel-
len een goed doordacht thesisopzet te maken. De 
thesisbegeleider wordt in deze nieuwe opzet al be-
trokken bij het maken van de onderzoeksopzet. Deze 
verandering is in april 2015 ingegaan en zal aan de 
hand van de eerste resultaten in 2016 worden geëva-
lueerd..  
Naar aanleiding van gesprekken met de studenten en 
alumni stelt de commissie vast dat afstuderenden in-
derdaad baat zouden hebben bij meer structuur in de 
thesisbegeleiding. Naast de voorgenomen maatrege-
len zou de thesisbegeleiding volgens de commissie 
pro actiever kunnen. Vooralsnog is het de student die 
een overleg moet aanvragen. Het organiseren van ge-
zamenlijke terugkomdagen zou een manier kunnen 
zijn om studenten meer houvast te bieden.  
 
De alumni die de commissie heeft gesproken waren 
allen zeer positief over wat de opleiding hen heeft ge-
bracht als professional. Zij gaven voorbeelden van 
hoe de verbredende blik van MHD hun visie en func-
tioneren als coach, personeelsmanager of adviseur 
heeft versterkt. Ze geven aan dat zij veel benaderin-
gen en methoden kunnen inzetten bij het oplossen 
van concrete problemen en vraagstukken binnen hun 
eigen organisatie. De commissie ziet veel potentie in 
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het aanhalen van de banden met de alumni, die ook 
zelf aangaven prijs te stellen op een vorm van follow-
up te bieden na afronding van de master om zo hun 

kennis te blijven onderhouden. Via een alumninet-
werk kan de opleiding bovendien zicht houden op de 
relevantie van de opleiding binnen het beroepenveld 
en vakgebied.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Visitatiecommissie 
  
Deze notitie is volgens het NVAO-format opgesteld. 
 

II. Overzicht panelleden 
 

Naam  
(inclusief titulatuur) 

Rol (voorzitter / lid /  
student-lid) 

Domeindeskundige 
(ja / nee) 

 Drs R. van Aalst voorzitter ja 

 Dr D. Lockhorst lid ja 

 Drs L. van Wees MBA lid ja 

 M. Lengkeek MEd lid en student ja 

 
 

III Secretaris/Coördinator 
Naam  
(inclusief titulatuur) 

Gecertificeerd d.d.  

 Dr J. Batteau Oktober 2011  

 
 
IV Korte functiebeschrijving van de panelleden (1 regel) 

 
 1 Raoul van Aalst voert regelmatig visitaties uit in opdracht van AeQui; hij is HRM programmamanager 

bij TenneT 

 2 Ditte Lockhorst is onderzoeker bij adviesbureau Oberon 

 3 Lucas van Wees is Vice President Human Resources bij KLM 

 4 Mechteld Lengkeek is docent en trainer Human Development aan de HAN en rondde recent haar M 
Leren&Innoveren af 

  
 
 
 
 

V Overzicht deskundigheden binnen panel1 
 

Deskundigheid De deskundigheid blijkt uit: 

a. deskundigheid ten aanzien van de 
ontwikkelingen in het vakgebied 

Mevrouw Lockhorst voert advies- en onderzoeksprojecten uit 

op het gebied van onderwijs en personeelsbeleid. 
De heer Van Wees is bestuurslid bij de NVP en betrokken bij 

het formuleren van een nieuw opleidingsprofiel HRM 
Mevrouw Lengkeek is docent en trainer bij de faculteit Educa-

tie van de HAN 
De heer Van Aalst is per 2016 programmamanager van een 

groot en innovatief vitaliteitsprogramma 

b. internationale deskundigheid De heer Van Wees is verantwoordelijk voor het wereldwijde 

HR-beleid van KLM 
De heer Van Aalst was tot en met 2015 afdelingshoofd Audit 

bij TenneT, met medewerkers in Nederland en Duitsland 

c. werkvelddeskundigheid in het voor de 
opleiding relevante beroepenveld 

De heer Van Wees is Vice President HR bij de KLM. 
De heer Van Aalst is per 2016 programmaleider Always 

Energy, een HR-vitaliteitsprogramma binnen TenneT. 

                                                      
1 N.B. De secretaris is GEEN panellid 
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Mevrouw Lengkeek is sinds 1991 trainer, onder andere voor 

Match, Berenschot en HAN 

d. recente ervaring met het geven of ont-
wikkelen van onderwijs op het desbe-
treffende opleidingsniveau (bachelor 
of master) en oriëntatie (hbo of wo) 
alsmede deskundigheid ten aanzien 
van de door de opleiding gehanteerde 
onderwijsvorm(en)2 

Mevrouw Lengkeek is docent en trainer bij de HAN, en be-

trokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van lesprogramma’s, 
en toetsing. 
Mevrouw Lockhorst is gepromoveerd onderwijskundige 

e. visitatie- of auditdeskundigheid De heer Van Aalst voerde diverse visitaties uit in opdracht van 

AeQui.  

f. studentgebonden deskundigheid Mevrouw Lengkeek volgde van 2013 – 2015 de masteroplei-

ding Leren&innoveren bij Stoas hogeschool. 

 

 
  

                                                      
2 Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan afstandsonderwijs, werkplekgerelateerd onderwijs, flexibel onderwijs, competentiegericht onderwijs of 

onderwijs voor excellente studenten. 
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Bijlage 2 Programma visitatie 
 
 
Dag 1: verkenning (15 februari 2016)  
 

Datum en tijd Onderwerp Aanwezig 

12.30 -14.00 Aankomst commissie  
Werklunch en interne vergadering 

Hanneke van der Zanden  
 

14.00 – 14.15 Directie  
Kennismaking, doel en programma visitatie 

Vera van Beek (directeur SN) 
Janneke Schenning (directeur SN University)* 
 

14.15 – 15.30 Etalagemoment  
Mogelijkheid tot het profileren van de oplei-
ding  

Drs. Janneke Schenning 
Prof. dr. Robert-Jan Simons (wetenschappelijk 
coördinator en docent) 

15.30 – 16.30 Wetenschappelijke Raad en werkveldverte-
genwoordigers 
Aansluiting onderwijs, onderzoek en werk-
veld, kwaliteit 
 

Vertegenwoordigers werkveld in en extern 
SN: 
Mr. Jos van Kessel  
Drs. Nadine Ferguson  
Drs. Margreet Steenbrink  
Dr. Isolde Kolkhuis** 

16.30 – 17.15 Examencommissie 
Aansluiting van opleiding op werkveld, toet-
sing en afstuderen 

Prof. dr.Eric Verbiest  
Drs. Hilde ter Horst 

17.15 – 17.30 Terugkoppeling van eerste bevindingen, be-
palen aandachtspunten voor dag 2  
 

Janneke Schenning 
Robert-Jan Simons 
Desiree Meijer 
Hanneke van der Zanden 

*mevrouw J. Schenning was door ziekte verhinderd. Zij werd vervangen door Hanneke van der Zanden en mevr. 

Desiree Meijer (programmamanagers Schouten & Nelissen University). 

**mevrouw I. Kolkhuis was door familieomstandigheden afwezig. 

 

Dag 2: verdieping (16 februari 2016) 

Datum en tijd Onderwerp Aanwezig 

09.30 - 10.00 Aankomst commissie Hanneke van der Zanden  

10.00 – 11.15 Docenten  
Doelen van de opleiding, programma, toet-
sing, kwaliteit docenten  

Ir. Desiree Meijer (studiebegeleider) 
Dr.Tijs Besieux (docent) 
Drs. Mieke Reidinga (inhoudelijk verantwoor-
delijke en docent) 
Drs. Mirjam Klein Wassink (inhoudelijk ver-
antwoordelijke en docent) 
Dr. Hans Heerkens (docent en thesis begelei-
der) 

11.15 – 12.15 
 

 

Studenten  
(inclusief afvaardiging eventuele opleidings-
commissie)  
Programma, toetsing, kwaliteit docenten  

Studenten: 
Nils Bonder  
André Steen 
Karst Vaartjes 

12.15 – 14.00 Lunch en documentenbeoordeling, inloop-
spreekuur 

Beschikbaar: 
Jolanda van Hoogenhuizen en Desiree Meijer 
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14.00 – 15.00 
 
 

Alumni  
Aansluiting van opleiding op werkveld, toet-
sing en afstuderen  

Alumni: 
Froukje Pinkse 
Marjon van Schalkwijk*  
Tom van Lansdaal  

15.00 – 16.30 Aanvullend onderzoek, formuleren conclusies  Beschikbaar: 
Jolanda van Hoogenhuizen en Desiree Meijer 

16.30 – 17.00 Terugkoppeling resultaten, afsluiting van de 
visitatie 

Janneke Schenning 
Desiree Meijer 
Hanneke van der Zanden 
Aniek Gerrits 

*Mevrouw Van Schalkwijk was door ziekte verhinderd. Zij heeft in een schriftelijke reactie haar ervaringen met de 

commissie gedeeld. 
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Bijlage 3 Kwantitatieve gegevens 
 
 
 
In- en uitstroomgegevens MHD: 
 
Uitvalcijfers masterstudenten MHD 
 

MHD 

Cohort 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Uitval 13% 10% 0% 5% 14% 0% 

 
 
In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk percentage van de studenten de opleiding binnen de nominale 
studieduur behaald heeft. Bij nominale studieduur wordt uitgegaan van de NVAO beschrijving van geprogram-
meerde studieduur + 1 jaar. SNU rapporteert op basis van het programma van 3,5 jaar.  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Deelnemers gestart (alleen masterstudenten) 8 10 18 20 7 10 

Diploma behaald binnen nominale studieduur 7 6 8 1 0 0 

Diploma behaald buiten nominale studieduur 0 0 0 0 0 0 

Nog lopende deelnemers 0 3 10 18 6 10 

Deelnemers geannuleerd 1 1 0 1 1 0 

Rendement binnen nominale studieduur 88% 60% 44% 5% 0% 0% 

Rendement buiten nominale studieduur 0% 0% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Docent-studentratio MHD:  
 
Schouten&Nelissen University werkt met freelance docenten. In het geval de groepsgrote groter is dan het maxi-
maal aantal studenten (vastgelegd per module) wordt een extra groep met extra docent ingepland. Aantal in te 
zetten fte wordt gemonitord aan de hand van aantallen deelnemers. 
 

Module gedraaid in 2015 Maand Aantal studenten 

Inleiding conflictmanagement Januari 11 

Mediation Januari 8 

Onderzoek in organisaties Januari 16 

Veranderkundig interveniëren Januari 17 

Mediation April 10 

Onderzoek in organisaties April 10 

Psychologie van leiderschap April 13 

Psychologie van organisatieverandering April 11 

Inleiding conflictmanagement September 6 

Organisatietheorie en strategisch HRM September 18 

Leren en innoveren September 11 

Professioneel adviseren September 7 

   

 
 
Dit zijn in totaal 138 studenten verdeeld over 12 modules, waardoor er gemiddeld 11,5 student per module zitten. 
Met 12 geplande modules met 7 collegedagen per module houdt dit in dat er 672 (12x7 en dat keer 8 lesuren) con-
tacturen zijn geweest. Dit betekent dat de docent-student ratio 4,86 was (672 / 138).  
 
Contacturen: 
Groepsgrootte is 6-20. De Master bestaat uit 6 modules van 7 colleges. Iedere collegedag bestaat uit 8 begeleide 
uren. Er zijn drie modules gepland per collegejaar. Dat zijn 168 begeleide uren per jaar. 
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Kwalificaties docenten MHD:  
 
In onderstaand overzicht wordt een percentage van de graden van de docenten in de opleiding MHD weergege-
ven.  
 

Graad MA PhD 

Percentage 37% 60% 

 
Specificatie 

prof. 12 25% 

drs. 18 38% 

dr. 15 31% 

mr. 3 6% 

ir. 0 0% 

ing. 0 0% 
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Bijlage 4 Eindkwalificaties 
 
Kerntaken en werkprocessen 
In het beroepscompetentieprofiel van de MHD zijn vijf kerntaken te onderscheiden. Elke kerntaak valt uiteen in 
een aantal werkprocessen. Ontwikkelingsproblemen betreffen zowel de ontwikkeling van individuen en organisa-
ties als het samenspel tussen die twee. 
 

Kerntaak 1 (herkennen van ontwikkelingsproblemen en -mogelijkheden) 

De MHD herkent ontwikkelingsproblemen en –mogelijkheden in organisaties op individueel en organisatieniveau. 
Onderliggende werkprocessen zijn: 

1.1 Signaleert ontwikkelingsproblemen en –mogelijkheden; 
1.2 Formuleert het ontwikkelingsprobleem tot een organisatievraagstuk; 
1.3 Brengt het probleem onder de aandacht bij de beslissers. 
 

Kerntaak 2 (analyse van ontwikkelingsproblemen en -mogelijkheden): 

De MHD analyseert ontwikkelingsproblemen en – mogelijkheden in organisaties op individueel en organisatieni-
veau.  
Onderliggende werkprocessen zijn: 

2.1 Brengt de organisatie in kaart (sterke en zwakke punten, afwijkingen van de norm, kritische elementen); 
2.2 Brengt de individuele situatie in kaart (motivatie, ontwikkeling, barrières, wisselwerking individu-organisatie); 
2.3 Brengt de interpersoonlijke processen in kaart; 
2.4 Weegt en prioriteert de informatie; 
2.5 Beschrijft de analyse en licht deze mondeling toe. 
 

Kerntaak 3 (ontwerpen van een oplossing): 

De MHD bepaalt op basis van de analyse een effectieve aanpak.  
Onderliggende werkprocessen zijn: 

3.1 Weegt verschillende soorten en typen interventies tegen elkaar af; 
3.2 Kiest een passende interventie en licht deze keuze toe. 

De specialisatie van de MHD bepaalt over welke as de interventie plaatsvindt en welke soort/groep interventies er 
in de analyse meegenomen worden. 

Kerntaak 4 (organiseren): 

De MHD adviseert de organisatie over, en begeleidt bij het implementeren van de interventie(s) met als doel het 
creëren van de gewenste verandering.  
Onderliggende werkprocessen zijn: 

4.1 Begeleidt de uitvoering van de interventie. 

In voorkomende gevallen zal de MHD de interventie zelf uitvoeren, omdat hij/zij op basis van opleiding of ervaring 
de vaardigheden hiervoor heeft. Dit valt echter buiten het beroepscompetentieprofiel van de MHD. 
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Kerntaak 5 (evalueren): 

De MHD evalueert het effect van de interventie op lange en korte termijn, brengt de factoren in klaart die invloed 
hebben op dat effect (inclusief reflectie op eigen handelen) en formuleert op basis daarvan verbeterpunten voor 
toekomstig handelen. 
Onderliggende werkprocessen zijn: 

5.1 Kijkt of de beoogde verandering heeft plaatsgevonden; 
5.2 Kijkt of de interventie juist is uitgevoerd (heeft elke speler zijn rol genomen); 
5.3 Kijkt terug op zijn eigen rol in het proces; 
5.4 Reflecteert op de diagnosestelling en interventiekeuze (was dit achteraf de juiste diagnose en interventie); 
5.5 Formuleert vervolgstappen en/of adviezen naar de betrokkenen; 
5.6 Reflecteert op zijn eigen sterke en zwakke punten, formuleert leerpunten voor zichzelf op basis van de reflec-

tie en werkt zijn leerpunten uit in een plan van aanpak. 
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Bijlage 5 Programmaoverzicht 
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Bijlage 6 Bestudeerde documenten 
 
 
 

- Kritische reflectie  
- Beroepscompetentieprofiel MHD 
- Eindkwalificaties, opleidingsinhouden en toetsing MHD 
- Eindkwalificaties en leerdoelen modulen 
- Reactie programmaraad op nieuwe beroepscompetentieprofiel 2015 
- Programmaoverzichten MHD 2015 en 2014 
- Studiegids 2015 
- Beschrijvingen inhoud, docenten en werkvormen van modulen 
- Literatuurlijsten 2010 en 2015 
- Onderwijs- en examenreglement SNU 
- Toetsplan en – programma 2015 
- Toetsdocumenten per module 
- Handleiding thesis 
- Begeleidingsstructuur thesis 
- Lijst thesisbegeleiders 
- Overzicht CV’s van docenten 
- Profielen staf MHD 
- Format intakegesprek en studievoortgangsgesprek 
- Beschrijving toelatingsprocedure 
- Overzicht taken en uren studiebegeleider 
- Overzicht leden programmaraad en notulen 2011 en 2012 
- Overzicht leden studentenraad en notulen 2014 
- Notulen onderwijscommissie 2014 
- Studentenevaluaties 2014 
- Kwaliteitsjaarverslag SN 2013 
- Bestudeerde eindwerkstukken uit 2013, 2014 en 2015 (vermeld als alumniregisternummer): 

210, 211, 212, 214, 218, 223, 227, 228, 229, 230, 234, 235, 237, 239, 244, 245 
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Bijlage 7 Onafhankelijkheidsverklaringen 
 
 
 








