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Samenvatting 
 

 

In oktober zijn de bestaande hbo-bacheloropleiding Management in de Zorg en de daaraan 

verwante Associate degree (Ad)-opleiding Management in de Zorg van Hogeschool Leiden 

bezocht door een visitatiepanel van NQA. Beide opleidingen worden in duaal aangeboden en 

volgens de uitgangspunten van de pilot Flexibilisering leeruitkomsten. De opleidingen zijn mede 

beoordeeld conform de Beoordeling Bestaande Experimenten Leeruitkomsten van de NVAO 

(september 2017). Omdat de Ad gelijk is aan de eerste twee jaar van de bachelor en door 

hetzelfde docententeam wordt verzorgd, zijn de opleidingen in één visitatie beoordeeld. De 

oordelen en bevindingen in navolgende zijn voor beide opleidingen gelijk, tenzij anders is 

aangegeven. Het panel beoordeelt de opleidingen als voldoende. 

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

De opleidingen ontvangen voor deze standaard het oordeel voldoende. Het panel concludeert 

dat de opleidingen voldoende zijn aangesloten op het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel. 

Het panel heeft vastgesteld dat de uitwerking van de leerresultaten een goed beeld geeft van 

waaraan studenten aan het eind van hun opleiding als beginnend beroepsbeoefenaar moeten 

voldoen. Het hbo-bachelor- en associate degree-niveau is volgens het panel in voldoende mate 

aangetoond door de competenties te relateren aan het landelijk opleidingsprofiel en de Dublin-

descriptoren (voor bachelorniveau en short cycle voor Ad-niveau). De beoogde leerresultaten 

sluiten aan bij de verwachtingen van het werkveld, zijn leerwegonafhankelijk en representatief 

voor de eindkwalificaties van de opleiding. Het panel heeft kennis gemaakt met twee degelijke 

opleidingen die uitgaan van leeruitkomsten op basis waarvan een samenhangend en inhoudelijk 

sterk opgebouwd programma wordt aangeboden. Het panel is van mening dat de Ad-opleiding 

nog beter dan nu een sterker eigen profiel kan meegeven en dat de bacheloropleiding sterker 

aandacht kan schenken aan internationalisering. 

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

De opleidingen ontvangen voor deze standaard het oordeel goed. Het panel is van oordeel dat 

MiZ een krachtig onderwijsprogramma biedt dat een sterke samenhang kent en goed in elkaar 

zit. Het panel waardeert de opzet van het programma (Bd en Ad), dat is ingericht conform de 

landelijk afgestemde thema’s. In vergelijking met de andere MiZ-opleidingen loopt de opleiding in 

Leiden voor: het is het eerste programma dat volledig uitgaat van de landelijke uitgangspunten 

zoals geformuleerd voor Flexibilisering leeruitkomsten. Hiervoor complimenteert het panel de 

opleiding. 

Het programma (Bd en Ad) dekt de landelijke uitgangspunten af. Het panel vindt de vier landelijk 

afgestemde thema’s goed terugkomen in de inrichting van het programma, dat een sterke online 

vormgeving kent. MiZ biedt studenten goede begeleiding om de leeruitkomsten te behalen en 

houdt aantoonbaar rekening met verschillen tussen (groepen) studenten in kennis, ervaring, tijd, 

loopbaandoelen en omstandigheden. Hiermee sluit de opleiding goed aan op de principes van 

het Experiment leeruitkomsten. Studenten zijn hierover zeer tevreden. MiZ hanteert verder een 

passende intakeprocedure. Ook is het panel positief over de kwaliteit van de docenten, hun 

contacten met het werkveld en de positieve energie en duidelijke visie die er in het team is. 
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Standaard 3: Toetsing 

De opleidingen ontvangen voor deze standaard het oordeel voldoende. MiZ beschikt over een 

adequaat systeem van toetsing, dat is uitgewerkt in een toetsplan en goed aansluit bij het 

Experiment leeruitkomsten: gehanteerde methoden en instrumenten zijn geschikt voor 

leerwegonafhankelijk toetsen en beoordelen. Het systeem van toetsing maakt duidelijk dat de 

opleiding goed oog heeft voor kwalitatief toetsen en beoordelen. De opleiding hanteert een 

variatie aan toetsvormen, passend bij de onderwijsprincipes van de opleiding. Het panel is vooral 

gecharmeerd van de formatieve toetsing die de opleiding structureel in alle modules toepast. 

Aanvullend vindt het panel dat verbetering mogelijk is bij het beoordelen, vooral de hoogte ervan 

en daar waar beoordelaars onderling van oordeel verschillen. Ook kan in de ogen van het panel 

scherper gekeken worden naar de beoordeling van het kritisch redeneervermogen van studenten 

(jaar 4 bachelor). Ten slotte tonen de examen- en toetscommissie aan dat zij rolbewust zijn en op 

een goede manier invulling geven aan de borging van toetsing. 

 

Standaard 4: Gerealiseerde eindkwalificaties 

De opleidingen ontvangen voor deze standaard het oordeel voldoende. Het panel constateert 

dat de opleidingen in voldoende mate aantonen dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. 

Het afstudeerprogramma is adequaat ingericht met leeropdrachten die passen bij het behalen 

van de leeruitkomsten en daartoe bijdragen. 

Het panel heeft bovendien tevreden studenten en een tevreden werkveld ontmoet. 

Het panel complimenteert de opleiding met een goed ingerichte afstudeerfase. Daarbij vindt het 

panel dat de opleiding kritischer kan zijn op vooral het kritisch redeneren, onderzoekend 

vermogen en besluitvorming in de eindwerken van de bachelor. Dit zou de diepgang, die verder 

op orde is, ten goede komen. 
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Inleiding 

 

 

Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Management in 

de Zorg en de associate degree-opleiding Management in de Zorg van Hogeschool Leiden. Het 

visitatiepanel van NQA dat de beoordeling heeft uitgevoerd is samengesteld door NQA en in 

opdracht van Hogeschool Leiden. Voorafgaand aan de visitatie heeft de NVAO het panel 

goedgekeurd. 

 

Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Ook bevat het 

enkele aanbevelingen voor de opleiding. Het rapport is opgesteld conform het Beoordelingskader 

accreditatiestelsel hoger onderwijs (NVAO, september 2016), het Protocol Beoordeling 

bestaande experimenten leeruitkomsten (NVAO, september 2017) en het NQA-protocol 2018 

voor de beperkte opleidingsbeoordeling.  

 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2018. Het visitatiepanel bestond uit: 

De heer drs. K. Boonstra (voorzitter, domeindeskundige) 

Mevrouw drs. M.A.W.M. Verhoeven (domeindeskundige) 

Mevrouw L.J. Poortvliet (domeindeskundige) 

Mevrouw L.M.J. van Cromvoirt (studentlid) 

Mevrouw M. Snel BHRM & BEd, auditor van NQA, trad op als lead-auditor van het panel. Zij werd 

ondersteund door mevrouw drs. B. Steenbergen MBA, eveneens auditor van NQA. 

 

Beide opleidingen zijn in september 2015 gestart met het Experiment Leeruitkomsten. Sindsdien 

zijn er geen studenten meer ingestroomd in de ‘oude reguliere’ duale opleidingen. Ten tijde van 

de visitatie tellen beide opleidingen afgestudeerden van de vernieuwde flexibele leertrajecten. 

Conform afspraken met de NVAO worden de opleidingen beoordeeld volgens het 

beoordelingskader 2016 en de specifieke richtlijnen die gelden voor opleidingen in het 

Experiment Leeruitkomsten. De MiZ-opleidingen worden apart van het cluster Management in de 

Zorg beoordeeld. 

 

Bij de aanvraag heeft de instelling een zelfevaluatierapport (ZER) aangeboden. Deze voldeed 

naar vorm en inhoud aan de eisen van het desbetreffende NVAO-beoordelingskader en aan de 

eisen van het NQA-handleiding 2018. Het visitatiepanel heeft de ZER bestudeerd en een bezoek 

aan de opleiding gebracht; zie bijlage 1 en 2. Met alle (mondeling en schriftelijk) verstrekte 

informatie heeft het panel tot een weloverwogen oordeel kunnen komen. 

  



© NQA – BOB – hbo-bachelor en associate degree Management in de Zorg, Hogeschool Leiden 8/31 

Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden. 

 

Utrecht, 3 december 2018 

 

Panelvoorzitter      Lead-auditor 

                       

drs. K. Boonstra     M. Snel BHRM & BEd 
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Schets van de opleidingen 
 

 

De bachelor- en associate degree opleidingen Management in de Zorg (verder: Bd MiZ en Ad 

MiZ) maken samen met de opleidingen HRM, Sociaal Juridische Dienstverlening, Communicatie, 

Commerciële Economie en HBO-Rechten onderdeel uit van de faculteit Management & Bedrijf. 

De faculteit wordt geleid door een directeur en de opleiding door een opleidingsmanager. 

 

De afgelopen jaren heeft MiZ een metamorfose ondergaan. Met een herijkt profiel voor de functie 

van manager op het niveau van bachelor- en associate degree speelt MiZ Leiden in op de 

turbulente omgeving waarin deze managers werken. Zo zijn veel maatschappelijke en 

economische ontwikkelingen van invloed op het werken in zorginstellingen, zoals vergrijzing, een 

zich terugtrekkende overheid en wijziging van de financieringssystematiek. Belangrijke thema’s 

voor een manager zijn zelfregie, zelforganisatie en ondernemerschap. Er is sprake van een trend 

naar decentralisatie van zorg en welzijn richting gemeenten die gepaard gaat met 

bezuinigingsmaatregelen, zorgprofessionals die een grote werkdruk ervaren, een aangescherpt 

toezicht door de inspectie (ministerie VWS) en de versterkte verantwoordingscultuur. Alles bij 

elkaar maakt dat de kwaliteit van de zorg onder druk staat. Door de snelheid van de 

ontwikkelingen en veranderingen lijkt er bovendien voor beleid en innovatie weinig tijd. Dit, terwijl 

de genoemde ontwikkelingen maken dat meer tijd voor innovatie nodig is, niet in het minst om de 

betaalbaarheid van de zorg (en de bemensbaarheid) ook in de toekomst te kunnen garanderen. 

Alles bij elkaar moeten de managers in de zorg complexe vraagstukken het hoofd bieden. Onder 

meer om die reden is de omslag gemaakt naar een geheel geflexibiliseerde opleidingsaanbod 

voor MiZ. Hiermee is aangesloten bij behoeften in het werkveld, de turbulente omgeving en de 

landelijke ontwikkelingen op het gebied van een Leven Lang Leren, aangezien de duale 

opleidingen ‘mee moeten kunnen bewegen’ met werk- en privéomstandigheden. 

 

In 2015 is MiZ gestart met het flexibiliseren van het onderwijs. De Ad is gelijk aan de eerste twee 

jaar van de Bd. De meeste studenten stromen in het tweede jaar van de opleiding in. Daarom is 

het onderwijs van opleidingsjaar 2 (MiZ Ad2/Bd2) als eerst geheel geflexibiliseerd van start 

gegaan (september 2015). In september 2016 volgde opleidingsjaar 3 (MiZBd3) en in september 

2017 opleidingsjaar 4 (MiZBd4). 

Tijdens de visitatie heeft de opleiding twee cohorten afgestudeerden van de flexibele MiZAd en 

een cohort afgestudeerden van MiZBd. Helaas voor de opleiding is het aantal studenten nog 

gering (6 alumni van Bd MiZ en 22 van de Ad MiZ: juli 2018). De opleiding maakt duidelijk dat het 

nu – na de hervorming van het onderwijs – prioriteit heeft om te groeien. 

 

Binnen de hogeschool is MiZ een voorbeeld voor andere opleidingen als het gaat om de omslag 

naar nieuw flexibel onderwijs. Derhalve heeft de opleiding extra middelen gekregen. Tijdens de 

visitatie blijkt dat een groei van studentenaantallen is ingezet met meer nieuwe studenten in 

februari 2018 dan ooit (20, ten opzichte van 11 in 2017 en 9 Bd-studenten ten opzichte van 1 in 

2017). 

Omdat de Ad gelijk is aan de eerste twee jaar van de bacheloropleiding zijn de bevindingen en 

oordelen voor beide opleidingen gelijk. Daar waar verschillen van toepassing zijn, is dat gemeld. 

 

  



© NQA – BOB – hbo-bachelor en associate degree Management in de Zorg, Hogeschool Leiden 10/31 

  



© NQA – BOB – hbo-bachelor en associate degree Management in de Zorg, Hogeschool Leiden 11/31 

Standaard 1 Beoogde leerresultaten 
 

 

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn 

afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale 

eisen. 

 

 

Conclusie 

 

De opleidingen ontvangen voor deze standaard het oordeel voldoende. Het panel concludeert 

dat de opleidingen voldoende zijn aangesloten op het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel. 

Het panel heeft vastgesteld dat de uitwerking van de leerresultaten een goed beeld geeft van 

waaraan studenten aan het eind van hun opleiding als beginnend beroepsbeoefenaar moeten 

voldoen. Het hbo-bachelor- en associate degree-niveau is volgens het panel in voldoende mate 

aangetoond door de competenties te relateren aan het landelijk opleidingsprofiel en de Dublin-

descriptoren (voor bachelorniveau en short cycle voor Ad-niveau). De beoogde leerresultaten 

sluiten aan bij de verwachtingen van het werkveld, zijn leerwegonafhankelijk en representatief 

voor de eindkwalificaties van de opleiding. Het panel heeft kennis gemaakt met twee degelijke 

opleidingen die uitgaan van leeruitkomsten op basis waarvan een samenhangend en inhoudelijk 

sterk opgebouwd programma wordt aangeboden. Het panel is van mening dat de Ad-opleiding 

nog beter dan nu een sterker eigen profiel kan krijgen en dat de bacheloropleiding sterker 

aandacht kan schenken aan internationalisering. 

 

Onderbouwing 

 

Beroepsbeeld 

De opleidingen stellen zich ten doel managers in de zorg op te leiden. Zij doen dat op twee 

niveaus: bachelor en associate degree. De visie van de opleidingen op het beroep van de 

afgestudeerde manager in de zorg is gerelateerd aan het landelijke beroepsprofiel en het 

landelijke opleidingsprofiel. Hierin is het diffuse beroep van manager als uitgangspunt genomen, 

passend bij de huidige tijdsgeest die wordt gekenmerkt door verschillende ontwikkelingen die 

zorgen voor een dynamische context waarin de manager opereert (zie ‘Schets van de 

opleidingen’). De opleiding beschrijft in haar opleidingskader managers in de zorg op te leiden, 

die: 

 

“…visionair zijn, die de balans tussen logica en verbeelding kunnen vinden. Daardoor kunnen zij 

kansen creëren en een andere koers gaan varen. Zij hebben vertrouwen in hun medewerkers, 

vertrouwen op hun deskundigheid en krijgen het vertrouwen van hun personeel, hun 

leidinggevenden en bestuurders. Door samen te werken verbeteren zij de kwaliteit van de zorg. 

Ze tonen daadkracht, zijn blij met het succes van de ander. Zij creëren ruimte om zo creativiteit te 

laten bloeien en te oogsten”.  

Dit is vervolgens vertaald naar management- en leidinggevende vaardigheden op hbo-niveau. 

Daarvan afgeleid is een profiel voor de manager in de zorg op associate degree-niveau, dat 

minder strategisch is en een meer coördinerende functie betreft. De thema’s in het 
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curriculumoverzicht verderop bij deze standaard laten dat ook zien: jaar 1 en 2 is meer 

operatoneel van aard en jaar 3 en 4 betreft meer tactische en strategische onderwerpen. 

 

Het landelijke en regionale werkveld, waarmee de opleiding intensieve banden onderhoudt, 

onderschrijft de visie van de opleiding op het beroep. Ook het panel ondersteunt deze visie. Het 

panel stelt vast dat de opleiding een helder beroepsbeeld nastreeft, waarbij het opmerkt dat de 

profilering van het Ad-profiel (beroepsbeeld) aandacht verdient. 

 

Eindkwalificaties 

Bij de start van het experiment leeruitkomsten baseerde MiZ zich op het profiel uit 2010 waarin 

vijf kerntaakgebieden en – daaraan gekoppeld – elf opleidingscompetenties voor de bachelor 

waren opgenomen, als ook een leerroute voor de associate degree. De huidige leeruitkomsten 

van de flexibele Ad- en Bd-programma’s zijn gebaseerd op dit beroepsprofiel en zoveel mogelijk 

op het vernieuwde landelijke opleidingsprofiel MiZ, dat in januari 2018 is gepubliceerd. Dit profiel 

is vanuit het Landelijk overleg MiZ-opleidingen (LO-MiZ) ontwikkeld en vervangt het 

beroepsprofiel uit 2010.  

 

Vanuit haar actieve rol in het LO-MiZ en bij de totstandkoming van het nieuwe opleidingsprofiel 

Management in de Zorg (januari 2018), heeft MiZ de leeruitkomsten voor de vernieuwde 

programma’s (Experiment leeruitkomsten) zoveel mogelijk in de geest van het nieuwe profiel 

opgesteld. Het profiel uit 2018 beschrijft overkoepelende leeruitkomsten op eindniveau: zes voor 

de associate degree (short cycle Dublin descriptoren) en zeven voor de bachelor. Naast de 

beroepskwalificaties gelden de generieke kwalificaties. Het panel concludeert dat de 

leeruitkomsten van de Ad en Bd-programma’s aansluiten op het nieuwe profiel. Zo gaat het 

beroepsprofiel van 2018 uit van vijf hoofdthema’s: Ondernemen, Veranderen, Ontwikkelen en 

verbinden, Organiseren en Leiden van jezelf en anderen. Deze thema’s zijn toepasbaar voor de 

manager in verschillende zorgcontexten en leidend voor de inrichting van de MiZ-programma’s. 

 

De leeruitkomsten (en thema’s) zijn in samenspraak met experts uit het werkveld voor de 

opleidingen van de Hogeschool Leiden verder uitgewerkt. Op die manier houdt MiZ, naast 

aansluiting op landelijke ontwikkelingen via het landelijke profiel, ook rekening met de wensen 

van het eigen regionale beroepenveld. 

Het panel stelt vast dat de leeruitkomsten van de opleiding aansluiten op het domein, het 

beoogde Ad- en bachelorniveau. 

 

Profilering 

De opleidingen gaan uit van vier thema’s gebaseerd op de vijf hoofdthema’s uit het landelijke 

opleidingsprofiel. Organiseren en ondernemen zijn bij MiZ samengenomen. Bij het verder 

vormgeven van deze thema’s gaat MiZ uit van een visie op wenselijke organisatiecontext, op 

leidinggeven en op opleiden en leren. De visie is als volgt geformuleerd. 

 

In zorginstellingen worden door maatschappelijke en economische ontwikkelingen en het 

verdwijnen van managementlagen, steeds meer verschillende eisen aan leidinggevenden 

gesteld. Er zijn leidinggevenden nodig die in dit klimaat kunnen functioneren, kunnen 

overleven, innoveren. Leidinggeven = durven!  
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Voor de MiZ-opleiding betekent dit dat zij mensen opleidt die visionair zijn, die de balans 

tussen logica en verbeelding kunnen vinden. Daardoor kunnen zij kansen creëren en een 

andere koers gaan varen. Zij hebben vertrouwen in hun medewerkers, vertrouwen op hun 

deskundigheid en krijgen het vertrouwen van hun personeel, hun leidinggevenden en 

bestuurders. Door samen te werken verbeteren zij de kwaliteit van de zorg. Zij tonen 

daadkracht en zijn blij met het succes van de ander. Zij creëren ruimte om zo creativiteit 

te laten bloeien en te oogsten in samenspraak met stakeholders. 

 

In deze visie staan ‘visionair zijn’, ‘samenwerken, ‘vertrouwen’ en ‘ruimte creëren’ centraal, 

samengevat: leidinggeven = durven. De elementen spelen een rol in de uitwerking van het 

programma doordat studenten een bepaalde mate aan ruimte hebben om gevraagde 

beroepsproducten uit te werken. Daarbij spelen deze ingrediënten een rol. 

 

Internationale oriëntatie 

De opleiding kiest ervoor om minder aandacht te besteden aan internationalisering, omdat zij stelt 

dat dit “niet bij de werkomgeving van de studenten past en er vanuit de studenten geen behoefte 

aan is”. In de verschillende modules wordt wel aandacht besteed aan multicultureel bewustzijn en 

wordt er gebruik gemaakt van internationale bronnen. Het panel adviseert de opleiding om 

aanvullend op deze aandacht voor internationalisering@home, toch meer aandacht te besteden 

aan internationalisering door bijvoorbeeld ontwikkelingen in het buitenland te vergelijken met de 

situatie in Nederland hetgeen al tot zinvolle inzichten kan leiden.  

 

 

Experiment leeruitkomsten 

 

Het panel heeft kennisgemaakt met een opleiding die voldoet aan de vereisten die in het 

Experiment leeruitkomsten gesteld worden (Protocol NVAO 25 september 2017). 

 

Inhoudelijke opbouw 

MiZ heeft leeruitkomsten gedefinieerd voor onderwijseenheden van maximaal 30 EC:  

 studiejaren 1 en 2 (bachelor en associate degree) bestaan uit onderwijseenheden van 15 

studiepunten; 

 studiejaren 3 en 4 uit onderwijseenheden van 30 studiepunten (2 semesters 2x 15 EC in 

jaar 3 en 2x 30 EC in jaar 4). 

De onderwijseenheden van de Ad stellen de student in staat de eindkwalificaties voor de Ad te 

realiseren, totaal 120 EC). Voor de Bd geldt dat de student naast deze onderwijseenheden vier 

semesters van elk 30 EC volgt en daarmee de leerresultaten van de bachelor realiseert. 

 

De opleiding kent een logische opbouw waarin de vier thema’s ieder jaar terug komen. 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de modulen: 

Jaar 1 (Ad)  

Oriëntatie op mijn organisatie 15 EC 

Inzicht in veranderingen 15 EC 

Deel uitmaken van een team 15 EC 

Regie nemen in je werk 15 EC 

  



© NQA – BOB – hbo-bachelor en associate degree Management in de Zorg, Hogeschool Leiden 14/31 

Jaar 2 (Ad)  

Ondernemer in de zorg 15 EC 

Actieve leider 15 EC 

Verbinder van mensen 15 EC 

Regisseur van veranderingen 15 EC 

Jaar 3 (Bd)  

Ondernemerschap 15 EC 

Leiderschap 15 EC 

Human Capital 15 EC 

Transitie 15 EC 

Jaar 4 (Bd)  

Professionele leider 30 EC 

Onderzoek & Innovatie 30 EC 

 

 

De onderwijseenheden zijn per studiejaar en per semester uitwisselbaar. Per semester wordt de 

student in staat gesteld een eigen leerweg te bepalen. De student begint met het eerste of 

tweede semester van een studiejaar. Dit hangt mede af van het instroommoment en het leerpad 

van de student. De student ontvangt al het onderwijs van een semester bij de start van het 

semester en kan daarmee in eigen tempo, tijd- en plaatsonafhankelijk, aan de leeruitkomsten 

werken. Na afronding van een semester volgt de student het volgende semester van dat jaar; de 

student rondt eerst een studiejaar af om vervolgens aan de leeruitkomsten van het volgende jaar 

te beginnen. Studenten die op basis van vooropleiding of andere elders verworven ervaring 

kunnen aantonen over behaalde leeruitkomsten te beschikken, kunnen instromen in een voor 

hen passend semester. De opleiding toetst dit zorgvuldig met daarvoor ingerichte 

intakeprocedures (zie verder standaard 2). 

 

Leeruitkomsten 

De leeruitkomsten zijn de leerresultaten van de opleiding. Ze sluiten aan bij de eisen die daarvoor 

gelden (zie voorgaande bij standaard 1) en zijn herkenbaar (representatief) voor het werkveld. De 

leeruitkomsten worden per semester aangereikt in modules en beschrijven wat een student 

geacht wordt te weten, te begrijpen en te kunnen toepassen na afronding van een leerperiode 

(semester). De ontwikkeling van de leeruitkomsten van de opleiding heeft parallel 

plaatsgevonden met de ontwikkeling van de landelijke set programmaleerresultaten die van 

duurzame kwaliteit is, omdat de programma-leeruitkomsten – via de thema’s die centraal staan – 

toepasbaar zijn in de verschillende sectoren die de zorg kent, zoals ziekenhuizen, verpleging, 

verzorging en thuiszorg (vvt), gehandicaptenzorg, ggz en huisartsenpraktijken. Het panel stelt 

dan ook vast dat de opleiding goed aansluit op de werkvelden waar de studenten werkzaam zijn. 

De leeruitkomsten staan centraal in de leeractiviteiten en in de toetsing. Dit is voor studenten heel 

duidelijk, zo geven zij in het gesprek met het panel aan. 

Het panel concludeert dat de leeruitkomsten transparant, samenhangend en duurzaam zijn. Er is 

sprake van een heldere relatie tussen leerresultaten, de eenheden van leeruitkomsten, 

leeractiviteiten en toetsing. De opbouw van het onderwijs maakt dat de leeruitkomsten 

leerwegonafhankelijk door de student eigen gemaakt kunnen worden: ze stellen studenten in 

staat een eigen leerweg te bepalen en ze bieden een eenduidig beoordelingskader bij 

leerwegonafhankelijke toetsing. Het panel vindt dat sommige specifieke uitwerkingen voor vooral 
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de bachelor wat descriptief (te voorschrijvend) zijn. Zij nodigt de opleiding uit om nog eens 

kritisch naar deze uitwerkingen te kijken en beschouwt dit als ‘fine tuning’ voor de opleiding.  

 

Alles overziend, stelt het panel vast dat de leeruitkomsten van ruim voldoende kwaliteit zijn. Ze 

maken onderwijs volgens principes van Experiment leeruitkomsten goed mogelijk, zijn op 

passende niveaus gedefinieerd en sluiten inhoudelijk aan op de eisen die de beroepsgroep en 

het werkveld stellen aan managers MiZ op Ad- en bachelorniveau. 
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Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 
 

 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het 

voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

 

Conclusie 

 

De opleidingen ontvangen voor deze standaard het oordeel goed. Het panel is van oordeel dat 

MiZ een krachtig onderwijsprogramma biedt dat een sterke samenhang kent en goed in elkaar 

zit. Het panel waardeert de opzet van het programma (Bd en Ad), dat is ingericht conform de 

landelijk afgestemde thema’s. In vergelijking met de andere MiZ-opleidingen loopt de opleiding in 

Leiden voor: het is het eerste programma dat volledig uitgaat van de landelijke uitgangspunten 

zoals geformuleerd voor Flexibilisering leeruitkomsten. Hiervoor complimenteert het panel de 

opleiding. 

Het programma (Bd en Ad) dekt de landelijke uitgangspunten af. Het panel vindt de vier landelijk 

afgestemde thema’s goed terugkomen in de inrichting van het programma, dat een sterke online 

vormgeving kent. MiZ biedt studenten goede begeleiding om de leeruitkomsten te behalen en 

houdt aantoonbaar rekening met verschillen tussen (groepen) studenten in kennis, ervaring, tijd, 

loopbaandoelen en omstandigheden. Hiermee sluit de opleiding goed aan op de principes van 

het Experiment leeruitkomsten. Studenten zijn hierover zeer tevreden. MiZ hanteert verder een 

passende intakeprocedure. Ook is het panel positief over de kwaliteit van de docenten, hun 

contacten met het werkveld en de positieve energie en duidelijke visie die er in het team is. 

 

Onderbouwing 

 

Vormgeving van het programma 

De opleiding
1
 is oorspronkelijk vormgegeven volgens het ‘2x2-principe’: de eerste twee 

studiejaren van de bacheloropleiding betreffen de Ad-opleiding waarnaast nog een derde- en 

vierde bachelorjaar MiZ staan. Met ingang van 2015-2016 kent de Ad-opleiding een 

onderwijsleeromgeving waarin flexibiliteit centraal staat. Vanaf september 2016 startte de 

hernieuwde Ad-opleiding en de bacheloropleiding als ‘flexibele opleidingen’, beide vormgegeven 

volgens de principes van het Experiment leeruitkomsten. De opleiding heeft de vernieuwing als 

ingrijpend ervaren. Er is daarbij veel aandacht besteed aan de professionalisering van de 

docenten. Zo heeft het docententeam bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs een jaar lang 

intensieve onderwijskundige begeleiding gekregen. Het panel waardeert dit als positief. 

 

De volgende uitgangspunten stonden centraal tijdens de ontwikkeling van de nieuwe flexibele 

opleiding (Bd en Ad): 

 Leidinggeven, regie en verantwoordelijkheid op de eigen werkplek. De opleiding wil de 

studenten optimaal gebruik laten maken van de leerkansen uit de eigen werkpraktijk. 

Tijdens de opleiding voeren zij daarom opdrachten uit in deze eigen werkpraktijk.  

                                                 
1
 Omdat de associate degree direct onderdeel uitmaakt van de bachelor betreft ‘de opleiding’ (enkelvoud) zowel 

het programma van de associate degree als dat van de bachelor, tenzij anders is vermeld. 
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 Vraaggestuurd werken/maatwerk. De student formuleert vanaf de praktijk en vanuit het 

werken met beroepsproducten vragen die leidend zijn voor de begeleiding door de 

docent.  

 Flexibiliteit: de opleiding biedt tijd- en plaatsonafhankelijk leren dat beter te combineren is 

met werk en zorgtaken.  

 Eigen verantwoordelijkheid/regie in het leerproces. De student heeft zelf regie en bepaalt 

zelf hoe en in welk tempo hij aan de producten wil werken en welke ondersteuning hierbij 

nodig is. De opleiding ziet hierbij een belangrijke parallel met de gezondheidszorg waar 

van de cliënt en de medewerker ook steeds meer eigen regie en verantwoordelijkheid 

wordt gevraagd.  

 Persoonlijk contact. Grote betrokkenheid van de docent is essentieel, evenals contact 

tussen studenten onderling want elke student kan veel leren van zijn medestudenten.  

 

De uitgangspunten weerspiegelen de visie van MiZ en zijn in een blended leeromgeving 

uitgewerkt. Deze bestaat uit drie onderdelen; online, face-to-face- en werkplekleren. 

 

Binnen de online leeromgeving, ‘itslearning’ genaamd, ontvangen studenten voorafgaand aan 

een semester (onderwijseenheid) de lesstof en opdrachten voor de betreffende periode. Op basis 

hiervan kiezen studenten hun eigen leerpad. Wanneer een student denkt dat hij klaar is voor de 

toets, kan hij zich inschrijven voor een toetsmoment. Het panel heeft vast kunnen stellen dat 

studenten via de digitale leeromgeving leermiddelen ontvangen waarvan het noodzakelijk of 

nuttig is om zich de leeruitkomsten eigen te maken. Zo kan de student via de leeromgeving 

nuttige literatuur downloaden of zich de theorie eigen maken door het bekijken van filmpjes. De 

leeruitkomsten en de rubrics in itslearning zijn volgens het panel herkenbaar. Studenten geven 

eveneens aan dat het voor hen helder is waar zij aan moeten voldoen. Ook ervaren zij het als 

zeer prettig dat zij op deze manier hun eigen tempo en leerpad kunnen bepalen. Alleen 

afstemming met groepsgenoten is door de verschillende tempo’s wel eens lastig. De opleiding 

speelt daar goed op in door continu mensen bij elkaar te brengen om als leergroep op te trekken. 

 

Het face-to-face-leren krijgt vorm door een (niet verplichte) vaste lesdag per week en door 

deelname aan de leergroepen. Iedere student maakt deel uit van een leergroep van zes 

studenten waarin zij met elkaar optrekken, van elkaar kunnen leren en kunnen samenwerken. 

Het is mogelijk dat studenten binnen een leergroep op een verschillend tempo of in een andere 

volgorde aan de modules werken. Deze leergroepen worden per jaar of soms per semester 

bepaald, afhankelijk van de dynamiek in een groep en of het al dan samengaan van individuele 

leerprocessen. Omdat sommige leeruitkomsten vragen om een face-to-face-training wordt de 

studenten geadviseerd om daar de leergroep voor te benutten. 

Op de vaste lesdag kunnen de studenten vrijblijvend deelnemen aan workshops, met de 

leergroep samen werken aan hun opdrachten en is het mogelijk om een afspraak te maken met 

de docent. De docenten zijn op deze dag aanwezig en lopen ook ongevraagd langs de 

aanwezige leergroepen. 

De opleiding biedt daarnaast studiebegeleiding in de vorm van een mentor die voor iedere 

student als vast aanspreekpunt beschikbaar is. Deze mentor is voor de eerste twee jaar dezelfde 

persoon en wisselt daarna per studiejaar. De opleiding organiseert tevens 

studieloopbaanactiviteiten. 
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Iedere student werkt minimaal 20 uur per week in een aan de zorg (of welzijnsorganisatie) 

gerelateerde context op een niveau waar ook regievoerende, dan wel managementactiviteiten 

gevraagd worden. Het werkplekleren krijgt in die context vorm. De professional leert door de 

ervaringen die hij opdoet in de dagelijkse praktijk; een deel van het werkplekleren is dan ook 

‘informeel leren’. 

Bij de start van de opleiding doet de student een nulmeting en wordt zich bewust van de zaken 

die hij nog wil, kan of moet leren om een goede regievoerder en zelfsturende professional te 

worden. Deze legt hij vast in samenspraak met zijn studieloopbaanbegeleider. Op deze manier 

wordt de student zich bewust van situaties die hem als lerende iets te bieden hebben. Hoe de 

student inhoud heeft gegeven aan dit ‘lerend werken’ en wat de opbrengsten ervan zijn, 

verantwoordt hij in verschillende beroepsproducten. 

Op de werkplek krijgt de student bovendien ondersteuning van een ‘managementcoach’. Dit is 

een collega vanuit het werk die de student begeleidt in het leren op de werkplek. 

 

Het panel herkent de geformuleerde uitgangspunten in de vormgeving van de opleiding en 

concludeert dat de student door de vormgeving van de (blended) onderwijsleeromgeving, een 

hoge mate van eigen regie heeft over het eigen leerproces. De opleiding hanteert wel een 

volgordelijkheid per studiejaar. Zo moet een student eerst de onderdelen van jaar 2 afronden, het 

Ad-niveau, om vervolgens in een van de semesters van jaar 3 in te stromen. Binnen een 

semester bepaalt de student de volgorde. Na de semesters van jaar 3 kan de student met jaar 4 

starten. Het panel vindt deze volgordelijkheid per jaar en vrijheid per jaar zoals MiZ Leiden dat 

heeft opgezet goed passen bij de manier waarop een student zich ontwikkelt tot manager. Verder 

ziet het panel een grote betrokkenheid van de docenten bij de studenten. Deze is van positieve 

invloed op leerproces van de student. Evenzo geldt dat voor de managementcoach en de 

formulering van de opdrachten. 

Het panel is van oordeel dat de opzet goed aansluit bij de behoeften en omstandigheden van de 

student. Het panel vindt de opzet van het programma doordacht. Dit oordeel werd ondersteund 

door de uitspraken van de studenten tijdens de visitatiedag. 

 

Inhoud van het programma 

De opleiding heeft de vijf hoofdthema’s uit het landelijke opleidingsprofiel vertaald naar vier 

thema’s die centraal staan in het onderwijsprogramma, te weten: Ondernemen, Veranderen, 

Ontwikkelen en verbinden en Leiden van jezelf en anderen. Zie ook schematische opbouw bij 

standaard 1. In jaar 1 en 2 komen de vier thema’s in onderwijseenheden van 15 EC aan bod. 

Deze onderwijseenheden worden per semester (2x 15 EC) aangeboden. In jaar 3 en jaar 4 staat 

een semester van 30 EC in het teken van een thema: twee thema’s per jaar. 

Binnen de onderwijseenheden van 15 EC en van 30 EC werkt de student aan de leeruitkomsten. 

Deze zijn op Ad-niveau gedefinieerd (jaar 1 en 2) of op bachelorniveau (jaar 3 en 4). 

Het panel is zeer positief over de wijze waarop de opleiding het programma heeft uitgewerkt 

vanuit deze vier thema’s en de wijze waarop de leeruitkomsten hierin centraal staan. Via 

beroepsproducten worden de studenten uitgedaagd om de benodigde kennis en vaardigheden 

toe te passen en te onderbouwen waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt. Met de kennis 

die studenten moeten toepassen voor opdrachten maken zij zich de leeruitkomsten eigen. Het 

panel heeft verschillenden onderwijseenheden nader bekeken en waardeert de verschillende 

kennisdomeinen die studenten toepassen als relevant en van een passend niveau. 
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Onderzoeksvaardigheden 

Studenten moeten in de bacheloropleiding voor de verschillende opdrachten verantwoorden 

waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt. In het vierde jaar besteedt het programma 

specifiek aandacht aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden in de module ‘Onderzoek & 

Innovatie’. Voor deze onderwijseenheid ontwikkelen studenten een businessplan voor een nieuw 

product of dienst of schrijven zij een advies, plan of ontwerp voor hun organisatie. Hoewel de 

aandacht voor onderzoeksvaardigheden in het programma in de ogen van het panel voldoende 

is, kan de opleiding aan de beoordeling daarvan (jaar 4 bachelor) meer aandacht schenken (zie 

standaard 4). 

 

Instroom 

De opleiding voldoet aan de wettelijke instroomeisen en de eisen die gelden voor een duale 

opleidingsvariant. De studenten zijn werkende professionals in zorg-, welzijn- of maatschappelijke 

dienstverlening met een werkplek voor ten minste 20 uur in de week op minimaal mbo-niveau 4. 

Dit wordt bij de instroom geëist en getoetst. Aanvullend wordt met iedere student een tripartiete 

overeenkomst opgesteld waarin alle aspecten vanuit het Protocol Experiment leeruitkomsten zijn 

opgenomen, zo stelt het panel vast op basis van bestudeerde documenten. 

Studenten stromen op basis van het intakeassessment meestal in het tweede jaar van het Ad-

traject in, om vervolgens al dan niet door te stromen naar jaar 3 van het bachelortraject. De 

studenten ervaren het assessment als een uitgebreide en serieuze procedure. Het panel is na 

bestudering van de formulieren en de gesprekken met studenten en docenten ook tevreden over 

het niveau en de inhoud van dit assessment. 

 

Docenten 

De opleiding heeft een kernteam van 6 (4,05 fte) docenten, aangevuld met vier docenten (2,0 fte) 

die uit andere opleidingsteams komen, zoals Commerciële Economie en HRM. Daarnaast zet de 

opleiding externen in voor gastcolleges. De docenten uit het kernteam hebben ruime ervaring in 

het (management) werkveld in de zorg, welzijn en/of maatschappelijke dienstverlening. Eén van 

de docenten uit het kernteam is gepromoveerd, een andere is bezig met een promotietraject. Op 

twee na (waarvan één in het kernteam) hebben alle betrokken docenten een mastergraad. Het 

panel heeft een hecht, deskundig en betrokken docententeam ontmoet en heeft de indruk dat er 

een cultuur is waar de docenten en de studenten elkaar mogen en kunnen aanspreken. Het 

panel stelt verder vast dat de docenten een duidelijke relatie met het beroepenveld hebben en in 

het onderwijs de nodige verbanden kunnen leggen met deze praktijk. Het (begeleiden van) 

geflexibiliseerd leren stelt hen regelmatig voor (nieuwe) uitdagingen, zo begrijpt het panel vanuit 

de gevoerde gesprekken. Het is een intensief veranderproces geweest. Het panel is onder de 

indruk van de (open) wijze waarop het team omgaat met deze uitdagingen en de wijze waarop 

het team werkt vanuit een gezamenlijke visie. De kwaliteitsbewuste cultuur garandeert verder 

aandacht voor professionalisering en onderlinge afstemming, zo stelt het panel ook vast vanuit de 

verschillende gesprekken. De geringe grootte van het team maakt dat de opleiding heel dicht bij 

de studenten staat. Dit draagt bij aan goede kwaliteit, maar kent ook kwetsbaarheden waar het 

team zich van bewust is en waar het in de ogen van het panel serieus en integer mee omgaat. 

Het team kan met vertrouwen naar de toekomst kijken met een voorzichtige groei van de 

studentaantallen. 
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Standaard 3 Toetsing 
 

 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 

 

Conclusie 

 

De opleidingen ontvangen voor deze standaard het oordeel voldoende. MiZ beschikt over een 

adequaat systeem van toetsing, dat is uitgewerkt in een toetsplan en goed aansluit bij het 

Experiment leeruitkomsten: gehanteerde methoden en instrumenten zijn geschikt voor 

leerwegonafhankelijk toetsen en beoordelen. Het systeem van toetsing maakt duidelijk dat de 

opleiding goed oog heeft voor kwalitatief toetsen en beoordelen. De opleiding hanteert een 

variatie aan toetsvormen, passend bij de onderwijsprincipes van de opleiding. Het panel is vooral 

gecharmeerd van de formatieve toetsing die de opleiding structureel in alle modules toepast. 

Aanvullend vindt het panel dat verbetering mogelijk is bij het beoordelen, vooral de hoogte ervan 

en daar waar beoordelaars onderling van oordeel verschillen. Ook kan in de ogen van het panel 

scherper gekeken worden naar de beoordeling van het kritisch redeneervermogen van studenten 

(jaar 4 bachelor). Ten slotte tonen de examen- en toetscommissie aan dat zij rolbewust zijn en op 

een goede manier invulling geven aan de borging van toetsing. 

 

Onderbouwing 

 

Toetssysteem 

Het systeem van toetsing is vastgelegd in twee opleidingsspecifieke documenten: het toetsbeleid 

MiZ 2018-2019 en het toetsplan. In het toetsplan is beschreven hoe de diverse (eenheden van) 

leeruitkomsten worden getoetst. Daarnaast zijn richtlijnen voor de toetsing terug te vinden in de 

onderwijs- en examenregelingen voor de associate degree en de bachelor degree (2018-2019). 

De opleiding hanteert de volgende uitgangspunten voor de toetsing: 

 toetsen zijn leerwegonafhankelijk; 

 toetsen functioneren als beoordelingsmiddel; 

 toetsen sluiten aan bij de beroepspraktijk; 

 toetsen omvatten alle activiteiten die tot doel hebben beslissingen over studenten te 

nemen (zakken dan wel slagen) of tijdens een onderwijsperiode te bezoeken met als doel 

te kunnen vaststellen in hoeverre studenten zijn gevorderd met het bereiken van de 

doelstellingen. 

Het panel heeft een selectie van toetsen bekeken en herkent deze uitgangspunten in de 

toetswijze en in de toetsen. Het panel complimenteert de opleiding met de gestructureerde 

aandacht voor de formatieve toetsing in de opleiding. Iedere modulehandleiding beschrijft hoe 

vaak een student gedurende het maken van de opdracht feedback mag vragen op een 

tussenproduct of op onderdelen daarvan; per module is dat één of twee keer. Deze 

feedbackrondes zijn behulpzaam voor student en opleiding om het leerproces van de student te 

kunnen volgen. 
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Toetsvormen 

Het panel heeft inzicht gehad in een representatieve selectie van het toetsmateriaal en 

concludeert dat de opleiding een voldoende variëteit aan toetsvormen hanteert die bovendien 

goed aansluiten bij de onderwijsprincipes. De opleiding werkt nadrukkelijk met beroepsproducten, 

wat studenten ertoe beweegt kennis toe te passen. De eerste twee jaar van de opleiding 

(bachelor en Ad) bestaat uit toetsing middels beroepsproducten. In het derde jaar zijn er ook twee 

portfolio-assessments. 

 

De toetsing is leerwegonafhankelijk en heeft meestal de vorm van schriftelijke beroepsproducten 

en in een aantal gevallen van presentaties, analyses en dergelijke waardoor de studenten hun 

kennis op verschillende manieren toepassen. Het panel is gecharmeerd van deze afwisselende 

manier van toetsen. De gehanteerde methoden en instrumenten zijn volgens het panel geschikt 

voor leerwegonafhankelijk toetsen en beoordelen van individuele leerresultaten. 

 

Beoordelen 

Kijkend naar de beoordelingen van de verschillende toetsen, is het panel van oordeel dat deze 

adequaat wordt uitgevoerd door de examinatoren. Het panel onderschrijft over het algemeen de 

gegeven beoordelingen en vindt dat de beoordelingsformulieren passende criteria bevatten met 

een onderlinge weging. De leeruitkomsten staan zichtbaar centraal. Het panel vindt de toelichting 

vanuit de rubrics toereikend. In enkele gevallen is het puntenverschil in de gegeven 

beoordelingen opvallend. De motivatie voor het gegeven punt (en niet een hoger of lager punt) is 

dan niet helder. Van sommige werken heeft het panel het idee dat het werkstuk wat hoog 

gewaardeerd wordt. Naar het inzicht van het panel kan de opleiding in haar 

beoordelingssystematiek strikter zijn op het kritisch redeneervermogen van studenten (zie verder 

standaard 4). Ten slotte constateert het panel dat wanneer sprake is van een groter verschil 

tussen twee examinatoren over een werkstuk, dit in onderlinge discussie wordt opgelost. 

 

Kwaliteitsborging 

De opleiding heeft een goed werkend systeem van kwaliteitsborging rondom het toetsen en 

beoordelen waarbij de toetscommissie een centrale rol speelt. 

De opleiding heeft een gezamenlijke examencommissie en een gezamenlijke toetscommissie 

met de opleiding Commerciële Economie en deze commissies hebben daarom een 

multidisciplinaire samenstelling. De examencommissie komt wekelijks bij elkaar en bestaat uit 

vier leden: een voorzitter met een juridische achtergrond (afkomstig uit de opleiding HBO 

Rechten van de faculteit), een docent van de opleiding Commerciële Economie, een docent van 

de opleiding Management in de Zorg en een extern lid. Het externe lid bekijkt (steekproefsgewijs) 

de afstudeerscripties en vergelijkt de beoordelingen van de examinatoren met zijn eigen 

beoordeling en bijvoorbeeld met het hbo-kader. Hij koppelt zijn bevindingen terug aan de 

examencommissie. Specifiek voor MiZ geldt dat de examencommissie toeziet op de kwaliteit van 

de examinatoren en de afstudeerbegeleiders en bepaalt of een student voldoet aan de 

instroomeisen. De commissie doet dit op adequate wijze, zo stelt het visitatiepanel vast op basis 

van bestudeerde documenten en het gesprek met vertegenwoordigers van de 

examencommissie. 

De toetscommissie bekijkt voor MiZ alle toetsen en bespreekt deze met de docent en brengt 

hiervan per kwartaal verslag uit aan de examencommissie. Dit gebeurt volgens het panel op 

zorgvuldige wijze. 
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Er is maandelijks overleg tussen de onderwijsmanager en de voorzitter van de 

examencommissie. Deze voorzitter is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe 

flexibele opleiding en heeft hierover veelvuldig contact gehad met de projectleider, in het 

bijzonder om de plaats van toetsing in het programma af te stemmen en de wijze waarop de 

leeruitkomsten zijn vertaald in de beroepsproducten met bijbehorende beoordelingscriteria. 

 

Alles overziend, stelt het panel vast dat de leeruitkomsten centraal staan in de toetsing en dat de 

wijze van toetsing aansluit op het onderwijs, de vormgeving en principes die daarin leidend zijn. 

De genoemde verbeterpunten passen bij de ontwikkeling waarin de opleiding zit en het verder 

finetunen van de kwaliteit. 
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Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten 
 

 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. 

 

 

Conclusie 

 

De opleidingen ontvangen voor deze standaard het oordeel voldoende. Het panel constateert 

dat de opleidingen in voldoende mate aantonen dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. 

Het afstudeerprogramma is adequaat ingericht met leeropdrachten die passen bij het behalen 

van de leeruitkomsten en daartoe bijdragen. 

Het panel heeft bovendien tevreden studenten en een tevreden werkveld ontmoet. 

Het panel complimenteert de opleiding met een goed ingerichte afstudeerfase. Daarbij vindt het 

panel dat de opleiding kritischer kan zijn op vooral het kritisch redeneren, onderzoekend 

vermogen en besluitvorming in de eindwerken van de bachelor. Dit zou de diepgang, die verder 

op orde is, ten goede komen. 

 

Onderbouwing 

 

Afstuderen 

Voor de associate degree geldt dat alle leeruitkomsten op Ad-niveau zijn gedefinieerd. De 

student studeert af wanneer hij alle onderdelen van de opleiding (jaar 2) met een positief 

resultaat afrondt. Dit betreft de vier modules van elk 15 EC en waarin de vier thema’s 

(Ondernemen, Veranderen, Ontwikkelen en verbinden en Organiseren en leidinggeven van jezelf 

en anderen) met daaraan gekoppeld de leeruitkomsten op Ad-niveau centraal staan. Iedere 

module wordt afgesloten met twee of drie beroepsproducten. 

 

Voor de bacheloropleiding geldt dat de leeruitkomsten in jaar 3 en jaar 4 op bachelorniveau zijn 

gedefinieerd. In jaar 3 werkt de student aan leeruitkomsten passend bij twee van de vier thema’s 

en in jaar vier aan leeruitkomsten passend bij de andere twee thema’s. De student werkt eerst 

aan de opdrachten van jaar 3 en volgens aan de opdrachten in jaar 4. Middels de 

onderwijseenheden van jaar 4 studeert de student uiteindelijk af. Ook voor de bachelor geldt dat 

de student alle onderdelen met een positief een resultaat moet afronden. In jaar vier werken de 

studenten aan vijf beroepsproducten voor de module Professioneel Leider en de module 

Onderzoek & Innovatie. Voor de module Professioneel Leiderschap maken zij een procesverslag 

(15 EC), verantwoordingsdossier (10 EC) en een eindassessment (5 EC). Voor de module 

Onderzoek & Innovatie is dat een ondernemings-, innovatie- of verbeterplan, inclusief een 

presentatie (25 EC) en een reflectieverslag (5 EC). Binnen deze module worden ook expliciet 

onderzoekende vaardigheden van studenten gevraagd. Het panel is van mening dat de opbouw 

van de afstudeeropdrachten passen bij het behalen van de leeruitkomsten en daar duidelijk toe 

bijdragen. 
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Afstudeerdossiers 

Het panel heeft vijftien afstudeerdossiers bestudeerd. Dit betrof de beroepsproducten van negen 

afgestudeerden van de associate degree (van de 22 afgestudeerden over de afgelopen twee 

jaar) en de werken van de zes afgestudeerden die de bachelor rijk is (dit betreft 100% van één 

cohort). Over de hele linie vindt het panel het niveau van deze dossiers voldoende. Dit geldt 

zowel voor de bachelor- als de associate degree-opleiding. De onderwerpen die de studenten 

hebben uitgewerkt in verschillende (beroeps)producten vindt het panel goed passen bij het MiZ-

profiel (de vier thema’s). De beoordelingen zijn voldoende navolgbaar, de feedback herkenbaar, 

echter de beoordelingen soms aan de hoge kant. Het panel is van mening dat in sommige van de 

afstudeerwerken van de bachelor gebruik wordt gemaakt van veel modellen, maar dat een goede 

argumentatie voor de keuze van deze modellen ontbreekt. Het is daarbij van mening dat de 

student op bachelorniveau meer diepgang kan laten zien. Het panel vindt dan ook dat de 

opleiding kritischer kan zijn op het niveau dat studenten laten zien op het gebied van 

oordeelsvorming (kritisch redeneren en besluitvorming). 

 

Functioneren afgestudeerden 

Over het algemeen voelen de recent afgestudeerde alumni zich goed voorbereid voor hun taken 

als manager in de zorg, zo blijkt uit de gevoerde gesprekken met het panel en evaluatie vanuit de 

opleiding. De bestudeerde documenten lieten zien dat ook het werkveld tevreden is. 

Het panel heeft met zowel studenten en hun praktijkbegeleider gesproken. Hieruit bleek 

eveneens het professioneel functioneren van Ad- en bachelorstudenten in het werkveld. 

 

Alles overziend, stelt het panel vast dat de opleidingen overtuigend de beoogde leerresultaten 

laten zien op het niveau van associate degree en bachelor. 
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Eindoordeel over de opleidingen 
 

 

Oordelen op de standaarden 

 

Het visitatiepanel komt tot de volgende oordelen op de standaarden: 

 

Standaard Oordeel 

Bachelor MiZ 

(duaal) 

Oordeel  

Ad MiZ (duaal) 

Standaard 1 Beoogde leerresultaten Voldoende Voldoende 

Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Goed Goed 

Standaard 3 Toetsing  Voldoende Voldoende 

Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten Voldoende Voldoende 

 

 

Het visitatiepanel beoordeelt de kwaliteit van de associate degree en bacheloropleiding 

Management in de Zorg van de Hogeschool Leiden als voldoende. 

 

Het panel heeft de opleiding MiZ leren kennen als een opleiding die op vooruitstrevende wijze 

werkt aan het neerzetten van een goed MiZ-profiel en het op flexibele wijze opleiden van 

studenten tot bekwame managers die vraagstukken vanuit de complexe context die de zorg biedt 

het hoofd kunnen bieden. De opleiding biedt de studenten een goede voorbereiding op de 

beroepspraktijk en heeft een bij deze studenten passende flexibele onderwijsleeromgeving 

ontworpen die aansluit op privéomstandigheden van studenten en wensen vanuit het werkveld. 

Daarbij bewaakt de opleiding via een gedegen opbouw, een uitvoerige intakeprocedure en een 

gedegen toetssystematiek de gewenste kwaliteit op adequate wijze. 

 

Het visitatiepanel beoordeelt de kwaliteit van de bestaande hbo-bacheloropleiding Management 

in de Zorg (croho: 34538, duaal) en de bestaande associate degree-opleiding Management in de 

Zorg (croho: 80011, duaal) van Hogeschool Leiden als voldoende. 
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Aanbevelingen 
 

 

Het panel geeft de opleiding de volgende aanbevelingen mee: 

 

Standaard 1 

 De opleiding kan naast de bescheiden aandacht voor internationalisering@home, de 

aandacht voor internationalisering versterken door bijvoorbeeld ontwikkelingen in het 

buitenland te vergelijken met de situatie in Nederland. Dat kan al door naar Brussel te 

kijken. 

 De opleiding heeft de leeruitkomsten specifiek en meetbaar geformuleerd, maar zou in 

sommige gevallen, met name bij de bachelor, wat minder descriptief kunnen formuleren.  

 

Standaard 4 

 De opleiding wordt geadviseerd aandacht te besteden aan het vermogen tot zelfstandig 

kritisch redeneren en het onderzoekend vermogen in de afstudeerfase van de hbo-

variant. In het programma is daar voldoende aandacht voor. In de begeleiding en 

beoordeling van het afstuderen kan daar wat scherper op worden toegezien. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Bezoekprogramma 

 

 

Tijdstip (uur) Thema 

08.30 – 09.00 Inloop en ontvangst panel 

09.00 – 09.30 Presentatie opleiding  

09.30 – 11.00 Materiaalbestudering en voorbereiding 

11.00 – 12.00 Studenten en alumni 

12.00 – 12.30 Opleidingsmanagement 

12.30 – 13.45 Lunch + afstemmingsoverleg 

13.45 – 14.45 Docenten en examinatoren 

14.45 – 15.30 Functioneren studenten en afgestudeerden in de praktijk 

15.30 – 15.45 Korte pauze + afstemmingsoverleg 

15.45 – 16.15 Borging  

16.15 – 16.45 Ontwikkelgesprek 

16.45 – 17.30 Beoordelingsoverleg 

17.30 – 18.00 Terugkoppeling bevindingen 

18.00  Afsluitende borrel 
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Bijlage 2 Bestudeerde documenten 

 

 

Inhoudelijk opleidingskader (juli 2018) 

Beroepsprofiel en landelijk opleidingskader Management in de Zorg (januari 2018) 

Docententeam Management in de Zorg HL 1 juli 2018 

Evaluatie- en verbetermonitor Management in de Zorg maart - juli 2018 

Handleiding intakeassessment bachelor Management in de Zorg HL april 2018 

Inhoudelijk opleidingskader Management in de Zorg juli 2018 

OER Management in de Zorg Ad 2018-2019 

OER Management in de Zorg Bd 2018-2019 

Opleidingsprofiel Management in de Zorg 2018 

Toetsbeleid Management in de Zorg, juni 2018 

Verslagen expertmeeting Management in de Zorg, 10 juli 2018 

Verslag interne audit Management in de Zorg, november 2017 

Verslagen Semesterevaluaties 2016-2017 en 2017-2018 


