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4 Hogeschool Dirksen 

Samenvatting  
 
Op 27 maart 2017 zijn de bacheloropleiding Technische Informatica en de Associate degrees ICT & Telecommuni-
catie en Industriële Automatisering van Hogeschool Dirksen gevisiteerd door een commissie van AeQui. Het totaal-
oordeel van de commissie is voldoende.  
 
Beoogde eindkwalificaties 
De commissie beoordeelt standaard 1, de beoogde 
eindkwalificaties als voldoende. De commissie heeft 
vastgesteld dat de eindkwalificaties wat betreft in-
houd, niveau en oriëntatie concreet zijn uitgewerkt 
en voldoen aan de (inter)nationale eisen die aan een 
bacheloropleiding en Associate degrees op het ge-
bied van technische informatica worden gesteld. De 
hogeschool heeft, op basis van de landelijke do-
meinbeschrijving Bachelor of ICT van de HBO-I stich-
ting, haar eigen beroepsprofiel geformuleerd. Dit is 
afgestemd op de Dublin Descriptoren en de hbo 
standaard. Het is de commissie daarbij opgevallen 
dat het technische karakter van de opleidingen zoals 
dat tot uitdrukking komt in de programma’s en dat 
door studenten herkend wordt, minder expliciet 
naar voren komt in het profiel. De commissie waar-
deert de actieve betrokkenheid van de beroepen-
veldveldcommissie bij de opleiding. De relatie met 
het werkveld wordt bovendien versterkt doordat 
docenten en studenten daarin werkzaam zijn. 
 
Programma 
De standaarden inzake het programma worden be-
oordeeld met voldoende (standaard 3, 4 en 5) en 
goed (standaard 2). De commissie concludeert dat 
de oriëntatie, inhoud en vormgeving van de oplei-
ding een adequate leeromgeving vormen waarbin-
nen studenten in staat gesteld worden de compe-
tenties te bereiken.  
De commissie heeft kunnen vaststellen dat de oriën-
tatie, inhoud en vormgeving van de opleidingen een 
adequate leeromgeving vormen waarbinnen studen-
ten in staat gesteld worden de competenties te be-
reiken. De programma’s laten een nadrukkelijk tech-
nische focus zien. Dit is tijdens de visitatie door de 
studenten en alumni bevestigd en ook een belangrij-
ke reden voor hen geweest om voor de hogeschool 
te kiezen. De opleidingen hebben een sterke relatie 
met de beroepspraktijk, welke tot uitdrukking komt 
in de opdrachten die studenten gedurende de oplei-
dingen op de eigen werkplek uitvoeren. Daarnaast 
zijn zowel docenten als studenten werkzaam in de 
beroepspraktijk. De commissie vindt de aandacht 
voor onderzoeksvaardigheden in de huidige pro-

gramma’s beperkt. Zij ondersteunt het voornemen 
van de hogeschool om hier in de colleges en prak-
tijkopdrachten meer aandacht aan te besteden.  
Het didactisch concept wordt gekenmerkt als een 
combinatie van tweewekelijkse colleges en af-
standsonderwijs. De commissie vindt de colleges een 
waardevolle aanvulling. Daarmee worden de betrok-
kenheid van studenten bij de opleiding en de studie-
voortgang vergroot. De opleiding hanteert de wette-
lijke toelatingseisen. De instroom is beperkt, in janu-
ari 2017 is een groep van 15 studenten gestart. 
 
Personeel 
De commissie beoordeelt standaard 6, de kwalifica-
ties en omvang van het personeel, als voldoende. De 
commissie oordeelt dat de opleidingen beschikken 
over een adequaat personeelsbeleid dat de realisatie 
van het programma mogelijk maakt. Er worden vol-
doende en competentie docenten ingezet in die een 
directe binding hebben met de beroepspraktijk. Van 
nieuwe docenten, die betrokken zijn bij de colleges, 
wordt verwacht dat zij beschikken over een lesbe-
voegdheid of hierin training hebben gehad.  
 
Voorzieningen 
De commissie beoordeelt de standaarden inzake het 
de voorzieningen met voldoende (standaard 7 en 8). 
De commissie constateert dat de opleiding beschikt 
over adequate voorzieningen voor de realisatie van 
het programma.  
De commissie heeft kunnen constateren dat de huis-
vesting, materiële voorzieningen en informatievoor-
ziening van de opleidingen voldoende zijn. De twee-
wekelijke colleges vinden plaats op de locatie van 
Dirksen Opleidingen in Maarssen, Tilburg of Overbe-
tuwe. Het studiemateriaal is duidelijk en degelijk. De 
tweewekelijkse colleges, de aanstelling van de 
hoofddocent en de koppeling van een coach aan een 
groep studenten maken meer contact tussen de 
hogeschool en de studenten mogelijk. De commissie 
verwacht dat dit de studievoortgang ten goede zal 
komen. 
 
 
 



 

 

B Technische Informatica  april 2017 5 

Kwaliteitszorg 
De commissie beoordeelt standaard 10, inzake peri-
odieke evaluaties en toetsbare streefdoelen, als 
voldoende. De commissie heeft kunnen vaststellen 
dat de opleiding een adequaat kwaliteitszorgplan 
heeft. Het kwaliteitshandboek van Dirksen Opleidin-
gen vormt hiervoor de basis. Er wordt periodiek 
geëvalueerd aan de hand van toetsbare doelstellin-
gen. De commissie stelt vast dat studenten, docen-
ten en werkveld worden gehoord en betrokken bij 
de verbetering van de opleiding. 
 
Toetsing 
De commissie beoordeelt standaard 10, het systeem 
van toetsing, als voldoende.  
De commissie heeft kunnen vaststellen dat de oplei-
ding beschikt over een adequaat systeem van toet-
sing. De toetsing binnen de opleiding vindt op een 
valide en objectieve wijze plaats. De examencom-
missie heeft hierin een belangrijke rol. De informa-
tievoorziening naar studenten toe is voldoende. De 
commissie stelt echter ook vast dat de examencom-
missie zich nog geen eigen beeld vormt van het 
eindniveau. Dit heeft de examencommissie belegd 
bij de examinatoren. Zij raadt de examencommissie 
dan ook aan zelf steekproefsgewijs het eindniveau te 
beoordelen. 
 
Gerealiseerde eindkwalificaties 
De commissie beoordeelt standaard 11, gerealiseer-
de eindkwalificaties, als voldoende en stelt vast dat 
de beoogde eindkwalificaties behaald worden. De 
commissie heeft vastgesteld dat in de bacheloroplei-

ding en de Ad’s de beoogde eindkwalificaties c.q. 
competenties gerealiseerd worden. Dit wordt vast-
gesteld op basis van de afstudeeropdracht. De oplei-
dingen worden afgerond met een afstudeeropdracht 
waarbij de student moet aantonen dat hij de gefor-
muleerde competenties beheerst. De afstudeerop-
dracht wordt uitgevoerd op de eigen werkplek. De 
commissie heeft in totaal zeven afstudeerwerken 
bestudeerd om zich een beeld te vormen van het 
eindniveau. Op basis daarvan concludeert de visita-
tiecommissie dat het eindniveau van de studenten 
van alle opleidingen voldoende is. Het technische en 
praktijkgerichte karakter van de opleidingen is zicht-
baar in de bestudeerde afstudeerwerken en de on-
derwerpen passen bij het vakgebied. De commissie 
verwacht dat de uitbreiding van de onderzoeksleer-
lijn de omvang, schrijfstijl en onderzoekmethodolo-
gie van de afstudeerwerken ten goede zal komen. 
 
Aanbevelingen 
Op basis van haar bevindingen zou de commissie de 
volgende aanbevelingen willen doen.  
De commissie vindt de technische oriëntatie een 
sterk en onderscheidend punt van de opleiding, en 
raadt aan dit ook helder in het profiel te verwoor-
den. 
De commissie raadt de hogeschool aan in haar zoek-
tocht naar geschikte docenten zorgvuldigheid te 
betrachten en docenten pas aan te nemen als ze ook 
daadwerkelijk beschikken over een relevante bache-
lor- of masteropleiding. 
 

 
Alle standaarden van het NVAO-kader zijn door het panel met voldoende of goed beoordeeld en op die grond 
geeft de commissie een positief advies inzake de accreditatie van de bacheloropleiding Technische Informatica en 
onderliggende Ad’s van Hogeschool Dirksen. 
 
Namens de voltallige commissie, Utrecht, april 2017, 

 
 

Raoul van Aalst      Titia Buising  
Voorzitter      Secretaris
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Overzicht 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beoordeling per standaard. 
 

Standaard Beoordeling 
Bachelor 

Beoordeling 
Ad’s 

Beoogde eindkwalificaties 
1. Beoogde eindkwalificaties 

 
voldoende 

 
voldoende 

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

 
goed 

voldoende 
voldoende 
voldoende 

 
goed 

voldoende 
voldoende 
voldoende 

Personeel 
6. Kwalificaties en omvang personeel 

 
voldoende 

 
voldoende 

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

 
voldoende 
voldoende 

 

 
voldoende 
voldoende 

 

Kwaliteitszorg 
9. Periodieke evaluaties en toetsbare streefdoelen 

 
voldoende 

 
voldoende 

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

 
voldoende 
voldoende 

 

 
voldoende 
voldoende 

 

Eindoordeel Voldoende Voldoende 
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Colofon 

 

Instelling en opleidingen 
Hogeschool Dirksen 
Parkstraat 27, 6828 JC Arnhem 
Telefoon: (026) 354 4644 
Status instelling: onbekostigd 
 
Opleiding:    34475 Bachelor Technische Informatica 
Niveau:     hbo bachelor 
Aantal studiepunten:   240EC 
Graad:     Bachelor of Science 
Locatie:     Arnhem  
Variant:     Deeltijd 
Uitstroomprofielen:  ICT-Telecommunicatie 

Industriële automatisering 
 
Onderliggende Ad’s:  80109 Ad ICT & Telecommunicatie 

80110 Ad Industriële Automatisering 
Niveau:     Associate degree 
Aantal studiepunten:   120 EC 
Variant:     Deeltijd 
 
Kwantitatieve gegevens van de opleiding zijn weergegeven in bijlage 3. 
 
Voor kwaliteit verantwoordelijke bestuurder: de heer R Jansen (Directeur) 
Contactpersoon met betrekking tot kwaliteit van de opleiding: de heer G. de Jongh. 
Contactgegevens: T 026 - 354 4644,  E:gdejongh@dirksen.nl 

 
Visitatiecommissie 
De commissie bestond uit: 
Raoul van Aalst, voorzitter 
Gwan Kho, panellid 
Rob van Unen, panellid 
Guus de Mari, panellid 
Daphne Janssen, studentlid 
Titia Buising, 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 
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Inleiding 
 
Dirksen is gespecialiseerd in het verzorgen van informatica-, elektronica- en telecommunicatie-opleidingen. Dirk-
sen biedt 250 opleidingen en trainingen aan, waaronder vijf mbo opleidingen. Deze worden veelal afgerond met 
een landelijk erkend examen. Het instituut biedt ook opleidingen en trainingen op maat voor organisaties en be-
drijven. Daarnaast ondersteunt Dirksen organisaties en bedrijven bij het opstellen van opleidingsplannen. Het 
onderwijs wordt aangeboden in de vorm van dagcursussen, praktijktrainingen, en bedrijfsopleidingen. Onderdeel 
van Dirksen Opleidingen is Hogeschool Dirksen.  
 
 

Het instituut 
Hogeschool Dirksen biedt een bacheloropleiding en 
twee Associate degrees aan:  
- de bacheloropleiding Technische Informatica; 
- de Associate degree Industriële Automatisering 

en; 
- de Associate degree ICT-telecom. 
 
Naar aanleiding van het ‘Goed verkort’ onderzoek 
van de Inspectie van het Onderwijs, is, na onderzoek 
door de inspectie, vastgesteld dat Hogeschool Dirk-
sen geen oneigenlijk gebruik maakt van vrijstellin-
gen. De berekening van EC diende echter wel te 
worden aangepast en er mag ruimte zijn voor de 
werkevaringscomponent van de student. De hoge-
school heeft daartoe in 2013 de module WBO (15 
EC) toegevoegd aan elk studiejaar van de bache-
loropleiding Technische Informatica. In deze module 
maakt de student een verslag van zijn werkervaring 
in relatie tot de competenties die dat jaar centraal 
staan. Dit verslag wordt beoordeeld door de exa-
mencommissie van de hogeschool. De hogeschool 
heeft in 2014 de eerste WBO verslagen voorgelegd 
aan de Inspectie. De Inspectie heeft deze positief 
beoordeeld.  
 
De hogeschool heeft sinds 2013 een lector aan zich 
verbonden. De lector is met name gericht op het 
begeleiden van afgestudeerden bij het verkrijgen van 
aandacht voor hun afstudeeropdracht en zal betrok-
ken gaan worden bij een nieuwe module “onder-
zoeksvaardigheden”  
 
De hogeschool participeert sinds 2015 in het expe-
riment vraagfinanciering en leeruitkomsten van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen.  Per half jaar wordt gekeken of studenten vol-
doende studiepunten hebben behaald om in aan-
merking te komen voor de bijbehorende financie-
ring.  

 
De hogeschool voert sinds 2011 jaarlijks een op-
schoning van haar studentenbestand uit. Dit omdat 
niet altijd duidelijk is of studenten nog actief zijn of 
gestopt zijn. Mede naar aanleiding daarvan wordt in 
2017 de bacheloropleiding IT-Service management 
overgedragen aan Hogeschool NOVI. De beperkte 
studentenaantallen zijn hiertoe de aanleiding.  De 
studierichting ICT-Servicemanagement (Bachelor én 
Ad) wordt, in overleg met de NVAO, afgebouwd. 
Huidige studenten kunnen tot 31 december 2018 
hun opleiding bij Hogeschool Dirksen afronden.  
 
Vorige visitatie 
Naar aanleiding van de vorige visitatie heeft de op-
leiding onder andere lesbijeenkomsten in het pro-
gramma opgenomen voor modules die door studen-
ten als lastig worden ervaren, zoals de modules Ho-
gere Wiskunde, Programmeren in Taal C, Regeltech-
niek, Praktijkopdrachten en Starten met afstuderen. 
Daarnaast is de volgorde van de modules veranderd: 
de opleiding start nu met de module Inleiding Data-
communicatie. 
 

De opleidingen 
De vierjarige bacheloropleiding Technische Informa-
tica kent twee uitstroomrichtingen: ICT-Telecom-
municatie en Industriële automatisering Het pro-
gramma van de Ad’s is gelijk aan dat van de eerste 
twee jaar van het betreffende uitstroomprofiel van 
de bacheloropleiding.  
 
De hogeschool heeft een eigen beroepsprofiel opge-
steld. Dit is gebaseerd op de domeinbeschrijving 
Bachelor of ICT van de HBO-I stichting en aangevuld 
met gedragscompetenties. 
 
Met ingang van januari 2017 is de opleiding gestart 
met een nieuwe opzet, waarbij een combinatie is 
gemaakt van afstandsonderwijs plus twintig bijeen-
komsten per jaar. De opleiding wil daarmee de no-
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minale studietijd van de opleiding zien te handhaven 
en het rendement verhogen. De bijeenkomsten c.q. 
colleges worden door studenten van de bache-
loropleiding en de Ad’s gezamenlijk gevolgd. In janu-
ari 2017 is in deze opzet gestart met een nieuwe 
groep van 15 studenten. De hogeschool heeft als 
ambitie om in september 2017 met twee à drie 
nieuwe groepen te starten.  

 
De visitatie 

Dirksen Hogeschool heeft aan AeQui opdracht gege-
ven onderhavige visitatie uit te voeren. De visitatie is 
uitgevoerd conform het beoordelingskader van de 
uitgebreide opleidingsbeoordeling. AeQui heeft in 
samenwerking met Dirksen Hogeschool een onaf-
hankelijke en ter zake kundige commissie samenge-
steld. Met vertegenwoordigers van de opleiding is 
een voorbereidend gesprek gevoerd. De visitatie 
heeft 27 maart 2017 plaatsgevonden volgens het 
programma dat in bijlage 2 is weergegeven. Er is 
geen gebruik gemaakt van het inloopspreekuur. De 
commissie heeft de beoordeling in onafhankelijkheid 
uitgevoerd; aan het einde van de visitatie is de op-
leiding in kennis gesteld van de bevindingen en con-
clusies van de commissie. 
Deze rapportage is in concept toegestuurd aan de 
opleiding in april 2017, de reacties van de opleiding 
zijn verwerkt tot deze definitieve rapportage. 
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Beoogde eindkwalificaties  
 
De commissie heeft vastgesteld dat de eindkwalificaties wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie concreet zijn 
uitgewerkt en voldoen aan de (inter)nationale eisen die aan een bacheloropleiding en Associate degrees op het 
gebied van technische informatica worden gesteld. De hogeschool heeft, op basis van de landelijke domeinbe-
schrijving Bachelor of ICT van de HBO-I stichting, haar eigen beroepsprofiel geformuleerd. Dit is afgestemd op de 
Dublin Descriptoren en de hbo standaard. Het is de commissie daarbij opgevallen dat het technische karakter van 
de opleidingen zoals dat tot uitdrukking komt in de programma’s en dat door studenten herkend wordt, minder 
expliciet naar voren komt in het profiel. De commissie waardeert de actieve betrokkenheid van de beroepenveld-
veldcommissie bij de opleiding. De relatie met het werkveld wordt bovendien versterkt doordat docenten en stu-
denten daarin werkzaam zijn.  
 
 

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.  
 

Bevindingen 
Afstemming beroepenveld 
De eindkwalificaties en het programma worden op 
verschillende manieren afgestemd met het werk-
veld. De opleiding kent een beroepenveldcommissie. 
Deze commissie bestaat uit zeven leden en komt 
gemiddeld twee keer per jaar bijeen. De beroepen-
veldcommissie bespreekt actuele ontwikkelingen in 
het werkveld en heeft het beroeps- en opleidings-
profiel van de opleiding goedgekeurd.  
 
Naast de beroepenveldcommissie kent de opleiding 
de programmacommissie. Deze commissie bestaat 
uit docenten van de opleiding, vertegenwoordigers 
van het werkveld en van het reguliere hbo. De pro-
grammacommissie ziet toe op de integratie van in 
het beroepsprofiel competenties in het programma.  
 
Een groot deel van de docenten van de opleiding is 
werkzaam (geweest) in de praktijk. Daarnaast zijn 
ook de studenten zelf werkzaam in de praktijk.  
 
De commissie heeft tijdens de visitatie gesproken 
met vertegenwoordigers van de beroepenveldcom-
missie. Daarbij is opgemerkt dat de toevoeging van 
tweewekelijkse colleges aan de opleidingen mede is 
ingegeven door een behoefte van de beroepenveld-
commissie aan aandacht voor de persoonlijke ont-
wikkeling van de studenten en vaardigheden als 
presenteren en samenwerken in projecten. 
 

Volgens de leden van de werkveldcommissie met 
wie de commissie gesproken heeft, onderscheiden 
studenten van de opleiding zich door hun zelfstan-
digheid in het doen van onderzoek en het kunnen 
samenwerken.  
 
De opleiding heeft geen actief alumninetwerk. Uit de 
kritische reflectie blijkt dat de afgestudeerden hier 
geen behoefte aan hebben. De verwachting is dat de 
nieuwe inrichting van het onderwijs, met meer con-
tactdagen, zal leiden tot meer contact tussen stu-
denten onderling en wellicht in de toekomst ook tot 
behoefte aan alumniactiviteiten voor deze groep 
studenten.  
 
Actueel en concreet 
De opleiding heeft een eigen beroepsprofiel opge-
steld. Dit is gebaseerd op de domeinbeschrijving 
Bachelor of ICT van de HBO-I stichting. De domein-
beschrijving van de HBO-I stichting is opgesteld  in 
samenwerking met het bedrijfsleven en door de 
Vereniging van Hogescholen vastgesteld. Het eigen 
beroeps- en opleidingsprofiel is in 2016 geactuali-
seerd en vastgesteld door de beroepenveldcommis-
sie van de hogeschool. 
 
Het eigen beroepsprofiel maakt onderscheid in de 
body of knowledge en gedragscompetenties. De 
body of knowledge is ontleend aan de eerder ge-
noemde domeinbeschrijving ICT. De gedragscompe-
tenties zijn door de hogeschool zelf gedefinieerd. De 
body of knowledge c.q. de inhoudelijke competen-
ties waarvoor opgeleid wordt, bestaat uit drie di-
mensies: 
1. Activiteiten – wat doet een Ad’er of bachelor: 

beheren, analyseren, adviseren ontwerpen en 
realiseren. 
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2. Architectuurlagen – binnen welke context: ge-
bruikersinteractie; bedrijfsprocessen, infrastruc-
tuur, software en hardware interfacing. 

3. Beheersingsniveau – wat is de mate van com-
plexiteit: zelfstandigheid, gedrag en context. 

Deze inhoudelijke competenties zijn uitgewerkt per 
niveau en per architectuurlaag en activiteit. 
 
De gedragscompetenties waarvoor wordt opgeleid 
zijn: 
- leidinggeven; 
- ondernemen; 
- analyse en besluitvorming; 
- communicatie; 
- persoonlijk gedrag en; 
- motivatie. 
De gedragscompetenties zijn eveneens uitgewerkt 
per niveau (propedeuse, Ad, en bachelor).  
 
Afgestudeerden van de bacheloropleiding Techni-
sche informatica kunnen bedrijfsprocessen en bestu-
ringsmodellen, informatievoorziening en verander-
processen ontwerpen, realiseren en implementeren. 
Daarnaast zijn zij in staat om de technische bedrijfs-
infrastructuur te onderzoeken, ontwerpen, imple-
menteren, beheren en hierover te adviseren. Ook 
kunnen zij gedistribueerde computersystemen ont-
wikkelen, testen, ontwerpen, realiseren en hierover 
adviseren, waarbij hard- en software gekoppeld 
moeten worden. 
 
Afgestudeerden van het uitstroomprofiel Industriële 
Automatisering hebben kennis en vaardigheden op 
het gebied van elektrotechniek en (technische) in-
formatica en zijn daarnaast bekwaam op het gebied 
van mechanica, procestechnologie, netwerken en 
robotica. 
 
Het uitstroomprofiel ICT & telecommunicatie biedt 
naast de basis op het gebied van elektrotechniek en 
(technische) informatica kennis van onder andere 
data- en telecommunicatie,  netwerken, security en 
encryptie en internettechnologie.  
 
De afgestudeerden werken veelal in een onvoor-
spelbare omgeving waarbij ze eigen initiatief, een 
leidende rol en de verantwoordelijkheid over (pro-
ject)teams kunnen nemen.  
 
Studenten van de bacheloropleiding Technische 
Informatica worden opgeleid voor functies als Hoofd 
Systeemontwikkeling ICT, Netwerkbeheerder, Ont-

werper telematica, PLC-programmeur, Projectleider 
ICT, Systeemontwikkelaar, Systeemprogrammeur, 
Specialist Technische Infrastructuur ICT of Testma-
nager ICT.  
 
Associate degree  
Afgestudeerden van de Ad zijn in staat om te advise-
ren, analyseren en een technische infrastructuur 
omgeving met de bijbehorende services onder be-
heer te brengen. Daarnaast kunnen zij organisatie-
processen inrichten, analyseren, adviseren, ontwer-
pen en realiseren op zowel tactisch - als operatio-
neel niveau. Ook zijn ze in staat om hard- en soft-
ware componenten in een netwerk in te richten, te 
beheren en hierover te adviseren. De afgestudeer-
den van de Ad kunnen bovendien computersys-
temen en –netwerken ontwerpen, inrichten, metho-
disch ontwerpen en hierover adviseren, op basis van 
door de student geselecteerde hardwarecomponen-
ten. 
 
De werkzaamheden van de afgestudeerde Ad-er 
vinden veelal plaats binnen een voorspelbare - en 
soms ook onvoorspelbare omgeving. De afgestu-
deerde kan, binnen duidelijk gestelde kaders en 
grenzen, leiding geven. De Ad-er werkt zelfstandig 
aan specifiek afgesproken taken. 
 
(inter)nationale standaarden 
Het beroeps- en opleidingsprofiel, dat als basis dient 
voor de (deel)competenties van de opleiding, kop-
pelt de competenties nadrukkelijk aan de Dublin 
descriptoren en de hbo-standaard. De commissie 
heeft in het beroeps- en opleidingsprofiel kunnen 
zien hoe de competenties gekoppeld worden aan de 
eisen van deze internationale standaard. Met andere 
woorden: het beroepsprofiel en bijhorende compe-
tenties sluiten aantoonbaar aan bij het beschreven 
bachelorniveau van de Dublin descriptoren. 
 

Overwegingen 
De commissie stelt vast dat de opleiding een eigen 
Beroeps- en Opleidingsprofiel heeft opgesteld, geba-
seerd op de domeinbeschrijving Bachelor ICT. De 
opleiding heeft deze meer inhoudelijke competen-
ties aangevuld met een zestal gedragscompetenties. 
De inhoudelijke en gedragscompetenties zijn uitge-
werkt naar het niveau van een Ad en een bachelor. 
Het beroeps- en opleidingsprofiel en de bijhorende 
competentie (en uitwerkingen naar niveau) sluiten 
aantoonbaar aan bij het beschreven bachelorniveau 
van de Dublin descriptoren en de hbo standaard. De 
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commissie oordeelt dan ook dat de opleidingen 
voldoet aan het vereiste internationale niveau van 
een hbo bacheloropleiding of een Ad (Dublin de-
scriptoren short cycle). 
 
De commissie vindt dat het technische karakter van 
de opleidingen, zoals dat in de programma’s tot 
uitdrukking komt en ook door studenten herkend 
wordt, meer in het eigen profiel naar voren kan 
worden gebracht. Dit is volgens de commissie ook 
een belangrijk onderscheidend kenmerk van de 
opleidingen.  
 

De commissie constateert eveneens dat de opleidin-
gen de actualiteit en relevantie van de competenties 
en de programma’s adequaat weten te borgen, me-
de dankzij de nauwe relaties met het werkveld. De 
contacten van docenten en studenten, de beroepen-
veldcommissie en de programmacommissie dragen 
daar in belangrijke mate aan bij.  
 
Op grond van bovenstaande beoordeelt de commis-
sie deze standaard als voldoende. 
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Programma 
 
De commissie heeft kunnen vaststellen dat de oriëntatie, inhoud en vormgeving van de opleidingen een adequate 
leeromgeving vormen waarbinnen studenten in staat gesteld worden de competenties te bereiken. De program-
ma’s laten een nadrukkelijk technische focus zien. Dit is tijdens de visitatie door de studenten en alumni bevestigd 
en ook een belangrijke reden voor hen geweest om voor de hogeschool te kiezen. De opleidingen hebben een 
sterke relatie met de beroepspraktijk, welke tot uitdrukking komt in de opdrachten die studenten gedurende de 
opleidingen op de eigen werkplek uitvoeren. Daarnaast zijn zowel docenten als studenten werkzaam in de be-
roepspraktijk. De commissie vindt de aandacht voor onderzoeksvaardigheden in de huidige programma’s beperkt. 
Zij ondersteunt het voornemen van de hogeschool om hier in de colleges en praktijkopdrachten meer aandacht 
aan te besteden.  
Het didactisch concept wordt gekenmerkt door een combinatie van tweewekelijkse colleges en afstandsonderwijs. 
De commissie vindt de colleges een waardevolle aanvulling. Daarmee worden de betrokkenheid van studenten bij 
de opleiding en de studievoortgang vergroot. De opleiding hanteert de wettelijke toelatingseisen. De instroom is 
beperkt, in januari 2017 is een groep van 15 studenten gestart.  
 
 

Oriëntatie 
Standaard 2: De oriëntatie van het programma waarborgt de 
ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van wetenschappe-
lijk onderzoek en/of de beroepspraktijk. 

De commissie beoordeelt deze standaard als goed.  
 

Bevindingen 
Dirksen Opleidingen, waar Hogeschool Dirksen on-
derdeel van is, voert trainingen en opleidingen uit op 
het gebied van informatica, elektronica- en tele-
communicatie voor organisaties en bedrijven. Het 
instituut biedt circa 250 trainingen. Daarnaast wordt 
maatwerk aangeboden. De opleidingsadviseurs van 
Dirksen hebben veel contacten in het werkveld en 
daartoe zicht op actuele ontwikkelingen in dit werk-
veld.  
 
Naast de opleidingsadviseurs van Dirksen hebben de 
docenten betrokken bij de hogeschool actuele con-
tacten met het werkveld. De docenten zijn zelf werk-
zaam in de beroepspraktijk. Ook van studenten van 
de bacheloropleiding en Ad wordt verwacht dat zij 
beschikken over een relevante werkplek, waar zij de 
opdrachten kunnen uitvoeren. Het lesmateriaal van 
de opleiding wordt gekenmerkt door opdrachten en 
vragen die studenten in hun eigen werkomgeving 
moeten uitvoeren c.q. beantwoorden.  
 
De relatie met de praktijk komt onder ander naar 
voren in de module WBO (15 EC) en de module 
Parktijkopdrachten eigen werkomgeving (15 EC). In 
de module WBO wordt de competentie-ontwikkeling 
van studenten gerelateerd aan hun eigen beroeps-
praktijk. Elk jaar kent een dergelijke module, waarbij 
studenten in een verslag aangeven op welke wijze zij 

in hun eigen werkpraktijk gewerkt hebben aan hun 
competentieontwikkeling. De examencommissie 
heeft daartoe per jaar aangegeven welke competen-
ties relevant zijn. Van belang is dat studenten daarbij 
laten zien dat zij de geleerde kennis en vaardigheden 
kunnen verbinden aan de werkzaamheden en pro-
jecten die ze in hun werk uitvoeren. Studenten van 
de bacheloropleiding leveren gedurende hun oplei-
ding vier keer een dergelijke rapportage in, studen-
ten van de Ad doen dit twee keer. De competentie-
ontwikkeling wordt zoveel mogelijk onderbouwd 
met concreet bewijsmateriaal zoals rapportages, 
presentaties, verslagen en dergelijke.  
 
In de module Praktijkopdrachten (in het tweede jaar) 
eigen werkomgeving maken studenten twee op-
drachten op hun eigen werkplek. Studenten kiezen 
zelf twee onderwerpen en formuleren daarvoor een 
opdracht. De opdrachten (en het bijbehorende plan 
van aanpak) dienen door de hogeschool te worden 
goedgekeurd. In de opdrachten laten studenten zien 
dat zij de geleerde kennis en vaardigheden in de 
beroepspraktijk kunnen combineren met het geleer-
de in de modules en relevante literatuur. Studenten 
kunnen de module volgen c.q. de opdrachten maken 
als ze de voorgaande modulen van dat jaar hebben 
afgerond. De opdrachten dienen betrekking te heb-
ben op: 
- Het analyseren en beschrijven van een verande-

ringsproces als gevolg van een technologische 
vernieuwing in de eigen werkomgeving;  

- Het ontwerpen en/of implementeren van een 
hardware toepassing in de eigen werkomgeving;  

- Het ontwerpen en/of implementeren van een 
software toepassing in de eigen werkomgeving. 



 

14 Hogeschool Dirksen 

 
De eerder genoemde beroepenveldcommissie en 
programmacommissie hebben een belangrijke rol in 
het bewaken van de actualiteit van het programma 
en de afstemming van het programma op het werk-
veld.  
 
Tijdens de visitatie is gebleken dat studenten en 
alumni het praktijkgerichte karakter van de opleiding 
waarderen. Ze kunnen de geleerde kennis en vaar-
digheden direct toepassen in hun eigen beroeps-
praktijk.  
 

Overwegingen 
De commissie stelt vast dat het programma de stu-
denten goed voorbereidt op de beroepspraktijk 
dankzij de sterke verbinding met het werkveld in de 
vorm van opdrachten en de WBO. Studenten dienen 
vanaf de start van de opleiding te beschikken over 
een relevante werkplek waar zij deze opdrachten 
kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn ook de docenten 
werkzaam in de praktijk.  
 
De oriëntatie van het curriculum sluit bovendien 
goed aan bij de doelstellingen van de opleiding: 
studenten worden vanuit verschillende architectuur-
lagen en activiteiten opgeleid. In de opdrachten en 
modules maken studenten nadrukkelijk kennis met 
die verschillende activiteiten en architectuurlagen. 
De commissie vindt dat de opleiding hier op een 
goede manier invulling aan geeft. 
 
Alles overwegende beoordeelt de commissie deze 
standaard als goed. 

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

De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende.  
 

Bevindingen 
De bacheloropleiding Technische Informatica kent 
twee uitstroomrichtingen: 
- Industriële Automatisering; 
- ICT – Telecommunicatie en; 
Het programma van de Ad Industriële Automatise-
ring is gelijk aan de eerste twee jaar van uitstroom-
profiel Industriële Automatisering van de bache-
loropleiding Technische Informatica. De Ad ICT – 
Telecommunicatie omvat het zelfde programma als 
de eerste twee jaar van het uitstroomprofiel ICT – 

Telecommunicatie van de bacheloropleiding Techni-
sche Informatica.  
 
Voor beide opleidingen geldt dat de Praktijkopdracht 
eigen werkomgeving waarmee het tweede jaar van 
de bacheloropleiding wordt afgerond, het afstu-
deerwerk is van de Ad.  
 
De programma’s worden gekenmerkt door hun aan-
dacht voor de technische aspecten van de vakgebie-
den en de praktijkopdrachten. Zoals opgemerkt bij 
standaard 2, krijgen de praktijkopdrachten vorm in 
de jaarlijkse modules Werkzaamheden eigen be-
roepsomgeving en de Praktijkopdrachten in het 
tweede en derde jaar. In het derde jaar staat de 
Praktijkopdracht in het teken van projectmanage-
ment.  
 
De technische focus van de programma’s komt in het 
eerste jaar naar voren in modules als Inleiding Data-
communicatie, Basis Programmeren, Wis- en Na-
tuurkunde voor de elektronicus en Datacommunica-
tie en netwerktechnicus. De programma’s van de 
uitstroomrichtingen Industriële Automatisering en 
ICT – Telecommunicatie vertonen in het eerste jaar 
veel overeenkomsten. Bij de uitstroomrichting is in 
het eerste jaar echter al aandacht voor elektriciteits-
leer, terwijl dit bij de uitstroomrichting Industriële 
Automatisering in het tweede jaar geprogrammeerd 
staat. 
 
Nadat in het eerste jaar de basis is gelegd op het 
gebied van kennis en vaardigheden, vindt in het 
tweede jaar verdere verdieping plaats, steeds meer 
gericht op het eigen uitstroomprofiel. De module 
Wiskunde voor HTO komt in beide uitstroomprofie-
len aan bod. Het uitstroomprofiel Industriële Auto-
matisering omvat in het tweede jaar modules als 
Elektriciteitsleer 1 en 2, Programmeren in Taal C, 
Object Georiënteerd Programmeren en Real time 
Embedded Operating Systems. In het uitstroompro-
fiel ICT – Telecommunicatie ligt de nadruk op modu-
les als Elektriciteitsleer 2, Digitale techniek, Analoge 
Elektronica en Telecom voor HBO.  
Aan het einde van het tweede jaar vindt de Praktijk-
opdracht Eigen werkomgeving plaats. Studenten van 
de Ad ronden met deze opdracht de opleiding af. Dit 
is voor hen het afstudeerwerk.  
 
Ook het derde jaar wordt gekenmerkt door een 
technische focus. Studenten van het uitstroompro-
fiel Industriële Automatisering verdiepen hun kennis 
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op het gebied van onder andere elektronica, digitale 
technieken en systemen en mechatronica. Studen-
ten van het uitstroomprofiel ICT - Telecommunicatie 
doen dit op het gebied van natuurkunde, program-
meren en automatiseringsprojecten.  
 
In het vierde jaar vindt de afstudeeropdracht plaats 
(30 EC). Daarnaast volgen de studenten verschillen-
de modules. Bij de uitstroomrichting ICT- Telecom-
municatie zijn deze gericht op onder andere Linux 
systeembeheer, Beveiliging van Communicatie en 
Netwerkbeheer voor Telecom. Bij de uitstroomrich-
ting Industriële Automatisering volgen studenten de 
module Regeltechniek, de module Electro Magnetic 
Compatibility en volgen ze een keuzemodule. Beide 
profielen kennen in het vierde jaar een module ge-
richt op Engelse taalvaardigheden.  
 
De docenten met wie de commissie gesproken heeft, 
hebben opgemerkt dat de curricula op dit moment 
worden herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn de 
nieuwe thematische indeling van de curricula, waar-
bij de modules gekoppeld worden aan thema’s en de 
toevoeging van praktijkopdrachten aan de theoreti-
sche modules.  
 
Onderzoek 
Onderzoeksvaardigheden hebben geen expliciete 
plek in de programma’s. Bij de Praktijkopdrachten 
oefenen studenten het schrijven van een plan van 
aanpak en rapporteren ze volgens een vaststaande 
structuur per type opdracht. Daarbij is bijvoorbeeld 
aandacht voor het analyseren van de huidige situatie 
en het beschrijven van de gewenste situatie. Daar-
naast ontwikkelen studenten in deze opdrachten 
programma’s of applicaties.  
 
In het vierde jaar wordt de opleiding afgerond met 
de afstudeeropdracht. Studenten zijn zelf verant-
woordelijk voor het vinden van een afstudeerop-
dracht. Het afstudeervoorstel en de probleemstellin-
gen dienen te worden goedgekeurd door de afstu-
deerbegeleider en de externe beoordelaar van de 
student. Daarna kan de student starten met de uit-
voering van de opdracht (zie ook standaard 11). Bij 
het afstuderen krijgen studenten literatuur aange-
reikt gericht op het uitvoeren van onderzoek. Tijdens 
de visitatie hebben docenten inzake de aandacht 
voor onderzoeksvaardigheden in de programma’s 
opgemerkt dat dit een onderdeel zal worden van de 
colleges en de modules WBO. In deze modules kun-
nen studenten gedurende onderzoeken uitvoeren 

met een toenemende complexiteit. Ook wordt in de 
nieuwe programma’s de uitvoering van de praktijk-
opdrachten meer gestuurd, waarbij studenten leren 
volgens een systematische aanpak te werken en te 
rapporteren.  
 
Zoals eerder opgemerkt, is aan de hogeschool één 
lector verbonden. De lector bewaakt onder andere 
de inhoud van de programma’s en is daartoe lid van 
de Beroepenveldcommissie of de Programmacom-
missie. De lector brengt nieuwe onderwerpen in 
programma’s, heeft aandacht voor het versterken 
van de onderzoekmethodieken binnen de program-
ma’s en is betrokken bij het bewaken van het ge-
wenste eindniveau. De lector zal tevens een rol krij-
gen in de nieuwe module “onderzoeksvaardighe-
den”. 
 
De studenten met wie de commissie gesproken 
heeft, zijn positief over de opleidingen. Zij waarde-
ren met name het technische en praktijkgerichte 
karakter van de opleidingen. Ze kunnen het geleerde 
direct toepassen in hun eigen beroepspraktijk. Ook 
sluit de stof volgens hen goed aan bij de markt en de 
huidige stand van de technologie. Desgevraagd heb-
ben ze opgemerkt dat in het programma Industriële 
Automatisering meer aandacht kan zijn voor vision 
technieken. Ook vinden ze het belangrijk dat de 
opdrachten die ze maken gerelateerd zijn aan de 
beroepspraktijk.  
 

Overwegingen 
De commissie stelt vast dat opleidingen zo opgezet 
zijn dat studenten zich op het gebied van Technische 
Informatica kunnen ontwikkelen in één van de uit-
stroomprofielen. De bachelorprogramma’s van beide 
uitstroomprofielen en de Ad’s hebben een nadrukke-
lijk technische focus. De commissie heeft waardering 
voor deze keuze en de wijze waarop dit is uitgewerkt 
in de programma’s. Dit wordt ook door de studenten 
gewaardeerd, zo bleek tijdens de visitatie.  
 
Daarnaast komt ook de praktijkgericht van de pro-
gramma’s in voldoende mate terug, in de module 
WBO en de Praktijkopdrachten. De keuzeruimte in 
de programma’s is zeer beperkt. Door studenten 
wordt dit echter niet als problematisch ervaren, zij 
maken een bewuste keuze om zich te verdiepen in 
de technische informatica. 
 
Per module zijn leerdoelen geformuleerd. Deze leer-
doelen zijn, zo stelt de commissie vast, nog niet 
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gerelateerd aan de competenties waarvoor opgeleid 
wordt. Zij raadt de hogeschool aan dit op korte ter-
mijn op te pakken, door bijvoorbeeld een competen-
tiematrix op te stellen. 
 
De commissie vindt de aandacht voor onderzoeks-
vaardigheden in de huidige programma’s beperkt. Zij 
ondersteunt dan ook het voornemen van de hoge-
school om dit onderdeel te maken van de colleges 
en de modules WBO. De commissie verwacht dat dit 
ook de afstudeerwerken ten goede zal komen.  
 
De commissie is van mening dat de opleiding rele-
vante en up-to-date literatuur gebruikt. Ook wordt 
hiermee een breed beeld geschetst van het vakge-
bied. Het is de commissie tijdens de visitatie opge-
vallen dat de hogeschool studenten niet de moge-
lijkheid biedt gebruik te maken van wetenschappelij-
ke databases of bibliotheken. De commissie raadt  
de hogeschool aan dit wel te doen.  
 
Volgens de commissie stelt de inhoud van het pro-
gramma’s studenten in staat om de beoogde eind-
kwalificaties te behalen. Alles overwegende beoor-
deelt de commissie deze standaard voor bache-
loropleiding en de Ad’s als voldoende. 
 

Vormgeving 
Standaard 4: De vormgeving van het programma zet aan tot 
studeren en biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde 
eindkwalificaties te bereiken. 

De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende.  
 

Bevindingen 
De bacheloropleiding en de Ad’s worden, net als de 
andere opleidingen van hogeschool Dirksen aange-
boden als afstandsonderwijs. Hierbinnen is aandacht 
voor zelfstudie, persoonlijke coaching en online 
begeleiding. Studenten hebben daartoe toegang tot 
de digitale leeromgeving van de hogeschool. In het 
didactisch concept staat het gedachtengoed van 
Kolb centraal. Docenten zijn erop gericht dat de 
student op de voor hem meest praktische manier 
zijn kennis verder kan uitbreiden. Hierbij is de do-
cent/ontwikkelaar zich bewust van het feit dat hij 
een beperkte invloed heeft op het directe leerproces 
(10%) en zich ook richt om op de overige 20% (coa-
ching) en 70% (werkervaring)  invloed te kunnen 
hebben. 
 
Het studiemateriaal kent een vast didactisch princi-
pe, met veel praktijkvoorbeelden en een modulaire 

opbouw. Het studiemateriaal is zo vormgegeven dat 
de docent onderdeel is van het materiaal. Het lesma-
teriaal bestaat uit schriftelijke studiemateriaal voor 
zelfstudie, met kennis-, inzicht- en vaardigheidstrai-
ningen. Daarmee wordt de student geactiveerd te 
leren en zelf kan controleren of het studiemateriaal 
voldoende beheerst wordt. Ook bevat het lesmateri-
aal daar waar relevant software of hardware zoals 
bijvoorbeeld onderdelenpakketten met elektronica-
componenten. Bij de modules gericht op elektronica 
kunnen studenten bovendien gebruik maken van 
simulatiesoftware en worden meetproeven met 
echte elektronische componenten uitgevoerd.  
 
De hogeschool heeft vanaf januari 2017 het onder-
wijs uitgebreid met twintig bijeenkomsten/colleges 
per jaar, virtual classrooms en gezamenlijk project-
onderwijs. Studenten volgen de colleges in klassen 
c.q. groepen van gemiddeld acht studenten. Daar-
mee kan het interactieve karakter van de colleges 
gerealiseerd worden. De opleidingen starten met 
een kick-off waarbij studenten kennismaken met 
hun medestudenten. Daarna volgen studenten daar-
bij elke twee weken college op een centrale locatie 
van de hogeschool. Deze colleges dienen ter onder-
steuning van de theorie, praktijkopdrachten of pro-
jectopdracht.  
 
De studenten (van cohort 2017, met de tweeweke-
lijkse colleges) met wie de commissie gesproken 
heeft, vinden de aanvulling van de colleges zeer 
waardevol. Dit was voor hen, samen met de aan-
dacht voor de technische kant, een belangrijke 
overweging om voor de opleiding te kiezen.  
 

Overwegingen 
De commissie oordeelt dat de bacheloropleiding en 
Ad’s een voor hun doelgroep effectief didactisch 
concept hebben, waarin afstandsleren centraal 
staat. De commissie vindt de recente toevoeging van 
colleges zeer waardevol. Zij verwacht dat dit het 
leerproces en de studievoortgang van de studenten 
ten goede zal komen. De commissie vindt het lesma-
teriaal degelijk en passend bij het afstandsleren.  
  
De commissie beoordeelt deze standaard, voor zo-
wel de bacheloropleiding als de Ad’s, derhalve als 
voldoende.  
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Instroom 
Standaard 5: Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de 
instromende studenten. 

De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende.  
 

Bevindingen 
De bacheloropleiding en Ad’s hanteren de wettelijke 
toelatingseisen. Daarnaast wordt verwacht dat kan-
didaten beschikken over een relevante werkplek. In 
2016 stonden 7 studenten ingeschreven in de oplei-
dingen en in januari 2017 is een nieuwe groep van 
15 studenten (zowel bachelor als Ad) gestart in de 
nieuwe opzet met tweewekelijkse colleges.  
 
Kandidaten kunnen zich laten informeren over de 
opleidingen via webinars. Tijdens de intake worden 
kandidaten geïnformeerd over de opleiding en wat 
van hen verwacht wordt. Daarbij worden onder 
andere de motivatie van de kandidaat en de rol van 
de werkgever besproken en het analytische ver-
mogen van de kandidaat wordt getest. Ook kunnen 

kandidaten tijdens de intake lesmateriaal en prak-
tijkopdrachten inzien. 
 
De studenten die aan de hogeschool studeren wer-
ken al in de (relevante) beroepspraktijk. Zij kunnen 
het geleerde direct toepassen in hun eigen werk. Bij 
de start van de opleidingen wordt door de student, 
de hogeschool en de werkgever van de student een 
tripartite overeenkomst ondertekend. Hierin worden 
de regels en de inspanningsverplichting van de drie 
betrokken partijen vastgelegd.  
 

Overwegingen 
De commissie stelt vast dat de bacheloropleiding en 
Ad’s de wettelijke toelatingseisen hanteren. Een 
intakegesprek draagt bij aan het maken van de juiste 
keuze door de kandidaten. Hiermee draagt de oplei-
ding zorg voor een adequate aansluiting van het 
programma bij de kwalificaties van instromende 
studenten. De commissie beoordeelt deze standaard 
voor zowel de bacheloropleiding als de Ad’s als vol-
doende. 
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Personeel 
 
De commissie oordeelt dat de opleidingen beschikken over een adequaat personeelsbeleid dat de realisatie van 
het programma mogelijk maakt. Er worden voldoende en competentie docenten ingezet in die een directe binding 
hebben met de beroepspraktijk. Van nieuwe docenten, die betrokken zijn bij de colleges, wordt verwacht dat zij 
beschikken over een lesbevoegdheid of hierin training hebben gehad. De commissie raadt de hogeschool aan in 
haar zoektocht naar geschikte docenten zorgvuldigheid te betrachten en docenten pas aan te nemen als ze ook 
daadwerkelijk beschikken over een relevante bacheloropleiding.  

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

De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende.  
 

Bevindingen 
De hogeschool zet verschillende typen docenten in: 
docenten die huiswerk begeleiden, docenten die 
colleges geven en docenten c.q. auteurs die lesmate-
riaal ontwikkelen. Voor elk van deze type docenten 
zijn vereisten geformuleerd. Daarbij geldt in ieder 
geval dat docenten dienen te werken in de beroeps-
praktijk, beschikken over relevante vakinhoudelijke 
kennis en een bachelor- of masterdiploma. Onder-
deel van de aannameprocedure is het geven of 
schrijven van een proefles. Alle docenten zijn free-
lancer en kunnen ook voor andere onderwijsinstel-
lingen werken. 
 
De docenten die vanaf 1 januari 2017 colleges ver-
zorgen beschikken over een onderwijsbevoegdheid 
of hebben aanvullende training gehad in het verzor-
gen van klassikaal onderwijs.  
 
Docenten zijn beschikbaar voor huiswerkbegeleiding 
en inhoudelijke vragen van de student. Verwacht 
wordt dat docenten binnen twee werkdagen reage-
ren op een vraag van de student. De beantwoording 
wordt gecontroleerd door de afdeling Studiebegelei-
ding van de hogeschool. 
 
De afdeling Research & Development van Dirksen 
Opleidingen is recentelijk uitgebreid met een pro-
jectmanager nieuwe leervormen en stagiaires van de 
bacheloropleiding Opleidingskunde van de Hoge-
school Arnhem Nijmegen. Dirksen kent naast de 

afdeling R&D onder andere de afdeling HRM, de 
afdeling Automatisering en het Examenbureau. 
 
Dirksen organiseert maandelijks bijeenkomsten voor 
haar personeel en periodiek themagerichte bijeen-
komsten voor de docenten betrokken bij de hoge-
school.  
 
Studenten van cohort 2017 (met de tweewekelijkse 
colleges) zijn, zo bleek tijdens de visitatie, los van de 
didactisch verschillen positief over hun docenten. 
Ook krijgen ze van hun docenten en de hogeschool 
snel reactie op hun vragen.  
 

Overwegingen 
De commissie heeft de CV’s van de docenten bestu-
deerd en heeft kunnen vaststellen dat de opleiding 
doeltreffend is in haar streven gekwalificeerde do-
centen aan te trekken. De commissie heeft tijdens 
de visitatie competente en betrokken docenten 
ontmoet, met relevante ervaring in de beroepsprak-
tijk. Het is de commissie bij de bestudering van de 
CV’s opgevallen dat de hogeschool één docent heeft 
aangenomen die de bacheloropleiding nog niet had 
afgerond. 
 
De omvang van het docentencorps acht de commis-
sie toereikend voor de uitvoering van het program-
ma. De commissie vindt het belangrijk dat de hoge-
school blijft streven naar het aantrekken van docen-
ten met een masterdiploma. 
 
De commissie oordeelt dat de bacheloropleiding en 
Ad’s beschikken over een adequaat personeelsbeleid 
dat de realisatie van de programma’s mogelijk maakt 
en beoordeelt deze standaard derhalve als voldoen-
de. 
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Voorzieningen 
 
De commissie heeft kunnen constateren dat de huisvesting, materiële voorzieningen en informatievoorziening van 
de opleidingen voldoende zijn. De tweewekelijke colleges vinden plaats op de locatie van Dirksen Opleidingen in 
Maarssen, Tilburg of Overbetuwe. Het studiemateriaal is duidelijk en degelijk. De tweewekelijkse colleges, de aan-
stelling van de hoofddocent en de koppeling van een coach aan een groep studenten maken meer contact tussen 
de hogeschool en de studenten mogelijk. De commissie verwacht dat dit de studievoortgang ten goede zal komen.  
 

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

De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende.  
 

Bevindingen 
Het studiemateriaal heeft een belangrijke rol bij de 
gekozen onderwijsvorm. De opleidingen maken 
daarbij zowel gebruik van bestaande literatuur als 
eigen lesmateriaal. Bij bestaande literatuur wordt 
altijd door een docent van de hogeschool een stu-
diewijzer geschreven. Als er geen geschikte litera-
tuur beschikbaar is, wordt eigen materiaal ontwik-
keld. Aan de hand van een handleiding wordt door 
de docent c.q. auteur het lesmateriaal ontwikkeld. 
Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
voorbeelden uit de beroepspraktijk. De actualiteit 
van het lesmateriaal wordt bewaakt door de pro-
grammamanager, in overleg met de programma-
commissie.  
 
De digitale leeromgeving biedt informatie over de 
opleiding en de verschillende modules. Ook is er een 
forumfunctie beschikbaar. Het lesmateriaal is niet 
digitaal beschikbaar.  
 
Per januari 2017 is de hogeschool gestart met twee-
wekelijkse colleges in combinatie met het afstands-
onderwijs. Deze colleges worden gegeven op de 
locaties van de hogeschool in Overbetuwe, Maars-
sen en Tilburg. De hogeschool beschikt daar over 
leslokalen met een elektronisch smartboard. Daar-
mee kunnen de colleges worden opgenomen en 
toegankelijk gemaakt worden buiten het leslokaal.  
 

Overwegingen 
De commissie oordeelt dat de materiële voorzienin-
gen adequaat zijn en de realisatie van de program-
ma’s mogelijk maken. De commissie is van mening 
dat het bestudeerde lesmateriaal een degelijke op-
bouw kent en daarmee een belangrijke rol vervult in 
het leeromgeving van de student. Het is de commis-

sie opgevallen dat studenten de forumfunctie op de 
digitale leeromgeving niet gebruiken. 
 
De commissie beoordeelt deze standaard voor zowel 
de bacheloropleiding als de Ad’s als voldoende. 
 

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

De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende.  
 

Bevindingen 
Binnen dit didactisch concept van afstandsleren 
wordt van studenten verwacht dat zij beschikken 
over de leervaardigheden en discipline die nodig zijn 
om de opleiding af te ronden. Studenten kunnen 
daarbij gebruik maken van de online begeleiding van 
de eerder genoemde thuisdocent. De student kan 
via de online leeromgeving (of telefonisch) vragen 
stellen aan deze docent. Daarnaast kunnen studen-
ten een beroep doen op de afdeling Studiebegelei-
ding en kunnen zij terecht bij de projectmanager van 
de opleiding.  
 
De voortgang van studenten wordt bijgehouden in 
een systeem, waardoor er van elke student een 
actueel overzicht is van de datum van inschrijving in 
een module, de status van het ingezonden huiswerk 
en de examenresultaten. Bij het behalen van mijlpa-
len, bijvoorbeeld wanneer de kwart of de helft van 
de lessen van een module zijn afgerond, krijgt de 
student via de mail een compliment toegestuurd. Als 
de afdeling Studiebegeleiding ziet dat de voortgang 
van een student stagneert, wordt hierover contact 
opgenomen met de betreffende student. 
 
Met ingang van januari 2017 heeft de hogeschool 
aan elke groep studenten een coach en een hoofd-
docent toegewezen. De hoofddocent controleert de 
aanwezigheid bij de college en begeleidt de verschil-
lende docenten op wie de groep studenten een 
beroep kan doen. De opleiding wil hiermee de stu-
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dievoortgang bevorderen. De coach is het eerste 
aanspreekpunt voor de studenten gedurende hun 
hele opleiding en verzorgt elk kwartaal de colleges 
inzake de module WBO.  
 
Bij de praktijkopdrachten worden studenten bege-
leid door een praktijkbegeleider vanuit de opleiding. 
De praktijkbegeleider bezoekt de student op de 
werkplek en maakt kennis met de begeleider op de 
werkplek.  
 
Studenten die in januari 2017 gestart zijn, hebben 
tijdens de visitatie opgemerkt dat zij in het begin van 
de opleiding gekoppeld worden aan een buddy, een 
medestudent. Op deze wijze worden studenten 
gestimuleerd elkaar te ondersteunen tijdens de 
opleiding. De andere studenten hebben opgemerkt 
dat zij periodiek gebeld worden door de hogeschool. 
 
Informatievoorziening 
De hogeschool beschikt over een digitale leeromge-
ving die studenten toegang geeft tot informatie over 
en van hun opleiding en de hogeschool. De lesmate-

rialen krijgen studenten per module in hardcopy 
thuis gestuurd.  
 

Overwegingen 
De commissie constateert dat de informatievoorzie-
ning naar studenten voldoende is. De elektronische 
leeromgeving biedt studenten de benodigde infor-
matie.  
 
De commissie stelt verder vast dat de opleiding vol-
doende aandacht besteedt aan de begeleiding van 
haar studenten, passend bij het afstandsleren. De 
commissie vindt de toevoeging van de hoofddocent 
en de coach een waardevolle aanvulling. Daarmee 
ontstaat meer direct contact tussen de hogeschool 
en haar studenten wat de studievoortgang kan be-
vorderen.  
 
Alles overwegende beoordeelt de commissie deze 
standaard voor zowel de bacheloropleiding als de 
Ad’s als voldoende. 
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Kwaliteitszorg 
 
De commissie heeft kunnen vaststellen dat de opleiding een adequaat kwaliteitszorgplan heeft. Het kwaliteits-
handboek van Dirksen Opleidingen vormt hiervoor de basis. Er wordt periodiek worden geëvalueerd aan de hand 
van toetsbare doelstellingen. De commissie stelt vast dat studenten, docenten en werkveld worden gehoord en 
betrokken bij de verbetering van de opleiding.  

 

 

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

De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende.  
 
Het Kwaliteitshandboek van Dirksen Opleidingen 
vormt de basis voor de kwaliteitszorg binnen de 
hogeschool. De kwaliteitsprincipes van Kirkpatrick 
zijn het uitgangspunt van de kwaliteitszorg. Dirksen 
heeft voor de update en ontwikkeling van haar on-
derwijs diverse protocollen ontwikkeld. Deze proto-
collen beschrijven de procesgang van idee tot en 
met de ontwikkeling van het feitelijke lesmateriaal. 
De hogeschool kijkt jaarlijks of evaluatieresultaten 
aanleiding geven tot het aanpassen van een module. 
Dit vindt plaats in het voorjaar, voordat een nieuw 
cohort wordt samengesteld. Streefdoel daarbij is dat 
tevredenheidsscore hoger dan een 7.  
 
De eerder genoemde programmacommissie en be-
roepenveldcommissie hebben een belangrijke rol in 
het bewaken van de kwaliteit van de bacheloroplei-
ding en Ad’s. In periodieke bijeenkomsten bespreken 
zij de kwaliteit van de opleidingen, actuele ontwikke-
lingen in het werkveld en de wijze waarop deze ver-
taald kunnen worden in het onderwijs. De leden van 
de programmacommissie zijn werkzaam in het be-
drijfsleven en / of in het bekostigde hbo. Daardoor 
kan in de programmacommissie ook een vergelijking 
gemaakt worden met (de eindkwalificaties van) 
bekostigde hbo opleidingen. 
 
De projectmanager van de Hogeschoolopleidingen 
neemt deel aan vergaderingen van de programma-
commissie en beroepenveldcommissie. De hoge-
school organiseert twee keer per een docentendag 
waarbij onder andere de ontwikkelingen in de markt 
en de opleidingen worden besproken. 
 

Evaluaties onder studenten vinden op twee niveaus 
plaat: per les en per module. Op lesniveau vragen 
wordt bij het insturen van huiswerk gevraagd om 
feedback. Daarbij meet de hogeschool a) hoelang de 
student over een les heeft gedaan, b) in welke mate 
de student tevreden is over de les en c) wanneer de 
student de volgende les gaat insturen (dit is mede 
input voor studiebegeleiding om de studievoortgang 
te kunnen monitoren). 
 
Op moduleniveau krijgt iedere student aan het einde 
van de module een evaluatieformulier. Deze evalua-
tie levert een algemeen beeld op in hoeverre de 
studenten tevreden zijn over de module. Bij modules 
met colleges wordt studenten bovendien gevraagd 
naar hun tevredenheid over de manier van lesgeven 
door de betreffende docent. Als de tevredenheid 
lager dan een 7 scoort, dan bespreekt de manager 
opleidingen dit met de docent. Mocht de tevreden-
heid van studenten bij een volgende evaluatie niet 
verhoogd zijn, dan wordt voor dit vak een andere 
docent aangesteld. Daarnaast wordt Dirksen meege-
nomen in de studentenquête NSE.  
 

Overwegingen 
De commissie constateert dat de opleiding beschikt 
over een adequaat kwaliteitszorgsysteem gebaseerd 
op toetsbare doelstellingen. Het kwaliteitshandboek 
van Dirksen Opleidingen is daarin leidend. De oplei-
ding maakt gebruik van formele evaluaties en de 
met de klassikale bijeenkomsten ook in toenemende 
mate gebruik van de informele contacten tussen 
docenten en studenten. De programmacommissie 
en de beroepenveldcommissie hebben een belang-
rijke rol in de kwaliteitsborging van de opleidingen.  
 
De commissie beoordeelt deze standaard voor de 
bacheloropleiding en de Ad’s derhalve als voldoen-
de. 
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Toetsing  
 
De commissie heeft kunnen vaststellen dat de opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. De 
toetsing binnen de opleiding vindt op een valide en objectieve wijze plaats. De examencommissie heeft hierin een 
belangrijke rol. De informatievoorziening naar studenten toe is voldoende. De commissie stelt echter ook vast dat 
de examencommissie zich nog geen eigen beeld vormt van het eindniveau. Dit heeft de examencommissie belegd 
bij de examinatoren. Zij raadt de examencommissie dan ook aan zelf steekproefsgewijs het eindniveau te beoorde-
len.  
 

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

De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende.  
 

Bevindingen 
Valide en betrouwbaar 
Elke module van de bacheloropleidingen en de Ad’s 
wordt afgesloten met een toets: een schriftelijke 
toets zijn (met meerkeuzevragen, open vragen of 
een combinatie daarvan), een praktijkopdracht (via 
casuïstiek) of een mondeling examen.  
 
Meerkeuzetoetsen worden door de auteur c.q. do-
cent van de betreffende module opgesteld. De toets 
wordt vervolgens voorgelegd aan een tweede des-
kundige. De examencommissie keurt de toets uit-
eindelijk goed. Bij schriftelijke toetsen met open 
vragen stelt de auteur een antwoordmodel en be-
oordelingscriteria op. De gemaakte toets wordt door 
twee examinatoren beoordeeld. Een casus omvat 
een prakopdracht waarbij wordt aangegeven waarop 
de uitwerking wordt beoordeeld. Een mondeling 
examen wordt door twee examinatoren afgenomen. 
Alle examens worden vooraf goedgekeurd door de 
examencommissie.  
 
Voor docenten c.q. ontwikkelaars van toetsen is een 
richtlijn voor het maken van examenvragen beschik-
baar. Daarbij geldt als uitgangpunt dat examenvra-
gen een goede weerslag zijn van de in de module 
behandelde lesstof. Ook dient de moeilijkheidsgraad 
van de examenvragen parallel te lopen met de moei-
lijkheidsgraad van de lesstof. Evaluatiegegevens 
kunnen leiden tot aanpassingen van vragen en soms 
tot aangepaste beoordelingen. Voor meerkeuzevra-
gen geldt dat een P-waarde lager dan 0,5 leidt tot 
aanpassing tot de vraag. De docent of projectmana-
ger kijkt daarbij eveneens of de lesstof waar de 
meerkeuzeopgave over gaat goed wordt uitgelegd. 

Dit kan ook leiden tot aanpassing van de lesstof c.q. 
module. 
 
Bij de beoordeling van opdrachten wordt gebruikt 
gemaakt van een beoordelingsformulier. Ook wordt 
in de betreffende module duidelijk gemaakt welke 
eisen gesteld worden.  
 
Examencommissie  
De examencommissie is onder andere verantwoor-
delijk voor de borging van de kwaliteit van de orga-
nisatie en de procedures rondom tentamens en 
examens. Daartoe ziet zij onder andere toe op de 
correcte hantering van het examenreglement, be-
noemt zij examinatoren en stelt ze examenresulta-
ten vast. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd 
in het Examenreglement.  
 
De examencommissie analyseert periodiek de resul-
taten van de toetsen. Daarbij wordt gekeken naar 
het historisch perspectief (vergelijking met voor-
gaande resultaten) en de moeilijkheidsgraad. De 
analyse van de examencommissie kan leiden tot 
herziening van het studiemateriaal of herziening van 
de examenvorm. Bij meerkeuzevragen analyseert de 
examencommissie de p- en ritwaarden van de deel-
vragen. Bij afwijkende scores vindt een nadere ana-
lyse plaats. Bij toetsen met open vragen analyseert 
de examencommissie de gegeven beoordelingen per 
deelvraag. Bij te grote verschillen vindt eveneens 
een nadere analyse plaats.  
 
Transparant 
Studenten met wie de commissie gesproken heeft 
zijn tevreden over de toetsing. De toetsen sluiten 
aan bij de stof. De handleiding inzake afstuderen 
geeft studenten informatie over de invulling en be-
oordeling van het afstuderen. De digitale leeromge-
ving en de schriftelijke informatie geven inzicht in de 
toetsing van de modules. Studenten kunnen de door 
hen gemaakte examens inzien op het Examenbureau 
van de hogeschool.  
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Overwegingen 
De commissie oordeelt dat de opleidingen beschik-
ken over een adequaat systeem van toetsing. De 
opleidingen kennen voldoende waarborgen voor een 
valide en betrouwbare toetsing. De examencommis-
sie heeft hierin een belangrijke rol. De examencom-
missie beoordeelt de kwaliteit van alle toetsen en 
evalueert na afname de toetsen.  
 
De commissie heeft tijdens de visitatie een aantal 
toetsen beoordeeld en geconcludeerd dat deze van 
voldoende niveau zijn. Ook sluiten ze volgens de 
commissie aan bij de lesstof. Het is de commissie 
daarbij wel opgevallen dat bij een aantal meerkeuze-
toetsen het aantal vragen hoewel voldoende wel 
wat beperkt is. Zij raadt de examencommissie aan 
nader te onderzoeken wat hierin het beste past om 
de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsen te 
kunnen borgen. Ook is de commissie van mening dat 
de opleidingen meer variatie in toetsvormen kunnen 
toepassen. Nu bestaat het merendeel van de toet-
sing uit toetsen met meerkeuzevragen.  

 
De commissie heeft tijdens de visitatie ook aantal 
verslagen van de module WBO bestudeerd. Hoewel 
de commissie deze van voldoende niveau vindt, 
vindt de commissie ook dat in deze verslagen meer 
aandacht mag zijn voor reflectie van de student op 
de te ontwikkelen competenties. De commissie 
raadt de opleidingen aan hier met de formulering 
van de opdrachten actief op te sturen.  
 
De examencommissie heeft volgens de commissie in 
het afstudeerproces voldoende borgingsmomenten 
georganiseerd. De examencommissie vormt zich 
echter nog zich ook een eigen oordeel het eindni-
veau van de opleidingen. Zij raadt de examencom-
missie derhalve aan zelf steekproefsgewijs afstu-
deerwerken te beoordelen.  
 
Alles overwegende beoordeelt de commissie deze 
standaard voor zowel de bacheloropleiding als de 
Ad’s als voldoende. 
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Gerealiseerde eindkwalificaties  
 
De commissie heeft vastgesteld dat in de bacheloropleiding en de Ad’s de beoogde eindkwalificaties c.q. compe-
tenties gerealiseerd worden. Dit wordt vastgesteld op basis van de afstudeeropdracht. De opleidingen worden 
afgerond met een afstudeeropdracht waarbij de student moet aantonen dat hij de geformuleerde competenties 
beheerst. De afstudeeropdracht wordt uitgevoerd op de eigen werkplek. De commissie heeft in totaal zeven afstu-
deerwerken bestudeerd om zich een beeld te vormen van het eindniveau. Op basis daarvan concludeert de visita-
tiecommissie dat het eindniveau van de studenten van alle opleidingen voldoende is. Het technische en praktijkge-
richte karakter van de opleidingen is zichtbaar in de bestudeerde afstudeerwerken en de onderwerpen passen bij 
het vakgebied. De commissie verwacht dat de uitbreiding van de onderzoeksleerlijn de omvang, schrijfstijl en on-
derzoekmethodologie van de afstudeerwerken ten goede zal komen. 
 

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

De commissie beoordeelt deze standaard als vol-
doende.  
 

Bevindingen 
De bacheloropleiding wordt afgerond met de af-
studeeropdracht (30 EC). De afstudeeropdracht 
bestaat uit a) het afstudeervoorstel inzake een 
onderzoek op het gebied van een probleemstelling 
in het vakgebied van jouw afstudeerrichting, b) de 
realisatie van een of meer mogelijke oplossingen 
en c) een presentatie over het uitgevoerde onder-
zoek en het resultaat daarvan. In de afstudeerop-
dracht onderzoeken de studenten mogelijke oplos-
singen voor een probleemstelling in hun afstudeer-
richting. Bovendien realiseren ze één van de in het 
onderzoek beschreven oplossingen. Daarbij stellen 
studenten vast in hoeverre de gekozen oplossing in 
hun eigen werkomgeving kan worden toegepast.  
 
Studenten en docenten worden middels de hand-
leiding afstuderen geïnformeerd over het doel, de 
invulling en de beoordeling van de afstudeerop-
dracht.  
 
Zodra studenten hun afstudeervoorstel inleveren 
bij de hogeschool krijgen ze (door de examen-
commissie) een afstudeerbegeleider en externe 
beoordelaar toegewezen. Daarnaast worden de 
studenten op hun werkplek begeleid door een 
bedrijfsbegeleider. De afstudeerbegeleider bezoekt 
de student en zijn bedrijfsbegeleider minimaal één 
keer op de werkplek. Naast het afstudeervoorstel 
beoordelen de afstudeerbegeleider en externe 
beoordelaar tijdens de afstudeeropdracht de vol-
gende (tussen)producten van de student: 
1. het plan van aanpak voor het onderzoek; 
2. het onderzoeksresultaat; 

3. het plan van aanpak voor realisatie (na goed-
keuring onderzoeksresultaat); 

4. de afstudeerscriptie en; 
5. de afstudeerpresentatie.  
 
Als de eerste vier onderdelen met een voldoende 
beoordeeld zijn, wordt de student uitgenodigd de 
afstudeerscriptie te presenteren en verdedigen. De 
afstudeercommissie bestaat uit de afstudeerbege-
leider en de externe beoordelaar. De uiteindelijke 
beoordeling vindt plaats met behulp van een be-
oordelingsformulier, waarmee aan de afstudeer-
scriptie als geheel één beoordeling wordt toege-
kend.  
 
De Ad’s worden afgerond met de Praktijkopdracht 
eigen werkomgeving, waarin studenten twee op-
drachten uitvoeren op hun eigen werkplek. Ze 
kiezen zelf twee onderwerpen en formuleren daar-
voor een opdracht. De opdrachten (en het bijbeho-
rende plan van aanpak) dienen door de hogeschool 
te worden goedgekeurd. In de opdrachten laten 
studenten zien dat zij de geleerde kennis en vaar-
digheden in de beroepspraktijk kunnen combine-
ren met het geleerde in de modules en relevante 
literatuur. De opdrachten dienen betrekking te 
hebben op: 
- Het analyseren en beschrijven van een veran-

deringsproces als gevolg van een technolo-
gische vernieuwing in de eigen werkomgeving;  

- Het ontwerpen en/of implementeren van een 
hardware toepassing in de eigen werkomge-
ving;  

- Het ontwerpen en/of implementeren van een 
software toepassing in de eigen werkomge-
ving. 

Deze afrondende praktijkopdracht wordt door 
twee examinatoren beoordeeld.  
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Het examenbureau van Dirksen Opleidingen moni-
tort het afstudeerproces van de studenten, ziet 
erop toe dat de beoordelingen binnen de gestelde 
tijd plaats vinden en dat de student de door de 
begeleider gemaakte aanwijzingen kan uitvoeren.  
 

Overwegingen 
De commissie heeft de handleiding inzake het 
afstuderen bestudeerd en stelt vast dat dit de 
student en docent goede richtlijnen biedt voor het 
afstuderen.  
 
De commissie heeft zeven afstudeerwerken bestu-
deerd. De commissie concludeert dat deze afstu-
deerwerken over het algemeen een adequaat hbo-
bachelorniveau laten zien. Het technische karakter 
van de uitstroomprofielen is zichtbaar in de bestu-
deerde afstudeerwerken en de onderwerpen pas-
sen bij het vakgebied. De commissie concludeert 
dat de afstudeerwerken volwaardige en relevante 
prestaties van de studenten laten zien.  
 
Zij vindt echter ook dat het gebruik van relevante 
bronnen, de onderzoeksvraag en de methodolo-
gische opzet van de afstudeerwerken verbeterd 
kan worden. De commissie verwacht dat de voor-

genomen extra aandacht voor onderzoeksvaardig-
heden in de programma’s hier een belangrijke 
bijdrage aan zal leveren.  
 
Meer in algemene zin is het de commissie opgeval-
len dat de onderwerpen vrij breedvoerig zijn. In 
het gesprek met de examencommissie is dit beves-
tigd. De relevantie van de afstudeeropdracht voor 
het bedrijf wordt door de examencommissie be-
langrijk gevonden. En dit leidt volgens de examen-
commissie tot een verscheidenheid aan opdrach-
ten.  
 
Ook constateert de commissie dat de afstudeer-
werken vrij lijvig en uitgebreid zijn. Een aantal 
onderdelen past volgens de commissie meer in de 
bijlage van een afstudeerwerk. Zij raadt de oplei-
dingen aan hierover met de afstudeerbegeleiders 
in gesprek te gaan, zodat zij hun studenten beter 
kunnen begeleiden op het schrijven van een to-
the-point afstudeerwerk.  
 
Alles overwegende beoordeelt de commissie deze 
standaard voor de bacheloropleiding en de Ad's 
derhalve als voldoende. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Visitatiecommissie 
  
 

Deskundigheid De deskundigheid blijkt uit 

a. deskundigheid ten aanzien van 
de ontwikkelingen in het vakge-
bied; 

 

De heer Kho is consultant in de forefront van het vakgebied 
De heer De Mari is vanuit zijn rol als manager Competence Center IT van de 
Universiteit Antwerpen betrokken bij ontwikkeling en onderhoud van het 
curriculum aan de veranderende eisen uit de markt. Sinds januari 2017 is hij 
opleidingscoördinator bij de Haagse Hogeschool 

b. internationale deskundigheid; De heer De Mari is internationaal educational consultant, en onder andere 
manager van het Competence Center IT van de Universiteit Antwerpen 

c. werkvelddeskundigheid in het 
voor de opleiding relevante be-
roepenveld; 

 

De heer Kho werkt aan tal van (internationale) ICT-projecten 
De heer De Mari is vanuit een coachings- en trainingsrol betrokken bij een 
grote variëteit aan ICT-projecten 
De heer Van Unen is zeer ervaren projectmanager in de ICT 

d. recente ervaring met het geven 
of ontwikkelen van onderwijs op 
het desbetreffende opleidings-
niveau (bachelor of master) als-
mede oriëntatie (hbo of wo) en 
deskundigheid ten aanzien van 
de door de opleiding gehanteer-
de onderwijsvorm(en) en toets-
deskundigheid 1; 

 

De heer De Mari is vanuit zijn rol als manager Competence Center IT van de 
Universiteit Antwerpen betrokken bij ontwikkeling en onderhoud van het 
curriculum aan de veranderende eisen uit de markt. Sinds januari 2017 is hij 
program manager bij de HHS en daarmee eindverantwoordelijk voor oplei-
dingen business and management 
De heer Kho verzorgt een collegeblok bij Saxion Enschede 

e. visitatie- of auditdeskundigheid; 
 

De heer Van Aalst is voorzitter in vele visitaties 

f. studentgebonden deskundig-
heid. 

Mevrouw Janssen studeert Business Economics aan de UU; momenteel 
vervult hij een bestuursjaar bij de Studievereniging ECU 

 

 
 
 

  

                                                      
1 Hieronder worden bijvoorbeeld afstandsonderwijs, werkplekgerelateerd onderwijs, flexibel onderwijs competentiegericht onderwijs of onderwijs voor 
excellente studenten verstaan. Toetsdeskundigheid kan bijvoorbeeld worden aangetoond aan de hand van certificaten zoals BKO/SKO/BKE/SKE of 
lidmaatschappen van bijvoorbeeld toets- en examencommissies. 
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Bijlage 2 Programma visitatie 
 
 

Datum: 27 maart 
2017 

    

09:00 10:30 panel voorbereidende vergadering 

10:30 11:15 Directie en MT 
Ronald Jansen 
George de Jongh 

positie opleiding, visie, doelstellingen, resultaten 

11:15 12:00 Examencommissie: 
Dirk van der Mark (voorzitter) en  
Jan van der Heijden (secretaris) 

Toetsing, gerealiseerd niveau 

12:00 13:15 Docenten: 
Anneke Lubbers 
Marcel Delemarre 
Piet Blaas 

Doelen van de opleiding, programma, toetsing, kwa-
liteit docenten 

13:15 14:15   Lunch en inloop/inbelspreekuur: mogelijkheid voor 
studenten en medewerkers voor gedachtewisseling 
met commissie, tevens bestudering van documen-
ten 

14:15 15:15 studenten bachelor en Ad Programma, toetsing, kwaliteit docenten 

15:15 15:30   Korte pauze 

15:30 16:30 alumni en vertegenwoordigers 
werkveld 

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

16:30 18:00   Aanvullend onderzoek, formuleren conclusies 

18:00 18:15 allen Terugkoppeling 
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Bijlage 3 Kwantitatieve gegevens 
 
 
Stand van zaken op 1 februari 2017 
 
Zonder vraagfinanciering 
 
Crohonr:      Aantal: 
 
80110   (AD industriële automatisering)   10 
34475  (Bachelor Technische informatica)   29 
80109  (AD ICT /Telecom)       6 
 
80024  (AD IT-Service Mangagement)     5  (komt te vervallen per 31/12/2018) 
34488  (Bachelor IT-Servicemanagement)     8  (komt te vervallen per 31/12/2018) 
 
Mét vraagfinanciering (begonnen 24 01 2017) 
 
Crohonr:      Aantal: 
 
80904   (AD industriële automatisering)     8 
81026   (Bachelor Technische informatica)     5 
80903   (AD ICT /Telecom)       1 
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Bijlage 4 Eindkwalificaties 
 
 
Na het behalen van het Propedeutisch Getuigschrift kan de student: 
- Adviseren, ontwerpen, realiseren en de eigen werkomgeving inrichten voor analyse, ontwerp en realisatie 
van producten en systemen;  
- Procesdocumenten inventariseren, ontwerpen en onderhouden. Hierbij behoort het opstellen van werk-
instructies, functie- en rolbeschrijvingen en het formuleren van procesverbeteringen; 
- Eenvoudige beheersystemen ontwerpen en inrichten; 
- Een softwaresysteem analyseren en daar vanuit aanbevelingen doen voor systeemwijzigingen.  
Na het afronden van de propedeuse kan de student in een stabiele omgeving verantwoordelijkheid nemen over 
diens eigen acties. De student kan de geleerde kennis en vaardigheden toepassen bij het oplossen van relatief 
eenvoudige problemen.  
Na het behalen van het Getuigschrift Associate Degree kan de afgestudeerde: 
- Adviseren, analyseren en het onder beheer brengen van een technische infrastructuur omgeving met de 
bijbehorende services;  
- Organisatieprocessen inrichten, analyseren, adviseren, ontwerpen en realiseren op zowel tactisch   als 
operationeel niveau; 
- Hard- en software componenten in een netwerk inrichten, beheren en hierover adviseren; 
- Computersystemen en –netwerken ontwerpen, inrichten, methodisch ontwerpen en hierover adviseren, 
op basis van door de student geselecteerde hardwarecomponenten. 
De werkzaamheden vinden plaats binnen een voorspelbare   en soms ook onvoorspelbare omgeving. De Associate 
Degree geeft leiding aan anderen binnen duidelijk gestelde kaders en grenzen. De Associate Degree denkt concep-
tueel, modelleert en denkt op creatieve wijze mee met de opdracht¬gever, het management team en/of het pro-
jectteam. De Associate Degree werkt volledig zelfstandig aan specifiek afgesproken taken.  
Na het behalen van het Getuigschrift Bachelor of Science kan de afgestudeerde: 
- Bedrijfsprocessen en besturingsmodellen, informatievoorziening en veranderprocessen ontwerpen, reali-
seren en implementeren. 
- De technische bedrijfsinfrastructuur onderzoeken, ontwerpen, implementeren, beheren en hierover advi-
seren. 
- Gedistribueerde computersystemen ontwikkelen, testen, ontwerpen, realiseren en hierover adviseren, 
waarbij hard  en software gekoppeld moeten worden. 
Deze werkzaamheden vinden plaats in een onvoorspelbare omgeving waarbij de bachelor eigen initiatief toont, 
een leidende rol op zich neemt en de verantwoordelijkheid neemt over (project)teams. Een opdracht die wordt 
toegekend aan een Bachelor van Hogeschool Dirksen zal gestructureerd en adequaat worden uitgevoerd, volgens 
actuele (management)methodieken.  
De Bachelor heeft een kritisch onderzoekende houding en maakt gebruik van geschikte methoden en technieken 
met betrekking tot het vergaren en beoordelen van informatie, om toegepast onderzoek uit te kunnen voeren. 
Deze methoden kunnen zijn: Literatuuronderzoek, het ontwerp en de uitvoering van experimenten, de interpreta-
tie van data en computersimulaties. Hiervoor worden databanken, standaarden en (veiligheids)normen geraad-
pleegd. Hij laat dit zien aan de hand van de volgende gedragskenmerken: 
a. de doel¬stellingen van een gewenst onderzoek opstellen vanuit de vraagstelling; 
b. zelfstandig (wetenschappelijke) literatuur en eigen / andere informatiebronnen selecteren en verkrijgen 
om zich te verdiepen in de vraagstelling, en daarbij de betrouwbaarheid van de verschillende informatiebronnen 
kunnen valideren; 
c. de resultaten samenvatten, structureren en interpreteren en conclusies trekken in relatie tot de onder-
zoeksvraag;  
d. resultaten te rapporteren volgens de in het werkveld geldende standaard; 
e. op basis van de verkregen resultaten de gekozen aanpak kritisch evalueren en aanbevelingen te doen 
voor vervolgonderzoek. 
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De Bachelor geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers, om zo de 
doelen te realiseren van het organisatie¬onderdeel of het project waaraan de Bachelor leiding geeft. De Bachelor 
laat dit zien aan de hand van de volgende gedragskenmerken:  
a. opzetten van een (deel)project: kwantificeren van tijd en geld, afwegen en kwantificeren van risico’s, 
opzetten van projectdocumentatie en het organiseren van resources (mensen & middelen); 
b. monitoren en bijsturen van activiteiten in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie; 
c. taak- en procesgericht communiceren; 
d. begeleiden van medewerkers, stimuleren van samenwerking en kunnen delegeren; 
e. communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinai-
re omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt. 
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Bijlage 5 Programmaoverzicht 
 

Opleidingsprogramma’s  HTO Technische Informatica 
voor Associate en Bachelor degree van de 

afstudeerrichting Industriële automatisering per 01-01-2017 
Associate degree en 4-jarig Bachelor 

 
 
 
Module Studiepunten 

Eerste studiejaar (Associate degree )   

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 1  WBO1 15 

Professional Communication Foundation  PCF 4 

Computertechniek  CTA 5 

Inleiding Datacommunicatie IDC 1 

Elektriciteitsleer-1  EL1 3 

Datacommunicatie en netwerktechnicus  DC-NT 9 

Wis- en natuurkunde voor de elektronicus  WNE 3 

Basis Programmeren  BP 5 

PLC Programmeren  PLC 6 

Databases  DB 5 

Information Systems Foundation  ISyF 4 

Totaal eerste studiejaar = propedeuse  60 

Tweede studiejaar (Associate degree)   

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 2  WBO2 15 

Presenteren + collegedag  IPROPC 1 

Elektriciteitsleer-2  EL2 3 

Wiskunde voor HTO  HWk 4 

Analoge elektronica  HAE4 6 

Digitale techniek  HDE 5 

Mechatronica  Mech 4 

Datacommunicatie en netwerken in de industrie  NIA 7 

Praktijkopdrachten eigen werkomgeving-scriptie Ad  HTO-TI-P 15 

Totaal tweede studiejaar (Associate degree) 60 

Totaal Associate degree 120 

Derde studiejaar   

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 3  WBO3 15 

Praktijkopdrachten Projectmanagement  PPM 15 

Programmeren in Taal C  TAAL-C 6 

Automatiseringsprojecten  AUTPR 8 

Object georiënteerd programmeren  C++ 6 

Praktijkmodules Microcontrollers  PMC 5 

Real time Embedded Operating Systems  REOS 5 

Totaal derde studiejaar 60 

Vierde studiejaar   

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 4  WBO4 15 

Scriptie en verdediging (afstudeeropdracht)  HEA-3.5 30 
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English Communication Skills for Engineers  CV-En 2 

Regeltechniek  RT 4 

Electro Magnetic Compatibility  EMC 2 

KEUZE: Robotica of Real Time Unified Modeling Language  ROB / RUML 4 

Digitale systemen ontwerpen  DSys 3 

Totaal vierde studiejaar 60 

Totaal TI- Industriële Automatisering 240 
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Opleidingsprogramma HTO Technische Informatica 
voor Associate en Bachelor degree van de 

afstudeerrichting ICT & Telecommunicatie per 01-01-2017 
2 jarig Associate Degree en 4-jarig Bachelor  

 
 
 
Module Studiepunten 

Eerste studiejaar (Associate degree)   

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 1  WBO1 15 

Professional Communication Foundation PCF 4 

Computertechniek CTA 5 

Inleiding Datacommunicatie  IDC 1 

Elektriciteitsleer-1  EL1 3 

Datacommunicatie en netwerktechnicus  DC-NT 9 

Wis- en natuurkunde voor de elektronicus  WNE 3 

Basis Programmeren  BP 5 

Ontwikkeling en implementatie van netwerken  OIN 6 

Databases DB 5 

Information Systems Foundation  ISyF 4 

Totaal eerste studiejaar = propedeuse  60 

Tweede studiejaar (Associate degree)   

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 2  WBO2 15 

Presenteren + collegedag IPROPC 1 

Elektriciteitsleer-2  EL2 3 

Wiskunde voor HTO HWk 4 

Analoge elektronica  HAE4 6 

Digitale techniek HDE 5 

Analoge Elektronica voor Telecom AET 6 

Telecom voor HBO  TvH 5 

Praktijkopdrachten eigen werkomgeving-scriptie Ad  HTO-TI-P 15 

Totaal tweede studiejaar (Associate degree) 60 

Totaal Associate degree 120 

Derde studiejaar   

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 3 WBO3 15 

Praktijkopdrachten Projectmanagement  PPM 15 

Programmeren in Taal C  TAAL-C 6 

Automatiseringsprojecten  AUTPR 8 

Object georiënteerd programmeren  C++ 6 

Praktijkmodule Microcontrollers (Arduino) PMC 5 

Natuurkunde, Optica & Glasvezeltechniek HNA 5 

Totaal derde studiejaar 60 

Vierde studiejaar   

Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 4 WBO4 15 

Scriptie en verdediging (afstudeeropdracht) HEA-3.5 30 

English Communication Skills for Engineers CV-En 2 

Mobile School MS 3 

Beveiliging van Communicatie  BvC 2 

Mobile Device Management beheer (schriftelijk) MDM-B 4 
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Netwerkbeheer voor Telecom NBT 4 

Totaal vierde studiejaar 60 

Totaal TI- ICT & Telecommunicatie 240 
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Bijlage 6 Bestudeerde documenten 
 
Bestudeerde documenten 

• Informatie van de vakken  
- Cryptografie:  
- Digitale elektronica 
- Programmeren c 
- Real time embedded operating system 

• Afstudeerhandleiding 

• Handleiding voor wbo 

• Verslagen van beroepenveldcommissie  

• Verslagen van programmacommissie 

• Toetsen en wbo’s. 
 
Bestudeerde eindwerken: 
 
Dirksen heeft alle afstudeerwerken van de studenten die afgestudeerd zijn van af 2010 beschikbaar gesteld. Het 
betrof de volgende studenten: 
231302 
233495 
227099 
205479 
227314 
210107 
249403 
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Bijlage 7 Onafhankelijkheidsverklaringen 
 
 

 








