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1 Samenvattend advies 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ontving op 30 januari 2019 een aanvraag voor 

een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor de opleiding hbo-bachelor Omgevingskunde van de Avans Ho-

geschool B.V. NVAO heeft daarop een panel van experts gevraagd om alle aangeleverde informatie te 

bestuderen, het programma met de afgevaardigden van de instelling en opleiding tijdens een locatiebe-

zoek te bespreken en een concluderend oordeel uit te spreken over de kwaliteit van de nieuwe oplei-

ding. 

 

Onderstaande overwegingen hebben een belangrijke rol gespeeld in de uiteindelijke beoordeling van 

het programma door het panel.  

 

Standaard 1 

Op basis van documenten en gesprekken met de verschillende betrokkenen blijkt dat de opleiding voor-

ziet in een belangrijke behoefte vanuit het werkveld. De opleiding heeft een eigen beroeps- en compe-

tentieprofiel ontwikkeld, in gezamenlijkheid met het werkveld. Het werkveld heeft de beoogde eind-

kwalificaties, waarin onderzoek is verwerkt, gevalideerd. De opleiding heeft een duidelijk hbo-profiel, 

wat mede tot uiting komt in de eindkwalificaties. Conclusie: voldoet 

 

Standaard 2 

Het panel oordeelt dat het evident is dat de BOk deelnemers opleidt voor een functie waar een grote 

behoefte aan bestaat. Daarentegen constateert het panel ook dat de opleiding, hoewel vanuit een expli-

ciete vraag door het werkveld gesteld, deelnemers opleidt voor een (omgevings)wet die nog niet van 

kracht is. Het bewaken van de actualiteit van het beroeps- en competentieprofiel, op basis van de ver-

anderingen in de toekomstige Omgevingswet, is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Het panel con-

stateert tevens dat de inhoud van de opleiding op dit moment nog onvoldoende is ingericht op de toe-

komstige invulling van de Omgevingswet. Het panel adviseert de opleiding dan ook om een lange ter-

mijnvisie te ontwikkelen omtrent de oriëntatie van de opleiding, waarmee een duurzaam programma 

tot stand kan worden gebracht. Het panel adviseert de opleiding om in het programma meer nadruk te 

leggen op de competentieontwikkeling van de deelnemers. Hiermee stelt de opleiding de toekomstige 

afgestudeerden in staat om de functie op een generalistische manier uit te voeren, maar ook om de cul-

tuuromslag te begeleiden binnen organisaties die belast zijn met de beleidsontwikkeling en uitvoering 

van de Omgevingswet (waaronder de omgevingsdiensten). Conclusie: Voldoet ten dele 

 

Standaard 3 

De opleiding heeft de leerresultaten op een adequate manier vertaald naar leerdoelen en beroepspro-

ducten, inclusief kwantificeerbare beoordelingscriteria. Het panel spreekt haar waardering uit over jaar 

2, die een brede basis biedt en waarbij de opbouw logisch en navolgbaar is. Leerjaar 2 is met name 

voorbereidend van aard; vanaf leerjaar 3 zal het programma meer in het teken staan van de Omgevings-

wet. De praktijkgerichtheid van de opleiding is evident. Conclusie: voldoet 

 

Standaard 4 

De praktijkgerichte onderwijsvisie past bij een hedendaagse deeltijdopleiding en bij het toekomstige ex-

periment leeruitkomsten. De opleiding stimuleert dat de deelnemers hun leeractiviteiten kunnen kop-

pelen (via beroepsproducten) aan de werkzaamheden van een omgevingsadviseur. Daarentegen consta-

teert het panel dat de onderwijskundige visie van de opleiding nog verder uitgewerkt dient te worden in 

de opleiding. Dit geldt met name voor verdere implementatie van het concept werkleren. Het panel 

constateert eveneens dat de studielast en de aansluiting opleiding-werkplek aandachtspunten zijn. De 

opleiding heeft deze aandachtspunten echter goed in het vizier. Conclusie: Voldoet 
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Standaard 5 

Aan hand van de gesprekken die het panel heeft gevoerd, stelt ze vast dat het werkplekleren nog onvol-

doende is geborgd binnen de opleiding (en bij de diverse organisaties). Het panel adviseert de opleiding, 

zeker in het geval van een verkorte opleiding van drie jaar, om op dit punt meer draagvlak te genereren 

bij de werkgevers van de deelnemers. Het panel is van oordeel dat het toelatingsbeleid van de opleiding 

op een kritische wijze wordt uitgevoerd. Aandachtspunten zijn de instroomeisen en vrijstellingen. Het 

panel adviseert de opleiding om de criteria van de vrijstelling van leerjaar 1 transparanter en eenduidi-

ger te maken. Daarnaast is de onafhankelijkheid bij de screening van nieuwe kandidaten door de oplei-

dingsmanager een aandachtspunt. Een derde aandachtspunt betreft de inhoud van leerjaar 1. Het panel 

adviseert de opleiding tot slot om kritisch te kijken naar eventuele overlap in het programma tussen 

leerjaar 1 en 2. Conclusie: Voldoet ten dele 

 

Standaard 6 

Het docententeam bezit voldoende inhoudelijke expertise en praktijkervaring. Het panel oordeelt posi-

tief over de aanpak tot kennisdeling, waaronder het samen ontwikkelen van modulewijzers. De organi-

satie van de teambijeenkomsten blijft een aandachtspunt, mede gezien het grote aantal freelance-do-

centen. Het panel waardeert daarentegen de acties van de opleiding om de gezamenlijkheid binnen de 

opleiding verder te verstevigen, wat een positieve impact zal hebben op het team. Conclusie: Voldoet 

 

Standaard 7 

Het panel oordeelt dat de huisvesting van de opleiding zodanig is ingericht, dat deze het gekozen onder-

wijsconcept afdoende faciliteert. Conclusie: Voldoet 

 

Standaard 8 

De studentgerichtheid van de betrokkenen binnen de opleiding komt duidelijk naar voren. De opleiding 

heeft voldoende aandacht voor studiebegeleiding, waaronder tijd en ruimte voor persoonlijk contact. 

Een aandachtspunt betreft de studielast en/of studievoortgang, namelijk de mogelijkheid waarin de af-

ronding van deze deeltijdopleiding in drie jaar (nominaal gezien) haalbaar is. Conclusie: Voldoet 

 

Standaard 9 

De examencommissie is geïnstalleerd, maar heeft reeds een proactieve rol binnen de opleiding. Binnen 

de kwaliteitszorg vertonen de betrokkenen een voldoende kwaliteitsbewuste houding. Het panel is posi-

tief over de acties van de opleiding om diverse formele en informele overleg- en evaluatiemomenten 

(structureel) in te plannen en eventuele verbeterpunten actief aan te pakken. Wel plaatst het panel een 

kanttekening bij de vraag of de kwaliteitszorg niet te afhankelijk is van de opleidingsmanager. Conclusie: 

Voldoet 

 

Standaard 10 

De opleiding is volgens het panel op een goede manier bezig om de toetsing verder te ontwikkelen en te 

verbeteren. Voor de toetsing hanteert de opleiding diverse praktijkgerichte beroepsproducten om de 

kennis en vaardigheden van de deelnemers te toetsen. Het toetsen van kennis zit voldoende in de toet-

sing verweven. De opleiding onderneemt voldoende actie om de toetsen, in samenwerking met de exa-

mencommissie, te evalueren met de examinatoren en deelnemers. Aandachtspunten worden opgepakt. 

Conclusie: Voldoet 

 

Het panel komt tot een eindoordeel positief onder voorwaarden ten aanzien van de kwaliteit van de 

nieuwe post initiële opleiding hbo-bachelor Omgevingskunde van de Avans Hogeschool B.V. en advi-

seert de NVAO om overeenkomstig te besluiten. 

 

Den Haag, 10 september 2019 

Namens het panel ter beoordeling van de uitgebreide Toets nieuwe opleiding 

hbo-bachelor Omgevingskunde van de Avans Hogeschool B.V., 

 

Dr. Elles Bulder Jacob Hiemstra MSc. 

(voorzitter)  (secretaris) 
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2 Introductie 

2.1 Werkwijze panel 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ontving op 30 januari 2019 een aanvraag voor 

een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor de opleiding hbo-bachelor Omgevingskunde van de Avans Ho-

geschool B.V. Het succesvol doorlopen van een TNO-procedure is een voorwaarde om als opleiding door 

de NVAO te worden erkend. Met het keurmerk van de NVAO mogen opleidingen de bij de opleiding be-

horende wettelijk beschermde getuigschriften of diploma’s afgeven.  

 

De procedure voor een nieuwe opleiding is iets anders dan de procedure die wordt gevolgd voor oplei-

dingen die al zijn geaccrediteerd. Een TNO is in feite een planbeoordeling. Na de erkenning van de 

nieuwe opleiding zal de opleiding vallen onder de reguliere accreditatieprocedure. 

 

Om de nieuwe opleiding te beoordelen, heeft de NVAO een panel van experts vastgesteld met de vol-

gende samenstelling: 

- Voorzitter: Dr. Elles Bulder, Lector Leefomgeving in Transitie aan de Hanzehogeschool Groningen; 

Leden:  

- Ing. Joep van der Helm, hogeschooldocent opleiding Milieukunde aan de HAS Hogeschool Den Bosch; 

- mr. Henriëtte Graveland MA, projectleider implementatie Omgevingswet/juridisch medewerker Toe-

zicht & Handhaving binnen het Waterschap Aa en Maas; 

- Student-lid: Veerle Jansen, student Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen. 

 

Het panel werd bijgestaan door Otto Schrofer, beleidsmedewerker NVAO, als procescoördinator en 

door Jacob Hiemstra MSc, eigenaar van Sakura L&D als secretaris. 

 

Bij de toetsing heeft het panel het Beoordelingskader voor de uitgebreide Toets nieuwe opleiding van 

de NVAO in acht genomen. 

 

Het panel heeft zich aan de hand van de door de opleiding verstrekte documenten op de beoordeling 

voorbereid. Op 18 juni 2019 is het panel bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste be-

vindingen van het panel besproken en nadere vragen geformuleerd voor het locatiebezoek. 

 

Op 19 juni heeft het panel een locatiebezoek afgelegd. Tijdens dit bezoek is het panel in verschillende 

gespreksrondes van nadere informatie voorzien en zijn de vraagpunten aan de orde gesteld en in discus-

sie gebracht. Het programma van het locatiebezoek is toegevoegd in bijlage 2. Na afloop van de ge-

sprekken heeft het panel het geheel van bevindingen en overwegingen onderling besproken en vertaald 

naar voorlopige conclusies. Aan het eind van het bezoek heeft de panelvoorzitter die conclusies monde-

ling teruggekoppeld naar de opleiding. Op basis van de bevindingen, overwegingen en conclusies heeft 

de secretaris een conceptadvies opgesteld dat aan de panelleden is voorgelegd. Vervolgens heeft het 

panel dit concept van commentaar voorzien, waarna het conceptrapport is vastgesteld door de voorzit-

ter. Het adviesrapport is op 10 september 2019 aan de opleiding voorgelegd ter controle op feitelijke 

onjuistheden. De opleiding heeft op 15 oktober 2019 gereageerd op het adviesrapport. Dit heeft niet 

geleid tot aanpassingen, waarna het definitieve rapport is vastgesteld door de voorzitter. Het panel 

heeft dit advies in volledige onafhankelijkheid opgesteld en op 6 januari 2020 aan de NVAO aangebo-

den. 
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2.2 Leeswijzer 

Her eerste hoofdstuk van dit rapport is het samenvattend advies en het huidige hoofdstuk is de intro-

ductie. Het derde hoofdstuk heeft een omschrijving van het programma waaronder de positionering van 

de opleiding binnen de instelling en binnen het hoger onderwijsbestel in Nederland. Het panel geeft zijn 

bevindingen, overwegingen en conclusies weer in hoofdstuk 4 aan de hand van de onderwerpen en 

standaarden uit het relevante kader. 

 

De bevindingen zijn de objectieve feiten zoals waargenomen door het panel in de aangeleverde docu-

mentatie en gedurende het locatiebezoek. De overwegingen bevatten de oordelen, meningen en ziens-

wijzen van het panel en de mate waarop deze effect hebben op het uiteindelijke oordeel van het panel 

op de standaard. Op basis van de overwegingen wordt ook een algemeen eindoordeel uitgesproken.  

 

Tot slot wordt in een tabel schematisch weergegeven wat de oordelen zijn per standaard. 
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3 Beschrijving van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Instelling : Avans Hogeschool B.V. 

Opleiding :  hbo-bachelor Omgevingskunde 

Variant(en) : deeltijd 

Graad : Bachelor of Science 

Afstudeerrichtingen : n.v.t 

Locatie(s) : Aanvankelijk Breda en vervolgens afhankelijk van de vraag vanuit de markt 

Studieomvang (EC) :  240 

CROHO-onderdeel :  sectoroverstijgend 

 

3.2 Profiel instelling 

Avans+ biedt negen NVAO-geaccrediteerde hbo-masteropleidingen aan, in de sectoren bedrijfskunde, 

onderwijs, gezondheidzorg en techniek. Ook beschikt Avans⁺ over een drietal NVAO-geaccrediteerde 

hbo-bacheloropleidingen. Deze bevinden zich in de sectoren bedrijfskunde, gezondheidszorg en cul-

tuur.  

 

Avans+ ontwikkelt en exploiteert deze hbo- bachelors vanuit het idee dat deze voor deelnemers een 

toegevoegde waarde moeten hebben in hun praktisch functioneren en hun carrièreontwikkeling. De 

theoretische verdieping in de opleidingen is altijd dienstbaar aan de slogan van Avans+, namelijk ‘im-

proving professionals’. De bachelors voorzien in een behoefte van een specifieke doelgroep: professio-

nals met een relevante afgeronde vooropleiding die vaak al werkzaam zijn in de functie of rol waar-

voor de betreffende bachelor opleidt en die – op een praktijkgerichte en op de persoon afgestemde 

manier – theoretische verdieping zoeken en/of een diploma met een civiel effect willen behalen. Deze 

professionals hebben toegevoegde waarde voor organisaties, omdat zij hun inhoudelijke expertise we-

ten te koppelen aan (toekomstige) doelstellingen van de organisatie en aan die van hun klanten of op-

drachtgevers. 

 

3.3 Profiel Opleiding 

Avans⁺ kiest ervoor de BOk in haar portfolio op te nemen, omdat zij heeft geconstateerd dat er vanuit 

het werkveld behoefte is aan veelzijdige en integraal opgeleide omgevingsadviseurs. Het speelveld 

omtrent vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) aangaande de fysieke leefomgeving, is aan ver-

andering onderhevig. Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking (Rijksoverheid.nl); 

een wet waarin vele ‘oude’ wetten, uitvoeringsbesluiten en regelingen ten aanzien van bijvoorbeeld 

bouwen, milieu, waterbeheer en ruimtelijke ordening worden geïntegreerd en geüniformeerd. Tech-

nische en technologische ontwikkelingen, digitalisering, toenemende aandacht voor duurzaamheid en 

vergrijzing (onder overheidspersoneel) zijn belangrijke thema’s die het vakgebied beïnvloeden. Ook is 

er sprake van een integrale aanpak van omgevingsvraagstukken en een verschuiving van de rol van 

repressieve handhaver/toezichthouder naar de rol van proactieve adviseur. 

 

Avans⁺ heeft met de BOk een unieke opleiding gecreëerd; geen enkele andere Nederlandse of Euro-

pese (onderwijs)instelling beschikt over een volwaardige bacheloropleiding waarin - vanuit de omge-

vingsvisie en met een integrale en sectoroverstijgende aanpak- omgevingsprogramma’s, omgevings-

plannen en bijbehorende vergunning, handhaving en toezicht worden belicht. 

 

Het volledige programma van de BOk bestaat uit vier leerjaren met een gezamenlijke nominale door-

looptijd van vier jaar en een totale studiebelasting van 240 European Credits. Avans⁺ kiest er bewust 

voor leerjaar 1 niet aan te bieden en een verkorte opleiding van drie jaar te ontwikkelen en exploite-

ren. De BOk van Avans⁺ is om deze reden uitsluitend bedoeld voor deelnemers die, als gevolg van 

toekenning van vrijstellingen, vanaf leerjaar 2 kunnen instromen. Avans⁺ onderscheidt zich daarnaast 

door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de werkende professional. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
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Concrete voorbeelden hiervan zijn, naast de keuze voor de driejarige deeltijdopleiding, het werken 

met toetsen uitsluitend in de vorm van beroepsproducten en het gebruik van een online sociaal leer-

platform voor de leerlijn Persoonlijk Leiderschap. Tot slot kenmerkt de BOk van Avans⁺ zich door de 

mogelijkheid om, naast de open inschrijving, de opleiding uit te voeren als in- company-  of maat-

werkvariant. 
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4 Beoordeling per standaard 

In dit hoofdstuk wordt de evaluatie door het panel van de standaarden omschreven. Bij elke standaard 

geeft het panel zijn bevindingen, overwegingen en oordeel weer. De beoordeling is gebaseerd op de 

standaarden en criteria zoals beschreven in het Beoordelingskader voor de uitgebreide Toets nieuwe 

opleiding van de NVAO (stcrt. 2019, nr 3198). De beoordeling komt tot stand op basis van een discus-

sie met ‘peers’ over de inhoud en kwaliteit van de opleiding. 

 

Over de standaarden geeft een visitatiepanel een gemotiveerd oordeel op een driepuntschaal: voldoet, 

voldoet ten dele of voldoet niet. Vervolgens geeft het panel een gemotiveerd eindoordeel over de kwali-

teit van de opleiding, ook op een driepuntschaal: positief, positief onder voorwaarden, of negatief. 

 

4.1 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. 

 

Bevindingen 
In haar beroeps- en competentieprofiel beschrijft de bacheloropleiding Omgevingskunde (BOk) van 

Avans⁺ dat het speelveld omtrent vergunningen, toezicht en handhaving aan ingrijpende veranderin-

gen onderhevig is. Met de komst van de Omgevingswet in 2021 verandert de rol van de professional, 

met de nadruk op een integrale, regisserende en adviserende manier van werken. In juli 2016 is 

Avans⁺ benaderd door Omgevingsdienst NL (ODNL) met het voorstel om gezamenlijk een Bache-

loropleiding Omgevingskunde (BOk) te ontwikkelen voor nieuwe en ervaren professionals in -onder 

andere- het werkveld vergunningen, toezicht en handhaving (VTH).   

 

Het ontwikkeltraject van de opleiding is vanaf november 2016 gestart met een bijeenkomst, waarbij 

diverse vertegenwoordigers uit het werkveld aanwezig waren. Hierbij hebben de beoogde docenten 

van de opleiding samen met het werkveld gebrainstormd over de definitie van het beroep ‘omge-

vingsadviseur’ en de daarvoor benodigde competenties. Ook zijn kritische beroepssituaties en span-

ningsvelden in kaart gebracht. De bijeenkomst heeft geleid tot een beroeps- en competentieprofiel, 

waarin de opleiding de trends en ontwikkelingen in het vakgebied van de omgevingsadviseur heeft 

beschreven.  

 

In 2018 heeft Avans⁺ het initiatief genomen tot de oprichting van een kring van werkvelddeskundigen 

rondom de BOk: de Werkveld Adviesraad (WAR). De WAR is doelgericht samengesteld: de leden bekle-

den diverse functies, zoals (senior) adviseur/consultant, teamleider, programmamanager en kennisma-

nager. Het panel heeft met de WAR gesproken over de nieuwe rol van professionals binnen het werk-

veld van VTH. Uit deze gesprekken blijkt dat de door de opleiding geschetste vraag naar omgevingsadvi-

seurs met de veranderende rol evident is. Vertegenwoordigers van het werkveld geven ook aan dat er 

sprake is van een grote wederzijdse betrokkenheid met Avans⁺ om de opleiding tot een succes te ma-

ken.  

 

In het beroeps- en opleidingsprofiel heeft de opleiding diverse taken, rollen en competenties van de om-

gevingsadviseur vertaald naar zes eindkwalificaties. Het profiel beschrijft eveneens (aan de hand van de 

Dublin Descriptoren) het eindniveau van de opleiding, in termen van kennis, inzicht, vaardigheden en 

gedragsaspecten. Wat betreft het niveau van de opleiding, sluit de opleiding op het gebied van onder-

zoek aan bij de visie van Avans⁺. Het beroeps- en opleidingsprofiel is afgestemd met het werkveld, met 

de beoogde lector en met de beoogde (kern)docenten van de opleiding. Uit het gesprek met de WAR 

blijkt dat de opleiding haar beroeps- en opleidingsprofiel jaarlijks zal herzien.  

 

Overwegingen  

Het panel constateert op basis van documenten en gesprekken met de verschillende betrokkenen dat 

https://www.omgevingsdienst.nl/home/default.aspx
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de opleiding voorziet in een belangrijke behoefte vanuit het werkveld. Het panel complimenteert de op-

leiding met de ontwikkeling van een eigen beroeps- en competentieprofiel. De praktijkgerichte BOk 

komt tegemoet aan het afleveren van veelzijdige adviseurs, die zowel inhoudelijk en procedureel goed 

op de hoogte zijn van de toekomstige Omgevingswet. De opleiding heeft een duidelijk HBO-profiel, wat 

mede tot uiting komt in de eindkwalificaties. Wel adviseert het panel om te onderzoeken in welke mate 

de opleiding in de (nabije) toekomst geschikt is voor een bredere doelgroep dan alleen adviseurs die 

werken bij de diverse omgevingsdiensten.  

 

De zes eindkwalificaties zijn voldoende specifiek en sluiten inhoudelijk goed aan op de eisen van het be-

roep en zijn mede aan de hand van internationale kaders tot stand gebracht. Hoewel het internationaal 

perspectief van de opleiding terugkomt in de eindkwalificaties, adviseert het panel de opleiding om dit 

verder te verkennen en te concretiseren. Het werkveld heeft de beoogde eindkwalificaties, waarin on-

derzoek is verwerkt, gevalideerd. Het panel waardeert de inspanningen die Avans⁺ heeft gedaan om de 

opleiding in gezamenlijkheid met het werkveld te ontwikkelen. Met genoegen heeft het panel kennis 

gemaakt met de WAR, waarvan de leden een grote betrokkenheid tonen bij het (verder) ontwikkelen 

van de opleiding. Het panel adviseert de WAR om de zoektocht naar een afgevaardigde vanuit de water-

schappen voort te zetten, om daarmee een nog betere afspiegeling van het beroepenveld te bewerk-

stelligen.  

 

Conclusie: Voldoet 

 

4.2 Programma 

4.2.1 Oriëntatie 

Standaard 2: Het programma maakt het mogelijk om passende (professionele of academische) onder-

zoeks- en beroepsvaardigheden te realiseren. 

 
Bevindingen 

De Omgevingswet brengt in de nabije toekomst een verschuiving met zich mee voor de uitvoe-

ring van de functie van omgevingsadviseur: van een meer specialistische invulling van de functie 

naar een meer generalistische invulling. Het werkveld heeft behoefte aan empathische adviseurs 

met een behoorlijke bagage aan bestuurlijke sensitiviteit. De gesprekken met de WAR en de 

kerndocenten bevestigen (het beeld van het panel) dat deze nieuwe manier van werken speci-

fieke competenties vereist, waaronder adviesvaardigheden en bestuurlijke sensitiviteit.  

 

Om zorg te dragen dat het programma aansluit bij deze actuele ontwikkelingen, overlegt de 

WAR twee- tot driemaal per jaar met de opleiding, waarvan minimaal eenmaal per jaar in aan-

wezigheid van de lector. Op het gebied van onderzoek heeft Avans⁺ een visie geformuleerd, 

waaronder het aanleren van academische vaardigheden en beroepsgerichte competenties. Wat 

betreft het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, leidt Avans⁺ professionals op die:  

- praktijkgericht onderzoek doen voor opdrachtgevers en daarmee oplossingen bieden voor 

(organisatie)vraagstukken; 

- actief verbinding maken met de laatste theoretische inzichten vanuit het vakgebied en van-

uit wetenschappelijke bronnen; 

- bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie; 

- de eigen praktijk onder de loep durven te nemen; 

- integer handelen op basis van uit onderzoek verkregen kennis in complexe situaties; 

- gericht vormgeven aan de eigen ontwikkeling als praktijkgericht onderzoeker. 

Om bovenstaande in de praktijk te brengen, omvat de BOk (zoals alle opleidingen van Avans⁺) een on-

dersteunende doorlopende leerlijn Methoden en Technieken van Onderzoek (MTO). In deze leerlijn ko-

men de deelnemers in aanraking met diverse onderzoeksvaardigheden, waaronder probleemanalyse, 



12 Toets nieuwe opleiding Avans Hogeschool B.V.  19 juni 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

 

het opstellen van onderzoeksvragen en verschillende methoden van onderzoek. Door de leerlijn MTO te 

combineren met vakinhoudelijke vraagstukken, worden deelnemers (in lijn met de visie van Avans⁺) nog 

beter voor hun vakgebied opgeleid. De opleiding heeft een lector aangesteld, die is benoemd op basis 

van zijn diepgaande expertise van het vakgebied. Ook is de lector het inhoudelijke en wetenschappelijke 

‘geweten’, waarmee hij functioneert als niveaubewaker van de opleiding. 

 

De leerlijn MTO is verbonden met de leerlijn Persoonlijk Leiderschap (PL). Binnen deze leerlijn leert de 

deelnemer onder andere een breed gedragsrepertoire toe te passen, maar ook te reflecteren op zijn 

handelen. De door Avans⁺ opgeleide professional kenmerkt zich daarbij door een leergierige, onderzoe-

kende houding en het streven naar continue ontwikkeling van zichzelf en de organisatie. Deze visie is 

vertaald in een PL-leerlijn die uit drie domeinen bestaat: professionele identiteit, effectiviteit en ontwik-

kelkracht.  

 

Kenmerkend voor de oriëntatie van de opleiding is de interactie met de beroepspraktijk, door studenten 

beroepsproducten te laten ontwikkelen binnen een organisatie. Deze beroepsproducten vormen een 

vast onderdeel van iedere modules binnen de BOk (zie Standaard 10).  

 

Overwegingen 

Wat betreft het aanleren van academische vaardigheden, waardeert het panel de betrokkenheid van de 

lector bij de opleiding. Deze onlangs aangenomen lector is zich bewust van de belangrijke (coördine-

rende) rol die hij heeft in het verbinden van onderzoek aan de inhoudelijke thematiek binnen de oplei-

ding. Het panel heeft er vertrouwen in dat de lector deze rol in de nabije toekomst op een adequate 

wijze invult.  

 

Het panel constateert dat de opleiding continu in gesprek is met vertegenwoordigers vanuit het werk-

veld over de oriëntatie van de opleiding. Het panel waardeert daarbij de inspanningen van zowel de op-

leiding en de WAR. Enthousiast is het panel ook over het praktijkgerichte karakter van de BOk: de oplei-

ding probeert door middel van ‘werkend leren’ zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beroepspraktijk 

van de deelnemers (zie ook Standaard 8). Uit gesprekken met de deelnemers blijkt eveneens dat ze te-

vreden zijn over de (toekomstige) oriëntatie van de opleiding. 

 

Het panel is van oordeel dat het evident is dat de BOk deelnemers opleidt voor een functie waar een 

grote behoefte aan bestaat. Daarentegen constateert het panel ook dat de opleiding, hoewel vanuit een 

expliciete vraag door het werkveld gesteld, deelnemers opleidt voor een rol in de context van een (om-

gevings)wet die nog niet van kracht is. Het bewaken van de actualiteit van het beroeps- en competentie-

profiel, op basis van de veranderingen in de toekomstige Omgevingswet, is en blijft dan ook een belang-

rijk aandachtspunt. Het panel is positief over de wijze waarop de opleiding en de WAR hier gezamenlijk 

invulling aan geven, door het profiel minimaal jaarlijks te herzien en waar nodig inhoudelijk bij te sturen. 

De BOk is toegevoegd aan de CROHO ‘techniek’. Het panel begrijpt deze keuze, maar vraagt zich gezien 

de inhoudelijke oriëntatie af of de opleiding niet beter past in de categorie ‘sector-overstijgend’. Het pa-

nel constateert dat er geen sprake is van een curriculum dat primair gericht is op techniek en adviseert 

Avans+ dan ook om de opleiding toe te voegen aan de CROHO categorie sectoroverstijgend. 

 

Het panel constateert dat de inhoud van de opleiding zich met name richt op de huidige inhoudelijke 

wet- en regelgeving van de Omgevingswet en op dit moment nog onvoldoende is ingericht op de toe-

komstige invulling. Het panel adviseert de opleiding dan ook om een lange termijnvisie te ontwikkelen 

omtrent de oriëntatie van de opleiding, waarmee een duurzaam programma tot stand kan worden ge-

bracht. Ook leeft de vraag, naar aanleiding van de gesprekken die het panel heeft gevoerd, in welke 

mate de huidige groep deelnemers adequaat worden toegerust voor hun toekomstige (generalistische) 

rol. Het panel adviseert de opleiding om in het programma meer nadruk te leggen op de competentie-

ontwikkeling van de deelnemers, waaronder het leren van ‘emphatische’ vaardigheden, zoals advies-

vaardigheden en (bestuurlijke) sensitiviteit richting bewoners. Met deze competenties stelt de opleiding 

de toekomstige afgestudeerden ook in staat om de functie op een generalistische manier uit te voeren, 

maar ook om de cultuuromslag te begeleiden binnen organisaties die belast zijn met de beleidsontwik-

keling en uitvoering van de Omgevingswet (waaronder de omgevingsdiensten). Ook de deelnemers ad-

viseren de opleiding, in lijn met de zelfevaluatie van de opleiding, om minder nadruk te leggen op inhou-

delijke aspecten en meer op het gebied van adviesvaardigheden en performanceverbetering op tactisch 

niveau. Hoewel het onderwerp ‘adviseren’ expliciet aan bod komt in het derde leerjaar van de opleiding, 
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adviseert het panel om aspecten van adviesvaardigheden (ook reeds in het tweede jaar) een nadrukke-

lijker plek te geven in het curriculum. Het panel constateert daarbij dat de docenten dit als een (grote) 

uitdaging zien en adviseert de opleiding dan ook om hier professionalisering aan te koppelen.   

 

Het panel constateert dat onderzoeksgerichte vaardigheden voldoende in de eindkwalificaties zijn ver-

werkt. Ook is het panel positief over het gebruik van beroepsproducten in relatie tot onderzoek. Het pa-

nel constateert, mede op basis van de gesprekken met de lector en de deelnemers, dat de niveauop-

bouw en toepassing van de verschillende onderzoeksvaardigheden in de beroepsproducten aandacht 

verdient. Hoewel de theorie van methoden en technieken uitgebreid aan bod komt in de leerlijn MTO, 

lijkt de toepassing ervan binnen de beroepsproducten niet altijd concreet genoeg en voldoende passend 

bij het type beroepsproduct. Het panel adviseert de opleiding om de integraliteit en samenhang binnen 

en tussen de verschillende beroepsproducten verder te verstevigen. Het panel adviseert de opleiding tot 

slot om de positionering en borging van de diverse onderzoeksvaardigheden, waaronder het uitvoeren 

van multidisciplinair onderzoek in complexe situaties, nog meer te expliciteren in het curriculum. 

 

Conclusie: Voldoet ten dele 

Op basis van bovenstaande komt het panel tot het oordeel voldoet ten dele op deze standaard. Het im-

plementeren van een aantal aanpassingen is voorwaardelijk voor het geven van een positief oordeel. 

Deze aanpassingen staan beschreven in paragraaf 4.12. 

4.2.2 Inhoud 

Standaard 3: De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde leerresulta-

ten te bereiken.  

 

Bevindingen 

De opleiding heeft op basis van het beroeps-en opleidingsprofiel zes eindkwalificaties geformuleerd. Er 

is een verkort, driejarig opleidingsprogramma ontwikkeld. De eindkwalificaties zijn ieder vertaald in vier 

tot zes leerdoelen, die gespreid in de diverse modules en leerlijnen van het programma aan bod komen. 

Aan iedere module zijn beroepsproducten gekoppeld, waarin de leerdoelen verder zijn geconcretiseerd 

tot beoordelingscriteria.  

 

Leerjaar 2 

De deelnemer start met de BOk in leerjaar 2, waarin hij zijn reeds aanwezige basiskennis en  

-vaardigheden verder uitbouwt. In de module Bestuur en fysieke leefomgeving ontwikkelt hij inzicht in 

de rol van omgevingsadviseur en de (eigen) organisatie in de bestuursrechtelijke context. In periode 

twee van leerjaar 2 wordt met de module ‘De Omgevingswet’ volledig ingezet op de ontwikkelingen 

rondom de Omgevingswet.  

 

Leerjaar 3 

In leerjaar 3 wordt ingezoomd op specifieke onderwerpen uit een aantal deskundigheidsgebieden en op 

de Omgevingswet. De beroepsproducten, die vorm krijgen in projecten, nemen toe in complexiteit en 

integraliteit. De leerlijnen MTO en PL zijn ondersteunend en vormen een integraal onderdeel van alle 

modules in dit leerjaar. De ontwikkeling van persoonlijke en professionele kwaliteiten van deelnemers 

krijgt, naast in PL, expliciet aandacht in de modules Adviesvaardigheden en Omgevingsvisie en Omge-

vingsmanagement. 

 

Leerjaar 4 

De inhoud van de opleiding en de leerlijnen PL en MTO komen samen in het afstudeerprogramma. Het 

laatste jaar staat daarmee in het teken van de kwalificatie als omgevingsadviseur. De deelnemer kiest 

een vraagstuk uit de eigen beroepspraktijk en voert methodisch onderzoek uit. Dit betekent dat hij het 

vraagstuk verkent, analyseert en een diagnose stelt. De deelnemer toont aan zijn werkzaamheden als 

omgevingsadviseur methodisch te kunnen uitvoeren, presenteren en verantwoorden. Maar bovenal laat 

hij zien, dat hij als professional een eigen gefundeerde visie op het vakgebied heeft, in staat is effectief 

te handelen, zichzelf en de organisatie te blijven ontwikkelen en hierop te reflecteren. 
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Overwegingen  

Uit de gesprekken van het panel met de opleiding en het werkveld, blijkt dat het programma uitge-

breid is besproken met de WAR, lector, (kern)docenten en de examencommissie. Het panel heeft in-

zage gehad in de diverse modulewijzers van studiejaar 2. Daarbij stelt ze vast dat de opleiding de leer-

resultaten op een adequate manier heeft vertaald naar leerdoelen en beroepsproducten, inclusief 

kwantificeerbare beoordelingscriteria. Het panel spreekt haar waardering uit over jaar 2, dat een 

brede basis biedt en waarbij de opbouw logisch en navolgbaar is. Ook constateert het panel, mede op 

basis van het gesprek met de WAR, dat de opleiding voldoende praktijkgericht is en aansluit op de be-

hoeften van het werkveld.  

 

Wat betreft de inhoud van de opleiding, constateert het panel dat niet alle omgevingsaspecten aan 

bod komen in de opleiding (waaronder water en veiligheid). Het panel heeft alleen inzicht gekregen in 

leerjaar 2 van de verkorte driejarige opleiding, waarbij de leerdoelen uit leerjaar 1 niet zichtbaar wa-

ren. Hoewel de deelnemers tevreden zijn over de opleiding (‘je leert breed kijken naar de Omgevings-

wet’), geven ze aan dat leerjaar 2 met name voorbereidend van aard is en dat vanaf leerjaar 3 het pro-

gramma meer in het teken zal staan van de Omgevingswet. Hoewel het panel haar vertrouwen uit-

spreekt over de ontwikkeling van leerjaren 3 en 4, adviseert ze de opleiding om de inhoud van jaar 1 

en 2 kritisch tegen het licht te houden (zie ook Standaard 5). Dit geldt met name in het geval wanneer 

de contouren van de Omgevingswet verder uitgekristalliseerd zijn. Daarnaast adviseert het panel, van-

wege de nadruk op de empathische adviseur in de opleiding, om meer aandacht te besteden aan ad-

viesvaardigheden en bestuurlijke sensitiviteit in leerjaar 2. De afstemming tussen de verschillende mo-

dules (inclusief beroepsproducten) en de integraliteit van het programma wordt bewaakt door een 

team van kerndocenten in het kerndocentenoverleg. Het panel is positief over deze manier van afstem-

ming (minimaal vier keer per jaar). Het panel waardeert de inzet van de kerndocenten en de oplei-

dingsmanager om de integraliteit van het programma verder te ontwikkelen in de komende teambij-

eenkomsten. 

 

Conclusie: Voldoet 

 

4.2.3 Leeromgeving 

Standaard 4: De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en biedt studenten de mogelijk-

heid om de beoogde leerresultaten te bereiken.  

 
Bevindingen 

De onderwijsvisie van de BOk is afgeleid van de visie op leren van Avans⁺. De opleiding hanteert het 

principe van sociaal constructivisme. Deze theorie gaat ervan uit dat het verwerven van kennis en vaar-

digheden niet zozeer het gevolg is van directe kennisoverdracht door de docent, maar eerder het resul-

taat is van de denk- en handelingsactiviteiten van de deelnemer zelf. Kernbegrippen binnen de opleiding 

zijn exploring professional en reflective professional. Deelnemers leren met name door nieuwe informa-

tie te verbinden aan de kennis en ervaring die ze al bezitten vanuit eerdere opleidingen en hun (huidige) 

werk. Binnen de leeractiviteiten van de BOk wordt gewerkt met een scala aan werkvormen, gebaseerd 

op de cyclus van Kolb. Voorbeelden hiervan zijn studiebijeenkomsten, vaardigheidstrainingen en reflec-

tie/coaching. De BOk hanteert binnen de leerlijn PL het online leerplatform ‘Curatr’, dat bedoeld is voor 

kennisactivering, -verwerving, -deling en –creatie. In de ontwikkeling en implementatie van de leerom-

geving speelt de afdeling HRD een belangrijke rol. 

 

Het programma (verspreid over perioden van 10 weken) biedt zoveel mogelijk een koppeling met de da-

gelijkse werkpraktijk van de deelnemer. De opleiding hanteert daarmee het principe van werkleren, 

waarmee de deelnemers individuele- of groepsopdrachten uitvoeren op de werkplek of op de werkplek 

van een collega-deelnemer. De opdrachten die ze krijgen om aan te werken op de werkplek, sluiten aan 

bij de eindkwalificaties en leerdoelen. De opleiding is zich ervan bewust dat de combinatie van werken 

en studeren forse eisen stelt aan de deelnemers. Dit laatste blijkt ook uit de gesprekken die het panel 

heeft gevoerd met de opleidingsmanager, de kerndocenten en de deelnemers.  
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Overwegingen  

Het panel complimenteert de opleiding met de vormgeving van het programma. Uit de documenten en 

de gesprekken met de verschillende betrokkenen, blijkt dat het onderwijs sterk is verbonden met de 

praktijk. De praktijkgerichte onderwijsvisie past bij een hedendaagse deeltijdopleiding en bij het toe-

komstige experiment leeruitkomsten. De opleiding stimuleert dat de deelnemers hun leeractiviteiten 

kunnen koppelen (via beroepsproducten) aan de werkzaamheden van een omgevingsadviseur. Beroeps-

producten maken dat studenten leren wat ze moeten beheersen om in de toekomst voorbereid te zijn 

in hun nieuwe rol.  

 

Daarentegen constateert het panel dat de onderwijskundige visie van de opleiding nog verder uitge-

werkt dient te worden. Dit geldt met name voor verdere implementatie van het concept werkleren. Het 

panel constateert eveneens dat de studielast en de aansluiting opleiding-werkplek aandachtspunten 

zijn. Op basis van de gesprekken met de opleidingsmanager, de kerndocenten en de deelnemers, stelt 

het panel vast dat de opleiding deze aandachtspunten goed in het vizier heeft. Het panel waardeert de 

verbetermaatregelen die de opleiding(smanager) neemt. Een voorbeeld hiervan is de communicatie/ 

het verwachtingsmanagement richting de werkgevers/bedrijfsbegeleider, waaronder het bespreken van 

de mogelijkheid voor de deelnemers om aan beroepsproducten te kunnen werken op hun werkplek. Het 

panel heeft er vertrouwen in dat de expliciete aandacht voor dit thema positieve consequenties zal heb-

ben voor de studeerbaarheid van de opleiding.  

 

Conclusie: Voldoet 

4.3 Instroom 

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

 

Bevindingen 

 

Instroomeisen en intakeprocedure 

De BOk hanteert, naast de wettelijk gestelde vooropleidingseis, bewust een aantal aanvullende instroo-

meisen. Avans⁺ acht het noodzakelijk dat iedere (aspirant-)deelnemer aan al deze eisen voldoet, om de 

beoogde leerresultaten van de verkorte driejarige opleiding te kunnen realiseren.  

De eisen zijn: 

- Een mbo-diploma op niveau 4 binnen het technische, economische of natuurlijke (groene) 

domein OF een havo/vwo/willekeurig ander mbo-4 diploma met relevante aanvullende cur-

sussen; 

- Aantoonbare werkervaring van tenminste één jaar (met specifiek mbo-diploma) of drie jaar 

(met willekeurige niveau 4 diploma en aanvullende cursussen) in een functie als (beginnend) 

vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, casemanager, projectleider of (beleids)advi-

seur; 

- Aantoonbare mogelijkheden om de organisatie (werkgever) te gebruiken als praktijkoplei-

dingscomponent; 

- Een positief advies op alle onderdelen van de intakeprocedure.  

 

De deelnemers dienen bovenstaande criteria aan te tonen via een gewaarmerkt getuigschrift en/of cer-

tificaten, een actueel en uitgebreid curriculum vitae (inclusief referenties) en een verklaring van de 

werkgever. Deze documenten zijn onderdeel van de intakeprocedure, die onder andere bestaat uit een 

gesprek met opleidingsmanager. Deelnemers die niet aan bovenstaande criteria voldoen, worden niet 

toegelaten tot de opleiding. Als de opleidingsmanager twijfelt over de toelaatbaarheid van een aspi-

rant-deelnemer, is het mogelijk om aanvullende tests af te laten nemen door een intake-assessor. 

 

Deelnemers worden er bij de intake door de opleidingsmanager op gewezen dat de opleiding een aan-

zienlijk deel van de vrije tijd in beslag neemt en dat, naast de deelnemer, ook de privé- en werkomge-

ving zich terdege bewust moet zijn van de studielast. Dit blijkt ook uit de gesprekken die het panel 

heeft gevoerd met de opleidingsmanager en de deelnemers. 
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Vrijstellingen 

De BOk kent één generieke vrijstelling, namelijk het volledige leerjaar 1 (60 EC). De criteria die leiden tot 

vrijstelling van leerjaar 1 zijn gelijk aan de instroomcriteria voor leerjaar 2, zoals hierboven beschreven. 

Overige vrijstellingsverzoeken zijn per definitie individueel, die conform de procedure van de examen-

commissie worden behandeld (artikel 16 van de OER).  

 

Momenteel neemt Avans⁺ deel aan het project Experimenten Leeruitkomsten. In de nabije toekomst 

verwacht Avans⁺, gebaseerd op de opgedane ervaringen in het experiment, te gaan werken met leeruit-

komsten binnen de BOk. Dit kan mogelijkheden bieden om eerder opgedane ervaringen van deelnemers 

(nog beter) te waarderen en daarmee verkorte of versnelde opleidingsroutes binnen de BOk te bewerk-

stellingen. 

 

Overwegingen  
Zoals eerder beschreven, waardeert het panel het praktijkgerichte karakter van de opleiding. De op-

leiding stimuleert de mogelijkheid om de organisatie te gebruiken als praktijkopleidingscomponent. 

Aan hand van de gesprekken die het panel heeft gevoerd, stelt ze vast dat het werkplekleren nog 

onvoldoende is geborgd binnen de opleiding (en bij de diverse organisaties). Het panel adviseert de 

opleiding nadrukkelijk, zeker in het geval van een verkorte opleiding van drie jaar, om op dit punt 

meer draagvlak te genereren bij de werkgevers van de deelnemers. Het panel waardeert daarbij de 

inspanningen die de opleidingsmanager in de komende periode onderneemt door (proces)afspraken 

te maken met de bedrijfsbegeleiders van de (aspirant)deelnemers. 

 

Het panel is van oordeel dat het toelatingsbeleid van de opleiding op een kritische wijze wordt uitge-

voerd. Uit de gesprekken komt een aantal aandachtspunten naar voren wat betreft de instroomei-

sen en vrijstellingen. Het panel adviseert de opleiding ten eerste om de criteria van de vrijstelling 

van leerjaar 1 transparanter en eenduidiger te maken. Daarbij doet het panel de aanbeveling om de 

criteria te verbinden aan de kwaliteitscriteria van de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handha-

ving. Ook vraagt het panel zich af of het criterium van één jaar werkervaring passend is voor een vrij-

stelling van een studiejaar. Een tweede aandachtspunt betreft de onafhankelijkheid bij de screening 

van nieuwe kandidaten door alleen de opleidingsmanager. Een derde aandachtspunt betreft de in-

houd van leerjaar 1. Op basis van documentanalyse en gesprekken met de deelnemers lijkt een aan-

tal onderdelen dat in het programma van jaar 1 zou passen terug te komen in leerjaar 2. Het panel 

adviseert de opleiding om kritisch te kijken naar eventuele overlap in het programma. Ook adviseert 

het panel om vast te leggen/inzichtelijk te maken welke leerdoelen leerjaar 1 omvatten, waarmee 

meer helderheid ontstaat waar studenten vrijstellingen voor kunnen krijgen. 

 

Conclusie: Voldoet ten dele 

Op basis van bovenstaande komt het panel tot het oordeel voldoet ten dele op deze standaard. Het im-

plementeren van een aantal aanpassingen is voorwaardelijk voor het geven van een positief oordeel. 

Deze aanpassingen staan beschreven in paragraaf 4.12. 

4.4 Personeel 

Standaard 6: Het docententeam is gekwalificeerd voor de inhoudelijke en onderwijskundige realisatie 

van het programma en de omvang ervan is toereikend. 

 
Bevindingen 

De opleidingsmanager heeft het afgelopen jaar veel energie gestoken in het realiseren van een kwalita-

tief en kwantitatief docententeam. Wat betreft het personeel, werkt de BOk met kerndocenten en do-

centen. De kerndocenten vervullen de rol van coördinator, ontwikkelaar en beoordelaar; de docenten 

vervullen uitsluitend de rollen van docent/begeleider en beoordelaar. In het kader van de BOk is het do-

centenbestand van Avans⁺ uitgebreid met -tot op heden- dertien nieuwe (kern)docenten. Alle (kern)do-

centen zijn werkzaam in de praktijk, in functies als consultant, (omgevings)adviseur, jurist, (pro-

gramma)manager, trainer of docent. Negen van de (kern)docenten beschikken over een getuigschrift op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/experimenten-om-deeltijdonderwijs-flexibeler-te-maken/pilots-flexibilisering
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masterniveau; vier hebben een bachelor getuigschrift. Twee (kern)docenten zijn gepromoveerd. Inhou-

delijk hebben zij veelal een (milieu)technische, juridische en/of onderwijskundige opleidingsachter-

grond. De meeste (kern)docenten verrichten bovendien praktijkgericht onderzoek en hebben artikelen 

en boeken gepubliceerd, onder andere gerelateerd aan de Omgevingswet. Daarnaast kent de BOk een 

lector, WAR, examencommissie, onderwijskundig adviseur en opleidingscoördinator die de opleidings-

manager ondersteunen bij het op een goede manier vormgeven, organiseren en uitvoeren van de BOk.  

 

Avans⁺ investeert actief in de deskundigheidsbevordering van haar (kern)docenten. In het najaar van 

2019 gaan de docenten deelnemen aan het certificeringstraject Basis Kwalificatie Examinering (BKE), dat 

wordt verzorgd door onderwijskundig adviseurs van de afdeling HRD. Daarnaast richt de deskundig-

heidsbevordering zich op (digitale) didactiek. Binnen het team is aandacht voor de afstemming tussen 

de (kern)docenten. Dit geldt onder andere voor formele én informele overlegmomenten, waarin kennis-

deling, samenwerking en afstemming centraal staan. Uit de gesprekken die het panel heeft gevoerd met 

de docenten wordt dit bevestigd. 

 

Overwegingen  

Het panel heeft met genoegen kennis gemaakt met het docententeam en waardeert het team wat be-

treft inhoudelijke expertise en praktijkervaring. Het panel is positief over de aanpak tot kennisdeling, 

waaronder het in gezamenlijkheid ontwikkelen van modulewijzers. Ook waardeert het panel de acties 

van de opleiding om de gezamenlijkheid binnen de opleiding verder te verstevigen, wat een positieve 

impact zal hebben op het team. Dit geldt zowel voor verdere professionalisering, de implementatie van 

de onderwijsvisie (werkplekleren), maar ook voor de ontwikkeling van de modules in jaar 3 en 4. De or-

ganisatie van de teambijeenkomsten blijft echter een aandachtspunt, mede gezien het grote aantal 

freelance-docenten. Het panel heeft er vertrouwen in dat de ontwikkeling en verzorging van de oplei-

ding in goede handen is bij deze docenten. 

 

Conclusie: Voldoet  

 

4.5 Voorzieningen 

Standaard 7: De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend voor de realisatie van het pro-

gramma. 

 
Bevindingen 

Avans⁺ maakt voor haar huisvesting zowel gebruik van haar eigen vestiging in Breda, als van externe uit-

voeringslocaties. Momenteel wordt de BOk uitgevoerd bij Oudlaen Vergaderen in Utrecht. Een eventu-

ele andere locatie in Den Bosch moet minimaal gelijkwaardige faciliteiten bieden. Het digitale leerplat-

form Curatr voldoet aan de behoefte.  

 

Het managementteam van Avans⁺ heeft besloten de huidige locatie in Breda uiterlijk in juni 2020 te ver-

laten. Avans⁺ zal in Breda een ander, naar eigen wens in te richten, pand betrekken met modernere 

voorzieningen die nog beter aansluiten bij de vormgeving en uitvoering van opleidingen en de behoef-

ten van de deelnemers.  

 

Overwegingen 

Het panel oordeelt dat de huisvesting van de opleiding zodanig is ingericht, dat deze het gekozen onder-

wijsconcept afdoende faciliteert. Uit de gesprekken blijkt dat de huisvesting aansluit bij de wensen/be-

hoeften van de deelnemers. Het panel constateert daarentegen wel dat de leeromgeving op de werk-

plek nog de nodige aandacht vraagt (zie Standaard 5).   

 

Conclusie: Voldoet 

 

https://www.oudlaen.nl/oudlaen-vergaderen
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4.6 Begeleiding 

Standaard 8: De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten bevorderen de studie-

voortgang en sluiten aan bij de behoefte van studenten.  

 

Bevindingen 

 

Begeleiding  

Binnen de opleiding worden deelnemers intensief en persoonlijk begeleid bij hun ontwikkeling. Zij krij-

gen gedurende de opleiding te maken met verschillende begeleiders. Het eerste contact vindt plaats 

met de opleidingsmanager, die de aspirant-deelnemer van informatie voorziet en het intakegesprek 

houdt. Voor praktische zaken is er de mogelijkheid tot laagdrempelig en persoonlijk contact met de 

opleidingscoördinator. Daarnaast krijgen deelnemers in elke module inhoudelijke begeleiding van één 

of meerdere (kern)docenten. Parallel is er gedurende de hele opleiding een docent voor MTO beschik-

baar en worden deelnemers gecoacht op hun professionele ontwikkeling binnen de leerlijn PL. 

 

Studievoortgang 

De opleiding monitort de studievoortgang van de deelnemers voortdurend. In Blackboard worden toets-

opdrachten opgeslagen en resultaten en/of feedback geregistreerd. In de digitale leeromgeving is alle 

informatie te vinden wat betreft de modules, storyboards en de toetsing. Ook leveren studenten hun 

opdrachten hier digitaal in. 

 

Informatievoorziening 

Op de website en via brochures verstrekt de opleiding informatie aan aspirant-deelnemers. Nadat de 

deelnemer zich heeft ingeschreven, kan deze via Blackboard kennisnemen van alle voor de BOk rele-

vante documenten, zoals het rooster en de OER. Alle modules en de doorlopende leerlijnen MTO en PL 

bevatten modulewijzers en beroepsproducten, die de deelnemer informeren over inhoud, leerdoelen, 

voorbereiding, toetsing en beoordeling. In de kick-off bijeenkomst van de BOk krijgen deelnemers prak-

tische informatie, leren ze Blackboard en Curatr kennen en maken ze kennis met de leermethoden.  

 

Overwegingen  

Het panel waardeert de studentgerichtheid van de betrokkenen binnen de BOk. Het panel oordeelt, 

mede op basis van de gesprekken met de deelnemers, dat er voldoende tijd en ruimte is voor persoon-

lijk contact, dat de studievoortgang voldoende wordt gemonitord en dat de feedback van studenten 

wordt gehoord en opgepakt. Op basis van inzage in de documentatie blijkt dat kerndocenten alle mo-

dule-informatie uiterlijk twee weken voorafgaand aan de volgende periode beschikbaar dienen te stel-

len. Volgens de deelnemers is dit nog een aandachtspunt. Een ander aandachtspunt betreft de studie-

last en/of studievoortgang. Hoewel het panel de studiebelasting qua uren op papier vindt passen bij een 

HBO-opleiding, vraagt ze zich af in hoeverre de afronding van de opleiding in de praktijk realistisch is in 

drie jaar. Veel hangt af van de tijd en ruimte die de studenten krijgen van hun werkgever. Ook dit aan-

dachtspunt ligt op het netvlies van de opleiding (zie standaard 5), onder andere door het te bespreken 

in de intake en door bij de beroepsproducten zoveel mogelijk aan te sluiten op de werksituatie van de 

deelnemers. 

 

Conclusie: Voldoet 

 

4.7 Kwaliteitszorg 

Standaard 9: De opleiding kent een expliciete en breed gedragen kwaliteitszorg, bevordert de kwaliteits-

cultuur en is gericht op ontwikkeling.  

 

Bevindingen 

 
Kwaliteitsbeleid 
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De opleiding hanteert een beleid dat is gebaseerd op de principes van integrale kwaliteitszorg: het 

voortdurend meten, optimaliseren en borgen van de kwaliteit van de opleiding en ondersteunende 

processen. Belangrijke kenmerken van het kwaliteitsbeleid zijn sturing door het managementteam, 

en het gebruik van de PDCA-cyclus. Avans⁺ brede documenten die de opleiding hanteert, zijn het 

Toetskader, het Ontwerp- en ontwikkelkader en de Handreiking Five Steps in de Praktijk.  

 

De opleidingsmanager neemt in de kwaliteitszorgcyclus het initiatief tot formele afstemming tussen 

personen/gremia (uitgezonderd de examencommissie): regelmatige, geplande bijeenkomsten waar-

van notulen en/of actielijsten worden gemaakt. Tijdens een volgend overleg wordt steeds besproken 

welke acties zijn uitgevoerd en wat eventuele vervolgstappen zijn. De betrokkenen leggen hiermee 

verantwoording af aan elkaar en maken afspraken voor verbetering. Daarnaast spelen de deelnemers 

een belangrijke rol in de kwaliteitszorgcyclus. Iedere module wordt schriftelijk geëvalueerd, waarbij 

de evaluatievragen zich richten op de inhoud en het niveau van de module, de docenten, studeer-

baarheid/studielast, beschikbare middelen en materialen en de bijdrage van de opleiding aan de per-

formanceverbetering in de praktijk.  

 

Examencommissie 

Een ander belangrijk gremium voor kwaliteitsborging van de BOk, is de examencommissie (EC). Avans⁺ 

beschikt voor al haar geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen over een onafhankelijke EC. 

Vanuit het in het Toetskader beschreven beleid, is een competentieprofiel voor leden van de EC opge-

steld. De examencommissie van de opleiding bestaat uit een voorzitter en drie commissieleden, waar-

van twee externe en twee interne leden. De interne EC-leden treden ook op als docent en examinator 

binnen de BOk. Op basis van het gesprek met de examencommissie blijkt zij actief betrokken bij de op-

leiding. Naast formele werkzaamheden op het gebied van kwaliteitsborging (onder andere het aanwij-

zen van examinatoren), levert de commissie ook informeel haar bijdrage aan de kwaliteit van de oplei-

ding. Dit betreft onder andere het geven van advies over de competentiematrix, de toetsing en de be-

roepsproducten. Jaarlijks schrijft de examencommissie een verslag aan het instellingsbestuur. 

 

Overwegingen  

Het panel heeft met genoegen kennis gemaakt met de examencommissie en spreekt waardering uit 

voor de uitvoering van haar (wettelijke) taken. Hoewel de examencommissie recent is geïnstalleerd, 

heeft ze reeds een proactieve rol binnen de opleiding. Het panel waardeert eveneens de aanwezigheid 

van een tweetal externe leden binnen de examencommissie. Wat betreft de kwaliteitszorg, vertonen de 

betrokkenen binnen de opleiding volgens het panel een voldoende kwaliteitsbewuste houding. Het pa-

nel is positief over de acties van de opleiding om diverse formele en informele overleg- en evaluatiemo-

menten (structureel) in te plannen en eventuele verbeterpunten actief aan te pakken. Dit laatste is vol-

gens de deelnemers nog een aandachtspunt: de follow-up van de input die zij geven in evaluaties kan 

nog explicieter en duidelijker (terug) gecommuniceerd worden. Het panel is ook te spreken over de 

nauwe betrokkenheid van de opleidingsmanager en de afdeling HRD bij de kwaliteitszorg. De afdeling 

HRD organiseert voldoende scholing voor examinatoren. Wel plaatst het panel een kanttekening bij de 

vraag of de kwaliteitszorg niet te afhankelijk is van de opleidingsmanager. Ze adviseert dan ook om de 

opleidingsmanager in voldoende mate te faciliteren bij het structureren en uitvoeren van de kwaliteits-

zorg. Hoewel alle processen nog niet volledig zijn geïmplementeerd, spreekt het panel haar vertrouwen 

uit dat de betrokkenen in de komende periode in voldoende mate een kwaliteitscultuur tot stand kun-

nen brengen binnen de BOk. 

 

Conclusie: Voldoet 

 

4.8 Toetsing 

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

Het systeem van toetsing binnen de BOk sluit aan bij het Toetskader van Avans⁺. Het kader bij de ont-

wikkeling van de toetsen voor de opleiding is het beroeps- en opleidingsprofiel en de daaruit voortgeko-

men matrix (met een overzicht van de eindkwalificaties, leerdoelen en toetsprogramma). De opleiding 

maakt, naast deze matrix, gebruik van een aantal documenten in het borgen van de toetskwaliteit: een 

format voor de beschrijving van een beroepsproduct, toetsmatrijzen en beoordelingsformulieren. De 

toetsing van de BOk bouwt op in termen van niveau en complexiteit: in de loop van het programma 

worden leerdoelen op een steeds hoger niveau getoetst, komen meer leerdoelen samen in één toets en 

worden de opdrachten complexer. De matrix is leidend voor de examinator in de ontwikkeling van be-

roepsproducten, waaronder het niveau van de toets, het type toets en de leerdoelen die worden ge-

toetst. Het systeem van toetsing is ontwikkeld met behulp van de onderwijskundige ondersteuning van-

uit de afdeling HRD.  

 

In de BOk is ervoor gekozen de beroepsproducten van leerjaar 2 en 3 te laten beoordelen door één 

(BKE-gecertificeerde) examinator. Omdat in de meeste beroepsproducten de vakinhoud, MTO en PL sa-

menkomen, streeft de opleiding ernaar om de leerdoelen die horen bij MTO of PL te laten beoordelen 

door de desbetreffende docenten. De deelnemers hebben inmiddels ook feedback gegeven op de be-

roepsproducten van de eerste modules. Zij gaven aan dat het werken met beroepsproducten past bij 

het vakgebied en de wijze waarop in de BOk wordt gewerkt en geleerd. 

 

Overwegingen  

Het panel is positief over de opzet van de toetsing van de opleiding. De BOk hanteert praktijkgerichte 

beroepsproducten om de kennis en vaardigheden van de deelnemers te toetsen. Het toetsen van kennis 

zit volgens het panel voldoende in de toetsing verweven. Het panel oordeelt dat de opleidingsmanager 

zijn taken op een adequate wijze vervult, wat betreft het borgen van de kwaliteit van het toetspro-

gramma. Het panel waardeert eveneens de deskundigheidsbevordering die de opleiding op korte ter-

mijn inzet (in samenwerking met de afdeling HRD), op het gebied van BKE/SKE voor de examinatoren en 

examencommissieleden.  

 

Het panel constateert dat de opleiding actie onderneemt om de toetsen, in samenwerking met de exa-

mencommissie, te evalueren met de examinatoren en deelnemers. Het panel heeft eveneens geconsta-

teerd dat de door de examencommissie gesignaleerde aandachtspunten, wat betreft de toetsing, zijn 

opgepakt voor de beroepsproducten van leerjaar 3. Dit betreft onder andere het ontwikkelen van be-

oordelingsformulieren, gekoppeld aan de eindkwalificaties en leerdoelen. Het panel omarmt eveneens 

het aandachtspunt van de opleiding aangaande de individuele inbreng van de deelnemers in de be-

roepsproducten. Het panel constateert dat de opleiding op een goede manier bezig is om de toetsing 

verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wel constateert ze dat deze ontwikkeling nog verdere aandacht 

behoeft, waaronder de opbouw van het niveau in de beroepsproducten, de samenhang tussen de ver-

schillende beroepsproducten en de verdere afstemming tussen de beoordelaars. Een laatste aandachts-

punt betreft het gebruik van een plagiaatscan in de opleiding. Het panel adviseert de opleiding om in de 

nabije toekomst gebruik te maken van Ephorus, met name bij het afstuderen.  

 

Conclusie: Voldoet 

4.9 Gerealiseerde leerresultaten 

Standaard 11: De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten worden gerealiseerd.  

 

Conclusie: Niet van toepassing 

4.10 Graad en CROHO-onderdeel 

Het panel adviseert om de volgende graad aan de opleiding toe te kennen:  Bachelor of Science. 

Het panel adviseert het volgende CROHO-onderdeel voor de opleiding: sector overstijgend. 
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4.11 Algemene conclusie over de kwaliteit van de opleiding 

De kwaliteit van de nieuwe opleiding is positief onder voorwaarden.  

De opleiding voldoet in belangrijke mate aan de basiskwaliteit, maar er zijn volgens het panel aanpassin-

gen nodig om aan alle standaarden te voldoen. Als uitgangspunt worden voorwaarden gesteld om deze 

aanpassingen te realiseren. Het panel suggereert om met Avans⁺ de afspraak te maken om binnen een 

redelijke termijn na te gaan of de opleiding aan de voorwaarden voldoet. Het panel heeft vertrouwen in 

de opleiding dat ze de aanpassingen binnen twee jaar aan de gestelde voorwaarden kan voldoen. 

4.12 Aanbevelingen 

Zoals beschreven in paragraaf 4.11, zijn er volgens het panel aanpassingen nodig om aan alle standaar-

den te voldoen. Het implementeren van deze aanpassingen zijn voorwaardelijk voor het geven van een 

positief oordeel op alle standaarden. Daarnaast doet het panel nog een aantal algemene aanbevelingen 

aan de opleiding. 

 

Voorwaardelijke aanpassingen Standaard 2 

 

- Het panel is van oordeel dat het evident is dat de BOk deelnemers opleidt voor een functie 

waar een grote behoefte aan bestaat. Het panel constateert echter eveneens dat de inhoud 

van de opleiding op dit moment onvoldoende is ingericht op de toekomstige invulling van de 

Omgevingswet.  

Voorwaardelijke aanpassing: de opleiding ontwikkelt een langetermijnvisie (gerelateerd aan 

de ontwikkeling van de Omgevingswet) wat betreft de oriëntatie van de opleiding, waarmee 

een duurzaam en actueel programma tot stand wordt gebracht.  

 

- De Omgevingswet brengt in de nabije toekomst een verschuiving met zich mee voor de uit-

voering van de functie van omgevingsadviseur: van een meer specialistische invulling van de 

functie naar een meer generalistische invulling. Het panel constateert dat de opleiding te wei-

nig nadruk legt op de competentieontwikkeling van de deelnemers, waaronder de ontwikke-

ling tot een ‘empathische adviseur’. In de huidige opzet ondersteunt de opleiding haar toe-

komstige afgestudeerden volgens het panel in onvoldoende mate om de gewenste cultuurom-

slag te begeleiden binnen organisaties die belast zijn met de beleidsontwikkeling en uitvoering 

van de Omgevingswet. 

Voorwaardelijke aanpassing:  

De opleiding is explicieter gericht op de competentieontwikkeling richting een meer empa-

thisch adviseurschap, waardoor deelnemers de benodigde kennis, vaardigheden en attitude 

ontwikkelen om (als regisseur) een bijdrage te leveren aan de gewenste cultuuromslag. Di-

verse aspecten van adviesvaardigheden krijgen vanaf de start van de opleiding een nadrukke-

lijker plek in het curriculum (waaronder bestuurlijke sensitiviteit).  

 

- Het panel constateert dat onderzoeksgerichte vaardigheden voldoende in de eindkwalificaties 

zijn verwerkt. Ook is het panel positief over het gebruik van beroepsproducten in relatie tot 

onderzoek. Het panel constateert echter eveneens dat de niveauopbouw en toepassing van de 

verschillende onderzoeksvaardigheden in de beroepsproducten aandacht verdient.  

Voorwaardelijke aanpassing:  

De opleiding verstevigt de integraliteit binnen en samenhang tussen de verschillende beroeps-

producten. De opleiding expliciteert de positionering en borging van de onderzoeksvaardighe-

den in het curriculum  

 

Voorwaardelijke aanpassingen Standaard 5 

 

- Hoewel de BOk de mogelijkheid stimuleert om de organisatie te gebruiken als praktijkoplei-

dingscomponent, constateert het panel dat het principe werkplekleren nog onvoldoende is 
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geborgd binnen de opleiding en bij de diverse organisaties. Zeker in het geval van de verkorte 

opleiding van drie jaar is dit een belangrijk aandachtspunt met het oog op de studeerbaarheid. 

Voorwaardelijke aanpassing:  

De opleiding heeft het principe werkplekleren nadrukkelijk geborgd in de opleiding, door 

draagvlak te genereren bij de werkgevers en de deelnemers. 

 

- Het panel is van oordeel dat het toelatingsbeleid van de opleiding op een kritische wijze wordt 

uitgevoerd. Desondanks constateert ze dat de criteria wat betreft de vrijstelling van het eerste 

jaar geconcretiseerd dienen te worden. 

Voorwaardelijke aanpassing:  

De opleiding ontwikkelt concrete en eenduidige criteria van de vrijstelling van het eerste jaar. 

Het panel adviseert de opleiding om deze criteria te verbinden aan de kwaliteitscriteria van de 

Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 

 

- Een aandachtspunt betreft de onafhankelijkheid bij de screening van nieuwe kandidaten door 

de opleidingsmanager. 

Voorwaardelijke aanpassing: 

Het instellen van een vierogen principe, waarbij de opleidingsmanager alleen een ondersteu-

nende rol speelt in het proces van toelating. 

 

- Op basis van documentanalyse en gesprekken met de deelnemers lijkt een aantal onderdelen 

uit jaar 1 (de generieke vrijstelling) terug te komen als herhaling in leerjaar 2.  

Voorwaardelijke aanpassing: 

De opleiding legt vast welke leerdoelen leerjaren 1 en 2 omvatten en expliciteert de verschil-

len en overeenkomsten tussen beide leerjaren. 
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5 Overzicht oordelen 

 
Standaard 

 
Oordeel 
 
 

Beoogde leerresultaten 
Standaard 1: De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en 
de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op de verwach-
tingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internatio-
nale eisen. 

Voldoet 

Programma – Oriëntatie 
Standaard 2: Het programma maakt het mogelijk om passende 
(professionele of academische) onderzoeks- en beroepsvaardighe-
den te realiseren. 

Voldoet ten dele  

Programma – Inhoud 
Standaard 3: De inhoud van het programma biedt studenten de 
mogelijkheid om de beoogde leerresultaten te bereiken 

Voldoet 

Programma – Leeromgeving 
Standaard 4 : De vormgeving van het programma zet aan tot stu-
deren en biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde leerre-
sultaten te bereiken. 

 
Voldoet  

 

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

Voldoet ten dele 

Personeel 
Standaard 6 : Het docententeam is gekwalificeerd voor de inhou-
delijke en onderwijskundige realisatie van het programma en de 
omvang ervan is toereikend 

Voldoet 

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

Voldoet 

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

Voldoet 

Kwaliteitszorg 
Standaard 9 : De opleiding kent een expliciete en breed gedragen 
kwaliteitszorg, bevordert de kwaliteitscultuur en is gericht op ont-
wikkeling. 

Voldoet 

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

Voldoet 

Gerealiseerde leerresultaten 
Standaard 11 : De opleiding toont aan dat de beoogde leerresul-
taten worden gerealiseerd. 

Voldoet 

 
 

 

 
Algemene conclusie 

Positief,  
onder voorwaarden 
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Bijlage 1: Samenstelling panel 

- Voorzitter: Dr. Elles Bulder, Lector Leefomgeving in Transitie aan de Hanzehogeschool Groningen; 

 

Leden:  

- Ing. Joep van der Helm, hogeschooldocent opleiding Milieukunde aan de HAS Hogeschool Den Bosch; 

- mr. Henriëtte Graveland MA, projectleider implementatie Omgevingswet/juridisch medewerker Toe 

zicht & Handhaving binnen het Waterschap Aa en Maas; 

- Student-lid: Veerle Jansen, student Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen. 

 

Het panel werd bijgestaan door Otto Schrofer, beleidsmedewerker NVAO, als procescoördinator en 

door Jacob Hiemstra MSc., eigenaar van Sakura L&D als secretaris. 
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Bijlage 2: Programma locatiebezoek 

Het panel heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 19 juni 2019. 

 

Locatie: Heerbaan 14-40, 4817 NL Breda 

 

Programma: 

 

 

 

  

Tijd Gesprekspartners (namen inclusief functie) Onderwerpen 

08.30 – 09.00 Inloop & ontvangst panel  

9.00 – 9.30 Panel vooroverleg 

09.30 – 09.45 Introductie  

09.45 – 10.15 Vertegenwoordigers instellingsbestuur 

algemeen directeur Avans+ 
PMC Manager 

Positionering & profile-
ring Ambities 
Relatie beroepenveld 

10.15 – 10.30 Panel Intern overleg 

Bestudering documenten ter inzage 

10.30 – 11.15 Opleidingsmanagement 

Opleidingsmanager 
Kwaliteitszorg 
Onderwijskundige, afdeling HRD 

Uitganspunten, opzet, keuzes van de op-
leiding 

11.15 – 11.30 Panel Intern overleg 

Bestudering documenten ter inzage 

11.30 – 12.15 Werkveldadviesraad 

 

 

Ontwikkelingen en behoefte vanuit het 
werkveld 

12.15-12.45 Deelnemers 

 

 

12.45 – 13.30 Lunch  

13.30 – 14.15 Examencommissie 

 

Toetsing en toezicht op de kwaliteit en 
organisatie van toetsing 

14.15 – 14.45 Inzage ditigale leeromgevingen en lesmateriaal bestudering documenten, online 
platformen en presentaties ter in-
zage 
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Tijd Gesprekspartners (namen inclusief functie) Onderwerpen 

14.45 - 15.45 Kerndocenten en lector: 

 

Opzet programma 

Opzet en uitwerking module 
Didactisch concept 
Toetsing 

15.45 - 16.00 Panel - bepaling pending issues 

16.00 - 16.30 Tweede gesprek n.a.v. pending issues  

16.30 – 17.00 Panel Intern overleg 

17.00 – 17.30 Terugkoppeling opleidingsmanagement 
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Bijlage 3: Overzicht van bestudeerde documenten 

 

- Beroeps- en opleidingsprofiel BOk 

- BOk-matrix en programmaoverzicht 

- Onderbouwing CROHO-onderdeel 

- Generieke vrijstelling leerjaar 1 en instroomeisen leerjaar 2 

- Notulen Overleg Beroepsprofiel Bacheloropleiding Omgevingskunde 

- Visiedocument MTO bij Avans⁺ 

- Visiedocument PL bij Avans⁺ 

- Competentieprofiel Lector 

- CV Lector 

- Competentieprofiel   Kerndocent 

- CV’s Kerndocenten 

- Competentieprofiel Docent 

- CV’s Docenten 

- Literatuurlijst 

- Notitie Werkveld Advies Raad BOk 

- CV’s WAR-leden 

- Notulen WAR-vergadering 

- Modulewijzers en beroepsproducten 

- Ontwerp- en ontwikkelkader Avans⁺ 

- Kader Werkleren Avans⁺ 

- Onderwijs- en Examenregeling  (OER) 

- Competentieprofiel intake-assessor 

- Notulen (kern)docentoverleggen 

- Kwaliteitshandboek Avans⁺ 

- Toetskader Avans⁺ 

- Handreiking Five Steps in de praktijk 

- Competentieprofiel Lid examencommissie 

- CV’s leden examencommissie 

- Notulen examencommissie 

- Competentieprofiel examinator 
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen 

BOk Bachelor Omgevingskunde 

OER Onderwijs- en Examenregeling 

ODNL OmgevingsdienstNL 

EC European Credits (studiepunten) 

Hbo hoger beroepsonderwijs 

HRD Human Resource Development 

MTO Methoden en Technieken van Onderzoek  

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

PL Persoonlijk Leiderschap 

TNO Toets Nieuwe Opleiding 

VTH Vergunningen, Toezicht en Handhaving  

WAR Werkveld Advies Raad 
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Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het 

oog op de uitgebreide toetsing van de nieuwe opleiding hbo–bachelor Om-

gevingskunde van de Avans Hogeschool B.V. 

 

Aanvraagnummer: 007938 

 

 


