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Colofon 
 

Instelling en opleiding 

IVA Driebergen 

Hogesteeg 2A  

3972 JT Driebergen 

Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg: niet van toepassing 

 

Opleiding: Hogere Managementopleiding Mobiliteitsbranche  

Locatie: Driebergen 

Variant: Voltijd en deeltijd 

Croho-nummer: 34935 

 

Visitatiecommissie 

Ir. René S. Kloosterman, voorzitter 

R.M. van der Burgt, deskundige 

N. Rijnders, deskundige 

D. Bakker, deskundige 

P. (Perry) van Loon, student-lid 

Drs. A.N. (Astrid) Koster, secretaris 

De commissie is vooraf voorgelegd aan de NVAO. 

 

De visitatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van  

AeQui VBI  

Vlindersingel 220 

3544 VM Utrecht 

www.AeQui.nl  

 

Dit document laat zich het beste dubbelzijdig afdrukken. 
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4 IVA Driebergen 

Samenvatting 
 

Op 2 april 2019 is de bacheloropleiding Bachelor Hogere Managementopleiding Mobiliteitsbranche van IVA Drie-

bergen gevisiteerd door een commissie van AeQui. Het totaaloordeel van de commissie is voldoende. Wel advi-

seert de commissie een herstelperiode van twee jaar op te leggen. 

 

Beoogde leerresultaten 

Met de bacheloropleiding Hogere Managementop-

leiding voor de Mobiliteitsbranche leidt IVA Drieber-

gen studenten op voor technisch commerciële ma-

nagementfuncties in de mobiliteitsbranche, waarbij 

de techniek ondersteunend is. De missie van IVA 

Driebergen is uitgebreid geformuleerd en de visie 

van de opleiding sluit bij deze missie aan. De visie is 

adequaat vertaald naar de eindkwalificaties, die vol-

doen aan internationaal aanvaarde niveaubeschrij-

vingen en standaarden. De eindkwalificaties zijn ge-

specificeerd op drie dimensies: kennis en inzicht, 

toepassingsvaardigheden en beroepsattitude. IVA 

Driebergen profileert hierbij specifiek op de soft skill 

zakelijk gedrag. De doelstellingen sluiten aan bij de 

eisen die het werkveld aan afgestudeerden stelt. Wel 

kunnen de eindtermen verder worden geëxplici-

teerd naar niveau. De opleiding onderhoudt sterke 

en langdurige contacten met het beroepenveld. De 

commissie kwalificeert op grond van de gesprekken 

en de onderliggende documentatie de beoogde 

leerresultaten als voldoende. 

 

Programma 

De beroepsgerichte eindkwalificaties zijn adequaat 

vertaald naar het vakgerichte programma. Ook de 

projecten dragen bij aan de beroepsgerichte oriën-

tatie. Het niveau en de inhoud van het klassikaal 

vormgegeven curriculum is voldoende, maar de sa-

menhang tussen de verschillende programmaon-

derdelen kan geëxpliciteerd worden. De doelgroep 

van de opleiding is goed afgebakend, ambitieus en 

gedisciplineerd: IVA Driebergen trekt studenten aan 

die passen bij de opleiding en de opleiding monitort 

goed de aansluiting tussen vooropleiding en het 

programma. De commissie kwalificeert op grond 

van de gesprekken en de onderliggende documen-

tatie de standaarden onder het programma als goed 

en voldoende. 

 

Personeel 

IVA Driebergen beschikt over voldoende en gekwa-

lificeerd personeel dat onderwijs in de bachelor-

opleiding verzorgt. De docenten vormen voor stu-

denten een inspirerend en enthousiast team. Hoe-

wel het aantal masteropgeleide docenten momen-

teel aan de lage kant is, zijn nieuwe docenten 

masteropgeleid. Het team als geheel heeft vol-

doende inhoudelijke expertise op het gebied van de 

deelgebieden waaruit de opleiding is opgebouwd. 

Bovendien heeft het vakgerichte docententeam veel 

recente en zeer relevante werkervaring in de mobi-

liteitsbranche. Ook het professionaliseringsbeleid is 

toereikend. De commissie kwalificeert op grond van 

de gesprekken en de onderliggende documentatie 

de docenten als goed. 

 

Voorzieningen en begeleiding 

De IVA-campus bestaat uit twee locaties in Drieber-

gen met universele klaslokalen en collegezalen met 

digitale voorzieningen. Ook beschikt IVA Driebergen 

over vakspecifieke lokalen. De huisvesting en de ma-

teriële voorzieningen voor de opleiding zijn toerei-

kend. De voorzieningen sluiten bovendien vol-

doende aan op de specifieke aspecten voor een op-

leiding in de mobiliteitsbranche.  

De commissie waardeert de sterke persoonlijke aan-

dacht die studenten krijgen: het belang van de stu-

dent bij staat de IVA voorop. Ook de bereikbaarheid 

van docenten is prima geregeld. 

De commissie kwalificeert op grond van de gesprek-

ken en de onderliggende documentatie de voorzie-

ningen en begeleiding als voldoende respectievelijk 

goed. 

 

Kwaliteitszorg 

IVA Driebergen betrekt studenten en het werkveld 

op verschillende manieren bij de kwaliteitszorg van 

de opleiding. Hoewel deze erg impliciet is, beschikt 

IVA Driebergen over een adequate systematiek voor 

kwaliteitszorg. De uitkomsten van de verschillende 

evaluaties leiden, mede door de kleinschaligheid, tot 

verbeteractiviteiten. De opleiding beschikt over een 

sterke kwaliteitscultuur en betrokkenen voelen zich 

erg verbonden met IVA Driebergen en de opleiding. 

Meer onderwijskundige expertise kan voor een 
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betere borging zorgen. De commissie kwalificeert 

op grond van de gesprekken en de onderliggende 

documentatie de kwaliteitszorg als voldoende. 

 

 

Toetsing  

Het toetssysteem is onderdeel van het didactisch 

concept ‘van begeleid naar zelfstandig studeren’. In 

het derde jaar speelt het integraal deeltentamen 

(IDT) een centrale rol; de commissie waardeert deze 

opzet.  

Hoewel de toetsing in essentie duidelijk aansluit op 

de didactische visie, is de samenhang binnen en de 

uitwerking van het toetsprogramma weinig inzich-

telijk. De commissie is in dit licht van oordeel dat het 

toetsprogramma te impliciet is en er geen duidelijke 

relatie is tussen beoogde leerresultaten, toetscriteria 

en toetsvormen. 

Het panel stelt verder vast dat de examencommissie 

onvoldoende functioneert en zich niet proactief op-

stelt. De samenstelling voldoet niet aan de wettelijke 

eisen. In de ogen van het panel wordt het belang 

van een betrouwbare beoordeling en een verant-

woording daarvan onvoldoende erkend. Ondanks 

de stevige aanbeveling hierover tijdens de vorige vi-

sitatie, voert IVA Driebergen het vierogenprincipe bij 

het beoordelen van eindwerken nog steeds onvol-

doende uit. Ook de verantwoording en motivatie 

van het merendeel door het panel ingeziene beoor-

delingen is te beperkt. De intentie om deze zaken 

beter te regelen, is wel aanwezig.  

 

De opleiding borgt de kwaliteit van de toetsing on-

voldoende; de commissie kwalificeert op grond van 

de gesprekken en de onderliggende documentatie 

de toetsing daarom als onvoldoende.  

 

 

Gerealiseerde leerresultaten  

Het eindproduct van studenten van de bache-

loropleiding bestaat uit de stage en een eindproduct 

in de vorm van een scriptie. De stage en de scriptie 

vormen een klassiek, maar passend eindproduct 

voor de opleiding. De reikwijdte van het thema ma-

nagement in de mobiliteitsbranche kan door bache-

lorstudenten meer dan voldoende worden bereikt. 

Het eindniveau van de opleiding voldoet aan de ei-

sen; afgestudeerden van de opleiding voldoen bo-

vendien zeer goed aan de eisen en wensen van het 

beroepenveld. De commissie kwalificeert op grond 

van de gesprekken en de onderliggende documen-

tatie de gerealiseerde eindkwalificaties als goed. 

 

Aanbevelingen 

Met het oog op het oplossen van de onvoldoende 

op standaard 10 geeft de commissie de volgende 

aanbevelingen:  

• Zorg dat de borging van de kwaliteit van toet-

sing met prioriteit wordt opgepakt;  

• Zorg dat de examencommissie volgens de wet-

telijke eisen is samengesteld, over voldoende 

expertise beschikt en naar behoren functio-

neert.  

• Kalibreer structureel over de eindwerken en de 

wijze waarop de beoordeling wordt onder-

bouwd. 

  

 

Met uitzondering van standaard 10 zijn alle standaarden van het NVAO kader positief beoordeeld. Op die grond 

adviseert de visitatiecommissie aan de NVAO een herstelperiode van twee jaar op te leggen; in de ogen van de 

commissie is de opleiding goed in staat om in die tijdsspanne de geconstateerde punten ten aanzien van toetsing 

effectief op te lossen. De commissie kwalificeert de opleiding als voldoende voor de voltijd en deeltijdvariant. 

 

Namens de voltallige visitatiecommissie,  

Utrecht, april 2019 

  

Ir. R. S. Kloosterman     drs. A.N. Koster 

Voorzitter      Secretaris 
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Overzicht beoordeling 

 

De beoordelingen per standaard zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 

Standaard 

 

 

Beoordeling 

Voltijd en deeltijd 

1. Beoogde leerresultaten 

 

Voldoende 

 

2. Oriëntatie van het programma 

3. Inhoud van het programma 

4. Leeromgeving van het programma 

5. Instroom 

Goed  

Voldoende 

Goed  

Goed  

 

6. Personeel 

 

Goed  

 

7. Materiële voorzieningen 

8. Begeleiding 

 

Voldoende 

Goed 

 

9. Kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en ontwikkeling 

 

Voldoende 

 

10 Toetsing  

11 Gerealiseerde leerresultaten 

 

Onvoldoende 

Goed  

 

Eindbeoordeling Voldoende 
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Inleiding 
 

De bacheloropleiding Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche van IVA Driebergen is een 

business- en managementopleiding met een automotive of nautisch thema.  

 

 

De instelling 

De oprichter van IVA Driebergen, Geerlig Riemer 

(1889 1992), begon al in 1915 met de import van 

auto’s en tractoren. De import ontwikkelde zich 

tot een snelgroeiende bedrijfstak, maar miste 

goed onderlegde managers en een opleiding 

daartoe. Die opleiding zette hij in 1930 op: in 

Driebergen startte hij met een select groepje stu-

denten en leerde hen de principes van het onder-

nemen. 

IVA Driebergen heeft zich ontwikkeld van een au-

toschool naar een businessschool en biedt mo-

menteel een mbo- en een hbo-opleiding aan en 

heeft nu ongeveer 950 studenten. Daarnaast be-

geleidt IVA Driebergen nog zo’n honderd ‘door-

studeerders’ in binnen- en buitenland. 

 

De opleiding 

De bacheloropleiding Hogere Managementoplei-

ding voor de Mobiliteitsbranche is een business 

en managementopleiding met een automotive of 

nautische thema. De opleiding is bedoeld voor 

studenten die graag een managementopleiding 

willen volgen en interesse hebben in auto’s, jacht-

bouw of watersport. Hoewel er aan meerdere ho-

gescholen management- en businessopleidingen 

worden aangeboden is dit de enige die specifiek 

richt op management in de automotive of nauti-

sche sector. 

 

IVA Driebergen biedt naast de voltijdse dagoplei-

ding ook een deeltijdse avondopleiding aan. Het 

programma is identiek aan de voltijdse dagoplei-

ding, alleen is het deze avondopleiding verspreid 

over meer studiejaren. Veel studenten in de 

avondopleiding hebben het eerste jaar elders ge-

volgd en stromen in het tweede jaar in. Gezien de 

grote mate van overlap wordt in deze rapportage 

steeds over beide varianten gerapporteerd, tenzij 

het nadrukkelijk nodig is ze apart te benoemen. 

 

De visitatie 

Hogeschool heeft aan AeQui VBI opdracht gege-

ven de onderhavige visitatie uit te voeren. Hiertoe 

heeft AeQui in samenwerking met de opleiding 

een onafhankelijke en ter zake kundige commis-

sie samengesteld. Met vertegenwoordigers van 

de opleiding heeft een voorbereidend gesprek 

plaatsgevonden.  

 

De visitatie heeft op 2 april 2019 plaatsgevonden 

volgens het programma dat in bijlage 2 is weer-

gegeven. De commissie heeft zich daarbij expli-

ciet georiënteerd aan het cluster waarin deze op-

leiding geplaatst is. Dit is met het voltallig panel 

gedaan, tijdens het voorbereidend overleg, en af-

sluitend bij de oordeelsvorming. De hiertoe be-

nodigde kennis was aanwezig in (een deel van) 

het panel.  

 

De commissie heeft de beoordeling in onafhan-

kelijkheid uitgevoerd; aan het einde van de visita-

tie is de opleiding in kennis gesteld van de bevin-

dingen en conclusies van de commissie.  

 

Deze rapportage is in concept toegestuurd aan 

de opleiding; de reacties van de opleiding zijn 

verwerkt tot deze definitieve rapportage. 

 

Op initiatief van de opleiding gaat een ontwikkel-

gesprek plaatsvinden in de loop van 2019. De re-

sultaten van dit ontwikkelgesprek hebben geen 

invloed op de in dit rapport weergegeven beoor-

deling. 
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Beoogde leerresultaten  
 

Met de bacheloropleiding Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche leidt IVA Driebergen 

studenten op voor technisch commerciële managementfuncties in de mobiliteitsbranche, waarbij de tech-

niek ondersteunend is. De missie van IVA Driebergen is uitgebreid geformuleerd en de visie van de oplei-

ding sluit bij deze missie aan. De visie is vertaald naar de eindkwalificaties, die voldoen aan internationaal 

aanvaarde niveaubeschrijvingen en standaarden. De eindkwalificaties zijn gespecificeerd op drie dimensies: 

kennis en inzicht, toepassingsvaardigheden en beroepsattitude. IVA Driebergen profileert hierbij specifiek 

op de soft skill zakelijk gedrag. De doelstellingen sluiten aan bij de eisen die het werkveld aan afgestudeer-

den stelt. Wel kunnen de eindtermen verder worden geëxpliciteerd, meent het panel. De opleiding onder-

houdt sterke en langdurige contacten met het beroepenveld. De commissie kwalificeert op grond van de 

gesprekken en de onderliggende documentatie de beoogde leerresultaten als voldoende. 

 

Standaard 1: De beoogde leerresultaten passen bij 

het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn 

afgestemd op de verwachtingen van het beroepen-

veld, het vakgebied en op internationale eisen. 

 

Bevindingen 

IVA Driebergen leidt studenten op voor technisch 

commerciële managementfuncties in de mobili-

teitsbranche. Automotive Business Management 

en Nautisch Business Management zijn de twee 

mogelijke leerroutes. Hogeschool IVA stelt zich 

ten doel jonge mensen op te leiden die succesvol 

in deze continu evoluerende branche kunnen 

opereren als bacheloropgeleide medewerker op 

een midden en hoger kaderniveau. Binnen het 

grote aanbod van diversiteit en complexiteit van 

functies in de mobiliteitsbranche, dient een IVA-

student kennis van en oriëntatie op de gehele be-

drijfskolom te bezitten. Afgestudeerden van Ho-

geschool IVA moeten inzicht hebben in het hele 

proces van productie tot en met de verkoop aan 

consument en bedrijf (B-to-B) inclusief het after-

sales-proces.  

 

De eindkwalificaties waaraan een afgestudeerde 

IVA-student moet voldoen zijn opgenomen in bij-

lage 3 en zijn beschreven op drie dimensies: ken-

nis en inzicht, toepassingsvaardigheden en be-

roepsattitude. IVA Driebergen profileert zich als 

een opleiding dat de soft skill zakelijk gedrag van 

het eerste studiejaar tot en met het afstuderen als 

een speerpunt heeft geformuleerd: de IVA hecht 

naast kennis en vaardigheden ook veel waarde 

aan de zakelijk attitude van de studenten. Dit be-

tekent voor afgestudeerden dat zij zich snel moe-

ten kunnen aanpassen aan de cultuur van een be-

drijf en de juiste omgangsvormen moeten kun-

nen hanteren. Het doorlopend reflecteren op zo-

wel inzet als optreden naar de student wordt door 

het bedrijfsleven gezien als een bijzondere bij-

drage aan de afgestudeerde IVA-student. 

 

De opleiding beschikt over een beroepenveld-

commissie bestaande uit leden uit de branchever-

enigingen RAI, BOVAG en HISWA en een automo-

tive recruiter. Met deze commissie worden ver-

wachtingen vanuit het beroepenveld, ten aanzien 

van kennis en kunde van de afgestudeerden, be-

sproken. 

 

Door de externe validering van de opleiding be-

staat er bij de IVA ook de functie adjunct-direc-

teur externe betrekkingen. Tot zijn takenpakket 

behoren het bijhouden van de contacten in het 

werkveld, oud- en huidige studenten begeleiden 

naar een job en de brug slaan tussen bedrijfsleven 

en de opleiding. 

 

Overwegingen 

De missie van IVA Driebergen is uitgebreid gefor-

muleerd en de visie van de opleiding sluit bij deze 

missie aan. De bacheloropleiding Hogere Mana-

gementopleiding Mobiliteitsbranche is duidelijk 

een technisch commerciële opleiding, waarbij de 
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techniek ondersteunend is. Deze visie is adequaat 

vertaald naar de eindkwalificaties. De visitatie-

commissie stelt vast dat de opleiding voldoet aan 

internationaal aanvaarde niveaubeschrijvingen en 

standaarden zoals de Dublindescriptoren voor de 

bachelor. De commissie is wel van oordeel dat de 

eindkwalificaties kunnen worden aangescherpt 

en geëxpliciteerd naar niveau, zodat helderder 

wordt aan welke eisen studenten moeten voldoen 

en ook beter bruikbaar worden. De commissie 

zou verwachten dat, in het kader van de cluster-

visitatie, de opleiding zich expliciet zou verhou-

den tot het landelijk profiel. 

 

De commissie is van oordeel de opleiding aansluit 

bij de ontwikkelingen, de behoefte en de eisen 

die vakgenoten uit de beroepspraktijk aan de af-

gestudeerden stellen. De commissie heeft in dit 

licht gezien dat de opleiding sterke en langdurige 

contacten onderhoudt met het beroepenveld, 

deze kennen een stevige basis. De leden van de 

beroepenveldcommissie kenmerken zich volgens 

de visitatiecommissie door een goede, diverse sa-

menstelling en van een sterke betrokkenheid.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als vol-

doende. 
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Programma  

 
De beroepsgerichte eindkwalificaties zijn adequaat vertaald naar het vakgerichte programma. Ook de pro-

jecten dragen bij aan de beroepsgerichte oriëntatie. Het niveau en de inhoud van het klassikaal vormgege-

ven curriculum is voldoende, maar de samenhang tussen de verschillende programmaonderdelen kan ge-

expliciteerd worden. De doelgroep van de opleiding is goed afgebakend, ambitieus en gedisciplineerd: IVA 

Driebergen trekt studenten aan die passen bij de opleiding en de opleiding monitort goed de aansluiting 

tussen vooropleiding en het programma. 

 

 

Oriëntatie 

Standaard 2: Het programma maakt het mogelijk 

om passende (professionele of academische) on-

derzoeks- en beroepsvaardigheden te realiseren. 

 

Bevindingen 

Hogeschool IVA heeft de eindkwalificaties gespe-

cificeerd op drie dimensies: IVA Driebergen richt 

zich hierbij specifiek op de soft skill zakelijk ge-

drag. Het doorlopend reflecteren op zowel inzet 

als optreden naar de student wordt door het be-

drijfsleven gezien als een bijzondere bijdrage aan 

de afgestudeerde IVA-student. Dit komt terug in 

de projecten die studenten uitvoeren. De be-

roepsgerichte samenwerkingscomponent vormt 

een wezenlijk onderdeel van de opleiding.  

 

Als opleider maakt de IVA Driebergen zelf ook 

onderdeel uit van de mobiliteitsbranche. De door 

IVA Driebergen samengestelde lesbundels ko-

men ook voort uit een nauwe samenwerking tus-

sen IVA Driebergen en het bedrijfsleven, zoals fa-

brikanten, brancheorganisaties en leveranciers 

van diensten in de bedrijfstakken die de IVA be-

dient. 

 

Daarnaast is er in de opleiding aandacht voor on-

derzoeksvaardigheden, zoals analytisch denken. 

Deze worden behandeld tijdens het tweede en 

het derde studiejaar intensiever bij respectievelijk 

de vakken marketing en kwaliteitsmanagement.  

 

Overwegingen 

Naar het oordeel van de commissie heeft de op-

leiding de beroepsgerichte eindkwalificaties ade-

quaat vertaald naar het programma. De 

commissie is van oordeel dat de beroeps- en 

praktijkgerichte oriëntatie van de opleiding dui-

delijk zichtbaar is in het programma: de opleiding 

wordt door de commissie getypeerd als sterk be-

roeps- en vakgericht. De commissie is ook van 

oordeel dat de aandacht voor professioneel ge-

drag in de zakelijke context een sterk punt is 

waarmee de opleiding zich scherp profileert. 

 

De beroepsgerichte projecten vormen een goede 

manier om studenten de nodige kennis, vaardig-

heden, ervaring en beroepshouding aan te bie-

den en bereiden hen goed voor op het toekom-

stig beroep als manager in de mobiliteitsbranche. 

Praktijkgericht onderzoek is volgens de commis-

sie ook goed in het programma verweven.  

 

De projecten en het lesmateriaal vormen boven-

dien een goede balans tussen theorie en de actu-

ele beroepspraktijk. Ook garandeert de opleiding 

door de vooraf gestelde eisen dat de werkzaam-

heden op de werkplek op hbo-niveau kunnen 

worden uitgevoerd. De commissie is hier tevre-

den over. De opleiding zit duidelijk dicht op de 

wereld van mobiliteit en het werkveld waartoe zij 

opleidt. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als goed. 
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Inhoud 

Standaard 3: De inhoud van het programma biedt 

studenten de mogelijkheid om de beoogde leerre-

sultaten te bereiken.  

 

Bevindingen 

De inhoud van de opleiding wordt weergegeven 

in de studiegids. De opleiding bouwt in het eerste 

studiejaar vooral aan kennis en inzicht bij studen-

ten. In het tweede studiejaar wordt de eerste stap 

gezet naar het integraal denken door middel van 

het schrijven van een ondernemersplan. Ook kan 

de student kiezen uit de studierichting Automo-

tive of Nautisch. In het derde studiejaar legt de 

opleiding, naast kennisopbouw en toepassing 

van de kennis, de nadruk op oordeelvorming. De 

eerder gekozen thema’s verschuiven en de na-

druk komt te liggen op de businessvakken, inte-

gratief werken en reflectie. In het vierde studiejaar 

vindt de stage plaats, die wordt afgesloten met de 

afstudeerscriptie. In dit vierde studiejaar is de stu-

dent in staat te reflecteren op de samenhang van 

de Dublin-descriptoren.  

 

Naast het reguliere programma kunnen goed 

presterende studenten zich ook aanmelden voor 

onderdelen van het Honours Programme. Dit zijn 

losse modulen met een specifiek thema. Als een 

student meerdere honoursvakken met een vol-

doende heeft afgerond, ontvangt hij hiervoor een 

certificaat.  

 

Overwegingen 

De beoogde eindkwalificaties, de kenniscompo-

nent van de vakinhoud en de ontwikkelingen in 

het werkveld zijn volgens de commissie op ade-

quate wijze uitgewerkt in leerdoelen van het pro-

gramma. Alle eindkwalificaties komen in het pro-

gramma voor. Wel kan de samenhang tussen de 

verschillende programmaonderdelen naar het 

oordeel van de commissie geëxpliciteerd worden.  

 

De opleiding heeft een traditionele, maar heldere 

didactische visie geformuleerd. Deze didactische 

visie is echter niet helemaal helder voor studen-

ten. Aangezien het panel van mening is dat de 

visie niet voor alle potentiële studenten passend 

is, adviseert de commissie deze visie voor studen-

ten verder te expliciteren en beter inzichtelijk te 

maken, zodat een student zo snel als mogelijk kan 

beoordelen of hij past bij de opleiding.  

 

Het niveau en de inhoud van de opleiding vol-

doen aan de eisen. De projecten zijn in samen-

spraak met de branche geformuleerd en gevali-

deerd. De commissie vindt dit positief. Tevens is 

de commissie van oordeel dat IVA Driebergen 

heldere eisen stelt aan de werkplek en projecten, 

zodat het hbo-bachelorniveau en de geschiktheid 

van de werkplek in voldoende mate wordt ge-

borgd. Door deze eisen waarborgt IVA Drieber-

gen de kwaliteit ervan.  

 

Door de vaste structuur van de opleiding (zie ook 

standaard 4) is er in de opleiding voor studenten 

weinig ruimte om eigen keuzes te maken om zich 

te verdieping of verbreden. De commissie advi-

seert dan ook de flexibiliteit in het programma te 

vergroten, zodat voor alle studenten meer ruimte 

wordt geboden hun inhoudelijke interesse te vol-

gen en eigen keuzes te maken. Het Honourspro-

grama vindt de commissie een prima aanzet voor 

verbreding en verdieping van de lesstof.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als vol-

doende. 

 

Leeromgeving 

Standaard 4: De vormgeving van het programma 

zet aan tot studeren en biedt studenten de moge-

lijkheid om de beoogde leerresultaten te bereiken. 

 

Bevindingen 

Het curriculum van de opleiding kent een vaste 

structuur en een traditionele vormgeving. De op-

bouw van het programma volgt de Dublin-De-

scriptoren: in het eerste jaar voornamelijk kennis 

en inzicht, in het tweede jaar grofweg 50% kennis 

en 50% toepassen van opgedane kennis en in-

zicht, in het derde jaar 20% kennis en inzicht, 50% 

toepassen van kennis en 30% inzicht. In het stage- 
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en scriptiejaar komen oordeelsvorming en com-

municatie volledig aan bod.  

 

In met name het tweede en derde studiejaar komt 

de beroepsgerichte samenwerkingscomponent 

aan bod. Dit gebeurt onder andere bij de inte-

grale projecten in het tweede studiejaar en het 

derde studiejaar. De studentenkeuze, automotive 

of nautisch, draagt er toe bij dat deze kennisop-

bouw vanuit de interesse van de studenten gesti-

muleerd wordt. Na de drie collegejaren op de IVA 

in Driebergen doorloopt de student een stagepe-

riode van 120 dagen. Voor de stage wordt een 

voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in het 

derde jaar.  

 

In het eerste studiejaar is de lesbenadering klas-

sikaal en de coaching individueel. Voor de tech-

nische vakken wordt de techniek vanuit meerdere 

op elkaar afgestemde lesvormen aangeboden 

(blended learning). In het tweede studiejaar ver-

schuift de nadruk van individueel presteren naar 

samenwerken en samen presteren. Dit gebeurt 

voor het grootste deel in het onderdeel onderne-

mingsplan. 

 

Overwegingen 

De commissie is positief over het didactisch con-

cept ‘van begeleid naar zelfstandig studeren’ van 

de opleiding en de invulling daarvan in het pro-

gramma. Door de uitwerking van de eindkwalifi-

caties in het klassikaal vormgegeven programma 

stelt de opleiding studenten in staat de eindkwa-

lificaties te bereiken.  

 

Bovendien past de sterke beroeps- en vakge-

richte invulling van het attractieve onderwijs goed 

bij de beoogde eindcompetenties. Ook is de 

commissie van oordeel dat de beroepsgerichte 

inrichting goed is aangepast aan de context en 

inhoud van het werkveld. Dit betekent dat alle 

projecten zijn toegepast op de specifieke vereis-

ten in de branche.  

 

De gekozen invulling van het curriculum voorziet 

tot slot duidelijk in een behoefte, maar de com-

missie maakt wel de kanttekening dat de 

vormgeving enkel voldoet voor een specifieke 

doelgroep. De commissie stelt naar tevredenheid 

vast dat de opleiding hier helder in is naar (po-

tentiële) studenten en de buitenwereld. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als goed. 

 

Instroom 

Standaard 5: Het programma sluit aan bij de kwa-

lificaties van de instromende studenten. 

 

Bevindingen 

De doelgroep van de opleiding is de groep stu-

denten die graag een managementopleiding wil-

len volgen en interesse hebben in auto’s, jacht-

bouw of watersport. IVA Driebergen hanteert de 

instroomeisen volgens de wettelijke normen. Dit 

betekent dat er geen specifiek pakket of profiel 

vereist is, wel heeft de IVA een voorkeur met be-

trekking tot het profiel van potentiële studenten. 

De voorkeur gaat namelijk uit naar de profielen 

E&M, N&T of N&G met in het vrije deel M&O 

en/of economie. Elke student vult bij inschrijving 

een vragenlijst in. Dit heeft meerdere doelen: ver-

wachtingsmanagement voor de student, signale-

ring van een risico en een document ten behoeve 

van de eerste begeleiding door de mentor. Indien 

nodig wordt de potentiële student daarnaast uit-

genodigd voor een gesprek. 

 

Het grootste deel van de instroom op IVA Drie-

bergen bestaat uit studenten met een niet-tech-

nische vooropleiding. Vandaar dat bij de tech-

nisch-commerciële vakken, die in de eerste twee 

studiejaren worden gegeven, gebruik wordt ge-

maakt van blended learning. 

 

Overwegingen 

De commissie is van oordeel dat de opleiding de 

doelgroep scherp afgebakend heeft en consta-

teert dat IVA Driebergen voor de bacheloroplei-

ding instroomeisen hanteert die overeenkomen 

met de instroomeisen van vergelijkbare manage-

mentopleidingen. De commissie is tevens van 

oordeel dat de opleiding beschikt over een 
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duidelijke visie over de beoogde doelgroep en 

hiernaar ook handelt.  

 

De commissie stelt vast dat de instroom van de 

opleiding zeer divers is: van niveau mbo-4 tot 

VWO met tweetalig onderwijs. De instroom is te-

vens ambitieus en gedisciplineerd te noemen. In 

dit licht monitort de opleiding ook goed of de op-

leiding voldoende aansluit op de vooropleiding 

en de kenmerken van de diverse groep studen-

ten. Door het invullen van de vragenlijst en het 

eventuele intakegesprek heeft de opleiding vanaf 

de start goed zicht op de ontwikkeling van stu-

denten. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als goed. 
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Personeel  
 

IVA Driebergen beschikt over voldoende en gekwalificeerd personeel dat onderwijs in de bacheloropleiding 

verzorgt. De docenten vormen voor studenten een inspirerend en enthousiast team. Hoewel het aantal 

masteropgeleide docenten momenteel aan de lage kant is, zijn nieuwe docenten masteropgeleid. Het team 

als geheel heeft voldoende inhoudelijke expertise op het gebied van de deelgebieden waaruit de opleiding 

is opgebouwd. Bovendien heeft het vakgerichte docententeam veel recente en zeer relevante werkervaring 

in de mobiliteitsbranche. Ook het professionaliseringsbeleid is toereikend. De commissie kwalificeert op 

grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de docenten als goed. 

 

Standaard 6: Het docententeam is gekwalificeerd 

voor de inhoudelijke en onderwijskundige realisa-

tie van het programma en de omvang ervan is toe-

reikend.  

 

Bevindingen 

IVA Driebergen heeft in 2018 65 onderwijsge-

vende, 8 onderwijsondersteunende en 5 alge-

meen facilitair medewerkers in dienst. Tijdens de 

opleiding organiseert IVA Driebergen tevens 

gastpresentaties vanuit het bedrijfsleven over op-

leidingsspecifieke thema’s. 44% van de docenten 

heeft een masterdiploma behaald. Alle leden van 

het docententeam komen uit het beroepenveld 

waarvoor de studenten worden opgeleid. 

 

IVA Driebergen investeert in de ontwikkeling van 

de medewerkers. Jaarlijks vinden er gastlezingen 

en bedrijfsbezoeken plaats voor afvaardigingen 

van vakgroepen. Nieuwe docenten worden bege-

leid en docentprofessionalisering krijgt mede 

vorm doordat drie docenten afgelopen jaar een 

cursus didactiek gevolgd hebben. In het promo-

torenoverleg is een inhoudelijk overleg waar do-

centen elkaars ervaringen uitwisselen.  

 

Om de impact van ziekte van docenten te verklei-

nen werkt IVA Driebergen naast het reguliere les-

rooster met een schaduwrooster. Het doel van 

het schaduwrooster is bij uitval van een docent 

een andere docent te kunnen laten invallen, waar-

door de lesuitval voor de studenten beperkt blijft. 

 

Overwegingen 

De commissie is van oordeel dat IVA Driebergen 

beschikt over ruim voldoende en gekwalificeerd 

personeel dat onderwijs in de bacheloropleiding 

verzorgt. Hoewel het aantal masteropgeleide do-

centen momenteel aan de lage kant is, heeft de 

commissie vernomen dat nieuwe docenten 

masteropgeleid zijn. De commissie juicht dit toe.  

 

Het team als geheel heeft ruime inhoudelijke ex-

pertise op het gebied van de deelgebieden waar-

uit de opleiding is opgebouwd, zoals de Automo-

tive en Nautische sector, begeleiding, toetsdes-

kundigheid en didactische en onderzoeksvaar-

digheden. Studenten zijn ook tevreden over de 

inhoudelijke deskundigheid van de docenten, ge-

ven zij aan in informele gesprekken met de oplei-

ding en in de NSE. 

 

Bovendien heeft het vakgerichte docententeam 

veel recente en relevante werkervaring in de mo-

biliteitsbranche. Door de dagelijkse contacten 

met het werkveld, kan elke IVA-docent een brug 

slaan tussen de theorie in de opleiding en de be-

roepspraktijk waarvoor de IVA haar studenten 

opleidt.  

 

Ook het professionaliseringsbeleid komt de com-

missie als toereikend over. Ook bestaan er regel-

matige contacten tussen docenten onderling. 

Door de lange dienstverbanden van IVA-mede-

werkers blijft er veel kennis intern aanwezig en 

bestaat er een grote loyaliteit naar elkaar, naar de 

organisatie en naar de studenten, heeft de com-

missie vernomen. 

 

De docenten vormen voor studenten tot slot een 

inspirerend en enthousiast team, heeft de com-

missie gezien. De commissie complimenteert de 



 

 

Hogere Managementopleiding Mobiliteitsbranche  april 2019  15 

opleiding ermee over een gedreven en gepassio-

neerd team te beschikken die in staat is volgens 

IVA-kaders te functioneren.  

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als goed. 
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Voorzieningen en begeleiding  
 

De IVA-campus bestaat uit twee locaties in Driebergen met universele klaslokalen en collegezalen met di-

gitale voorzieningen. Ook beschikt IVA Driebergen over vakspecifieke lokalen. De huisvesting en de mate-

riële voorzieningen voor de opleiding zijn toereikend. De voorzieningen sluiten bovendien voldoende aan 

op de specifieke aspecten voor een opleiding in de mobiliteitsbranche. De commissie waardeert de sterke 

persoonlijke aandacht die studenten krijgen: het belang van de student bij staat de IVA voorop. Ook de 

bereikbaarheid van docenten is prima geregeld. De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en 

de onderliggende documentatie de voorzieningen en begeleiding als voldoende respectievelijk goed. 

 

Voorzieningen 

Standaard 7: De huisvesting en de materiële voor-

zieningen zijn toereikend voor de realisatie van het 

programma.  

 

Bevindingen 

De IVA-campus bestaat uit twee locaties in Drie-

bergen. De locaties tezamen bieden de studenten 

universele klaslokalen en collegezalen met digi-

tale voorzieningen. Daarnaast zijn er vakspeci-

fieke lokalen zoals twee verkoopstudio’s waar 

personenauto’s en kleine boten tentoongesteld 

worden, een lokaal waar een vrachtwagen ten-

toongesteld wordt en vier technische praktijklo-

kalen. 

 

ICT-voorzieningen worden op de IVA gebruikt 

voor de communicatie, huiswerk opgeven, toet-

sen, controle en werkprocessen van studenten, 

waaronder gebruik kunnen maken van plagiaat-

analysetool Ephorus. 

 

Overwegingen 

De commissie is van oordeel dat de huisvesting 

en de materiële voorzieningen voor de opleiding 

toereikend zijn. De voorzieningen sluiten boven-

dien voldoende aan op de specifieke aspecten 

voor een opleiding in de mobiliteitsbranche. De 

studiefaciliteiten en de geschiktheid van de on-

derwijsruimten, werkplekken en de digitale leer-

omgeving worden ook door de studenten als vol-

doende beschouwd.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als vol-

doende. 

Begeleiding 

Standaard 8: De studiebegeleiding en de informa-

tievoorziening aan studenten bevorderen de stu-

dievoortgang en sluiten aan bij de behoefte van 

studenten.  

 

Bevindingen 

Bij de begeleiding van de studenten tijdens de 

opleiding spelen de volgende personen een rol: 

de hbo-coördinator, de vertrouwenspersoon, de 

AD(H)D coach, de mentoren in jaar 1 en 2, de coa-

ches in jaar 3 en in jaar 4 de stagecoördinator en 

de stagebegeleider, die aan de student gekop-

peld is namens de IVA. 

 

De eerste twee jaar wordt vanuit de docentenver-

gadering, aan het einde van ieder semester, feed-

back per student gegeven. In het derde studiejaar 

maakt de IVA-student een stap van begeleid naar 

zelfstandigheid, zelf leren reflecteren, in zelfstu-

rende teams werken en bij het integratief werken 

met de derdejaars opdracht zelf de coaching be-

hoefte bepalen. Deze coachingsbehoefte vanuit 

de student is vraaggestuurd en kan zowel indivi-

dueel als namens een werkgroep zijn. Tijdens het 

derde studiejaar wordt het integratief werken ver-

der uitgebreid. In het vierde studiejaar bestaat de 

procescoaching uit begeleiding door de stageco-

ordinator. De stage- en scriptiebegeleiding wordt 

door de docentbegeleider van de IVA verzorgd.  

 

De IVA informeert potentiële studenten door 

workshopdagen en meeloopdagen te organise-

ren. Als de student eenmaal gestart is in het eer-

ste jaar, voorziet de mentor de studenten van de 

nodige informatie over de studie, Magister, de 
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elektronische leeromgeving (ELO), de leefomge-

ving en omgangsvormen. 

 

Overwegingen 

De commissie is van oordeel dat de opleiding de 

begeleiding in alle fasen van de opleiding juist 

heeft vormgegeven. Deze past tevens bij de di-

dactische visie. Ook de uitvoering van de begelei-

ding voldoet aan de eisen.  

 

De commissie waardeert daarbij de sterke per-

soonlijke aandacht die studenten krijgen: de 

commissie waardeert dat het belang van de stu-

dent bij de IVA voorop staat. Ook de bereikbaar-

heid van docenten is prima geregeld.  

 

De commissie constateert tot slot dat de oplei-

ding aandacht heeft om goede voorwaarden te 

scheppen voor studenten met een beperking. De 

commissie vindt tevens dat de (digitale) informa-

tievoorziening aan huidige en toekomstige stu-

denten adequaat is.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als goed. 
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Kwaliteitszorg 
 

IVA Driebergen betrekt studenten en het werkveld op verschillende manieren bij de kwaliteitszorg van de 

opleiding. Hoewel deze erg impliciet is, beschikt IVA Driebergen over een adequate systematiek voor kwa-

liteitszorg. De uitkomsten van de verschillende evaluaties leiden, mede door de kleinschaligheid, tot verbe-

teractiviteiten. De opleiding beschikt over een sterke kwaliteitscultuur en betrokkenen voelen zich erg ver-

bonden met IVA Driebergen en de opleiding. De onderwijskundige expertise kan voor een beter borgings-

systeem worden vergroot. De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende 

documentatie de kwaliteitszorg als voldoende. 

 

 

Standaard 9: De opleiding kent een expliciete en 

breed gedragen kwaliteitszorg, bevordert de kwa-

liteitscultuur en is gericht op ontwikkeling. 

 

Bevindingen 

IVA Driebergen zet naast de externe onderzoeken 

vanuit de nationale studentenenquête (NSE) ver-

schillende interne maatregelen in om de kwaliteit 

van de opleiding te borgen. Zo zet IVA bijvoor-

beeld jaarlijks onder haar studenten een ano-

nieme, digitale enquête uit, waarin gevraagd 

wordt naar hun mening over de prestaties van de 

docenten, mentoren, coördinatoren en de kwali-

teit van de faciliteiten. Om een hoge respons te 

krijgen, wordt tijdens de les gelegenheid gebo-

den de enquête in te vullen. De uitslagen worden 

in eerste instantie bekeken door de directie en 

promotoren (vakgroepverantwoordelijken), waar-

na deze met docenten wordt besproken.  

 

Ook via andere kanalen, zoals de opleidingscom-

missie, die bestaat uit twee docenten en studen-

ten uit de eerste drie jaren, krijgen studenten de 

mogelijkheid input te leveren over de inhoud en 

de vorm van de opleiding.  

 

Naast de studenten is het beroepenveld een be-

langrijke betrokkene bij de kwaliteit. In de Beroe-

penveldcommissie worden ontwikkelingen in het 

vakgebied gedeeld. Ook via stagebegeleiders en 

alumni krijgt de opleiding informatie over ontwik-

kelingen in het werkveld. Belangrijke ontwikkelin-

gen worden vertaald naar het beleid van de IVA 

en/of de beoogde eindkwalificaties en/of de in-

houd van de opleiding. 

 

Door het lange bestaan van de IVA, bestaat er tot 

slot een groot netwerk van alumni die de IVA 

koestert en bijhoudt in het online netwerkplat-

form IVACOM. 

 

Overwegingen 

De commissie is van oordeel dat IVA een klein-

schalige en degelijke instelling is die sterk opera-

tioneel gestuurd wordt. De opleiding beschikt 

over een adequate systematiek voor kwaliteits-

zorg: er is een aantal kwaliteitsinstrumenten voor 

handen, waarmee de opleiding periodiek input 

verzamelt van diverse belanghebbenden zoals 

studenten en het afnemende beroepenveld. In-

terne en externe stakeholders worden voldoende 

betrokken bij de opleiding. De uitkomsten van de 

verschillende evaluaties leiden, mede door de 

kleinschaligheid, tot verbeteractiviteiten.  

 

De korte lijnen en de goede band tussen de stu-

dent en de leiding van de IVA zorgen er wel voor 

dat de informele kwaliteitszorg sterker is ontwik-

keld dan de formele kwaliteit: de commissie heeft 

geconstateerd dat de kwaliteitszorg impliciet en 

informeel is en dat IVA minder handelt vanuit be-

leid en visie. De commissie is dan ook van mening 

dat de formele kwaliteitszorgcyclus op papier be-

ter kan worden geëxpliciteerd. Hierdoor is het ge-

makkelijker een anticiperende houding ten op-

zichte van veranderingen te hebben.  

 

Ondanks het soms weinig expliciete karakter van 

de kwaliteitszorg heeft de commissie vernomen 

dat de cultuur binnen het team duidelijk gericht 
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is op kwaliteitsverbetering. Het gehele team is be-

trokken bij de kwaliteitszorg van de opleiding. De 

commissie adviseert wel de onderwijskundige ex-

pertise te versterken. De commissie heeft tot slot 

geconstateerd dat docenten en studenten trots 

zijn op de opleiding en dat zij zich sterk 

verbonden voelen met de opleiding. De commis-

sie waardeert dat. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als vol-

doende.
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Toetsing 

 
Het toetssysteem is onderdeel van het didactisch concept ‘van begeleid naar zelfstandig studeren’. In het 

derde jaar speelt het integraal deeltentamen (IDT) een centrale rol; de commissie waardeert deze opzet.  

Hoewel de toetsing in essentie duidelijk aansluit op de didactische visie, is de samenhang binnen en de 

uitwerking van het toetsprogramma weinig inzichtelijk. De commissie is in dit licht van oordeel dat het 

toetsprogramma te impliciet is en er geen duidelijke relatie is tussen beoogde leerresultaten, toetscriteria 

en toetsvormen. 

Het panel stelt verder vast dat de examencommissie onvoldoende functioneert en zich niet proactief op-

stelt. De samenstelling voldoet niet aan de wettelijke eisen. In de ogen van het panel wordt het belang van 

een betrouwbare beoordeling en een verantwoording daarvan onvoldoende erkend. Ondanks de stevige 

aanbeveling hierover tijdens de vorige visitatie, voert IVA Driebergen het vierogenprincipe bij het beoorde-

len van eindwerken nog steeds onvoldoende uit. Ook de verantwoording en motivatie van het merendeel 

door het panel ingeziene beoordelingen is te beperkt. De intentie om deze zaken beter te regelen, is wel 

aanwezig.  

De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de toetsing als 

onvoldoende.  

 

 

Standaard 10: De opleiding beschikt over een ade-

quaat systeem van toetsing. 

 

Bevindingen 

Het toetssysteem is onderdeel van het didactisch 

concept ‘van begeleid naar zelfstandig studeren’. 

Dit doet de IVA door tijdens de semesters tussen-

tijds summatief te toetsen. Het aantal tussentijdse 

toetsen, zoals in het eerste studiejaar, neemt af 

waardoor er meer zelfsturing van de student ver-

wacht wordt. Tijdens het tweede studiejaar neemt 

het aantal summatieve testen af en neemt het 

groepswerk toe. In het derde studiejaar worden 

er geen testen meer afgenomen, maar neemt de 

student deel aan summatieve deeltentamens. In 

het vierde studiejaar volgt de student geen les, 

maar is op stage. Tijdens deze stage is er sprake 

van een tussentijdse formatieve beoordeling en 

de student dient door middel van maandversla-

gen de voortgang te bewaken. Studenten krijgen 

naast een prestatiecijfer ook een cijfer voor inzet 

en optreden. Alle studenten worden ingebracht in 

mentoren overleg. 

 

IVA Driebergen maakt gebruik van verschillende 

toetsvormen: schriftelijke en mondelinge summa-

tieve testen, schriftelijke en mondelinge 

summatieve deeltentamens, summatieve prak-

tijktoetsen, schriftelijke en mondelinge tenta-

mens, stage beoordeling en de scriptie. Het aan-

tal toetsen en de vorm van de toets wordt be-

paald door de promotor van een vak. De tussen-

tijdse toetsen worden testen genoemd en worden 

veelal schriftelijk afgenomen. Alle summatieve 

toetsen zijn voorwaardelijk voor het mogen ma-

ken van de tentamens. Bij de technische vakken 

spreekt IVA Driebergen over praktijktoetsen. Het 

resultaat van de summatieve testen telt deels mee 

in de tentamenuitslag. In het derde jaar speelt het 

integraal deeltentamen (IDT) een centrale rol. 

 

De IVA-docenten construeren zelf de testen en 

(her) tentamens aan de hand van de doelstelling 

van het vak en de lesstof zoals aan de studenten 

is verstrekt via de studiegids. De docent constru-

eert en levert het tentamen en het nakijksjabloon 

in bij de promotor. De promotor beoordeelt als 

inhoudsdeskundige het tentamen op kwaliteit, in-

houd en cesuur. De testen worden door de do-

centen zelf afgenomen en nagekeken. Na be-

kendmaking van test- en/of tentamencijfers is er 

gelegenheid tot inzage van het gemaakte werk bij 

de desbetreffende vakdocent. Wanneer meer do-

centen hetzelfde vak aan een jaargang lesgeven, 
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vindt er vooraf overleg plaats bij het construeren 

van de toets en worden de resultaten onderling 

besproken. 

 

Om “liftgedrag” door studenten bij een groeps-

opdracht te verminderen, mag de studenten-

werkgroep in specifieke opdrachten input geven 

over de verdeling van het eindcijfer aan de indivi-

duele student. 

 

In 2018 heeft 37% van alle scripties een beoorde-

ling volgens het vierogenprincipe gekregen. De 

opleiding heeft aangegeven dat het de bedoeling 

is dat in 2021 dit percentage zal groeien tot 100%.  

 

 

Overwegingen 

Hoewel de toetsing in essentie duidelijk aansluit 

op de didactische visie, is de samenhang binnen 

en de uitwerking van het toetsprogramma weinig 

inzichtelijk De commissie is in dit licht van oordeel 

dat de opleiding beschikt over een te weinig ge-

expliciteerd toetssysteem. Het toetsprogramma is 

slechts impliciet en is er geen duidelijke relatie 

tussen beoogde leerresultaten, toetscriteria en 

toetsvormen. Ook heeft het panel de indruk dat 

de toetsing weinig gevarieerd is, er zijn veel 

schriftelijke toetsen, die weliswaar opklimmen in 

niveau, maar wel eenzijdig zijn. De integrale deel-

toets (IDT) is een goede aanzet de toetsing geva-

rieerder te maken, maar deze staat pas ingepland 

in het derde jaar. 

 

Docenten volgen scholing op het gebied van 

toetsing, heeft de commissie vernomen.  

 

Ondanks de stevige aanbeveling hierover tijdens 

de vorige visitatie, voert IVA Driebergen het 

vierogenprincipe naar het oordeel van de com-

missie nog steeds onvoldoende uit daar waar het 

eindwerken betreft: slechts 37% van de beoorde-

lingen worden via dit principe uitgevoerd. De 

overige eindwerken worden uitsluitend beoor-

deeld door de afstudeerbegeleider.  

De commissie is bovendien van oordeel dat de 

motivatie van de beoordeling aan studenten te 

beperkt is. De opleiding beschikt weliswaar over 

formulieren waarin beoordelingscriteria zijn op-

genomen, maar een adequate motivatie van een 

beoordeling ontbreekt bij 9 van de 15 beoor-

deelde eindwerken. Daarbij is de beoordeling te-

veel docentafhankelijk. De commissie is dan ook 

van oordeel dat de verantwoording van de be-

oordeling verbeterd moet worden.  

 

De examencommissie functioneert volgens de 

commissie in dit licht onvoldoende en niet proac-

tief, zij zijn niet goed in staat de kwaliteit vol-

doende te borgen. Dit heeft te maken met de 

werkwijze en de samenstelling van de examen-

commissie. Zo beoordeelt de examencommissie 

de kwaliteit van de toetsen niet volgens een 

vooraf vastgelegde systematiek. Ook voldoet de 

samenstelling van de examencommissie niet aan 

de wettelijke eisen aan een examencommissie 

doordat ook management in de examencommis-

sie zitting heeft en de examencommissie niet be-

schikt over een extern lid.  

 

Het panel heeft tijdens de visitatie de indruk ge-

kregen dat het implementeren van het vierogen-

principe voor IVA Driebergen geen prioriteit 

heeft. Het belang van het invoeren van het 

vierogenprincipe lijkt door de examencommissie 

onvoldoende erkend: in het jaarverslag van de 

examencommissie is hier bijvoorbeeld geen mel-

ding van gemaakt.  

 

De commissie beveelt de examencommissie dan 

ook aan een bewuste, doordachte, proactieve en 

kritische rol te spelen. De commissie adviseert bo-

vendien meer onderwijskundige en onderwijsjuri-

dische expertise in huis te halen om de door de 

commissie geconstateerde problemen op te los-

sen.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als onvol-

doende. 

 



22 IVA Driebergen 

 

 

 

Gerealiseerde leerresultaten  
 
Het eindproduct van studenten van de bacheloropleiding bestaat uit de stage en een eindproduct in de 

vorm van een scriptie. De stage en de scriptie vormen een klassiek, maar passend eindproduct voor de 

opleiding. De reikwijdte van het thema management in de mobiliteitsbranche kan door bachelorstudenten 

meer dan voldoende worden bereikt. Het eindniveau van de opleiding voldoet aan de eisen; afgestudeer-

den van de opleiding voldoen bovendien zeer goed aan de eisen en wensen van het beroepenveld. De 

commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de gerealiseerde 

eindkwalificaties als goed. 

 

Standaard 11: De opleiding toont aan dat de be-

oogde leerresultaten worden gerealiseerd. 

 

Bevindingen 

Het eindproduct van studenten van de bache-

loropleiding bestaat uit de stage en een eindpro-

duct in de vorm van een scriptie. Hiermee rondt 

de student de opleiding af. De afstudeerstage is 

gerelateerd aan een concrete actuele bedrijfscase 

en liggen in principe op het gebied van organisa-

tiekunde en advisering in de gekozen leerroute. 

Dit mag ook elders zijn. 

 

In het derde studiejaar start de oriëntatie op een 

stageplaats. De criteria voor een geschikte stage-

plaats zijn onder andere de minimale grootte van 

het bedrijf, het vereiste niveau van het midden-

management en de beperking van familiare ban-

den binnen het stagebedrijf. Het vinden van een 

goede stageplaats is zelden een probleem voor 

de IVA-student.  

 

Na goedkeuring van het stagebedrijf en de stage-

opdracht door de stagecoördinator, mag de 

stage beginnen. Een volgende stap is een verdere 

definiëring van de stage-opdracht, en het formu-

leren en uitwerken van de probleemstelling. Dit 

resulteert uiteindelijk in het inleveren van een 

conceptscriptie bij de beoordelaar. Op basis van 

de feedback past de student zijn scriptie aan om 

het binnen de gestelde deadline definitief in te le-

veren bij het examenbureau. De stage wordt 

beoordeeld door het stagebedrijf en door de IVA-

stagebegeleider.  

 

De scriptie wordt beoordeeld door de stagebege-

leider aan de hand van de nakijkcriteria. Daar-

naast wordt beoordeeld door collega docentbe-

geleiders van Hogeschool IVA of door externen 

die gekozen worden op basis van de match met 

hun expertise.  

 

Jaarlijks komen de stagebegeleiders en scriptie-

beoordelaars bij elkaar op de IVA waar de vol-

gende zaken besproken worden: de resultaten 

van de scripties, het afstemmen van aandachts-

punten in de stage /scriptie, interpretatie van cri-

teria, trends in student-ontwikkelingen en de re-

sultaten van een benchmark-intervisie met de an-

dere opleider Hogeschool TMO in Doorn. 

 

De meeste studenten starten direct na het afstu-

deren aan een baan. Daarnaast kiest jaarlijks on-

geveer 35% ervoor om door te studeren voor een 

masteropleiding. IVA heeft met twee internatio-

nale masteropleidingen een alliantie. Te weten 

met Bradford University (UK) at the school of ma-

nagement en Northwood University (USA). Voor 

beide masters hoeft de afgestudeerde IVA stu-

dent geen pre-master te volgen.  

 

Overwegingen 

De commissie noemt de stage en de scriptie een 

klassiek, maar passend eindproduct voor de op-

leiding. De afstudeeropdracht van de opleiding is 
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ook passend voor het eindniveau. De reikwijdte 

van het thema management in de mobiliteits-

branche in beide leerroutes kan door bachelor-

studenten meer dan voldoende worden bereikt. 

Dit geldt zowel voor de voltijdse als de deeltijdse 

opleiding. Wel geeft de commissie de opleiding 

in overweging om toch gebruik te maken van een 

mondelinge verdediging van een student. Dit 

komt het integratieve karakter van het eindpro-

duct ten goede en biedt de opleiding de moge-

lijkheid om meer verdiepend te toetsen. 

 

De commissie heeft 15 eindwerken bestudeerd 

van de studenten die de afgelopen twee jaar af-

gestudeerd zijn (zie bijlage 5). Het niveau van de 

eindwerken getuigt duidelijk van minimaal het 

bachelorniveau. De ‘body of knowledge’ van de 

bacheloropleiding en de vertaling daarvan in de 

mobiliteitsbranche en ook daarbuiten komen ook 

goed terug in de eindwerken. De beoordelingen 

correleren met de kwaliteit van het werk.  

 

Afgestudeerden van de opleiding voldoen bo-

vendien goed aan de eisen en wensen van het 

beroepenveld: organisaties die stageplaatsen en 

afstudeeropdrachten bieden, zijn zeer tevreden 

over het niveau van de studenten. Zij waarderen 

het dat studenten zich snel kunnen aanpassen 

aan de cultuur van een bedrijf en de juiste om-

gangsvormen kunnen hanteren. De commissie is 

van oordeel dat dit uitstekend past bij de waarde 

die IVA Driebergen hecht aan de zakelijke en pro-

fessionele attitude.  

 

De commissie heeft bovendien gezien dat stu-

denten van de IVA goed terechtkomen, allen 

functioneren op minimaal hbo-bachelorniveau. 

Een masteropleiding als vervolg zou voor deze 

studenten geen problemen moeten opleveren. 

Afgestudeerden hebben een brede kennis van 

het domein business.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als goed. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Visitatiecommissie 
 

 

Deze notitie is volgens het NVAO-format opgesteld.  

 

Naam panellid (incl. titulatuur) Korte functiebeschrijving van de panelleden (1-3 zinnen) 

De heer ing. R.M. (René) van der Burgt De heer Van der Burgt is opleidingscoördinator, hoge-

schooldocent en ontwikkelaar werkzaam bij Advanced Busi-

ness Creation (ABC) /Business Innovation van Avans Hoge-

school en heeft zijn eigen consultancy bureau IVTO op het 

gebied van toekomstontwikkeling, strategie en patronen 

van verandering.  

Ir René S. Kloosterman René Kloosterman zit met regelmaat visitaties voor in het 

hoger onderwijs 

Drs. N. Rijnders De heer Rijnders was tot 2015 academiedirecteur van een 

drietal internationale economische bacheloropleidingen, 

sinds 2015 is hij Manager Avans Expertisecentrum Sustaina-

ble Business 

D. Bakker Dick Bakker is directeur re-marketing & Mid-Term Rental at 

Arval Nederland - BNPParibas Group. Hij leidt daar met 

name innovatieve concepten.  

P. van Loon Perry van Loon studeert Bestuur & Organisatiewetenschap 

aan de Universiteit Utrecht (minor: Onderwijswetenschap) 

 

 

De commissie werd bijgestaan door drs. A.N. Koster, extern secretaris gecertificeerd door NVAO. 

 

Alle commissieleden hebben een verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid ingevuld, onderte-

kend en deze zijn ingeleverd bij NVAO. 
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Bijlage 2 Programma visitatie 
 

 

2 april 2019 

 

 
 

 

  

begin eind wie onderwerpen duur

9:00 10:00 panel interne vergadering 1:00

10:00 10:15 From start to business compilatie studentbeleving 0:15

10:15 10:45 studenten  ronleiding 0:30

10:45 11:30 management IVA kwaliteit 0:45

11:30 12:00 examencommissie toetsing en eindniveau 0:30

12:00 13:00 panel lunch 1:00

13:00 14:00 docenten leeromgeving 1:00

14:00 15:00 studenten voltijd en deeltijd leeromgeving 1:00

15:00 15:15 panel pauze 0:15

15:15 16:15 werkveldvertegenwoordigers aansluiting werkveld 1:00

16:15 17:30 panel interne vergadering 1:15

17:30 17:45 geïnteresseerden terugkoppeling bevindingen 0:15
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Bijlage 3 Bestudeerde documenten 
 

- Kritische zelfreflectie, 2018. Met als bijlagen: 

o Bijlage 1 Doelstellingen van de opleiding 

o Bijlage 2 studie overzicht per semester  

o Bijlage 3 HBO Uitval en onderwijsrendement (IDU) 

- Jaarverslag Examencommissie 2017/2018. 

- OER 2017/2018 

- Afstudeerstage en scriptiegids 2017/2018 

- Beoordelingsformulier stagetraject bedrijf 2017/2018 

- Beoordelingsformulier stagetraject dpocent 2017/2018 

- Scriptiebeoordeling 2017/2018 

- Stage - Tussentijdse beoordeling 2017/2018 

- Studiegisen 2017/2018 

- Eindwerkstukken van 15 studenten  
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Naar aanleiding van de visitatie in 2019 ten behoeve van de accreditatie van de opleiding Hogere 
Managementopleiding Mobiliteitsbranche hierbij het verbeterplan per 2019.

Na de visitatie van april 2019 werd het de IVA duidelijk dat na de jarenlange goede prestaties op alle 
standaarden, standaard 10 nu onvoldoende werd beoordeeld. De kritiek op de toetsing en werkwijze 
van de examencommissie tot cohort 2019 was helder. De doelstelling om standaard 10 te 
concretiseren in een verbeterplan is naast de verplichting vanuit het NVAO dan ook een interne 
vereiste voor de door de IVA te leveren kwaliteit op alle standaarden.

Dit verbeterplan zal toegelicht worden op de vier punten, te weten: visie, realisatie van 
kwaliteitszorg, waarborgen van kwaliteit en de verbeterslag als onderdeel van een continue 
kwaliteitsverbetering op het gebied van toetsing.

Visie

Binnen de IVA is er een jarenlange traditie van kwalitatief hoogstaand onderwijs en toetsing, waarbij 
er een grote mate van vertrouwen bestaat in de kwaliteit van de examenproducten, examinatoren 
en werkwijze. De recente aanpassing op onze mbo-examenaanpak en de kritiek naar aanleiding van 
het visitatierapport, heeft de directie doen beseffen dat de doelstelling van het instituut, te weten: 
uitstekend onderwijs, persoonlijke coaching, een goede baanzekerheid voor de studenten en het zijn 
van een goede werkgever, onvolledig is zonder een sterkere borging van de examenprocessen. De 
cultuur van vertrouwen in kwaliteit van de medewerkers is goed, er is echter een bewuste 
cultuurshift ingezet om de rol van de examencommissie als kwaliteitsverbetering voor het 
onderwijsproces en examinering te laten ervaren binnen de gehele IVA-organisatie. Binnen de 
directie heeft er ten tijde van de accreditatie een verschuiving plaatsgevonden, waarbij de aandacht 
voor onderwijs en examinering een meer expliciete rol heeft verkregen door het aanstellen van een 
directeur onderwijs die alle aandacht moet geven aan kwaliteitsverbetering voor het 
onderwijsproces en examinering voor nu en de lange termijn.

Realisatie

De kritiek is concreet en dit geldt ook voor de aanpak. De onafhankelijkheid van de 
examencommissie is altijd gewaarborgd geweest door het ontbreken van een financiële 
betrokkenheid van de commissieleden in de overtuiging dat dit voldeed aan de wettelijke eisen. Na 
de kritiek is dan ook per cohort 2019 de gehele examencommissie vervangen (er hebben in dit cohort 
geen MT-leden zitting in de commissie). Daarbij is bewust gekeken naar de samenstelling van 
expertise in examinering, juridische achtergrond, procesbewaking en kwaliteitszorg. De eisen ten 
aanzien van een proactieve en kritische opstelling is helder verwoord in de opdracht aan deze 
nieuwe commissiesamenstelling. Dit uit zich o.a. in het bijwonen van lessen, het opzetten van een 
beter en formeler analyse systeem t.a.v. cijferresultaten. Naast de focus op de technische kant van 
borging en diplomering, heeft de examencommissie de kennis van en over examineren gedeeld 
onder de gehele onderwijsgevende organisatie waaronder de promotoren (vakgroep hoofden) en 
docenten door middel van infosessies en een intensivering van examencommissiebijeenkomsten. 
Tevens is er een extern lid aangetrokken met een juridische achtergrond. Hiermee wordt voldaan aan 
de wettelijke eis en de interne kwaliteitsverbetering van de examencommissie. In 2019 wordt de 
examencommissie door CITO getraind in haar wettelijke rol.

www.iva-driebergen.nl

http://www.iva-driebergen.nl


In november 2019 zullen alle onderwijsgevende medewerkers en het examenbureau de cursus basis 
kwalificatie examinering (BKE) afgerond hebben. Op dit moment heeft 85% de BKE-cursus afgerond. 
Met deze eenduidige expertise onder de medewerkers kan en zal de examencommissie het toets 
programma, criteria en de toetsvormen actief op kwaliteit en relatie met de leerdoelen onderzoeken 
en verbeteren.

Tevens is het vier ogen principe, met de kritiek over de eindwerken, direct opgeschaald. Ten tijde van 
de visitatie was het proces van correctie van eindwerken reeds op gang en werd er in 60% van de 
gevallen het vier ogen principe toegepast (37% in het beoordeelde cohort). Bij de huidige vierdejaars 
(stage & scriptie) studenten zal er dan ook een 100% dekking zijn van het vier ogen principe op te 
beoordelen scripties (eindwerken).

Ten aanzien van de beoordeling van de eindwerken werd uit de steekproef van de visitatiecommissie 
geconcludeerd dat er bij de scripties (eindwerken) te weinig verantwoording en motivatie op de 
gegeven cijfers werd gegeven. Dit had echter te maken met de inrichting van het 
beoordelingsformulier. Het beoordelingsformulier is inmiddels aangepast waardoor alle 
beoordelaars "gedwongen" worden de beoordeling nader te motiveren in plaats van het gegeven 
cijfer te laten corresponderen met een lijst beoordelingscriteria inclusief cesuur.

Borging

De examencommissie heeft, naast de wettelijke eis, van directiewege intern een versterkte status 
gekregen. Zowel naar de onderwijsgevenden als het bevoegd gezag. Om de verbeterslagen voor nu 
en de kwaliteit te behouden, zijn de volgende borgingsacties ingezet: De examencommissieleden 
worden structureel gefaciliteerd in tijd. Er is inmiddels een interne eis voor scholing van de 
examencommissieleden. Het bevoegd gezag heeft het commitment gegeven en gefaciliteerd om de 
examencommissie autonoom te kunnen laten werken. De examencommissie gaat werken met vooraf 
geplande acties die vermeld worden in haar jaaragenda, dit voorkomt de incident gedreven 
handelswijze van voorheen. Het bevoegd gezag in de rol van directeur onderwijs neemt een actieve 
houding aan ten aanzien controle en naleving van de wettelijke taak van de examencommissie door 
verslaglegging vanuit de examencommissie en de evaluaties. Er wordt 4 keer per jaar, of vaker indien 
noodzakelijk, een evaluatiesessie tussen examencommissie en bevoegd gezag georganiseerd. De 
opmerkingen en conclusies vanuit het jaarverslag van de examencommissie worden ingebed in het 
continu verbeteren van het directiebeleid. Examentechnische instructies en naleving daarop worden 
formeler ingezet en er wordt toezicht op gehouden.

Verbeterplan IVA Driebergen Hogere Managementopleiding Mobiliteitsbranche - Croho-nummer: 34935

Continuïteit

Naast de genoemde ingezette ontwikkelingen binnen de Hogeschool IVA Driebergen is de IVA- 
organisatie niet gebaat bij een éénmalige verbeterslag, zij heeft behoefte aan een continu 
kwaliteitsbehoud. Hiervoor staan, naast de inmiddels ingebedde en eerder geplande 
organisatorische veranderingen, meer verbeteringen ingepland.

We zien vanuit kwaliteitszorg op de lange termijn de behoefte voor structurele versterking op 
onderwijskundig gebied. Vandaar dat hiervoor een vacature is uitgezet, de eerste gesprekken met 
kandidaten zullen voor december 2019 plaatsvinden. In dit kader is in het professionaliseringsbeleid 
van onderwijsgevende medewerkers de nadruk komen te liggen op onderwijskundige 
professionalisering. Per september 2019 is hiermee concreet een stap gezet door een
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onderwijsgevende te selecteren voor een andere rol binnen IVA Driebergen door hem een 
masterstudie " Leren en Innoveren" te laten volgen.

Daarnaast zal in 2020 gestart worden met het maken van een nieuw curriculum, een congruent en 
systematisch inzichtelijk toetsprogramma zal hier vanzelfsprekend onderdeel vanuit maken.

Met dit reeds ingezette verbeterplan, gaat IVA Driebergen ervan uit dat hiermee wordt aangetoond 
dat de "sence of urgency" voldoende is doorgedrongen in de organisatie. De wijze waarop de kritiek 
op standaard 10 is en wordt aangepakt voldoet in ruim voldoende aan de visie van het NVAO en wij 
zijn vol vertrouwen dat de accreditatie onder de geldende voorwaarden wordt verleend.

Verbeterplan IVA Driebergen Hogere Managementopleiding Mobiliteitsbranche - Croho-nummer: 34935

Bij voorbaat dank voor een spoedige en positieve reactie.
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