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Samenvatting 
 

Op 23 en 24 juni 2022 is de masteropleiding Human Development van Schouten & Nelissen University of Ap-

plied Sciences gevisiteerd door een commissie van AeQui. Het totaaloordeel van de commissie is positief.  

 

 

Beoogde leerresultaten 

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de 

gesprekken en de onderliggende documentatie dat 

de opleiding aan deze standaard voldoet. De 

opleiding leidt professionals op voor een diversiteit 

aan ontwikkelgerichte functies en rollen. Meestal 

gaat het niet om nieuwe functies maar om een 

verbreding of verdieping van de bestaande waarin 

leren en ontwikkelen meer centraal komen te staan. 

De opleiding heeft in een beroeps- en opleidings-

profiel kerntaken beschreven. De beoogde leer-

resultaten van de opleiding zijn in de vorm van 

eindkwalificaties afgeleid van de kerntaken. Deze 

zijn wat betreft niveau en oriëntatie passend 

geconcretiseerd. De opleiding onderhoudt goede 

contacten met het werkveld; er is een werkveld-

adviescommissie met deskundige leden die de 

opleiding frequent van passende, actuele input 

voorzien. 

 

Programma 

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de 

gesprekken en de onderliggende documentatie dat 

de opleiding aan de standaarden Oriëntatie, Inhoud, 

Leeromgeving en Instroom voldoet. De opleiding 

van 60 EC omvat drie basismodules, een specia-

lisatiemodule, een interventiemodule, een keuze-

module en de thesis. Er zijn vijf afstudeerrichtingen. 

De beoogde leerresultaten in de vorm van 

eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in de leer-

doelen van de modules. De modules vormen 

volgens de visitatiecommissie samen een mooi palet 

aan vakken en inhouden, die goed aansluiten bij de 

kwalificaties van de instromende studenten. In de 

opleiding is voldoende aandacht voor de 

ontwikkeling van onderzoeks- en beroepsvaar-

digheden. De begeleiding bij en de verwerving van 

deze vaardigheden in een doorlopende lijn in de 

opleiding kan volgens de visitatiecommissie wel 

worden versterkt. 

 

 

 

Personeel 

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de 

gesprekken en de onderliggende documentatie dat 

de opleiding aan deze standaard voldoet. De 

visitatiecommissie heeft een gedreven, inhoudelijk 

sterk en voor de studenten inspirerend docenten-

team aangetroffen. Bij iedere module zijn verschil-

lende docenten betrokken. Dit zijn wetenschappers 

met praktijkervaring en professionals die zowel met 

de wetenschap als met het werkveld zijn verbonden. 

 

Voorzieningen 

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de 

gesprekken en de onderliggende documentatie dat 

de opleiding aan de standaarden Voorzieningen en 

Begeleiding voldoet. De voorzieningen zijn ruim 

toereikend om het onderwijs te faciliteren. Het 

gebouw waar de opleiding in is gehuisvest is ade-

quaat en goed bereikbaar. De studiebegeleider 

volgt de studie van studenten en is het persoonlijk 

aanspreekpunt voor studenten als het gaat om 

studievoortgang. Gedurende de opleiding vinden 

regelmatig voortgangsgesprekken plaats tussen de 

studiebegeleider en de student. De digitale leer-

omgeving bevat de benodigde informatie. 

 

Kwaliteitszorg 

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de 

gesprekken en de onderliggende documentatie dat 

de opleiding aan deze standaard voldoet. Het 

kwaliteitszorgsysteem is systematisch opgezet en 

adequaat vormgegeven. De opleiding wordt perio-

diek geëvalueerd aan de hand van de kwaliteits-

kalender. De genomen maatregelen worden 

besproken met alle betrokkenen, zodat een breed 

draagvlak ontstaat. 

 

Toetsing  

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de 

gesprekken en de onderliggende documentatie dat 

de opleiding aan deze standaard voldoet. Elke 

module wordt afgesloten met een of meer toetsen. 

De opleiding hanteert diverse toetsvormen. De 
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opleiding treft adequate maatregelen om de 

kwaliteit van de toetsing te borgen, waarbij de 

examencommissie haar rol goed vervult. 

 

Gerealiseerde leerresultaten  

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de 

gesprekken en de onderliggende documentatie dat 

de opleiding aan deze standaard voldoet. De oplei-

ding beoogt studenten op masterniveau op te 

leiden voor een diversiteit aan ontwikkelgerichte 

functies en rollen. De visitatiecommissie stelt op 

basis van de bestudering van theses en de gesprek-

ken met werkveldleden en alumni vast dat de 

opleiding hierin slaagt. De opleiding houdt zicht op 

de carrièrepaden van afgestudeerden en kan dit 

verder versterken door haar alumnibeleid uit te 

bouwen. 

 

Aanbevelingen 

Met het oog op de toekomst geeft de commissie 

volgende suggesties ter overweging:  

• Zet de werkveldcommissie nog steviger in, bij-

voorbeeld door de leden te betrekken bij het 

geven van feedback aan studenten op tussen-

liggende producten;  

• Neem de eindkwalificaties op in het beroeps- 

en opleidingsprofiel en licht de relatie tussen de 

kerntaken en eindkwalificaties in dit document 

toe;  

• Actualiseer de kerntaken en eindkwalificaties op 

basis van de uitwerking van competenties door 

de werkveldcommissie;  

• Begeleid de studenten structureel, vanaf het 

keuzemoment voor het volgen van de gehele 

masteropleiding, bij het verwerven van profes-

sionele vaardigheden en het daarop reflecteren; 

• Geef meer aandacht aan internationale toepas-

singen van Human Development, bijvoorbeeld 

door online internationale gastsprekers uit te 

nodigen in de modules; 

• Overweeg andere keuzes in toetsvormen, waar-

bij de handgeschreven kennistoetsen mogelijk 

vervangen kunnen worden door beter bij de 

doelgroep passende vormen; 

• Versterk de hoeveelheid schriftelijke feedback 

en feedforward bij papers en de theses; 

• Richt het contact met alumni structureler in. 

 

 

Alle standaarden van het NVAO-kader zijn positief beoordeeld. Op die grond geeft de visitatiecommissie een 

positief advies inzake accreditatie van de masteropleiding Human Development.  

 

Namens de voltallige visitatiecommissie,  

Utrecht, september 2022 

  

Ronald Stevens      Linda van der Grijspaarde 

Voorzitter      Secretaris 
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Overzicht beoordeling 

 

De beoordelingen per standaard zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 

Standaard 

 

 

Beoordeling 

deeltijd 

1. Beoogde leerresultaten Voldoet 

2. Oriëntatie van het programma 

3. Inhoud van het programma 

4. Leeromgeving van het programma 

5. Instroom 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

6. Personeel Voldoet 

7. Materiële voorzieningen 

8. Begeleiding 

Voldoet 

Voldoet 

9. Kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en ontwikkeling Voldoet 

10 Toetsing  

11 Gerealiseerde leerresultaten 

 

Voldoet 

Voldoet 

Eindbeoordeling Positief 
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Inleiding 
 

De masteropleiding Human Development van Schouten & Nelissen University of Applied Sciences leidt 

professionals op die beschikken over een brede opvatting over de ontwikkeling van mens en organisaties. 

Meestal gaat het niet om het leren vervullen van nieuwe taken en rollen, maar om een verbreding of ver-

dieping van bestaande rollen waarin leren en ontwikkelen meer centraal komen te staan. In de beroeps-

praktijk vinden deze professionals hun weg als onder andere HR-medewerkers, HR-directeuren, teamlei-

ders, lijnmanagers, adviseurs talent en leren, opleiders, trainers, organisatieadviseurs leren en ontwikkeling. 

De opleiding richt zich zowel op mensen in organisaties als op adviseurs in adviesbureaus, training bureaus 

en zelfstandige HR-professionals.  

 

 

De instelling 

Schouten & Nelissen is sinds 1980 een instituut 

voor persoonlijke ontwikkeling, organisatieont-

wikkeling en gedragsverandering. Onder de 

naam Schouten & Nelissen University of Applied 

Sciences (SUAS) biedt de organisatie trainingen, 

gecertificeerde trainingen, opleidingen en geac-

crediteerde opleidingen aan in het kader van Le-

ven Lang Leren. 

 

De opleiding 

De opleiding richt zich op Strategisch Human Re-

source Development. Kenmerkend hiervan is de 

interdisciplinaire benadering waarin de ontwikke-

ling van mensen in organisaties zowel vanuit or-

ganisatiekundig perspectief (organisatiestrategie, 

organisatieontwikkeling), als vanuit personeels-

wetenschappelijk (HRM, ontwikkeling) en leer-

psychologisch perspectief (opleiden, werkplekle-

ren) wordt benaderd. Ook worden leren en ont-

wikkeling zowel als individuele als collectieve ver-

schijnselen (teamontwikkeling, organisatieleren, 

organisatieontwikkeling) gezien. Het gaat in de 

opleiding dus zowel om de verbinding vanuit de 

organisatie naar het zich ontwikkelend individu, 

als vanuit het individu naar de organisatie. 

 

De opleiding wordt in de Nederlandse taal aan-

geboden. De opleiding heeft een Engelstalige 

naam gekozen omdat dit een gangbare term is in 

de managementliteratuur; de visitatiecommissie 

sluit zich daarbij aan. 

De visitatie 

SUAS heeft aan AeQui opdracht gegeven de on-

derhavige visitatie uit te voeren. Hiertoe heeft 

AeQui in samenwerking met de opleiding een on-

afhankelijke en ter zake kundige commissie sa-

mengesteld. Met vertegenwoordigers van de op-

leiding heeft een voorbereidend gesprek plaats-

gevonden.  

 

De visitatie is uitgevoerd op basis van NVAO-ka-

der 2018, volgens het programma dat in bijlage 2 

is weergegeven.  

 

De commissie heeft de beoordeling in onafhan-

kelijkheid uitgevoerd; de visitatiecommissie heeft 

de benodigde informatie gekregen om tot een 

beoordeling te komen. Aan het einde van de visi-

tatie is de opleiding in kennis gesteld van de be-

vindingen en conclusies van de commissie.  

 

Deze rapportage is in augustus 2022 in concept 

toegestuurd aan de opleiding; de reacties van de 

opleiding zijn verwerkt tot deze definitieve rap-

portage. 

 

Op initiatief van de opleiding gaat een ontwikkel-

gesprek plaatsvinden in de loop van 2022. De re-

sultaten van dit ontwikkelgesprek hebben geen 

invloed op de in dit rapport weergegeven beoor-

deling. 
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Beoogde leerresultaten  
 

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de 

opleiding aan deze standaard voldoet. De opleiding heeft in een beroeps- en opleidingsprofiel kerntaken 

beschreven. De beoogde leerresultaten van de opleiding zijn in de vorm van eindkwalificaties afgeleid van 

de kerntaken. Deze zijn wat betreft niveau en oriëntatie passend geconcretiseerd. De opleiding onderhoudt 

goede contacten met het werkveld; er is een werkveldadviescommissie met deskundige leden die de oplei-

ding frequent van passende, actuele input voorzien. 

 

 

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 

De masteropleiding Human Development leidt 

professionals op voor een diversiteit aan ontwik-

kelgerichte functies en rollen. Meestal gaat het 

niet om nieuwe functies maar om een verbreding 

of verdieping van de bestaande waarin leren en 

ontwikkelen meer centraal komen te staan. In de 

beroepspraktijk werken studenten als onder an-

dere HR-medewerkers, HR-directeuren, teamlei-

ders, lijnmanagers, adviseurs talent en leren, op-

leiders, trainers, organisatieadviseurs leren en 

ontwikkeling. De opleiding richt zich zowel op 

mensen in organisaties als op adviseurs in advies-

bureaus, training bureaus en zelfstandige HR-

professionals. De afgestudeerden beschikken 

over een breed vaardigheden-repertoire van de 

ontwikkeling van mens en organisaties.   

 

De opleiding beoogt professionals op te leiden 

die oplossingen formuleren voor praktijkproble-

men waarin zij gebruik kunnen maken van eigen 

of bestaande onderzoeksresultaten. Ze zijn in 

staat te participeren in een onderzoeksproces, de 

daar gegenereerde kennis op waarde te schatten 

en om te zetten in adviezen. Verder zijn ze in staat 

veranderingen in te zetten en te evalueren, met 

onderzoek onderbouwde adviezen te verstrekken 

en waardevolle verbindingen aan te gaan die lei-

den tot impact. Ze kunnen professioneel hande-

len vanuit waarden, en ze beschikken over de no-

dige communicatieve vaardigheden. 

In het beroeps- en opleidingsprofiel van de 

masteropleiding (2021) is dit profiel vertaald in 

vijf kerntaken: 1. Herkennen van ontwikkelings-

mogelijkheden, 2. Analyse van ontwikkelingsmo-

gelijkheden en -problemen, 3. Ontwerpen van 

een oplossing, 4. Adviseren en 5. Evalueren. Bij ie-

dere kerntaak heeft de opleiding enkele werkpro-

cessen uitgewerkt. De kerntaken en werkproces-

sen heeft de opleiding vertaald in beoogde leer-

resultaten (eindkwalificaties). Deze eindkwalifica-

ties vormen de basis voor de leerdoelen van de 

modules. 

 

De opleiding bespreekt het beroeps- en oplei-

dingsprofiel elke twee jaar met de werkveldcom-

missie. In 2021 heeft de opleiding op aanraden 

van de werkveldcommissie naast de kerntaken 

ook de volgende competenties en attitudes op-

genomen in het beroeps- en opleidingsprofiel: 

• “T-shaped” en verbinder 

• Sterke communicatie- en adviesvaardigheden 

• Wendbaar en adaptief 

• Systemische blik 

• Innovatief handelen 

• Maatschappelijk betrokken 

• Onafhankelijke geest/ buiten de comfortzone 

• Onderzoekend vermogen/ analytisch sterk 

 

De competenties zijn nog niet in verbinding ge-

bracht met de eindkwalificaties. De opleiding is 

voornemens dit komend jaar uit te werken. 

 

Bij de vorige visitatie ontving de opleiding het ad-

vies om effectiever gebruik te maken van externe 

werkvelddeskundigen. De opleiding heeft sinds 

2019 weer een eigen actieve werkveldcommissie 
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met zowel vertegenwoordigers uit de wetenschap 

als uit het werkveld. Deze commissie komt twee-

maal per jaar bij elkaar en adviseert de opleiding 

over de nieuwste ontwikkelingen op het vakge-

bied. SUAS wil de werkveldcommissie uitbreiden 

met leden uit internationale organisaties. In het 

studiejaar 2022- 2023 pakt de werkveldcommis-

sie dit op. 

 

Overwegingen 

De visitatiecommissie is van oordeel dat in het 

beroeps- en opleidingsprofiel adequaat is weer-

gegeven waar de masteropleiding toe opleidt. De 

beoogde leerresultaten van de opleiding, in de 

vorm van eindkwalificaties, zijn wat betreft niveau 

en oriëntatie passend geconcretiseerd.  

 

De visitatiecommissie heeft waardering voor de 

goede contacten die de opleiding onderhoudt 

met het werkveld. De werkveldcommissie bestaat 

uit deskundige leden die de opleiding frequent 

van passende, actuele input voorzien. De visita-

tiecommissie moedigt de opleiding aan om de 

werkveldcommissie nog steviger in te zetten, bij-

voorbeeld door de leden te betrekken bij het ge-

ven van feedback aan studenten op tussenlig-

gende producten. 

De eindkwalificaties zijn niet opgenomen in het 

beroeps- en opleidingsprofiel. De visitatiecom-

missie adviseert de opleiding om dit wel te doen 

en in dit profiel de relatie tussen de kerntaken en 

de eindkwalificaties toe te lichten. Deze relatie is 

adequaat maar lastig navolgbaar. 

 

De uitwerking van de competenties door de 

werkveldcommissie is een relevante toevoeging, 

vindt de visitatiecommissie. Vooral de aandacht in 

deze competenties voor het daadwerkelijk inno-

veren (impact realiseren), naast beschouwen en 

adviseren is passend bij het profiel van de oplei-

ding. De visitatiecommissie adviseert de oplei-

ding om de kerntaken en daarvan afgeleide eind-

kwalificaties te actualiseren op basis van de input 

van de werkveldcommissie. De visitatiecommissie 

raadt de opleiding -vooral omwille van de trans-

parantie- af om de set competenties naast de 

kerntaken en eindkwalificaties te laten bestaan. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.  
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Programma  

 
De visitatiecommissie oordeelt op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de 

opleiding aan de standaarden rond het programma voldoet. De opleiding van 60 EC omvat drie basismo-

dules, een specialisatiemodule, een interventiemodule, een keuzemodule en de thesis. Er zijn vijf afstudeer-

richtingen. De beoogde leerresultaten in de vorm van eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in de leer-

doelen van de modules. De modules vormen volgens de visitatiecommissie samen een mooi pallet aan 

vakken en inhouden, die goed aansluiten bij de kwalificaties van de instromende studenten. In de opleiding 

is voldoende aandacht voor de ontwikkeling van onderzoeks- en beroepsvaardigheden. De begeleiding bij 

en de verwerving van deze vaardigheden in een doorlopende lijn in de opleiding kan volgens de visitatie-

commissie wel worden versterkt.  

 

 

Oriëntatie 

Standaard 2: Het programma maakt het mogelijk 

om passende (professionele of academische) on-

derzoeks- en beroepsvaardigheden te realiseren. 

 

Bevindingen 

In de opleiding is aandacht voor de ontwikkeling 

van de onderzoeksvaardigheden en van de be-

roepsvaardigheden. In de basismodules is aan-

dacht voor kennis en analytische beroepsvaardig-

heden met betrekking tot de ontwikkeling van de 

student en diens organisatiecontext. In de speci-

alisatie en interventiemodules komen kennis en 

interventievaardigheden in de gekozen afstu-

deerrichting aan bod. De advies- en onderzoeks-

vaardigheden zijn verwerkt in de thesis.  

 

In de verschillend modules is de kennisontwikke-

ling gekoppeld aan de persoonlijke en professio-

nele ontwikkeling van de student.  

Bij professionele ontwikkeling gaat het om de be-

wustwording en verfijning van het eigen oordeel, 

de visie en de houding van de student ten aanzien 

van mensen in ontwikkeling.  

Bij persoonlijke ontwikkeling gaat het naast het 

leren hanteren van verschillende kritisch-analyti-

sche (reflectie) en diagnostische vaardigheden 

ook om gerichte training in sociaal-communica-

tieve (begeleiden, adviseren, mondeling en schrif-

telijk presenteren, etc.) en onderzoeksvaardighe-

den (methodologie en onderzoek).  

 

De drie pijlers in de opleiding (organisatie – per-

soneel – psychologie) zorgen er volgens de oplei-

ding voor dat de student steeds verschillende 

perspectieven krijgt aangereikt om tot integratie 

en een helicopterview te komen.  

 

Overwegingen 

De visitatiecommissie stelt vast dat de oriëntatie 

en invulling van het programma voldoende waar-

borging bieden voor de ontwikkeling van vaar-

digheden op het gebied van praktijkgericht on-

derzoek. Onderzoeksvaardigheden zijn volgens 

de visitatiecommissie voldoende geïncorporeerd 

in het programma; een onderzoekende houding 

komt in verschillende modules aan bod en er is 

een onderzoeksmodule ter voorbereiding op de 

thesis.  

 

Ook biedt het programma ruimte voor de ontwik-

keling van vaardigheden op het gebied van de 

beroepspraktijk. Vooral in de interventiemodules, 

waarvan de student er een of twee volgt (zie stan-

daard 3), worden complexe praktijkvaardigheden 

aangeleerd, constateert de visitatiecommissie.  

 

De visitatiecommissie stelt daarbij vast dat het 

vastleggen van en het begeleiden bij het verwer-

ven van vaardigheden in een doorlopende lijn ge-

durende de gehele masteropleiding beperkt is. 

Dit komt mede door de flexibele modulestruc-

tuur. Daarbij kiezen studenten er vaak pas na en-

kele losse modules voor om de gehele masterop-

leiding te gaan volgen. De visitatiecommissie 
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adviseert de opleiding om studenten vanaf het 

keuzemoment te begeleiden bij het verwerven 

van professionele vaardigheden benodigd voor 

de kerntaken en eventueel afgeleide eigen doe-

len, hen daarop regelmatig te laten reflecteren en 

bijvoorbeeld te werken met een portfolio, dat on-

derdeel wordt van de eindbeoordeling. De pro-

fessionele en persoonlijke ontwikkeling krijgt 

hiermee een zwaarder gewicht, passend bij het 

profiel van de opleiding, is de visitatiecommissie 

van oordeel. Ook wordt zo de groei van de stu-

dent op deze vaardigheden meer inzichtelijk. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.  

 

 

Inhoud 

Standaard 3: De inhoud van het programma biedt 

studenten de mogelijkheid om de beoogde leerre-

sultaten te bereiken.  

 

Bevindingen 

De student stelt de masteropleiding van 60 EC sa-

men uit drie verplichte basismodules (Organisa-

tietheorie en strategisch HRM, Psychologie van 

mensen in organisaties en Onderzoek in organi-

saties), één specialisatiemodule gericht op het 

verdiepen van de kennis van een onderwerp, één 

interventiemodule gericht op het verdiepen van 

de vaardigheden rondom een onderwerp en één 

keuzemodule. Als keuzemodule kan de student 

een extra specialisatiemodule of interventiemo-

dule of de keuzemodule Psychologie in 7 dagen 

of een module uit de Master Kwaliteitsmanage-

ment kiezen. De student rondt de opleiding af 

met de masterthesis (12 EC). 

 

Er zijn vijf afstudeerrichtingen: Leren en innove-

ren, Verandermanagement, Conflictmanagement, 

Psychologie binnen organisaties en Organisatie-

kunde. Per afstudeerrichting zijn verplichtingen 

gesteld aan de samenstelling van de masteroplei-

ding en het onderwerp van de masterthesis.  

 

Per module is een modulebeschrijving opgesteld 

waarin de leerdoelen, inhoud, literatuur en toets-

informatie is weergegeven. Verder krijgt de stu-

dent met behulp van de modulebeschrijving in-

zicht in de koppeling van de leerdoelen en beoor-

delingscriteria aan de eindkwalificaties van de op-

leiding. Op specifieke vragen van studenten kun-

nen de docenten ook via de digitale leeromge-

ving aanbevolen literatuur beschikbaar stellen 

aan de studenten. 

 

In 2016 moedigde de toenmalige visitatiecom-

missie de opleiding aan om de studenten meer in 

aanraking te laten komen met internationale per-

spectieven op het vakgebied en beroepenveld. 

De opleiding geeft hierop aan dat de inhoudelijk 

verantwoordelijken en docenten goed vertegen-

woordigd zijn in internationale teams en bij inter-

nationale congressen en hierdoor in hun colleges 

gebruik kunnen maken van internationale cases 

en voorbeelden. Verder wordt er in de colleges 

gebruik gemaakt van nationale en internationale 

cases, die ingebracht worden door de docenten 

en studenten. 

 

In het studentenhoofdstuk geven studenten aan 

dat zij de inhoud als afwisselend beoordelen. De 

bijeenkomsten worden beschouwd als inhoude-

lijk goed. Een pluspunt vinden de studenten dat 

de inhoud van de modules een praktische verta-

ling naar de praktijk kent (van wetenschap naar 

praktijk). Verder ervaren de studenten dat de mo-

dules in sommige gevallen in onvoldoende mate 

onderhouden worden. Een voorbeeld dat werd 

genoemd is het gebruik maken van mogelijk ge-

dateerde slides. Een gecontroleerde evaluatie van 

de module hierop zou volgens de studenten een 

mogelijkheid zijn om dit te voorkomen. 

 

Overwegingen 

De visitatiecommissie constateert dat de oplei-

ding passend onderwijs aanbiedt. De beoogde 

leerresultaten in de vorm van eindkwalificaties 

zijn adequaat vertaald in de leerdoelen van de 

modules. De modules vormen volgens de visita-

tiecommissie samen een mooi pallet aan vakken 
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en inhouden. Het is zichtbaar dat de uitkomsten 

uit de gesprekken met het werkveld meegeno-

men worden in de optimalisatie van de modules. 

De literatuurlijst bevat relevante, actuele weten-

schappelijk verantwoorde vakliteratuur, zowel in 

het Nederlands als in het Engels. Er is voldoende 

internationale literatuur. De aandacht voor inter-

nationale toepassingen van Human Development 

verdient volgens de visitatiecommissie echter 

meer aandacht in de modules. Een mogelijkheid 

zou zijn om bijvoorbeeld online internationale 

gastsprekers uit te nodigen in de modules. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.  

 

 

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 

Door de modulaire opbouw en spreiding van de 

startmomenten door het jaar heen is de student 

flexibel in het samenstellen van het studiepad. De 

gemiddelde studieduur is drie jaar en drie maan-

den. De meeste studenten kiezen na het volgen 

van enkele losse modules voor de gehele master-

opleiding en stellen op basis daarvan de gehele 

opleiding samen. 

 

De didactische uitgangspunten voor het master-

onderwijs van SUAS zijn deels gebaseerd op het 

HILL model van Dochy (Dochy & Bergmans, 

2015). De uitgangspunten zijn: Toepassen in de 

werkcontext, individueel en sociaal leren, per-

soonlijke kwaliteiten en uitgaan van kwaliteiten 

voor ontwikkelen en studiesucces. De opleiding 

heeft deze uitgangspunten vertaald in diverse 

leervormen en opleidingsroutes en persoonlijke 

studiebegeleiding.  

 

De studenten schrijven de papers en thesis aan de 

hand van vraagstukken uit de praktijk; zij passen 

de wetenschappelijke theorieën en literatuur toe 

op hun eigen werkpraktijk. Zo beoogt de oplei-

ding het leren in de opleiding en leren in de werk-

context met elkaar te verbinden.  

Een deel van de studie is zelfstudie via het lezen 

van literatuur, voorbereidende opdrachten en 

toetsing. Verder vindt er tijdens de colleges voor-

namelijk sociaal leren plaats door te sparren met 

docenten en medestudenten. De opleiding sti-

muleert de student om het leren zelfstandig in-

vulling te geven door het bieden van reflectieop-

drachten, feedback van de beoordelaar via het 

beoordelingsinstrument en feedback van mede-

studenten bij presentaties tijdens de colleges. 

 

De vorige visitatiecommissie adviseerde in 2016 

om het didactisch concept uit te breiden buiten 

de contacturen. SUAS heeft in het opleidingsbe-

leid in 2020 bij hun visie op leren opgenomen dat 

het leren plaatsvindt binnen de werkcontext. Dit 

betekent dat er in de opleiding gewerkt wordt 

aan opdrachten die relevant zijn voor de student 

en de organisatie. Een voorbeeld hiervan is de 

module “Het brein in de organisatie”. De (voorbe-

reidings)opdrachten zijn toepassingsopdrachten 

in de eigen werkcontext en de module wordt he-

lemaal blended aangeboden. In deze module 

worden de studenten gestimuleerd tot leren via 

allerlei lees-, kijk- en doe-opdrachten tussen de 

collegedagen via de digitale leeromgeving.  

 

In het studentenhoofdstuk geven de studenten 

blijk van waardering voor de keuzemogelijkheden 

en de flexibiliteit in de leerroutes en daarmee de 

volgorde en het tempo. Ook bijvoorbeeld de mo-

gelijkheid om een eigen studiepad samen te stel-

len, past bij de behoeftes van de studenten. 

 

Recente ontwikkelingen 

In 2020 en 2021 is een groot deel van het onder-

wijs online uitgevoerd. Volgens de studenten 

heeft SUAS goed ingespeeld op het online lesge-

ven. Zij zijn tevreden met de kwaliteit van de di-

gitale lessen. Wel geven studenten over het alge-

meen aan dat fysieke lessen de voorkeur hebben 

en dat zij de fysieke lessen op locatie kwalitatief 

beter en als meer interactief ervaren. 
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Overwegingen 

De visitatiecommissie stelt vast dat opleiding ge-

kozen heeft voor een leeromgeving die de moge-

lijkheid biedt om de beoogde leerresultaten 

(eindkwalificaties) te bereiken. De modulaire op-

bouw biedt de werkende student flexibiliteit bij 

het samenstellen van het studiepad.  

 

De wisselende groepssamenstelling per module 

is voor de studenten verrijkend, stelt de visitatie-

commissie vast. Zo halen de studenten steeds 

weer inspiratie uit anderen en leren zij van de er-

varingen van mededeelnemers. De visitatiecom-

missie waardeert de inbreng van de praktijk van 

de deelnemers in de modules, en raadt de oplei-

ding aan dit nog verder te versterken. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.  

 

 

Instroom 

Standaard 5: Het programma sluit aan bij de kwa-

lificaties van de instromende studenten. 

 

Bevindingen 

Toelatingseisen zijn de volgende:  

• De student is in het bezit van minimaal ba-

chelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs 

of in het hoger beroepsonderwijs; 

• De student heeft minimaal twee jaar relevante 

werkervaring in het vakgebied van de oplei-

ding.  

Voor potentiële studenten zonder bachelordi-

ploma of relevante werkervaring geldt een toela-

tingsprocedure.  

Met alle nieuwe ingeschreven studenten voert de 

studiebegeleider van SUAS een verplicht doel-

stellend gesprek. In dit gesprek worden de leer-

route en de studievaardigheden van de student 

besproken evenals de aansluiting van de modules 

bij de beoogde leerdoelen. Het gesprek geeft de 

student aanvullende informatie over de opleiding 

en de studiebegeleider inzicht in de leerbehoefte 

van de student. Op deze wijze kunnen de studen-

ten nagaan of hun doelen aansluiten bij de ma-

ster en de studiebegeleider of de doelen van de 

student aansluiten bij de master. 

 

Overwegingen 

De visitatiecommissie is van mening dat het pro-

gramma en de vormgeving van het onderwijs 

aansluiten bij de kwalificaties van instromende 

studenten met werkervaring en dat de gehan-

teerde toelatingseisen realistisch zijn gezien de 

beoogde leerresultaten.  

 

De opleiding heeft voldoende oog voor studen-

ten die tijdens de opleiding ‘in-between-jobs’ te-

recht komen, met hen wordt adequaat naar op-

lossingen gezocht om de opleiding goed te kun-

nen afronden. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.  
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Personeel  
 

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de 

opleiding aan deze standaard voldoet. De visitatiecommissie heeft een gedreven, inhoudelijk sterk en voor 

de studenten inspirerend docententeam aangetroffen. Bij iedere module zijn verschillende docenten be-

trokken. Dit zijn wetenschappers met praktijkervaring en professionals die zowel met de wetenschap als 

met het werkveld zijn verbonden. 

 

Standaard 6: Het docententeam is gekwalificeerd 

voor de inhoudelijke en onderwijskundige realisa-

tie van het programma en de omvang ervan is toe-

reikend.  

 

Bevindingen 

Bij iedere module zijn twee tot acht docenten be-

trokken waarbij een van de docenten de coördi-

nator is van de module. De opleiding zet weten-

schappers in met praktijkervaring en professio-

nals die zowel verbonden zijn met de wetenschap 

als met het werkveld. De programmamanager van 

de opleiding selecteert de docenten in samen-

spraak met de inhoudelijk verantwoordelijke en 

de wetenschappelijk coördinator van de oplei-

ding. Daarbij kijken zij naar inhoudelijke expertise 

(in de wetenschap en/of de praktijk), didactische 

kwaliteiten of begeleidings- en onderzoekskwali-

teiten en de mate waarin een potentiële docent 

ervaring heeft met het vertalen van wetenschap-

pelijke inzichten naar de praktijk. Het functiepro-

fiel is daarbij leidend.  

 

Bij het aanstellen van nieuwe docenten vindt er 

een introductie plaats tussen de nieuwe docent, 

de wetenschappelijk coördinator, de inhoudelijk 

verantwoordelijke en de programmamanager. De 

wetenschappelijk coördinator en de inhoudelijk 

verantwoordelijke geven uitleg over de opbouw 

van de master en de invulling van het specifieke 

college in de desbetreffende module. De pro-

grammamanager legt de organisatorische aspec-

ten uit. 

 

Studenten waarderen de docenten, noemen zij in 

het studentenhoofdstuk. De studenten beschou-

wen ze als autoriteit in hun vakgebied en zijn in 

staat een goede brug te slaan tussen theorie en 

praktijk met toepasbare voorbeelden en casuïs-

tiek. Ook de afwisseling van de docenten in iedere 

module wordt gewaardeerd, zij leren zo om van-

uit verschillende perspectieven naar het vakge-

bied te kijken, geven de studenten aan. Verder 

zeggen de studenten in het studentenhoofdstuk 

dat docenten hen respectvol benaderen. Nako-

men van afspraken benoemen de studenten in 

het studentenhoofdstuk als aandachtspunt voor 

docenten, zoals beloftes om documenten na te 

sturen of in de leeromgeving te zetten. Ook ge-

ven de studenten aan dat niet alle docenten in 

staat zijn een goede transfer te maken naar de 

praktijk. 

 

Overwegingen 

De visitatiecommissie stelt vast dat de opleiding 

passend personeelsbeleid hanteert en voldoende 

mogelijkheden biedt voor docenten om zich ver-

der te professionaliseren. Het aantal docenten is 

voldoende voor de realisatie van het onderwijs-

programma. De visitatiecommissie constateert 

dat het team heel divers is samengesteld en dat 

de bij het personeel aanwezige expertise aansluit 

bij de eisen gesteld aan de masteropleiding. De 

visitatiecommissie heeft een gedreven, inhoude-

lijk sterk docententeam aangetroffen. Uit het ge-

sprek met studenten maakt de visitatiecommissie 

op dat de docenten inspirerend zijn voor de stu-

denten.  

 

De docenten beschikken over een basiskwalifica-

tie onderwijs. De visitatiecommissie raadt de op-

leiding aan extra aandacht te besteden aan de 

verdere didactische ontwikkeling van de docen-

ten en de dialoog daarover regelmatig te voeren. 

Positief vindt de visitatiecommissie dat de docen-

ten in de afgelopen jaren elkaar hebben geïnspi-
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reerd om meer aandacht te hebben voor de erva-

ringen van de studenten in het onderwijs. De di-

gitale omgeving maakt meer dan voorheen con-

tact mogelijk tussen docenten (als gehele groep) 

en binnen een module. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.  
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Voorzieningen en begeleiding  
 

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de 

opleiding aan de standaarden rond voorzieningen en begeleiding voldoet. De voorzieningen zijn ruim toe-

reikend om het onderwijs te faciliteren. Het gebouw waar de opleiding in is gehuisvest is adequaat en goed 

bereikbaar. De studiebegeleider volgt de studie van studenten en is het persoonlijk aanspreekpunt voor 

studenten als het gaat om studievoortgang. Gedurende de opleiding vinden regelmatig voortgangsge-

sprekken plaats tussen de studiebegeleider en de student. De digitale leeromgeving bevat de benodigde 

informatie. 

 

Voorzieningen 

Standaard 7: De huisvesting en de materiële voor-

zieningen zijn toereikend voor de realisatie van het 

programma.  

 

Bevindingen 

SUAS is gevestigd in Zaltbommel en biedt haar 

onderwijs ook op deze locatie aan. SUAS heeft de 

beschikking over een ruime hoeveelheid onder-

wijsruimten met uitwijkmogelijkheden voor 

breakoutsessies. Om logistieke redenen wordt, 

voor modules die meerdere keren per jaar wor-

den gegeven, soms uitgeweken naar een locatie 

in Amersfoort of Capelle aan de IJssel.  

 

Overwegingen 

De (materiële) voorzieningen zijn toereikend vol-

gens de visitatiecommissie. Het gebouw waar de 

opleiding in is gehuisvest is adequaat en goed 

bereikbaar. Uit de documentatie en de gesprek-

ken blijkt wel dat aandacht nodig is voor het bij-

voorbeeld op tijd aanleveren van onderwijsmate-

rialen. De ondersteunende staf is hiervan op de 

hoogte en onderneemt stappen om dit te verbe-

teren, stelt de visitatiecommissie vast. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.  

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding 

Standaard 8: De studiebegeleiding en de informa-

tievoorziening aan studenten bevorderen de stu-

dievoortgang en sluiten aan bij de behoefte van 

studenten.  

 

Bevindingen 

De studiebegeleider volgt de studie van studen-

ten en is het persoonlijk aanspreekpunt voor stu-

denten als het gaat om studievoortgang. Gedu-

rende de opleiding vinden op vraag van de stu-

denten voortgangsgesprekken plaats tussen de 

studiebegeleider en de student. Zoals beschre-

ven, is er aan het begin van de opleiding een 

doelstellend gesprek. Daarnaast is er de mogelijk-

heid voor de student om voortgangsgesprekken 

aan te vragen. De voortgangsgesprekken zijn 

specifiek gericht op het individuele leerproces en 

de koppeling van de inhoud van de modules aan 

de individuele leerwensen. De studiebegeleider is 

daarnaast ook iedere lesdag aanwezig op de lo-

catie in Zaltbommel, zodat studenten kunnen 

binnenlopen voor vragen of een gesprek.  

 

De studenten zijn positief over het contact met de 

studieadviseur(s). Zij geven aan dat er duidelijk 

advies gegeven wordt en informatie verstrekt. Als 

tip geven de studenten aan dat het prettig zou 

zijn om bijvoorbeeld structureel voortgangsge-

sprekken in te (laten) plannen met de studiebe-

geleider tijdens de master (bijvoorbeeld halfjaar-

lijks), op dit moment is dat alleen nog op eigen 

initiatief vanuit de student. Verder wordt de sug-

gestie gedaan om een werkplekcoach of busi-

ness-coach aan te stellen voor elke student, om 
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ook nog structureel enige verbinding met de 

werkplek te behouden.  

 

Tijdens informatiebijeenkomsten en in het doel-

stellend gesprek worden studenten geïnformeerd 

rekening te houden met een gemiddelde studie-

last van zestien uur per week.  

 

Iedere student krijgt bij de start van de masterop-

leiding toegang tot een digitale leeromgeving. 

Studenten vinden op de leeromgeving algemene 

informatie over de opleiding: studieprogramma, 

rooster, docenten, groepsinformatie, OER en 

daarnaast module specifieke informatie, zoals 

voorbereidende opdrachten per college, sheets, 

verwerkingsopdrachten, artikelen, te bestuderen 

lesstof en informatie over toetsing. Het forum van 

de digitale leeromgeving wordt nog niet actief 

door SUAS gebruikt. De opleiding geeft aan dat 

het gebruik hiervan het leerproces zou kunnen 

bevorderen. 

 

Overwegingen 

De visitatiecommissie stelt vast dat de informatie-

voorziening goed is ingericht. De digitale leerom-

geving bevat de benodigde informatie. De visita-

tiecommissie adviseert ook het forum te gaan in-

zetten. 

 

De studiebegeleiding is volgens de visitatiecom-

missie persoonlijk en de studiebegeleiding is 

goed bereikbaar voor de studenten. De begelei-

ding richt zich niet inhoudelijk op de verwerking 

van professionele vaardigheden. Bij standaard 2 

geeft de visitatiecommissie het advies om de aan-

dacht voor de (reflectie op de beheersing van de) 

professionele vaardigheden te vergroten, onder 

andere door de studiebegeleiding uit te breiden. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.  
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Kwaliteitszorg 
 

De visitatiecommissie oordeelt op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de 

opleiding aan deze standaard voldoet. Het kwaliteitszorgsysteem is systematisch opgezet en adequaat 

vormgegeven. De opleiding wordt periodiek geëvalueerd aan de hand van de kwaliteitskalender. De geno-

men maatregelen worden besproken met alle betrokkenen, zodat een breed draagvlak ontstaat. 

 

Standaard 9: De opleiding kent een expliciete en 

breed gedragen kwaliteitszorg, bevordert de kwa-

liteitscultuur en is gericht op ontwikkeling. 

 

Bevindingen 

SUAS maakt gebruik van een kwaliteitscyclus die 

is afgestemd op de PDCA-systematiek. In het 

kwaliteitsbeleid van SUAS is beschreven hoe de 

kwaliteitszorg is ingericht. 

 

De manier van werken bij SUAS wordt geken-

merkt door een informele sfeer. Om de informele 

kwetsbaarheid te beperken, heeft SUAS de kwali-

teitscyclus geformaliseerd in een kwaliteitskalen-

der. Ook is er aandacht voor het delen van kennis 

en borgen van diverse rollen binnen het team van 

programmamanagement. Voorbeelden hiervan 

zijn de inhoudelijke rol, kwaliteitsbewaking, toets-

deskundigheid en accreditatiekennis. 

 

Voor de opleidingen zelf worden schriftelijke 

en/of mondelinge evaluaties afgenomen onder 

studenten, docenten en werkveldvertegenwoor-

digers. Deze zijn vastgelegd op de digitale leer-

omgeving of in verslagen van de studentenraad, 

onderwijscommissie en werkveldcommissie. De 

programmamanager bespreekt analyses van de 

verschillende evaluaties met de manager O&O, 

wetenschappelijk coördinator en in de onderwijs-

commissie. De genomen acties en besluiten aan 

de hand van de evaluaties worden opgenomen in 

de actie- en besluitenlijst, zodat opvolging kan 

worden gemonitord. 

 

Er wordt op verschillende niveaus geëvalueerd: 

per lesdag, na een gehele module en na afron-

ding van de opleiding. Ook is er een evaluatie 

door de studentenraad en worden cijfermatige 

analyses uitgevoerd op de resultaten van de af-

genomen toetsen. 

 

SUAS heeft geconstateerd dat de respons voor 

evaluaties per lesdag en module onder studenten 

te laag was in de afgelopen jaren. Om de respons 

te verhogen heeft SUAS vanaf 2018 meerdere 

maatregelen genomen om de respons te verho-

gen. De respons is hierdoor gestegen naar 50% in 

2021. Vanaf 2022 worden de genomen maatrege-

len naar aanleiding van evaluaties en opmerkin-

gen vanuit de studentenraad ook opgenomen in 

de nieuwsbrief voor studenten die driemaal per 

jaar wordt geplaatst op de digitale leeromgeving.  

 

Overwegingen 

Het kwaliteitszorgsysteem is volgens de visitatie-

commissie systematisch opgezet en adequaat 

vormgegeven. De opleiding wordt periodiek ge-

evalueerd aan de hand van de kwaliteitskalender. 

De genomen maatregelen worden besproken 

met alle betrokkenen, zodat een breed draagvlak 

ontstaat. De visitatiecommissie is het met de op-

leiding eens dat de respons van studenten op de 

evaluaties nog verder geoptimaliseerd kan wor-

den. Ook het voornemen om alumni na vijf jaar te 

benaderen om de toepasbaarheid van de oplei-

ding te monitoren, vindt de visitatiecommissie 

een relevant streven. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.  
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Toetsing 
 
De visitatiecommissie oordeelt op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de 

opleiding aan deze standaard voldoet. Elke module wordt afgesloten met een of meer toetsen. De opleiding 

hanteert diverse toetsvormen. De opleiding treft adequate maatregelen treft om de kwaliteit van de toet-

sing te borgen, waarbij de examencommissie haar rol goed vervult. 

 

 

Standaard 10: De opleiding beschikt over een ade-

quaat systeem van toetsing. 

 

Bevindingen 

Elk studieonderdeel (module) wordt afgesloten 

met een tentamen. De inhoudelijke verplichte 

modules worden afgesloten met een (monde-

linge of schriftelijke) kennistoets en een paper of 

een presentatie. De specialisatiemodules worden 

afgesloten met een of meerdere papers. De inter-

ventiemodules worden afgesloten met een port-

folio. De onderzoeksmodule wordt afgesloten 

met een thesisvoorstel. 

 

Een kennistoets bestaat uit open vragen die ge-

richt zijn op onthouden, begrijpen en toepassen 

van kennis. Een paper vraagt de studenten, naar 

aanleiding van een vraagstelling, een betoog te 

schrijven. Dit gebeurt op het niveau van analyse-

ren, evalueren en creëren. In het reflectieverslag 

reflecteert een student op het proces van leren en 

het leerresultaat. In een vaardigheidstoets de-

monstreert de student dat bepaalde beroeps-

vaardigheden correct en adequaat worden uitge-

voerd in combinatie met het toepassen van in-

houdelijke kennis. 

 

In de beoordelingsinstrumenten is naast de ver-

plichte ruimte voor het toekennen van het resul-

taat (cijfer of goed/voldoende/onvoldoende) 

ruimte voor schriftelijke feedback.  

 

De opleiding geeft in de zelfevaluatie aan dat het 

toetsbeleid en de wijze waarop dat in de praktijk 

gestalte krijgt en wordt gemonitord de afgelopen 

periode sterk is verbeterd. Inrichting van de exa-

mencommissie, toetsbeleid en de toets-

programmamatrijs markeren de structuur en sa-

menhang in de kwaliteitsborging van de toetsen. 

SUAS heeft toetsdeskundigheid toegevoegd aan 

de examencommissie door middel van een toets-

expert. Aan de hand van het advies van de exa-

mencommissie en het toetsbeleid heeft SUAS de 

koppeling tussen eindkwalificaties, leerdoelen en 

toetsing geoptimaliseerd. 

 

SUAS heeft de expertise op het gebied van toet-

sing (BKE-expertise) bij het interne personeel be-

legd en biedt deze via trainingen aan de exami-

natoren aan. Om het toetsbeleid goed tot uitvoer 

te kunnen brengen, zijn de programmamanagers 

nu BKE-gediplomeerd, zodat zij in samenwerking 

met de inhoudelijk verantwoordelijken (examina-

toren) beter toezicht kunnen houden op de kwa-

liteit van de toetsing. 

 

De toetsevaluatie op betrouwbaarheid, validiteit, 

bruikbaarheid en transparantie voert de opleiding 

op drie manieren uit: 

• Een cijfermatige toetsanalyse per gemaakte 

toets door een programmamanager met BKE-di-

ploma; 

• Een jaarlijkse evaluatie door de programmama-

nagers met BKE-diploma; 

• Een steekproef door de examencommissie. 

 

Aan de hand van bovenstaande evaluaties past de 

opleiding waar nodig, in samenspraak met de in-

houdelijk verantwoordelijke van de module, de 

toetsing aan. Het thesistraject en de thesisbeoor-

deling worden ook besproken en gemonitord in 

overleg met de docenten van de module “Onder-

zoek in organisaties” en bij de meta-beoordeling 

thesis. Elke zes jaar wordt een meta-beoordeling 
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uitgevoerd. Doel van deze meta-beoordeling is 

om via een kalibratiesessie de thesiskwaliteit en 

het thesistraject te monitoren en versterken en de 

normering tussen de thesisbegeleiders af te 

stemmen. In de meta-beoordeling van 2019 is 

een steekproef van vijf theses genomen uit de 

theses van de voorgaande jaren. Deze theses zijn 

door meerdere thesisbeoordelaars beoordeeld. 

De beoordelingen zijn onderling vergeleken en 

met de oorspronkelijke beoordelingen. De uit-

komsten zijn besproken en waren input voor ver-

beteringen van de beschrijving masterthesis (in-

clusief beoordelingsinstrument) en de handlei-

ding masterthesis. 

 

De examencommissie is naast de master Human 

Development ook verantwoordelijk voor de ma-

ster Kwaliteitsmanagement en de bachelor en 

master Bedrijfskunde. De Examencommissie eva-

lueert jaarlijks haar eigen werkzaamheden. Zij legt 

dit vast in een jaarverslag. Eventuele verbeterac-

ties worden hierin meegenomen. Het jaarverslag 

wordt gerapporteerd aan het instellingsbestuur 

van SUAS tijdens een overleg van de voorzitter 

van de examencommissie en het instellingsbe-

stuur. Het instellingsbestuur schrijft een reactie 

op het jaarverslag. De examencommissie neemt 

initiatieven in het uitvoeren van de verbeteracties 

en evalueert in het daaropvolgende jaar.  

 

Studenten benoemen in het studentenhoofdstuk 

dat zij meer aandacht van de docenten voor eind-

opdrachten, toelichtingen en feedback wenselijk 

achten. Weliswaar is in de modulebeschrijving 

aandacht voor de wijze van afronding, maar een 

betekenisgeving in de praktijk wordt gewaar-

deerd. Door studenten is de suggestie gedaan om 

de toetsen op een gedifferentieerde wijze aan te 

bieden. Hiermee wordt bedoeld om een keuze te 

maken tussen een schriftelijk tentamen geba-

seerd op kennis en toepassing en een specifieke 

praktijktoets. Ten aanzien van het tentamen 

wordt aangegeven dat dit een gedateerde vorm 

van toetsing is evenals het schrijven van de ant-

woorden. De tijdigheid van de informatie over het 

schrijven van de thesis wordt als aandachtspunt 

genoemd. Hierbij wordt vermeld dat deze 

informatie helpend is bij de voorbereiding van de 

module ‘onderzoek in organisaties’ evenals bij het 

uiteindelijk schrijven van de thesis. Het contact 

met de thesisbegeleider zou eerder moeten kun-

nen plaatsvinden, dus voordat het conceptvoor-

stel gereed is. 

 

Recente ontwikkelingen 

In 2020 is een groot deel van het onderwijs online 

uitgevoerd.  

 

Overwegingen 

De visitatiecommissie stelt vast dat de opleiding 

een passende variatie aan toetsvormen toepast. 

Wel raadt de visitatiecommissie de opleiding aan 

te overwegen te stoppen met de inzet van schrif-

telijke, handgeschreven kennistoetsen. In deze 

toetsen worden ook toepassingsvragen gesteld, 

maar de verbinding met de toepassing in de prak-

tijk is beter te leggen met andere toetsvormen, 

vindt de visitatiecommissie. De visitatiecommissie 

is van mening dat een kennistoets niet congruent 

is met de visie van de opleiding en beperkt aan-

sluit bij de doelgroep waardoor het de beoogde 

uitwerking en doorwerking mist. De hoeveelheid 

schriftelijke feedback is beperkt bij papers en de 

theses, constateert de visitatiecommissie. De 

commissie waardeert het dat gedurende het tra-

ject al een aantal maal feedback is gegeven, maar 

raadt de opleiding aan ook structureel aandacht 

te besteden aan de feedback en feedforward op 

het eindproduct. Dit zou eventueel mondeling 

kunnen, in de vorm van een korte audio-opname. 

Het leereffect wordt versterkt door de studenten 

daar een reflectie op te laten geven en deze te 

bespreken. Een dergelijk aanpak past bij de oplei-

ding Human Development: richt de toetsing in 

zoals de opleiding wenst dat studenten het geven 

van feedback en aandacht voor reflectie ook in 

hun praktijk toepassen.  

 

De opleiding is voornemens de beoordelings-

vaardigheden van de examinatoren en thesisbe-

oordelaars te bevorderen, door het aanbieden 

van een BKE-training. De visitatiecommissie moe-

digt dit nadrukkelijk aan. 
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De visitatiecommissie constateert dat de oplei-

ding adequate maatregelen treft om de kwaliteit 

van de toetsing te borgen. De visitatiecommissie 

concludeert op basis van de gesprekken en de 

documentatie dat de examencommissie met en-

kele nieuwe leden haar rol voortvarend oppakt. 

Zij heeft een proactieve houding in haar taak om 

de kwaliteit van toetsen en tentamens te borgen.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.
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Gerealiseerde leerresultaten  

 
De visitatiecommissie oordeelt op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de 

opleiding aan deze standaard voldoet. De opleiding beoogt studenten op masterniveau op te leiden voor 

een diversiteit aan ontwikkelgerichte functies en rollen. De visitatiecommissie stelt op basis van de bestu-

dering van theses en de gesprekken met werkveldleden en alumni vast dat de opleiding hierin slaagt. De 

opleiding houdt zicht op de carrièrepaden van afgestudeerden en kan dit verder versterken door haar 

alumnibeleid uit te bouwen. 

 

 

Standaard 11: De opleiding toont aan dat de be-

oogde leerresultaten worden gerealiseerd. 

 

Bevindingen 

De thesis is het eindwerk van de student. In de 

thesis worden de verschillende kennisgebieden 

met elkaar gecombineerd en toont de student 

aan in staat te zijn om vraagstukken integraal te 

kunnen benaderen. De opdracht is om een 

vraag/probleemstelling methodologisch te analy-

seren, te bediscussiëren en tot conclusies te ko-

men.  

 

Tijdens de module “Onderzoek in organisaties” 

krijgen de studenten hun thesisbegeleider toege-

wezen. De docenten van deze module accorderen 

het thesisvoorstel op basis van het resultaat van 

de literatuurstudie en aan de hand van de inhou-

delijke beoordeling van de thesisbegeleider. Hal-

verwege het thesistraject geeft de tweede bege-

leider/beoordelaar feedback.  

 

De thesisbegeleider en de tweede begeleider/be-

oordelaar geven beide, onafhankelijk van elkaar, 

met behulp van het beoordelingsinstrument hun 

oordeel over de thesis. Deze beoordelingen wor-

den opgestuurd naar de programmamanager. In-

dien de beoordelingen minder dan twee punten 

verschillen en beide voldoende zijn, zullen de 

twee begeleiders samen tot een eindcijfer komen. 

Bij een verschil van 2 punten of meer en/of één 

onvoldoende wordt een derde beoordelaar inge-

zet. Het oordeel van de derde beoordelaar is dan 

doorslaggevend. Dit komt sporadisch voor. De 

opleiding scant de scripties op plagiaat. 

 

Overwegingen 

Om zich een oordeel te vormen over het eindni-

veau van de studenten, heeft de visitatiecommis-

sie in totaal vijftien recente theses gelezen en de 

beoordelingen van deze werken ingezien. De vi-

sitatiecommissie stelt vast dat alle theses getui-

gen van het masterniveau. De kwaliteit van de 

werken varieert, waarbij het gegeven cijfer door 

de beoordelaars in grote lijnen overeenkomt met 

het oordeel van de visitatiecommissie over de 

kwaliteit, al vond de commissie een aantal theses 

aan de hoge kant beoordeeld. De onderbouwing 

van het oordeel blijkt volgens de visitatiecommis-

sie duidelijk uit de beoordelingsformulieren, hoe-

wel niet alle formulieren even uitgebreid zijn in-

gevuld.  

 

De visitatiecommissie raadt de opleiding aan om 

de praktijkgerichtheid van de theses, in de vorm 

van het realiseren van en reflecteren op impact, te 

verhogen. De opleiding heeft de afgelopen tijd 

gewerkt aan nieuwe beoordelingsinstrumenten 

voor de beoordeling van het thesisvoorstel en de 

masterthesis. De visitatiecommissie ziet dat in de 

nieuwe opzet voor de theses en de nieuwe beoor-

delingsformulieren al meer aandacht voor de 

praktijk is, maar dit kan nog verder worden door-

gevoerd, om de aansluiting op de beoogde leer-

resultaten van deze professionele masteroplei-

ding te versterken. Een mogelijkheid is bijvoor-

beeld het toevoegen van een verdediging van de 

thesis, waarin vooral de praktijktoepassing cen-

traal staat: hoe gaat de student in de praktijk met 

de bevindingen aan de slag?  
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De opleiding houdt zicht op haar alumni na afstu-

deren, maar dit kan structureler worden ingericht. 

De opleiding is zich hiervan bewust en treft hier-

voor maatregelen, stelt de visitatiecommissie 

vast. Zo is een alumnus opgenomen in de werk-

veldcommissie. 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard.  
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Bijlagen 
 

 

 

 



26  UOB kader 2018, v21 

Bijlage 1 Visitatiecommissie 
 

 

dr R. (Ronald) Stevens, voorzitter  

Ronald Stevens is hoofddocent public auditing en onderzoeker bij het Zijlstra Center, VU Amsterdam 

 

dr A.B. (Arienne) Staveren, van  

Arienne van Staveren is Lector Leren en Innoveren en tevens academic director bij Radiant (een samenwer-

kingsverband tussen negen hogescholen) 

 

dr A. (Lia) Voerman  

Lia Voerman is Lector didactiek (van de hoge verwachtingen), Hogeschool Rotterdam 

 

BA P. (Perry) Loon van Student-lid 

Perry van Loon studeert Master Bestuur en Organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. In 2017-

2018 vervulde hij een bestuursjaar bij de studievereniging van de Ba Liberal Arts and Sciences. 

De commissie werd bijgestaan door drs. Linda van der Grijspaarde, 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 Bezoekprogramma  
 

Donderdag 23 juni 2022, Zaltbommel 

Tijd Overleg Aanwezigen 

11.30 Voorbereiding visitatiecommissie Visitatiecommissie 

12.30 Lunch Visitatiecommissie 

13.15 Directie en programmamanagement Programmamanager/studiebegeleider 

Directeur onderwijs 

Manager opleidingen en ontwikkeling 

14.15 Werkveldcommissie Twee leden van de werkveldcommissie 

15.00 Pauze Visitatiecommissie 

15.15 Thesisbegeleiders Vijf thesisbegeleiders 

16.00 Ontwikkelvraagstuk Programmamanager/studiebegeleider 

Directeur onderwijs 

Manager opleidingen en ontwikkeling 

Wetenschappelijk coördinator MHD 

 

 

Vrijdag 24 juni 2022, Zaltbommel 

Tijd Overleg Aanwezigen 

9.45 Programmamanagement en studiebegelei-

ding 

Programmamanager/studiebegeleider 

master Human Development 

Programmamanager/studiebegeleider master 

Kwaliteitsmanagement 

Assistent programmamanagement  

10.45  Pauze  

11.00 Inhoudelijk verantwoordelijken en docenten Zes docenten/inhoudelijk verantwoordelijken 

12.15 Lunch  

13.15 Studenten en alumni Vier studenten en twee alumni 

14.15 Examencommissie Twee leden 

15.15 Pauze  

16.30 Terugkoppeling  

17.00 Afsluiting  
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Bijlage 3 Bestudeerde documenten 
 

- Zelfevaluatie 

- Beroeps en Opleidingsprofiel Master Human Development 2021 

- Opleidingsbeleid SUAS 2020 voor MHD en MKM 

- Toetsbeleid SU 202102022 

- Toetsprogrammamatrijs MHD 

- Kwaliteitsbeleid SUAS 

- Kwaliteit kalender MHD 

- Studieprogramma MHD 2021-2022 

- Beschrijving masterthesis 2021-2022 

- OER 2021-2022 

- Lijst afstudeerwerken 

- Afstudeerrichtingen MHD 

- Inhoudelijke ontwikkelingen binnen de modules 

- EVC-Toelatingsprocedure 

- Functieprofiel inhoudelijk verantwoordelijke 

- Functieprofiel docent 

- Docentenlijst MHD 2022 

- Profielen inhoudelijk verantwoordelijken MHD 

- Internationaal netwerk IV-ers 

- Samenstelling en doelstelling gremia MHD 2022 

- Jaarverslag 2021 EC SUAS 

- Functieprofiel voorzitter EC 

- Functieprofiel lid EC 

- Huishoudelijk reglement examencommissie SUAS 

- Overzicht erkenningen beroepsverenigingen 

- Uitval en rendement 

- Handleiding zoekmachines 

- Alles tips & tops 

- Visie op internationalisering SUAS 

- Fraudebeleid 

- Theses van 15 studenten 

 


