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Notulen 

In het kader van de visitatie is aan het eind van de auditdag een ontwikkelgesprek gehouden. De twee centrale 

vragen tijdens het ontwikkelgesprek waren:  

1. Welke belangrijke thema’s missen we in ons curriculum in het kader van de onderwijsontwikkeling? 

2. Hoe kunnen we het internationale werkveld betrekken bij ontwikkelingen bij de varianten IFA en 

IFAS? 

 

Het panel heeft de opleiding de volgende aandachtspunten tijdens het ontwikkelgesprek over 

onderwijsontwikkeling meegegeven: 

• Het is een uitdaging om studenten in weinig tijd naar beroepstaken en het eindniveau te begeleiden; 

• Start direct met de onderwijsvernieuwing bij IFA, probeer het nieuwe onderwijs versneld in te voeren; 

• Betrek studenten bij de onderwijsontwerp en de onderwijsontwikkeling; 

• Zorg dat het onderwijs toekomstbestendig is, de context en de invulling moeten snel aangepast kunnen 

worden terwijl de structuur blijft staan; 

• Probeer ambassadeurs in het internationale werkveld te krijgen en breidt het aantal contacten uit; 

• Mix studenten F&C en IFA(S) in projecten, dit versterkt de internationalisering en studenten hebben een 

internationaal netwerk bij het afstuderen; 

• Breidt de werkveldcommissie uit met leden met internationale contacten (op dit moment te veel kleine 

MKB); 

• Wat mist het auditpanel? 

o Internet of things; 

o Big data; 

o Data beveiliging; 

o Blockchain en de achterliggende principes; 

• De MOOC is heel mooi, maar wordt eigenlijk alleen vanuit onderzoeksperspectief gebruikt, implementeer 

dit in het reguliere onderwijs; 

• Het lectoraat moet zowel extern als intern bedienen, vergeet intern niet; 

• Door de Brexit zijn internationale studenten niet meer welkom in de UK, dit biedt mogelijkheden om de 

instroom van studenten voor IFA/IFAS te verhogen. 


