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Notulist(e): 

       

Notulen 

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

tijdens het ontwikkelgesprek was: Welke belangrijke thema’s missen we in ons curriculum in het kader van de 

onderwijsontwikkeling? 

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

onderwijsontwikkeling meegegeven: 

• De volgende onderwerpen komen nog niet of mogen een prominentere plaats in het curriculum: Tax 

Technology, Data Analyse, Blockchain en/of horizontaal toezicht. Dit kan helpen bij een verdere 

versterking van de profilering; 

• Saxion is gepositioneerd in het grensgebied met Duitsland. De opleiding kan grensoverschrijdend verkeer 

tussen Nederland en Duitsland (denk hierbij aan wonen in Nederland en werken in Duitsland) een 

prominentere plaats geven in de opleiding. Een Nederduitse aanpak maakt de opleiding onderscheidend 

ten opzichte van de andere opleidingen FTA; 

• De meerderheid van de studenten (80%) gaat doorstuderen. Zorg dat binnen het nieuwe onderwijs 

voldoende aandacht is voor de kenniscomponent, zodat de aansluiting met en doorstroming naar het WO 

gehandhaafd blijft.; 

• Vakgericht versus integraal. Koppel de kennisbasis aan thema’s. Werk met learning outcomes; 

• MBO en havisten differentiëren; 

• Vraag je af welke doelgroepen je gaat bedienen; 

• Hoe met weinig studenten een opleiding draaien? Kijk naar bijvoorbeeld de NCOI. Geen leerjaren, maar 

modulair onderwijs aanbieden; 

• Generieke competenties versus inhoudelijke competenties. Waaronder probleemoplossend vermogen; 

• Zorg voor wendbaarheid in je programma. Elementen van wendbaarheid: 1) uitvoeringsproces en 2) 

innovatieproces. Het innovatieproces kost veel tijd. Vraag docenten en studenten waar ze last van 

hebben? Wat is in de kern essentieel? 

Tot slot is er stilgestaan bij toetsing. Zijn er ervaringen met holistisch toetsen en waar loop je tegenaan? 

• Ontwikkelingskant van de toets; CGI zou waardevol kunnen zijn. Het CGI is erg ontwikkelingsgericht; 

• Investeren in vaardigheden prima, maar in eerste instantie kennisbasis; 

• Minimum aan toetsen, meer aandacht voor innovatie, werken met leeruitkomsten, denk na over de 

doelgroepen die je nu en in de toekomst gaat krijgen. 


