Het ontwikkelgesprek
Het beoordelingskader van de NVAO schrijft voor dat er in het kader van een visitatie een
ontwikkelgesprek tussen opleiding en panel wordt gevoerd. In dit ontwikkelgesprek staat de ontwikkelof verbeterfunctie van visitaties centraal. Het eigenaarschap van het ontwikkelgesprek ligt bij de
opleiding. De doelen die de opleiding wil realiseren bepalen welke onderwerpen de opleiding aan de
orde zal stellen, welke personen zij aan het gesprek wil laten deelnemen en welke vorm zij voor het
gesprek kiest.
De opleiding of instelling maakt een keuze voor het moment waarop het ontwikkelgesprek plaatsvindt.
Het beoordelingskader stelt dat het gesprek onderdeel is van het bezoek, maar dit betekent niet dat het
op dezelfde dag hoeft plaats te vinden. Concreet zijn er deze mogelijkheden:
1.

2.

Het ontwikkelgesprek vindt plaats tijdens het bezoek van het panel aan de opleiding(en),
bijvoorbeeld aan het einde van het bezoek, als laatste gesprek, nadat het panel zijn voorlopige
bevindingen heeft gepresenteerd.
Het ontwikkelgesprek vindt plaats na het bezoek, bijvoorbeeld wanneer het panel zijn
beoordeling heeft afgerond en het rapport over de opleiding(en) heeft vastgesteld. In het geval
van een clusterbeoordeling kunnen meerdere instellingen tegelijk een ontwikkelgesprek
organiseren, bijvoorbeeld op een gezamenlijke ontwikkeldag.

Deze mogelijkheden zijn niet uitputtend: ook nieuwe ideeën zijn bespreekbaar. Qanu zal een opleiding
in de voorbereidingen op de visitatie adviseren over de voor- en nadelen van deze opties, en de
opleiding begeleiden in de keuzes die ze moet maken met betrekking tot het ontwikkelgesprek.
De Qanu-adviseur zal in de praktijk als tussenpersoon tussen opleiding en panel fungeren. De praktische
organisatie van het ontwikkelgesprek zal de adviseur dan ook op zich nemen. Ook kan de
adviseur/secretaris het verslag van het ontwikkelgesprek schrijven. Opleidingen kunnen er ook voor
kiezen dit zelf te doen. Het verslag moet door het panel geaccordeerd worden en door de instelling
gepubliceerd worden.

