Beste collega’s,
Graag nodig ik je hierbij uit, alle docenten en 20 studenten, voor de proefvisitatie op 31 januari a.s. De link
hieronder leidt je naar het programma van de dag en als je die opent, zul je zien dat we voor deze proefvisitatie
een hele dag hebben uitgetrokken. We starten vroeg en jullie zijn allemaal van harte welkom.
https://docs.google.com/document/d/1vWPbC3qmcdrHsZZM1i35qbGODBt6u3yl_FcF0Y8GQfc/edit?usp=sharing
Korte toelichting:
Twee jaar terug hebben alle cmd opleidingen (kijk ook eens op www.imcmd.nl welke dat zijn) afgesproken dat we
deelnemen aan de clustervisitatie. Alleen CMD van LOI doet niet mee, zij verkiezen hun opleiding te koppelen
aan andere LOI opleidingen. Van september 2018 tot maart 2019 worden de tien cmd opleidingen gevisiteerd en
hopelijk ook allemaal geaccrediteerd. Wij zijn samen met CMD Groningen de laatste in de rij.
Vanaf augustus 2018 hebben meerdere docenten geschreven aan de Kritische Reflectie en Maaike en Yuri
hebben (met medewerking van Jan) de vormgeving verzorgd. Ik heb jullie onlangs de link naar de kritische
reflectie toegestuurd en hopelijk heb je net als ik deze direct gedownloadet en bestudeerd. Mocht je dat nog niet
hebben gedaan, dan adviseer ik je dat nog wel te doen.
31 januari is dan de proefvisitatie en 12 februari de visitatie door Hobeon. Vijf auditoren en een secretaris
(waarvan 1 een student is) zullen 12 februari de visitatie verzorgen. Deze visitatie moet een rapport opleveren
dat de kwaliteit bevestigt van CMD Amsterdam en adviezen formuleert waarmee we aan de slag kunnen voor de
volgende zes jaren. Dat rapport wordt toegestuurd aan de NVAO en die neemt het besluit of we weer een
vervolgaccreditatie krijgen voor een periode van opnieuw zes jaar.
Het gehele proces van de visitatie beschouw ik als een reflectiemoment. We nemen de tijd om met elkaar te
beschrijven wat we wilden en wat daarvan het resultaat is, maar we nemen ook de tijd om te kijken welke
opdracht hier uit voort komt voor ons zelf. Zijn er zaken die we willen wijzigen of zijn er ontwikkelingen die we
mee moeten nemen. Nu is verbeteren een permanent proces geworden, CMD is immers geen opleiding met een
vaststaand curriculum voor zes jaren, toch is het goed om er eens goed voor te gaan zitten en om elkaar te
bevragen. En daar nemen we dus de tijd voor op de 31e januari….. Wees daar dus bij zou ik zeggen.
Het is de bedoeling dat iedereen de gehele dag aanwezig is, maar sommigen hebben toch nog een les die niet
kon worden verplaatst of een belangrijke afspraak en dat is prima. Je kunt tussendoor weglopen en weer
terugkeren. Je mist dan wel een deel van de voortgang, maar ik vind het belangrijk dat iedereen zo maximaal
mogelijk aanwezig is. Daarom hebben we ook een gezamenlijke lunch en gezamenlijke pauzes.
De proefvisitatie wordt een dag van ons allemaal. Wij willen geen tribunaal of simulatie van een controlerende
visiterende instantie, want de visitatiedag gaat ook niet zo verlopen. Daar krijg je trouwens nog separaat een
bericht over met vermelding wie we wanneer precies verwachten. Deze proefvisitatie nemen we de tijd om
kennis te maken met de Kritische Reflectie, met de thema’s die bij CMD Amsterdam van belang zijn en van
elkaars gedachten en visies in een goede dialoog. Katinka van Vuure zal gedurende de dag samen met Mark
Thomas alle processen modereren. Mark kent de visitaties als geen ander vanwege zijn functioneren als HvA
beleidsadviseur kwaliteit en accreditatie en Katinka heeft ons op alle niveaus ondersteund met het gehele
proces. Zonder haar had ik dit nooit kunnen realiseren.
Mocht je je nog goed willen inlezen en voorbereiden, kijk dan ook op Moodle. Daar is een speciale pagina
ingericht voor de visitaties: https://moodle.cmd.hva.nl/mod/page/view.php?id=2119

Bij vragen verzoek ik je even binnen te lopen, dan kunnen we deze bespreken.
Ik wens ons allen nu reeds een fijne reflectiedag toe. Ik heb er zin in!
Groet,
Harry Zengerink

