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Aanwezig namens Health Informatics:  
..., ... (verslag) 
Aanwezig namens Accreditatie Commissie:  
..., ... 

Inleiding/achtergrond  
Op 21 juni 2021 vond online het accreditatiebezoek plaats voor de master Health Informatics. Op 9 
juli 2021 zijn de bevindingen gepresenteerd in een rapport. Dit overleg richt zich op de 
aanbevelingen uit het rapport en de voorgenomen en nog verder aan te bevelen acties om te 
ondernemen door het Health Informatics team. 

Samenvatting aanbevelingen en besproken acties 
De volgende aanbevelingen uit het rapport worden besproken: 
• Samenhang – Verstevig de samenhang van het programma, bijvoorbeeld door de drie
beroepsrollen als rode draad aan bod te laten komen binnen alle modules.
In sommige modules van de opleiding komen de rollen beter naar voren dan in andere, de opleiding
zal alle modules evalueren op het aan bod komen van de drie beroepsrollen en deze duidelijker terug
laten komen waar dat nog niet gebeurt.

• Academische vaardigheden – Oefen in de modules meer met academische vaardigheden en
daag studenten meer uit om kritisch te reflecteren op de aangeboden lesstof.
Nicolette merkt op dat de studenten die de commissie gesproken heeft onderdeel uitmaakten van de
eerste lichting studenten die de opleiding doorliep. De volgorde van het doorlopen van modules is
inmiddels aangepast en nu is de module Evidence Based Health Informatics onderdeel van het eerste
jaar. Toch herkent de opleiding dat voor veel studenten de overgang naar de eindscriptie als heel
groot ervaren wordt. Studenten vinden het lastig om academisch te schrijven en hun
onderzoeksvaardigheden zijn veelal nog niet voldoende ontwikkeld. Het onderwijsteam gaat alle
modules kritisch bekijken en in de eindopdrachten bij modules academische vaardigheden
versterken. De verwachting is dat studenten hierdoor gedurende de opleiding hun academische
vaardigheden versterken waardoor de overgang naar het afstudeerproject kleiner wordt.

De commissie geeft aan dat studenten ook opmerkten dat (met name bij de eindopdrachten) soms 
een te schoolse aanpak wordt gevolgd. Suggestie is om dat wat losser te laten zodat ook op dat vlak 
academische vorming wordt versterkt. De opleiding gaat met die suggestie aan de slag. 

• Toelatingseisen – Verscherp de toelatingseisen voor studenten die instromen met een HBO
opleiding zodat zij voor de start van de opleiding beschikken over de vereiste academische
vaardigheden.
De opleiding ziet bij zowel sommige HBO als WO studenten dat ze moeite kunnen hebben met
wetenschappelijke vaardigheden.  De tip van de commissie om een basiscursus academische
vaardigheden aan te bieden voor de start van de master is al in het opleidingsteam besproken en hier



zijn de eerste stappen in gezet. Het plan is om dit samen met de master Medical Informatics te doen. 
De verwachting is dat het gebrek aan zo’n ingangscursus samenhangt met de wetenschappelijke 
kwaliteit van de eindwerken. Evidence Based Health Informatics in het eerste jaar is al ingevoerd als 
interventie.  

• Inzet alumni bij werving – Stel een plan op hoe alumni nog effectiever kunnen worden
ingezet om studenten te werven.
De commissie vond de alumni die ze spraken bij de accreditatie een visitekaartje voor de opleiding.
Een beter bewijs van dat een opleiding zijn doel bereikt heeft dan een enthousiaste alumni is er niet:
doe daar meer mee. Bijv. filmpjes waarop in 3 minuten een alumnus ervaringen deelt over wat de
opleiding hem of haar heeft gebracht. De huidige filmpjes zijn van studenten die (destijds) nog met
de opleiding bezig waren. Laat alumni vooral ook delen dat de tijd voorbij is gevlogen en dat het
vooral ook heel leuk was. Benadruk de 'what's in it for me' om toekomstige studenten te overtuigen
van de meerwaarde van het volgen van de master ten opzichte van een oppervlakkige
training/master class van een paar avonden. De opleiding gaat hier zeker mee aan de slag.

• Beoordeling afstudeerproject – Geef bij het beoordelen van de eindwerken meer gewicht
aan het oordeel over de inhoud van de scriptie en maak de beoordeling van het proces meer
transparant en reproduceerbaar.
Het viel de accreditatiecommissie op dat bijna consequent de thesis lager werd beoordeeld in het
afstudeertraject dan de beoordeling van overige aspecten (relevantie voor de werkpraktijk,
werkhouding, zelfstandigheid enz). De tussenstappen kunnen transparanter en verifieerbaarder
worden. Maak de beoordelingscriteria ook duidelijk richting studenten.

• Wetenschappelijke kwaliteit eindwerk – Verbeter de begeleiding van studenten bij het
afstudeerwerk door strakker te sturen op de wetenschappelijke criteria waaraan de
eindscriptie moet voldoen. Begin eerder met het formuleren van de onderzoeksvraag zodat
studenten meer tijd hebben om hierop te reflecteren en de onderzoeksvraag gaandeweg
aan te scherpen.
Begin eerder met het formuleren van de onderzoeksvraag in het afstudeerproject was ook een
suggestie van de commissie - een goede tip die de opleiding in de praktijk al heeft opgepakt. De
opleiding gaat de template voor de scriptie ook uitbreiden zodat de criteria daarin worden
opgenomen.

Suggestie commissie: wetenschap is veel nadenken, praten en lezen dus er is tijd nodig om tot een 
goede hypothese en onderzoeksvraag te komen. Er wordt nu eerder gestart met de 
voorbereidingen voor het afstudeeronderzoek en er wordt strenger toegezien op de formulering 
van het beoogde onderzoek in het onderzoeksvoorstel. De opleiding gaat nadenken over hoe we de 
studenten nog beter kunnen laten beseffen dat wetenschap een iteratief proces is dat tijd kost en 
voor ieder afstudeerproject uniek is. 

Afronding 
Namens de opleiding bedankt ... de aanwezige leden voor hun input en bijdrage. De opleiding gaat 
aan de slag om de aanbevolen acties uit te voeren en de opleiding voor de volgende 
accreditatieronde nog beter neer te zetten.  




