
 

 

 

Conclusies ontwikkelgesprek Ad Integraal Bouwmanagement 
 
Op 4 december 2018 is er een ontwikkelgesprek gehouden, aansluitend aan het visitatiebezoek, in het 

kader van de accreditatie van Ad Integraal Bouwmanagement (Ad IBm). Bij het gesprek waren 

aanwezig: het volledige panel en vertegenwoordigers van de opleiding. Hieronder worden de 

conclusies uit dit gesprek weergegeven die voor Ad IBm van belang zijn om zich verder te ontwikkelen 

als opleiding. Het panel heeft een positief besluit genomen over de verlenging van de Ad-opleiding.  

 

Standaard 1 

Ad IBm focust zich nu op mbo bbl-4 studenten. De opleiding is nu niet geschikt voor havo instroom 

doordat werkervaring gemist wordt. Het verschil in startniveau bemoeilijkt de lessen. De opleiding 

kan breder rekruteren dan alleen in Rotterdam. Op dit moment zijn er alleen in Utrecht en Arnhem 

verwante deeltijdopleidingen. Doel is om een actief PR te gaan voeren. Er is voldoende vertrouwen 

dat het profiel van de opleiding ook in lage conjunctuur stand zal houden. Harde afspraken met 

bedrijven om bestaand talent te ontwikkelen voorkomt dat de opleiding in een mindere economie 

achteruit gaat.  

 

Standaard 2 en 3 

De 2-jarige duur van Ad opleidingen maakt het mogelijk om snel te kunnen inspelen op een behoefte 

vanuit het werkveld en op nieuwe ontwikkelingen. Flexibilisering aanbrengen in je opleiding 

verbreedt de mogelijkheden om als opleiding sneller te schakelen op wat er bij bedrijven gebeurt 

(nieuwe leerroutes kunnen gemakkelijk opgestart worden). Formuleer kwaliteitseisen zoals de 

bijdrage aan vernieuwing, bruikbaarheid van de beroepsproducten en de inzetbaarheid in het 

werkveld. Een portfolio opbouwen in combinatie met een diepgaand of een criteriumgericht 

interview (assessment) kan hierin een rol spelen. Dit in plaats van een presentatie en een 

verdediging.  

 

Standaard 4 

De veelheid aan competenties die worden afgetoetst in het afstudeerwerk wordt beperkt.  De 

opleiding kijkt of de technische competenties eerder in een module kunnen worden afgetoetst. Het 

innovatieve karakter van de opleiding blijft dan beter geborgd en toepasbaar in de beroepspraktijk.   

De opleiding heeft een flinke voorsprong wat betreft innovatieve opdrachten door de sterke 

koppeling met het werkveld in combinatie met de focus op de integrale aanpak en het gebruik van 

BIM. Verifieer onderwerpen, die in de opleiding aan bod komen met vooraanstaande bedrijven op 

technologisch gebied in het werkveld. De koppeling met het werkveld zorgt ervoor dat nieuwe 

technologische ontwikkeling snel kunnen worden opgepakt. Waak ervoor dat systemen te sturend 

gaan werken in de opleiding en het innovatieve karakter in het geding kunnen brengen.    

 

 

 

 


