
Ontwikkelgesprek Accreditatie AMFI – 9 december 2021 

Op 1 en 2 juli 2021 was het accreditatiepanel op bezoek bij AMFI. De externe deskundigen waren getuige van 
afstudeershows en voerden intensieve gesprekken met het management, docenten en studenten. Daarnaast 
bekeken zij een informatiedossier met o.a. afstudeerwerken en het magazine ‘Gebouwd op Morgen’. Zij kwamen tot 
een positief oordeel over de opleiding, aan de hand van standaard 1 en 4 van de NVAO.  

Het bezoek vond destijds plaats in een turbulente periode voor AMFI; met (negatieve) media aandacht en vlak na de 
publicatie van een rapport uit over de sociale veiligheid. Nu, bijna een half jaar later, ging de opleiding opnieuw in 
gesprek met een delegatie van het panel; Pascale de Groote (voorzitter) en Esmerij van Loon (werkveld deskundige). 
Formeel is dit gesprek het laatste onderdeel van de accreditatie. Maar AMFI ziet het vooral als een kans om stil te 
staan bij de ontwikkeling en om na te denken over de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van twee aanbevelingen 
van het panel:  

I. Visie opleiding: De visie en kaders op korte termijn uit te kristalliseren en daarbij samen te werken met 
studenten, verschillende partners binnen en buiten de opleiding. 

II. Onderwijsvernieuwing: de gewenste expertisegebieden verder aan te scherpen en (nieuwe) dimensies te 
definiëren op basis van deze expertisegebieden. 
 

Voorafgaand aan het gesprek ging de opleidingsdirecteur in op de ontwikkelingen sinds juli. Vervolgens 
presenteerde hij de herziene versie van de visie van AMFI. Het wordt duidelijk dat de turbulente periode een 
aanzienlijke weerslag heeft op de medewerkers en studenten van AMFI. Tegelijkertijd is er ook hard gewerkt, aan 
alle aanbevelingen en de onderwijsvernieuwing. Na deze introductie ontstond er een interessante dialoog tussen de 
panelleden en de afvaardiging van AMFI. De belangrijkste conclusies van deze dialoog staan hieronder beschreven: 
 
Visie opleiding: 
De gepresenteerde visie bevat krachtige elementen die aansluiten bij de bevindingen van het panel tijdens het 
locatiebezoek. In de visie komt naar voren dat AMFI opleidt voor de gehele modeketen, en dat blijft uniek en 
bijzonder. Daarnaast sluit de visie ook aan bij de signalen uit de industrie; AMFI leidt kritische denkers op, die 
daarnaast ook durven te dromen; ze bedenken dingen die nog niet bestaan. Tegelijkertijd kunnen deze 
onderscheidende elementen nog explicieter in de visie naar voren komen. Concretisering van algemene termen 
zoals duurzaamheid en diversiteit verdient nog aandacht. Craftmanship of vakmanschap wordt als een belangrijke 
basis gezien; een duidelijke definiëring van dit begrip wordt als cruciaal gezien. Door middel van deze 
aanscherpingen kan AMFI nog duidelijker uitdragen waar zij echt voor staat. 
 
Onderwijsvernieuwing: 
Het is evident dat er verschillen zijn in de wijze en het tempo waarop medewerkers van AMFI omgaan met de 
veranderingen van de onderwijsvernieuwing. Uit de dialoog blijkt dat hier ook een kans ligt: door voorlopers hun 
experimenten en successen te laten delen, en daarmee anderen te inspireren. Daarbij is het belangrijk dat ieders 
expertise op waarde wordt geschat en op het juiste moment wordt ingezet. Een voorbeeld kan zijn dat de collega’s 
van de dimensie Design het onderdeel vakmanschap gaan trekken. 
Ook bij de onderwijsvernieuwing is het van belang om het unieke van AMFI te handhaven: het opleiden voor de 
gehele modeketen. Een duidelijke verhouding tussen expertisegebieden en de dimensies is daarbij essentieel. 
Daarnaast blijft de verkokering in de expertisegebieden en de dimensies een aandachtspunt.  
De manier waarop het hybride aspect vorm krijgt binnen het nieuwe onderwijs, behoeft nog nadere uitwerking. Een 
duidelijke afbakening ervan biedt duidelijkheid voor de studenten en het werkveld. De betekenis van vakmanschap 
komt hier ook naar voren. Een aanzienlijke mate van specialisatie is noodzakelijk om goede professionals op te 
kunnen leiden. Naast deze specialisatie, is het ook belangrijk om de verbinding tussen de dimensies te handhaven.  
 
Alle deelnemers kijken terug op een waardevol gesprek en zijn akkoord met deze weergave. Om de ontwikkelingen 
van AMFI verder te volgen en aan te jagen, gaan zij op een later moment graag nogmaals met elkaar in gesprek. 

Aanwezigen: Pascale de Groote (voorzitter panel), Esmerij van Loon (werkveld deskundige panel) 
Dirk Reynders, Sander Schellens, Yolet Wefers Bettink, Frank Kresin (Decaan FDMCI, toehoorder eerste uur) 
Liselotte Slagman en Léon Goedhart (O&O FDMCI) hebben het gesprek begeleid en vastgelegd 


