
 

 

 

 

 

INSTRUCTIE voor de gevisiteerde instelling voor het DIGITAAL VISITEREN 

 

 

 

De gevisiteerde instelling draagt zorg voor het beeldbelsysteem en voor de juiste link  

naar de juiste deelnemers  

 

 

• Er moet sprake zijn van een beveiligde digitale omgeving. 

 

• Er wordt per gesprek een aparte link aangemaakt voor de deelnemers van het betreffende onderdeel. 

 

• Er wordt voor gezorgd dat de voorzitter van de commissie ad hoc (mede)beheerder is van de link. 

 

• Per gesprek zijn er maximaal 20 deelnemers (exclusief leden visitatiecommissie). 

 

• Net als bij een live visitatie gaan we er van uit dat er geen opnames gemaakt worden van de 

gesprekken. 

 

• Inzage in dossiers kan worden geregeld via de optie “Scherm delen”. 

 

• De instelling zorgt ervoor dat er een ICT-er stand-by is voor raadpleging in het geval zich problemen 

in het systeem voordoen. 

 

 

Om de organisatie van het digitale programma goed te laten verlopen het volgende: 

 

• Het secretariaat van de visitatiecommissie zorgt ervoor dat de gevisiteerde instelling beschikt over 

de e-mailadressen en (mobiele) telefoonnummers van de leden van de commissie ad hoc. 

De instelling zorgt ervoor dat de visitatiecommissie beschikt over de gegevens van een 

contactpersoon. 

 

• Het programma is dusdanig opgesteld dat er tussen alle gesprekken telkens 15 minuten pauze is 

voor eventuele korte uitloop en koffie/toiletbezoek. De voorzitter zal zich inspannen om de tijd strak 

in de gaten te houden. 

Voor een voorbeeld-programma van de digitale visitatie zie bijlage. Wij verzoeken u dit schema aan 

te houden, tenzij met de voorzitter van de commissie ad hoc anders is overlegd. 

 

• De voorzitter van de commissie ad hoc en de opleider hebben ongeveer een week voor de visitatie 

contact via telefoon of beeldbellen voor een laatste afstemming over het programma. 

 

• De leden van de visitatiecommissie ad hoc hebben voor hun tussentijds onderling overleg de gehele 

dag een Zoom-link beschikbaar. De visitatiecommissie draagt hier zelf zorg voor. 

 

• Uiteraard geldt de normale beeldbeletiquette: microfoons uit van degenen die niet aan het woord 

zijn, (digitaal) hand opsteken door degenen die iets wil zeggen, mobiele telefoon op stil etc. 
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