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Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg

Datum

26 februari 2018 

Onderwerp 

Besluit
instellingstoets kwaliteitszorg 

van de Hanzehogeschool 

Groningen 

(005583) 

uw kenmerk

ons kenmerk

Gegevens
Instelling
Locatie
Datum aanvraag

Hanzehogeschool Groningen
Groningen
20 maart 2017

Datum locatiebezoeken 
Datum adviesrapport

: 2, 3 en 4 oktober 2017, 22, 23 en 24 november 2017 
: 16 januari 2018

Beoordelingskader
Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland van de NVAO, september 
2016 (Stcrt. 2016, nr 69458), inclusief de beoordeling van een specifiek aspect.

NVAO/20180447/ND Bevindingen
bijlagen De NVAO stelt vast dat in het adviesrapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke 

2 gronden het panel de instellingstoets kwaliteitszorg van de Hanzehogeschool Groningen 
positief heeft beoordeeld. Bij deze toets is vastgesteld dat het interne kwaliteitszorgsysteem 
in samenhang met de kwaliteitscultuur de realisatie verzekert van de eigen visie op goed 
onderwijs.

Advies panel
Samenvatting bevindingen en overwegingen van het panel.

Voorliggend rapport bevat het advies aan de NVAO over de Instellingstoets Kwaliteitszorg 
van de Hanzehogeschool Groningen. Bij de beoordeling van de instelling volgens de vier 
standaarden van het beoordelingskader is het panel uitgegaan van de visie op onderwijs 
van de Hanzehogeschool Groningen. Die visie is naar de mening van het panel helder, 
consistent en doorleefd omdat ze geënt is op wat er leeft in en rondom de instelling. Uit de 
visie spreekt bovendien de ambitie om als hogeschool samen een leergemeenschap te 
vormen van studenten, docent-onderzoekers, stafmedewerkers en mensen uit het werkveld.

Het panel heeft tijdens het bezoek de hogeschool ook leren kennen als een instelling met 
een specifiek profiel: die eigenheid zit onder meer in de focus op innovatiewerkplaatsen, de 
expliciete inbedding in stad en regio, de ontwikkeling van strategische thema’s als energie,
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heeft ook kennis gemaakt met een eigen cultuur van kwaliteit en professionaliteit die tot 
uiting komt in het enthousiasme en de passie van de verschillende gesprekspartners, in de 
actieve aanwezigheid van het werkveld en in de systematische aandacht voor elkaar, om 
‘samen’ en ‘in dialoog' kwaliteit te realiseren. Die gezamenlijkheid, het samen aan de weg 
timmeren, vindt het panel een bijzonder sterk kenmerk van de hogeschool.

De Hanzehogeschool Groningen beschikt volgens het panel over goede richtinggevende 
kaders en een degelijk systeem van kwaliteitszorg dat ten dienste staat van de primaire 
opdracht van de instelling om uitstekend en innovatief onderwijs te verzorgen. De 
hogeschool heeft gepaste instrumenten en procedures ontwikkeld om na te gaan of de 
beleidsdoelstellingen ‘on track’ zijn. Op elk niveau van de hogeschool -  CvB, schools, 
opleidingen - en tussen de niveaus onderling wordt systematisch gerapporteerd over 
relevante beleidsontwikkelingen en evaluatieresultaten op het vlak van onderwijs. Zo is het 
panel zeer te spreken over de aanpak van de midterm review als inhoudelijke evaluatie met 
expliciete aandacht voor kwaliteitszorg. Elementen die omwille van interne of externe 
aanleidingen bijzondere aandacht verdienen, worden systematisch opgevolgd. Op die 
manier zorgt de instelling ervoor dat de kwaliteitscyclus wordt gesloten.

Het panel is onder de indruk van de expertise van de staven en de rol die zij opnemen bij de 
beleidsuitvoering en -opvolging op decentraal niveau. Stafdiensten ontwikkelen de 
beleidskaders en zijn medewerkers zijn fysiek aanwezig binnen de schools en de 
opleidingen. Het panel waardeert tevens de professionele ingesteldheid van de 
stafmedewerkers die erin slagen om naast hun adviserende rol ook een controlerende taak 
te vervullen en dit tot tevredenheid van alle betrokkenen. Die professionaliteit en aandacht 
voor kwaliteit bleek ook uit de wijze waarop medewerkers van de hogeschool de 
instellingstoets hebben georganiseerd en het panel van informatie hebben voorzien.

Het panel stelt ten slotte vast dat de Hanzehogeschool een lerende organisatie is met een 
klimaat waarin alle betrokkenen met elkaar werken aan de verbetering, ontwikkeling en 
vernieuwing van het onderwijs. Het gaat hierbij niet enkel om school- of opleidingsgebonden 
ontwikkelingen, integendeel: zowel formeel als informeel worden signalen en goede 
praktijken uit de verschillende organisatieonderdelen bij elkaar gebracht en over de schools, 
opleidingen en kenniscentra heen met elkaar gedeeld. Dat kenmerk van lerende organisatie 
blijkt volgens het panel ook uit de wijze waarop de hogeschool de instellingstoets heeft 
aangepakt: niet zozeer als een last of een te nemen horde maar veeleer als een 
opportuniteit om (nog) beter zicht te hebben op wat goed loopt en op wat kan verbeterd 
worden binnen de Hanzehogeschool.

Het panel is van oordeel dat de Hanzehogeschool Groningen beschikt over een 
kwaliteitscultuur en een kwaliteitszorgsysteem die waarborgen dat het onderwijs aan deze 
instelling voldoet aan (internationale verwachtingen en eisen. Het eindoordeel van het 
panel over de instellingstoets kwaliteitszorg van de Hanzehogeschool Groningen is daarom 
positief.

Het panel dat de Instellingstoets Kwaliteitszorg uitvoert, werd tevens gevraagd zich uit te 
spreken over het Specifiek Aspect ‘Certificering van het Honoursonderwijs’. Het panel is van 
oordeel dat de Hanzehogeschool Groningen op het vlak van (certificering van) 
honoursonderwijs behoort tot de voorhoede zowel in Nederland als internationaal. Het 
honoursonderwijs is van wezenlijk belang voor het profiel van de hogeschool en is als
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Het panel waardeert de inspanningen van de verschillende betrokkenen binnen de 
hogeschool om de herkenbaarheid van het honoursonderwijs te versterken binnen alle 
schools en opleidingen, in het werkveld, bij alumni en bij hoger onderwijsinstellingen in 
binnen- en buitenland.

De Hanzehogeschool beschikt volgens het panel over een gedegen systeem van 
certificering van honoursonderwijs waarbij de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn 
belegd en gepaste instrumenten worden gebruikt voor het meten en evalueren van 
resultaten. Het panel constateert met instemming dat het honoursonderwijs haar eigenheid 
en herkenbaarheid op inhoudelijk en didactisch vlak bewaart binnen de hogeschool, terwijl 
de gecertificeerde programma’s meer en meer worden ingebed in het reguliere systeem van 
kwaliteitszorg van de hogeschool. Het panel kan zich ook vinden in de wijze waarop het 
traject van hercertificering is ingericht en voldoende ruimte biedt voor verbetering en 
ontwikkeling. Het panel waardeert met name de recente initiatieven rond formatieve peer 
toetsing en thematische bijeenkomsten met honourscoördinatoren. De aandacht voor 
kwaliteit in (de certificering van) het honoursonderwijs is een sterk punt volgens het panel 
en kan nog verder worden aangescherpt door de betrokkenheid van werkveld en alumni te 
verankeren en door stelselmatig een peer auditor van buiten de instelling te betrekken bij de 
hercertificering van programma’s.

Het panel is van oordeel dat de Hanzehogeschool Groningen voldoet aan elk van de drie 
criteria van het beoordelingskader: onderscheidend karakter, concretisering en relevantie. 
Zijn eindoordeel over het Specifiek Aspect ‘Certificering van het Honoursonderwijs' aan de 
Hanzehogeschool Groningen is derhalve positief.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van het panel.

Specifiek aspect
De NVAO onderschrijft het positief oordeel van het panel over het specifiek aspect 
‘Certificering van honoursonderwijs’.
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Ingevolge het bepaalde in artikel 5a.13d, vierde lid, in verbinding met 5a.10, derde lid, van 
de WHW heeft de NVAO het college van bestuur van de Hanzehogeschool Groningen te 
Groningen in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen tot besluit van 19 
februari 2018 naar voren te brengen. Bij e-mail van 21 februari 2018 heeft het college van 
bestuur van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Dit heeft geleid tot een enkele tekstuele 
aanpassing in bijlage 2: Opsomming panel.

De NVAO besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg aan de 
Hanzehogeschool Groningen.

Het besluit is van kracht tot en met 8 mei 2024

Den Haag, 26 februari 2018

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door 
een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen 
van bezwaar bedraagt zes weken.
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Standaard O ordeel

1 V is ie  en bele id De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een 

daarbij aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van 

haar onderwijs.

voldoet

2 U itvoering De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, 

blijkend uit passende beleidsacties en -processen met name op het 

gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en studenten met een 

functiebeperking.

voldoet

3 Evaluatie  en 

m on ito ring

De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde 
beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. 

Daarbij betrekt zij relevante stakeholders.

voldoet

4 O n tw ikke ling De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de 

verbetering van haar onderwijs.
voldoet

E indoordee l p o s itie f

Standaarden Specifiek Aspect Certificering van 
het Honoursonderwijs

Oordeel

Onderscheidend karakter Voldoet

Concretisering Voldoet

Relevantie Voldoet

Eindoordeel Positief
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Voorzitter 

– Dhr. Eric Halsberghe Lic. (voorzitter) . 

Leden 

– Mr. Harm Bruins Slot; 

– Prof. dr. Jeroen Huisman;  

– Drs. Elly Teune-Kasbergen; 

– Sebastian Markowski, student-lid. 

 

 

Het panel is bijgestaan door Nancy Van San, beleidsmedewerker NVAO, procescoördinator 

en Mark Delmartino, secretaris. 




