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  NVAO. Vertrouwen in kwaliteit. 

1 Samenvattend advies 
 

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, healthy ageing en ondernemerschap en de aandacht 

voor honoursonderwijs. Het panel 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. 
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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 (inter)nationale 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 dusdanig ook expliciet deel van de onderwijsvisie en het strategisch beleid van de 

instelling. 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. 

 

 

Den Haag, 16 januari 2018 

 

Namens het panel ter beoordeling van de Hanzehogeschool Groningen 

 

 

 

Eric Halsberghe Lic.              Mark Delmartino MA 

(voorzitter)                 (secretaris) 
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Overzicht van het advies 

 

De onderstaande tabel geeft per standaard het oordeel van het panel weer. 

 

 

Standaarden Instellingstoets Kwaliteitszorg 

 

 

Oordeel 

 

Visie en beleid 

 

Voldoet 

 

Uitvoering 

 

Voldoet 

 

Evaluatie en monitoring 

 

Voldoet 

 

Ontwikkeling 

 

Voldoet 

 

Eindoordeel  

 

Positief 

 

 

 

Standaarden Specifiek Aspect Certificering van 

het Honoursonderwijs 

 

 

Oordeel 

 

Onderscheidend karakter 

 

Voldoet 

 

Concretisering  

 

Voldoet 

 

Relevantie 

 

Voldoet 

 

Eindoordeel  

 

Positief 
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2 Inleiding en verantwoording 
 

2.1 Doel van de instellingstoets 

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) beoordeelt of de instelling beschikt over een 

kwaliteitscultuur en kwaliteitszorgsysteem die voldoende waarborgen dat het onderwijs 

aan de (inter)nationale verwachtingen en eisen voldoet. De ITK gaat uit van de 

ambities, visie en keuzes van de instelling, maar vraagt de instelling verantwoording af 

te leggen over het realiseren van die ambities. Daarbij staan de volgende vier 

samenhangende vragen centraal: 

1. Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling ten 

aanzien van de kwaliteit van haar onderwijs in de brede zin en vindt hierover 

voldoende externe en interne afstemming plaats? 

2. Hoe realiseert de instelling deze visie op kwaliteit? 

3. Hoe monitort de instelling dat zij de visie op kwaliteit realiseert? 

4. Hoe werkt de instelling aan verbetering? 

 

De instellingstoets is vrijwillig en bestaat naast de beoordeling en accreditatie van 

opleidingen. In de eerste ronde ITK’s van 2011 tot en met 2016 hebben 35 instellingen 

een positieve ITK afgelegd. Deze instellingen omvatten circa 80% van het aantal 

opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs. Het behalen van een positieve ITK 

geeft de instelling het recht opleidingen voor accreditatie te laten beoordelen op basis 

van de beperkte opleidingsbeoordeling. Bij het ontbreken van een positieve ITK 

doorloopt de opleiding een uitgebreide beoordeling. De NVAO verleende de 

Hanzehogeschool Groningen in de eerste ronde de instellingstoets kwaliteitszorg (26 

april 2013). 

 

De NVAO benoemt voor de uitvoering van de ITK een panel van deskundigen (‘peers’) 

dat onafhankelijk van de instelling werkt. Het panel is gezaghebbend op bestuurlijk 

niveau, beschikt over onderwijsdeskundigheid in het hoger onderwijs, is 

auditdeskundig en/of deskundig op het gebied van de inrichting en effectiviteit van 

kwaliteitszorgsystemen. Verder zijn de studenten en het maatschappelijke werkveld 

vertegenwoordigd. Het panel wordt door de NVAO getraind voor de uitvoering van een 

ITK. Het rapport wordt geschreven door een gecertificeerde en onafhankelijke 

secretaris, die tevens door de NVAO wordt getraind. 

 

 
2.2 Samenstelling van het panel 

 

Het panel is als volgt samengesteld: 

– Dhr. Eric Halsberghe Lic., voorzitter 

– Prof. dr. Jeroen Huisman, lid  

– Dhr. Mr. Harm Bruins Slot, lid 

– Mw. Drs. Elly Teune-Kasbergen, lid 

– Dhr. Sebastian Markowski, student-lid 

  

– Dhr. Mark Delmartino MA, secretaris 

– Mw. Nancy Van San Lic., procescoördinator NVAO 

 

In bijlage 2 zijn de CV’s van de panelleden opgenomen. 

 

 

 

 
2.3 Inrichting van de instellingstoets 
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De Hanzehogeschool Groningen heeft met het oog op de Instellingstoets 

Kwaliteitszorg een Kritische Reflectie geschreven. Dit zelfevaluatierapport bevat een 

beschrijving van de wijze waarop de instelling vorm geeft aan de standaarden van het 

beoordelingskader. Het geeft tevens een stand van zaken over het specifiek aspect 

‘Certificering van honoursonderwijs’ waarover het panel geacht wordt een 

eigenstandige uitspraak te doen. 

 

Ter voorbereiding van het eerste locatiebezoek hebben de panelleden dit document en 

de daarbij behorende bijlagen bestudeerd en hun bevindingen aan de 

procescoördinator doorgegeven. In de aanloop naar het bezoek heeft de instelling in 

samenspraak met de panelvoorzitter en de procescoördinator het programma voor het 

eerste locatiebezoek vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het tweede locatiebezoek. Het 

panel is uitermate tevreden over de professionaliteit waarmee de hogeschool de 

instellingstoets heeft georganiseerd. Het programma van beide locatiebezoeken met 

de verschillende onderwerpen van gesprek en de respectievelijke gesprekspartners is 

beschikbaar in bijlage 3. 

 

Het eerste locatiebezoek vond plaats op 2, 3 en 4 oktober 2017 en had een 

verkennend karakter. Tijdens gesprekken met een 40-tal vertegenwoordigers uit alle 

geledingen van de hogeschool kwam veel bijkomende en verduidelijkende informatie 

boven tafel en is de Kritische Reflectie ingekleurd aan de hand van concrete 

voorbeelden. Daarnaast heeft de instelling via een oproep studenten en medewerkers 

in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor het open spreekuur met het 

panel. Op basis van de gevoerde gesprekken heeft het panel een aantal elementen 

geïdentificeerd dat verdere verdieping vereist. Aan het einde van het bezoek heeft het 

panel zijn eerste voorlopige indrukken over de kwaliteit van het onderwijsbeleid en de 

kwaliteitszorg gedeeld met de instelling. 

 

Tijdens dat afrondende gesprek zijn ook de onderwerpen besproken voor de 

verdiepende trails tijdens het tweede bezoek. Elke instellingstoets omvat een 

dieptestudie naar de opvolging van het kwaliteitszorgsysteem van de instelling; met de 

Hanzehogeschool is afgesproken om deze past performance trail te wijden aan de 

opleidingen Built Environment (met name de bacheloropleiding Built Environment en 

de bacheloropleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek in afbouw) en aan de 

Academie voor Verpleegkunde (met name de bacheloropleiding Verpleegkunde alsook 

de masteropleiding Advanced Nursing Practice). Innovatiewerkplaatsen maken de kern 

uit van de HG-onderwijsvisie: het panel stelt voor om aan de hand van drie concrete 

voorbeelden uit verschillende domeinen na te gaan hoe de kwaliteitszorg is geborgd in 

deze leergemeenschappen. Voorts wil het panel nagaan hoe in twee schools vorm 

wordt gegeven aan ‘blended learning’, een onderwerp met ontwikkelpotentieel dat de 

aandacht heeft van de hogeschool. Aangezien het panel ook het Specifiek Aspect 

‘Certificering van honoursonderwijs’ beoordeelt, komt dit onderwerp in een apart 

onderdeel van het tweede locatiebezoek aan bod. 
 

In de periode tussen de beide locatiebezoeken heeft de Hanzehogeschool Groningen 

in overleg met de procescoördinator en de panelvoorzitter de trails uitgewerkt. De 

hogeschool heeft bovendien het panel van uitgebreide informatie voorzien over de 

verschillende trails. Bijlage 4 bevat een overzicht van het materiaal dat het panel heeft 

bestudeerd naar aanleiding van deze instellingstoets. Het panel heeft grote waardering 

voor de kwaliteit van de documentatie die ter inzage lag of tijdens de bezoeken alsnog 

ter beschikking is gesteld. 
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Aan de vooravond van het tweede bezoek heeft het panel zijn eerste indrukken over 

de onderwerpen van de audit trails uitgewisseld en vragen geformuleerd voor de 

gesprekken. Tijdens het tweede locatiebezoek op 22, 23 en 24 november 2017 heeft 

het panel op verschillende manieren getoetst of deze voorlopige indrukken juist waren. 

Hiertoe heeft het zich via verschillende casussen en in gesprekken met alle relevante 

stakeholders – studenten, docenten, lectoren, medezeggenschap, diensten, werkveld, 

management, bestuur - vergewist of de kwaliteitszorg binnen de Hanzehogeschool 

Groningen werkt. Het panel heeft vervolgens deze bijkomende indrukken afgezet tegen 

de elementen die na het eerste locatiebezoek nog om verdere verdieping en/of 

nuancering vroegen. Ten slotte heeft het panel alle informatie uit gesprekken en 

aangeleverd materiaal intern de revue laten passeren, zijn bevindingen vastgesteld en 

zijn afwegingen gemaakt in het licht van het beoordelingskader. Aan het einde van het 

tweede bezoek heeft het panel zijn conclusies mondeling gedeeld met een 

vertegenwoordiging van de instelling. 

 

Op basis van de bevindingen en overwegingen van het panel heeft de secretaris 

vervolgens een eerste versie van het rapport opgesteld. Dit conceptrapport is aan de 

panelleden voorgelegd voor commentaar waarna de voorzitter de definitieve versie 

heeft vastgesteld. 

 

2.4 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

 

Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de Hanzehogeschool Groningen, plus een 

aantal feitelijke gegevens. Vervolgens geeft het panel in hoofdstuk 4 zijn oordeel over 

de kwaliteitszorg van de instelling per standaard van het beoordelingskader. In een 

aparte sectie van dit hoofdstuk beoordeelt het panel het door de instelling 

aangevraagde specifiek aspect ‘Certificering van honoursonderwijs’. Bij elke standaard 

en elk criterium worden de bevindingen opgesomd en vervolgens de overwegingen 

van het panel gegeven. De bevindingen naar aanleiding van de audit trails dienen 

hierbij steeds als casuïstische verdieping voor de wijze waarop het 

kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert binnen de Hanzehogeschool. In 

hoofdstuk 5 worden de aanbevelingen van het panel ter verbetering van het 

kwaliteitszorgsysteem van de Hanzehogeschool Groningen opgesomd. 

 

Het rapport bevat verder vijf bijlagen: (1) een overzicht van de uitkomsten van 

accreditatiebeoordelingen en toets nieuwe opleiding, (2) informatie over de leden van 

het panel, (3) het programma van de locatiebezoeken, (4) een overzicht van de 

bestudeerde documenten en (5) een lijst met afkortingen. 
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3 Profiel van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Land         Nederland 

Instelling       Hanzehogeschool Groningen 

Locaties       Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam 

Status van de instelling bekostigd 

 

3.2 Profiel van de instelling 

De Hanzehogeschool Groningen (HG) is volgens het informatiedossier de oudste 

multisectorale hogeschool van Nederland, met vestigingen in Groningen, Assen, 

Leeuwarden en Amsterdam. De hogeschool biedt opleidingen aan in vier domeinen: 

Gezondheid en maatschappij, Economie, Techniek en Kunsten. Het onderwijs aan de 

Hanzehogeschool is georganiseerd in 18 ‘schools’. De ondersteunende diensten zijn 

ondergebracht in vijf stafbureaus en een Facilitair Bedrijf. In twee Centres of Expertise, 

vier kenniscentra en door meer dan 50 lectoraten wordt toegepast onderzoek verricht 

in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen. De 

strategische speerpunten Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap hebben een 

prominente plek in het onderwijs en onderzoek van de Hanzehogeschool. Daarnaast is 

er bijzondere aandacht voor honoursonderwijs en voor de positie van de kunsten in 

onderwijs en onderzoek. 

 

Het College van Bestuur (CvB) stuurt de Hanzehogeschool Groningen aan. De drie 

leden van het CvB hebben de schools, de staven, de Centres of Expertise en de 

kenniscentra verdeeld over hun portefeuilles. Een dean staat aan het hoofd van een 

school en fungeert als voorzitter van het managementteam. Een directeur stuurt een 

Centre of Expertise aan; bij kenniscentra is dat de leading dean, een dean van een bij 

het kenniscentrum betrokken school. De staven onder leiding van hun stafdirecteuren 

bieden integrale ondersteuning aan schools, kenniscentra, Centres of Expertise en het 

CvB. 

 

De Hanzehogeschool kent al enkele decennia medezeggenschap op zowel het niveau 

van de hogeschool (Hogeschoolmedezeggenschapsraad – HMR) als op schoolniveau 

(SMR, de Schoolmedezeggenschapsraad). De HMR heeft instemmingsrecht op vrijwel 

alle HG-brede beleidsterreinen en de begroting; elke SMR heeft ditzelfde recht op het 

strategisch beleid, de jaarplannen en de begroting van de school. Daarnaast geven de 

raden gevraagd en ongevraagd advies. 

 

De kern van de onderwijsvisie en van het strategisch beleidsplan ‘Vernieuwen in 

Verbinding 2016-2020’ is de ambitie een leergemeenschap te zijn: een plek waar 

studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en 

samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Die 

leergemeenschap krijgt vorm in zogenaamde innovatiewerkplaatsen (IWP’s), een 

fysieke of virtuele omgeving waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk bij elkaar 

komen. 
  



 

pagina 11 

 

3.3 Kengetallen per 1-10-2017 

 

Studentenaantallen Totaal aantal studenten (1-10-2017) 

Ba studenten (1-10-2017) 

Ma studenten (1-10-2017) 

Ad studenten (1-10-2017) 

Waarvan internationale studenten (1-10-

2017) 

 

29.601 

28.324 

875 

402 

2.451 

Opleidingen Totaal aantal opleidingen (1-10-2017) 

Bacheloropleidingen (1-10-2017) 

Masteropleidingen (1-10-2017) 

Ad opleidingen (1-10-2017) 

Waarvan Engelstalig (2017/2018) 

 

83 

58 

17  

8 

14 

Verleende diploma’s Ba (1-10-2017) 

Ma (1-10-2017) 

Ad (1-10-2017) 

  

3.908 

121 

30 

Personeel Totaal aantal personeelsleden (oktober 

2017)  

Totaal in fte (oktober 2017) 

Lectoren (1-11-2017) 

 

3.225 

 

2.268 

54 

Financiën Totaal budget (begroot, collegejaar 17/18) 

Totaal budget (begroot, kalenderjaar 2017) 

  

255.384.000 € 

252.068.000 € 
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4 Beoordeling per standaard 
 

4.1 Standaard 1: Visie en beleid 

 

Standaard 1: De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een 

daarbij aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.   

  

Toelichting: De instelling kent een duidelijke en in alle geledingen gedeelde visie op 

goed onderwijs. Docenten en studenten dragen de visie en ontwikkelen deze in 

onderlinge samenspraak en met externe stakeholders. De onderwijsvisie is actueel 

door periodieke afstemming op de relevante (veranderende) omgeving. De 

onderwijsvisie is vertaald naar expliciete uitgangspunten voor kwaliteitszorg. De 

onderwijsvisie is, in overeenstemming met de ESG, studentgericht (student centred 

learning). 

 

A. Bevindingen 

De Hanzehogeschool Groningen (HG) profileert zich als een brede en diverse instelling 

die een rol te spelen heeft als maatschappelijke organisatie. Vier kernwaarden staan 

centraal: individuele ontplooiing, respect en actieve tolerantie, ondernemendheid en 

verantwoordelijkheid. Die waarden komen tot uiting in het motto van de hogeschool: 

“Share your talent. Move the world.” 

 

De kern van de Onderwijsvisie 2020 van de HG is de ambitie een leergemeenschap te 

zijn waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren 

en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Die 

leergemeenschap krijgt in de praktijk vorm in innovatiewerkplaatsen (IWP’s), fysieke of 

virtuele plekken waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk bij elkaar komen. 

 

Volgens het Strategisch Beleidsplan (SBP) ‘Vernieuwen in Verbinding’ zal de 

hogeschool in de jaren 2016-2020 bijzondere aandacht hebben voor kwaliteit, 

innovatie en aanbod van haar onderwijs. Om de doelstellingen uit het plan te realiseren 

is het programma ‘Verbinden en Vernieuwen in onderwijs’ (VeVio) gestart: het is een 

concrete uitwerking van het SBP rond zeven thema’s: (i) portfoliomanagement; (ii) 

flexibilisering; (iii) blended learning; (iv) innovatiewerkplaatsen; (v) internationalisering; 

(vi) persoonlijke en maatschappelijke vorming; (vii) onderwijsonderzoek. 

 

Om de kernwaarden, onderwijsvisie en strategische doelstellingen te realiseren is een 

professionele cultuur de belangrijkste randvoorwaarde: een inhoudelijke ambitie die 

gedeeld en gedragen wordt door een netwerk van professionals. De hogeschool kan 

volgens de Kritische Reflectie alleen innovatieve professionals opleiden als zij zelf ook 

innovatief is. Nieuwe kennis, vaardigheden en onderwijsvormen krijgen een plek 

waardoor het onderwijs aansluit bij ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de 

samenleving. Door successen en geleerde lessen in de hogeschool te delen, 

ontwikkelt zich een lerende organisatie die de eigen onderwijspraktijk steeds weer 

verbetert. Het onderwijs staat of valt dan ook met de kwaliteit van docent-

onderzoekers. Zij verbinden het onderzoek met onderwijs en de beroepspraktijk en 

ondersteunen studenten om zich te ontwikkelen tot volwaardige professionals. 

 

Het panel heeft tijdens de locatiebezoeken vastgesteld dat de kernwaarden, de visie 

op onderwijs en de componenten van het SBP sterk leven binnen de instelling en dit 

op alle niveaus en bij alle betrokkenen. Die brede gedragenheid heeft volgens het 

panel te maken met de wijze van totstandkoming van visie en beleid: zowel de 
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onderwijsvisie (die dateert van 2014) als het SBP uit 2016 zijn vastgesteld door het 

College van Bestuur na een uitgebreid voorbereidingstraject waarin docenten, 

studenten, docent-onderzoekers, lectoren, medewerkers, management, 

toezichthouders en externe belanghebbenden van de hogeschool betrokken zijn 

geweest. Verschillende gesprekspartners hebben tijdens de bezoeken aangegeven dat 

zij op persoonlijke titel dan wel als vertegenwoordiger van raden of commissies 

effectief input en advies hebben gegeven over de ontwerpteksten. 

 

In verschillende gesprekken kwam bovendien naar voren dat de doelstellingen, 

maatregelen en acties geen breuk vormen met het verleden, integendeel: het huidige 

SBP is in grote lijnen een voorzetting van het vorige beleidsplan, waarbij nu (nog) meer 

wordt ingezet op externe gerichtheid, op multi- en interdisciplinariteit, en op de 

verbinding van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Wat onveranderd is gebleven, 

is de centrale positie van de student binnen de visie en de strategie: het panel heeft 

niet enkel in de documenten maar ook tijdens de gesprekken geconstateerd dat de 

Hanzehogeschool in de eerste plaats een veilige leeromgeving biedt waarin studenten 

worden opgeleid tot bekwame professionals en zelfstandige, kritische en 

verantwoordelijke individuen. 

 

Voorts heeft het panel vastgesteld dat de Hanzehogeschool sterk verankerd is in de 

stad Groningen en de regio Noord-Nederland. Zo is er het Akkoord van Groningen 

waarin de Hanzehogeschool samen met de gemeente, de Rijksuniversiteit en het 

Universitair Medisch Centrum Groningen op de kaart zet als dé kennis- en 

innovatiestad van Noord-Nederland. Samenwerking met strategische partners op het 

vlak van onderwijs en onderzoek (zoals met het Martiniziekenhuis in Groningen) wordt 

vastgelegd in hogeschoolbrede convenanten. Daarnaast grijpt de Hanzehogeschool 

externe ontwikkelingen aan, zoals de Noordelijke Innovatieagenda, om de eigen koers 

te bepalen. De strategische speerpunten van de hogeschool – energie, healthy ageing, 

ondernemerschap – zijn expliciet verbonden met die regionale inbedding. 

 

Een onderwerp dat tijdens de gesprekken nadrukkelijk aan de orde is gesteld, is de 

profilering van de hogeschool rondom excellentie. Het panel constateert dat de 

aandacht voor de individuele ontplooiing van studenten en docenten voor de 

Hanzehogeschool ook betekent dat bijzonder getalenteerde studenten en 

medewerkers via specifieke trajecten en leersituaties worden uitgedaagd om het beste 

uit hun studietijd en/of professionele carrière te halen. Die initiatieven worden door het 

Hanze Honours College gecoördineerd en komen aan bod in een aparte sectie van dit 

rapport over de Certificering van het honoursonderwijs. 

 

Het panel stelt vast dat de zorg voor kwaliteit van onderwijs en onderzoek binnen de 

Hanzehogeschool alomtegenwoordig is. Het vorige strategische beleidsplan 2010-

2015 ‘Koers op Kwaliteit’ bood een leidraad voor de kwaliteit van onderwijs en 

onderzoek binnen de hogeschool en vormde de basis voor schools, opleidingen en 

kenniscentra om zich verder te ontwikkelen. Het huidige SBP gaat op de ingeslagen 

weg voort. Een goede uitvoering van het beleidsplan vraagt om borging van en 

gezamenlijke zorg voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De hogeschool 

hanteert onderwijskaders en aanvullende richtlijnen voor onderwijsontwikkeling. De 

meest recente kaders dateren van 2016 en sluiten aan bij de onderwijsvisie en het 

huidige strategische beleidsplan. Kwaliteitszorg voor onderwijs en onderzoek is 

vastgelegd in het HG-Kwaliteitsbeleid, waarin de samenhang wordt beschreven tussen 

interne kwaliteitszorginstrumenten, relevante processen van de hogeschool en externe 

kaders en instrumenten. 
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Uit de gesprekken blijkt ten slotte dat schools en kenniscentra binnen die 

hogeschoolbrede beleidskaders een zekere mate van autonomie hebben om onderwijs 

en onderzoek in te richten, en de resultaten hiervan eigenstandig op te volgen. Het 

panel constateert dat de hogeschool zich in een transitiefase bevindt van centrale 

sturing en controle door het CvB en de staven naar een gekaderde autonomie voor 

schools en kenniscentra die binnen de krijtlijnen van het SBP en via het beschikbare 

instrumentarium verantwoording afleggen voor dit verdiend vertrouwen. Uit de 

documenten en de gesprekken blijkt voorts dat de verantwoordelijkheden binnen het 

onderwijs adequaat zijn verdeeld, alom gekend zijn en effectief worden ingevuld. 

 

B. Overwegingen 

Volgens het panel beschikt de Hanzehogeschool Groningen over een heldere, 

consistente en doorleefde visie op onderwijs. Die visie is niet ‘uitgevonden’ maar geënt 

op wat er leeft in en rondom de instelling. Uit die visie blijkt een duidelijke ambitie om 

samen een leergemeenschap te vormen van studenten, docent-onderzoekers en 

mensen uit het werkveld. Het panel heeft in de verschillende gesprekken 

geconstateerd dat de visie op goed onderwijs wordt gedeeld in alle geledingen van de 

hogeschool. Bij alles wat de instelling doet, primeert de kwaliteit van het onderwijs en 

onderzoek en staan (de ontwikkeling van  competenties van) studenten centraal. 

 

Studenten, docenten en medewerkers zijn op alle niveaus betrokken bij de 

totstandkoming, uitwerking en opvolging van de onderwijsvisie en het daarbij 

aansluitende beleid. Hierdoor voelen ze zich sterk verbonden met de kernwaarden van 

de hogeschool, met de strategische ontwikkelingen en met elkaar. Die 

gezamenlijkheid, het samen aan de weg timmeren, vindt het panel een bijzonder sterk 

kenmerk van de hogeschool. Gezien het belang van het werkveld voor de realisatie 

van visie en strategie, dragen ook deze stakeholders nadrukkelijk hun steentje bij. Het 

panel duidt deze betrokkenheid als positief. 

 
Het panel is van oordeel dat de hogeschool erin geslaagd is een eigen profiel te 

ontwikkelen binnen het hoger onderwijslandschap in Nederland: de specificiteit van de 

Hanzehogeschool zit in de combinatie van haar focus op innovatiewerkplaatsen, de 

expliciete inbedding in stad en regio, de ontwikkeling van strategische thema’s als 

energie, healthy ageing en ondernemerschap en de aandacht voor excellentie van 

studenten en medewerkers. 

 

De visie op onderwijs is volgens het panel adequaat vertaald naar beleid dat in 

constante geleidelijkheid over de jaren heen heeft vorm gekregen en zich continu 

verder ontwikkelt. Die vertaling en die ontwikkeling zijn het resultaat van ‘samen 

werken’ tussen centrale en decentrale entiteiten waarbij het College van Bestuur in 

verdiend vertrouwen autonomie en verantwoordelijkheid belegt bij schools, 

kenniscentra en hun deans. Het panel heeft waardering voor de wijze waarop dit 

bestuursmodel in een juiste balans tussen professionele autonomie en sturing vanuit 

het CvB binnen de hogeschool wordt gerealiseerd. Het panel beveelt aan om de tijd en 

ruimte te nemen om dit beleid voort te zetten. 

  

C. Oordeel 

Op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen concludeert het panel dat 

de Hanzehogeschool Groningen beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en 

een daarbij aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs. 

Het panel is van oordeel dat de Hanzehogeschool Groningen voldoet aan standaard 

1, Visie en beleid. 

 

 

4.2 Standaard 2: Uitvoering 
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Standaard 2: 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. 

  

Toelichting: De onderwijsvisie is adequaat vertaald naar concrete beleidsacties en -

processen. De instelling kent processen voor ontwerp, erkenning en borging van de 

kwaliteit van opleidingen in overeenstemming met de ESG en toont de werking en 

toepassing van deze processen aan op basis van een track record. Studenten en 

medewerkers zijn mede-eigenaar van het beleid en dragen vanuit de gezamenlijke 

visie bij aan de realisatie ervan. Uit die betrokkenheid blijkt de realisatie van de 

beoogde kwaliteitscultuur van de instelling. 

De uitvoering is in overeenstemming met de visie: personeel, toetsing en 

voorzieningen bevorderen de toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs. 
 

A. Bevindingen 

Het panel heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat de visie op onderwijs vertaald is in 

het beleid van de hogeschool. De krijtlijnen van dit beleid worden getrokken in vijfjarige 

strategische beleidsplannen die het vertrekpunt vormen voor elke beleidscyclus. 

Schools, staven en kenniscentra bepalen - op basis van het SBP en in samenwerking 

met het werkveld - hun eigen strategische koers in een meerjarenplan. Tijdens de 

opeenvolgende jaarlijkse besturingscycli worden de meerjarenplannen bijgesteld of 

aangevuld. Daarnaast geeft het CvB in haar jaarbrieven beleidsaccenten aan voor de 

jaarplannen van de organisatieonderdelen. Elke school, kenniscentrum en het 

stafbureau maakt de te behalen resultaten voor dat jaar zichtbaar in een jaarplan met 

doelen, activiteiten, benodigde middelen en mensen voor de uitvoering van de 

activiteiten. Dat jaarplan vormt tevens de basis voor opvolging binnen de planning- en 

controlcyclus. Tijdens management-overleggen binnen organisatieonderdelen wordt 

stilgestaan bij de realisatie en vooruitgekeken naar de volgende planperiode. Het CvB 

bezoekt jaarlijks alle entiteiten om de voortgang van de strategie en het jaarplan en 

nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Uit de gesprekken blijkt dat deze aanpak ervoor 

zorgt dat er op verschillende niveaus inzicht en overzicht is over wat moet worden 

bereikt en over waar men op dat ogenblik staat qua realisatie. Bovendien zijn deze 

procedures duidelijk omschreven in het document ‘Beschrijving Planning- en 

controlcyclus’. Voorts vinden medewerkers informatie over bestuur en beleid (en 

andere onderwerpen) in het jaarlijks bijgewerkte handboek “Zo werkt de HG. 

Handboek Werkwijze Hanzehogeschool Groningen”. 

 

Volgens de Kritische Reflectie is Goed Bestuur een belangrijk uitgangspunt voor de 

realisatie van het SBP en de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek binnen 

de Hanzehogeschool. Het panel stelt vast dat afspraken over bestuur en toezicht zijn 

vastgelegd in verschillende bestuurlijke regelingen waarbij rollen, taken en 

verantwoordelijkheden zijn geëxpliciteerd. De gesprekken met zowel College van 

Bestuur als leden van de Raad van Toezicht leverden een eensluidend beeld op: het 

CvB bestuurt en vertegenwoordigt de hogeschool en legt verantwoording af aan de 

RvT, die toeziet op een adequate besturing van de hogeschool. Binnen de RvT zijn 

recent commissies gevormd met diverse aandachtsgebieden: volgens het panel 

hebben de leden van de RvT commissie Onderwijs en Onderzoek de onderwijskwaliteit 

binnen de hogeschool duidelijk op het netvlies en ervaren alle ruimte van het CvB om 

hun eigen informatie dienaangaande te vergaren. 

 

 

Tijdens de locatiebezoeken zijn verschillende beleidsdomeinen aan bod gekomen: 

ondernemerschap, honoursonderwijs, blended learning, toetsbeleid, studeren met een 
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functiebeperking, personeelsbeleid, verwevenheid van onderwijs, onderzoek en 

praktijk, enz. In al deze domeinen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop en wordt 

het beleid vormgegeven en uitgevoerd in lijn met de onderwijsvisie en het strategische 

beleidsplan. Dit betekent dat het kaderstellende werk in gezamenlijkheid gebeurt en 

wordt vastgesteld door het CvB. Daarna krijgen kenniscentra, schools en opleidingen 

de ruimte om dit beleid met eigen accenten en snelheden uit te voeren binnen de 

gestelde kaders. Uit de gesprekken blijkt dat er bij alle gesprekspartners een duidelijke 

eensgezindheid is over de onderliggende principes (onderwijsvisie en 

kerncomponenten van het SBP) terwijl individuele organisatieonderdelen op 

onderscheiden domeinen tot de voorhoede dan wel tot de volgers behoren. 

 

Die ontwikkeling met voorhoede en volgers kwam duidelijk tot uiting tijdens de 

verdiepende trail over blended learning. Op centraal niveau is een startdocument over 

blended learning opgesteld dat de lijnen uitzet op dit domein binnen de beleidsperiode. 

Daarnaast is een HG-breed project Blended Learning & Didactiek gestart waarbij een 

staf- en schooloverstijgend team producten ontwikkelt voor de onderwijskundige 

inbedding van blended learning. Het panel sprak met vertegenwoordigers van de 

Academie voor Gezondheidsstudies, één van de vijf voorhoede schools die een eigen 

projectplan blended learning hebben ingediend en in halfjaarlijkse tussenrapportages 

de vorderingen beschrijven. Het projectplan is inhoudelijk met docenten en studenten 

uitgewerkt en kan op een breed draagvlak rekenen. Vertegenwoordigers van het 

Instituut voor Sportstudies daarentegen gaven aan dat zij ook het beleid van de 

hogeschool ten aanzien van blended learning onderschrijven maar er bewust voor 

kiezen een gestaag bottom-up groeimodel te hanteren. Dit betekent weinig sturing van 

bovenaf en veel uitwisseling van ideeën en inspiratie zodat er een ruim draagvlak is 

wanneer elders ontwikkelde succesvolle experimenten breder uitgerold worden. 

 

Het panel heeft tijdens de bezoeken vastgesteld dat de beroepspraktijk op 

verschillende manieren betrokken is bij onderwijs en onderzoek. Het is beleid van de 

hogeschool dat elke school of opleiding beschikt over een werkveldadviescommissie. 

Gesprekspartners uit het werkveld die verbonden waren aan de opleidingBuilt 

Environment en de Academie voor Verpleegkunde (SAVK) bevestigden aan de 

commissie dat werkveldadviescommissies de opleidingen wijzen op ontwikkelingen in 

het werkveld, feedback geven op beleidsontwikkelingen binnen de opleiding en 

meedenken over relevante onderwerpen in de curricula. Verschillende 

werkveldvertegenwoordigers dragen bovendien bij aan onderwijsinnovatie of hebben 

een adviserende rol bij de beoordeling van eindwerkstukken. Dit kwam bijvoorbeeld 

sterk tot uiting tijdens het gesprek met vertegenwoordigers van de innovatiewerkplaats 

Krachtig MKB. 

 

In de trail over innovatiewerkplaatsen heeft het panel diverse voorbeelden gehoord 

(Krachtig MKB, Integraal Kijken naar Kinderen) en gezien (Energy Transition 

Community) hoe de HG-onderwijsvisie rond leergemeenschappen geleidelijk handen 

en voeten krijgt via de integratie van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. 

Studenten, docent-onderzoekers en private en publieke partners uit de regio werken 

samen aan vraagstukken en aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. 

 

Het panel onderschrijft de stelling in de Kritische Reflectie dat de kwaliteit van 

medewerkers een belangrijke basis vormt voor een goede kwaliteit van onderwijs en 

onderzoek. Tijdens het bezoek is in verschillende gespreksronden aandacht besteed 

aan de werkzaamheden van zowel docenten als ondersteunend personeel. Het panel 

is onder de indruk van de talrijke initiatieven op het vlak van 

deskundigheidsbevordering – certificaat basiskwalificatie examinering, basis didactisch 

bekwaamheidstraject, leiderschapstrajecten voor potentiële teamleiders, 
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(team)professionalisering, masteropleidingen, promotietrajecten, Teach the Teacher 

Ondernemerschap, international competences matrix, ICT-ondersteuning, enz - en 

over het ruime aantal medewerkers dat gebruik maakt van die 

professionaliseringstrajecten.  

 

Naar aanleiding van het advies van de hogeschoolmedezeggenschapsraad op de 

Kritische Reflectie is de werkdruk van docenten aan bod gekomen tijdens het bezoek. 

Uit resultaten van opeenvolgende landelijke werkbelevingsonderzoeken (WBO) uit 

2013, 2015 en 2017 blijkt dat de werkdruk onder docenten een blijvend punt van zorg 

is. De verschillende gesprekspartners erkennen de inspanningen van de hogeschool 

om de werkdruk te duiden  - zo hebben alle schools een knelpuntenanalyse gemaakt – 

en via experimenten en pilots tegen te gaan. Hoewel de werkdruk als dusdanig 

volgens WBO 2017 niet significant verbeterd lijkt, is er wel een grotere algemene 

tevredenheid over de werkomstandigheden. De resultaten van de experimenten waren 

ten tijde van het locatiebezoek nog niet beschikbaar; het panel onthoudt echter dat de 

hogeschool en de schools het probleem onderkennen en trachten onder controle te 

krijgen. 

 

Hoewel het als zodanig geen apart onderwerp van gesprek vormde, heeft het panel in 

verschillende sessies van gedachten gewisseld over toetsing en beoordeling. Hieruit 

blijkt dat de hogeschool een actieve rol heeft gespeeld bij de pilotprojecten en trajecten 

naar aanleiding van het landelijke rapport ‘Vreemde Ogen Dwingen’ over externe 

validering van toetsing en examinering. Bovendien doen momenteel drie opleidingen 

mee aan een pilot op het gebied van instellingsoverstijgend toetsen. Er vinden 

periodiek kalibreersessies plaats met eigen docenten, werkveldvertegenwoordigers en 

of met docenten van andere hogescholen waarin eindwerken worden besproken. Via 

collegiale toetsing krijgen docenten zicht op de eigen kwaliteit van inhoud en (borging 

van het) niveau en beoordeling van afstudeerwerken en daarmee in het borgen van het 

eindniveau van de opleiding. Voorts is het vastgesteld beleid sinds 2015 dat 

examencommissies een extern lid toevoegen aan hun team en zijn toetscommissies 

verankerd in het bestuursreglement. Die toetscommissies ontmoeten elkaar binnen 

een platform van de hogeschool waar ze kennis uitwisselen. Ook de 

examencommissies en de opleidingscommissies ontmoeten elkaar in een dergelijk 

platform. Ten behoeve van docenten heeft het stafbureau Onderwijs & Onderzoek een 

werkboek Toetsen en Beoordelen (2015) ontwikkeld, een handreiking bij het toepassen 

van de toetscyclus voor docenten. 

 

Het panel heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat de HG een stijgend aantal 

studenten met een functiebeperking in haar geledingen telt. De hogeschool heeft 

hiervoor beleid uitgewerkt dat aansluit op de algemene onderwijsvisie en waarbij 

studenten met een functiebeperking een inspirerend leerklimaat wordt geboden met 

kwalitatieve begeleiding en voorzieningen. Op advies van het PAC, de Permanente 

Advies Commissie van de HG, werkt elke school met aandachtsfunctionarissen die 

een schakel vormen tussen student en opleiding. Studenten en medewerkers gaven in 

het gesprek aan dat de hogeschool de laatste jaren al heel wat acties heeft 

ondernomen om de onderwijsleeromgeving voor studenten met een functiebeperking 

te verbeteren. Ze zien – in lijn met de resultaten van een interne evaluatie en een 

externe beleidsscan – wel nog ruimte voor verbetering op het vlak van (digitaal) 

toegankelijke informatie. Het panel stelt vast dat dit verbeterpunt is opgenomen in de 

‘Beleidsnotitie Studeren met een functiebeperking’. 

 

B. Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de componenten van de beleidscyclus en de instrumenten 

die de hogeschool ter beschikking heeft om beleid te sturen en uit te voeren adequaat 
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zijn en passen bij het bestuursmodel van de Hanzehogeschool. Bovendien blijkt uit de 

voorbeelden die tijdens de gesprekken de revue zijn gepasseerd dat de visie op 

onderwijs is uitgekristalliseerd in inhoudelijk relevante beleidsdomeinen. 

 

Dit betekent echter niet dat elk organisatieonderdeel ieder beleidsdomein op identieke 

wijze vormgeeft of aan gelijke snelheid ontwikkelt, integendeel: het past in de filosofie 

van de hogeschool om binnen HG-brede kaders schools, kenniscentra en opleidingen 

de ruimte te geven om op eigen tempo en naar eigen inzicht beleid te implementeren. 

Gelet op de resultaten die zijn besproken, is het panel van oordeel dat deze aanpak 

effectief is. 

 

Verder valt in positieve zin op uit de gesprekken dat studenten en medewerkers zich 

zowel in formele als informele zin mede-eigenaar van het beleid en de 

beleidsuitvoering achten. Bovendien is het werkveld expliciet aanwezig in alle 

opleidingen via formele commissies, ervaringsleren, stages en als integraal onderdeel 

van innovatiewerkplaatsen. 

 
Het panel is onder de indruk van de expertise van de staven en de rol die zij opnemen 

bij de beleidsuitvoering op decentraal niveau. De verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van het beleid ligt bij de deans van de schools en de kenniscentra. Om die 

uitvoering in goede banen te leiden doen ze beroep op medewerkers van de staven: 

die diensten ontwikkelen de beleidskaders en hun medewerkers zijn als adviseur ook 

fysiek aanwezig binnen de schools en hun opleidingen. Die ondersteuning wordt door 

betrokkenen ten zeerste gewaardeerd. Aangezien de expertise van (docenten en 

leidinggevenden binnen) de schools toeneemt, evolueren de staven in de richting van 

een vraag-gestuurde dienstverlening op maat. Een van de gesprekspartners 

verwoordde die tendens kernachtig als volgt: de rol van de staven gaat van ‘zorgen 

voor’ naar ‘zorgen dat’. 

 

Volgens het panel ontwikkelt de hogeschool passend beleid op het vlak van personeel, 

toetsing, voorzieningen en studeren met een functiebeperking. Het materiaal en de 

gesprekken over deze domeinen tonen aan dat er de laatste jaren heel wat initiatieven 

zijn genomen om geconstateerde problemen zoals werkdruk te duiden en via 

specifieke (pilot)acties op te lossen. Hoewel de resultaten van die acties niet altijd de 

gewenste (onmiddellijke) impact hebben, krijgt het probleem wel de gepaste en 

systematische aandacht van schools en CvB. 

 

Het panel is ten slotte onder de indruk van de innovaties binnen het onderwijs en de 

wijze waarop onderwijs, onderzoek en werkveld verbonden zijn. In dit verband wijst het 

panel ook op de belangrijke inbreng van het honoursonderwijs als proeftuin voor 

onderwijsinnovatie waarbij vernieuwingen uit het honoursonderwijs systematisch 

worden doorgegeven naar het reguliere onderwijs. 

 

C. Oordeel 

Op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen concludeert het panel dat 

de Hanzehogeschool Groningen de onderwijsvisie op doeltreffende wijze verwezenlijkt 

en dat dit blijkt uit passende beleidsacties en -processen. Het panel is van oordeel dat 

de Hanzehogeschool Groningen voldoet aan standaard 2, Uitvoering. 
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4.3 Standaard 3: Evaluatie en monitoring 

 

Standaard 3: De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde 

beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij 

relevante stakeholders. 

  

Toelichting: De instelling organiseert effectieve feedback die de realisatie van het 

beleid ondersteunt. Hierbij zet zij passende evaluatie- en meetactiviteiten in, die 

bestendig verankerd zijn in de instelling. Die instrumenten leveren inzichtelijke 

informatie die bruikbaar is bij het formuleren van gewenste kwaliteitsontwikkeling. 

Onderdeel is een transparante werkwijze om risico’s te signaleren, te rapporteren en 

waar nodig te handelen, gericht op verbeteren. De reflectie op de uitkomsten is 

onderdeel van het organisatiemodel en geeft in alle lagen van de organisatie en de 

medezeggenschap voldoende inzicht in de effectiviteit van de beleidsuitvoering. Het is 

niet noodzakelijk dat de meet- en evaluatieactiviteiten instellingsbreed uniform zijn. Het 

gaat immers om de effectiviteit. Studenten, medewerkers, alumni en deskundigen uit 

het maatschappelijke veld spelen een actieve rol bij de evaluaties. De instelling 

publiceert accurate, actuele en toegankelijke informatie over de evaluatieresultaten. 

 

A. Bevindingen 

Binnen de HG wordt kwaliteitszorg gedefinieerd als de systematische en cyclische 

aandacht voor het ontwikkelen, borgen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en 

onderzoek in interactie met en betrokkenheid van interne en externe stakeholders, met 

gebruik van de PDCA-cyclus en met aandacht voor vernieuwing doordat mensen 

elkaar inspireren en motiveren. Het panel stelt vast dat de uitgangspunten van die 

kwaliteitszorg aansluiten op de onderwijsvisie en het strategisch plan van de 

hogeschool:  

– kwaliteitszorg is gericht op zowel kwaliteitsontwikkeling als op – interne en externe – 

 kwaliteitsverantwoording;  

– schools en kenniscentra geven hun eigen kwaliteitszorg vorm binnen de kaders van 

 het hogeschool-brede kwaliteitsbeleid;  

– vertrouwen in vakmanschap dat iedereen zijn eigen rol naar beste vermogen vervult 

 vormt de basis van deze professionele kwaliteitscultuur. 

 

In het HG-kwaliteitsbeleid, de meest recente versie dateert uit 2016, wordt het systeem 

van kwaliteitszorg en de verschillende kwaliteitszorginstrumenten, -processen en 

kaders beschreven. Het panel constateert op basis van het ter beschikking gestelde 

materiaal en de gesprekken tijdens beide locatiebezoeken dat de hogeschool beschikt 

over een samenhangend systeem van kwaliteitszorg met een ruim arsenaal aan 

instrumenten om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te meten en de realisatie van 

het beleid op te volgen. 

 

De kwaliteitskalender heeft volgens het panel een belangrijke plaats in het systeem 

van kwaliteitsborging: het is een instrument waarmee een school, opleiding of 

kenniscentrum de eigen kwaliteitszorg borgt en waarin die organisatieonderdelen 

aangeven hoe ze de kwaliteit van hun onderwijs of onderzoek cyclisch evalueren, 

analyseren en bijstellen. De kalender stimuleert de systematische aandacht voor de 

PDCA-cyclus en ondersteunt de dialoog intern en met het CvB over aanpak, focus en 

activiteiten. De kalender bevat zowel momenten van externe beoordeling als van HG-

interne review en evaluatie. De kalender is bovendien gekoppeld aan de planning- en 

controlcyclus en onderdeel van het jaarplan van de school/kenniscentrum. 
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Het panel heeft tijdens de past performance trail vastgesteld dat elke school zelf de 

evaluatie van haar onderwijs organiseert en bewaakt. Ze doet dit door resultaten uit 

externe beoordelingen (NVAO), externe waarderingsmetingen (NSE, hbo-monitor) en 

eigen evaluaties (blokenquêtes) te analyseren en zo nodig verbeterplannen op te 

stellen. De resultaten en verbeterplannen worden gedeeld met de betrokken 

stakeholders: studenten, docenten, werkveld. 

 

Halverwege twee visitaties wordt elke opleiding tussentijds geëvalueerd door een 

intern auditteam en één/twee externe domeindeskundigen. Voor de midterm review 

(MTR) gebruikt de instelling een referentiekader dat is afgeleid van de (vier) NVAO-

standaarden en is aangevuld met een vijfde aandachtspunt, “kwaliteitszorg”. Bij een 

MTR wordt de stand van zaken opgemaakt om de kwaliteit van onderwijs van een 

opleiding te toetsen in het licht van de externe kwaliteitsbeoordeling. De review focust 

nadrukkelijk op het doel, de inhoud en de opzet van de opleiding. De MTR is ontwikkel- 

en verbetergericht maar signaleert ook (mogelijke) risico’s in de aanloop naar de 

volgende visitatie. Vertegenwoordigers van de opleidingen Built Environment en 

Verpleegkunde hebben tijdens de gesprekken aangegeven dat de MTR een zinvol 

instrument is: het grijpt terug naar verbeterpunten en aanbevelingen uit de vorige 

visitatie, identificeert de huidige sterke en zwakke punten van de opleiding, en geeft 

aan hoe de opleiding (met het oog op de volgende visitatie) zich verder kan 

ontwikkelen. De bacheloropleiding Built Environment heeft tijdens de MTR 

aandachtspunten op het gebied van kwaliteit en personeel meegekregen. Die punten 

zijn opgenomen in een plan van aanpak dat het management team van de opleiding 

samen met de adviseurs van de stafbureaus heeft opgesteld. Dat plan van aanpak is 

door het CvB  vastgesteld en wordt nu uitgevoerd waarbij het een vast onderdeel van 

gesprek is bij de gesprekken met het CvB. Het panel constateert dat de MTR als 

instrument van kwaliteitsborging goed is doordacht en uitgewerkt. Aangezien de 

externe inbreng in het audit-team vaak maar niet altijd aanwezig is, geeft het panel ter 

overweging om systematisch een vertegenwoordiger van buiten de hogeschool aan 

het audit-team toe te voegen. 

 

Naar aanleiding van de toenemende aandacht voor het eindniveau van opleidingen 

voert de hogeschool sinds 2012 risicoscreeningen uit om de borging van het 

eindniveau bij opleidingen te toetsen. Jaarlijks selecteert het CvB, in overleg met de 

deans, een aantal opleidingen die door een panel worden bezocht. Op basis van 

documenten en gesprekken stelt het panel een rapport op voor de opleidingen en het 

CvB met mogelijke risico’s die de opleiding loopt ten aanzien van een goede borging 

van het eindniveau. Het panel heeft vastgesteld in de documentatie over en 

gesprekken met de bacheloropleiding Verpleegkunde dat naar aanleiding van een 

risicoscreening in april 2015 verbeteringen zijn doorgevoerd in de toetsing en de 

borging van het eindniveau. Naar verluidt waren de eerste resultaten van die 

verbetering al goed zichtbaar bij de MTR in april 2017. 

 

Uit het materiaal en de gesprekken komt naar voren dat schools en opleidingen zelf 

ook onderwijsevaluaties uitvoeren: via blokenquêtes, minorevaluaties, 

studentenpanels, stagebeoordelingen, enz. wordt het onderwijs zowel kwantitatief als 

kwalitatief geëvalueerd. Daarnaast vragen docenten ook op informele basis om 

feedback aan studenten. De uitkomsten van evaluaties en eventuele verbeteracties 

worden besproken in de opleidingscommissies en de resultaten verschijnen op 

intranet. Studenten geven aan dat ze effectief de kans krijgen om zich uit te spreken 

over de kwaliteit van het onderwijs en dat hun – formele en informele - opmerkingen en 

suggesties ook worden meegenomen. 
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Tijdens het bezoek heeft het panel kennis gemaakt met het nieuwe (2016) 

hogeschoolbrede  bedrijfsinformatiemanagementsysteem (BIM). Momenteel bevat het 

BIM vooral informatie over uitval en studierendement. Op termijn zal ook andere 

informatie beschikbaar zijn voor zowel het centrale niveau als de schools zoals 

(project)financiën en indicatoren uit het strategische beleidsplan. Op die manier kan de 

hogeschool de voortgang van de realisatie van het SBP in kwantitatieve termen 

opvolgen. 

 

Ten slotte stelt het panel vast dat heel wat verschillende actoren van binnen en buiten 

de Hanzehogeschool betrokken zijn bij de kwaliteitszorgactiviteiten. De rol van die 

verschillende gremia is vastgelegd en volgens het panel duidelijk beschreven in een 

aparte sectie van het HG-Kwaliteitsbeleid Onderwijs en Onderzoek. Naast een 

duidelijke rol voor vertegenwoordigers van het werkveld doet de hogeschool ook meer 

en meer een beroep op alumni. Die inbreng van oud-studenten gebeurde tot nog toe 

voornamelijk informeel en ad hoc. Uit de gesprekken blijkt dat alumni geïnteresseerd 

zijn om met de schools en de opleidingen mee te denken over curriculumontwikkeling 

en dat de hogeschool nu de eerste aanzetten doet om die inbreng ook systematisch te 

verankeren in alumnibeleid. 

 

B. Overwegingen 

Het bestudeerde materiaal en de gesprekken leren het panel dat de Hanzehogeschool 

Groningen beschikt over een degelijk systeem van kwaliteitszorg dat ten dienste staat 

van de primaire opdracht van de instelling om uitstekend onderwijs te (blijven) 

verzorgen. De uitgangspunten van het systeem sluiten aan bij het bestuursmodel van 

de hogeschool. 

 

Het panel heeft grote waardering voor de kwaliteit van de instrumenten en procedures 

die de hogeschool heeft ontwikkeld om na te gaan of de strategische beleidsprioriteiten 

worden gerealiseerd en om de kwaliteit van de eigen opleidingen te evalueren en op te 

volgen. Zo is het panel zeer te spreken over de aanpak en onderbouwing van de 

midterm review. Naast de afstemming op de NVAO-accreditatiestandaarden vindt het 

panel de eigen toevoeging van het criterium kwaliteitszorg bijzonder sterk. 
 
Uit de gesprekken onthoudt het panel in positieve zin ook de veelheid van 

instrumenten die een school of opleiding kan inzetten en de systematische aandacht 

voor feedback die op elk niveau wordt gezocht, zowel formeel als informeel. Hierbij valt 

het op dat de hogeschool heel wat aandacht besteedt aan het zoeken naar een meer 

directe en effectieve feedback van studenten op de onderwijskwaliteit. Het panel is van 

oordeel dat die effectiviteit ook gerealiseerd wordt via de ‘korte lijntjes’ tussen student 

en docent. De past performance trail heeft bovendien aangetoond dat dit 

instrumentarium ook effectief is en dat opleidingen na een risicoscreening of midterm 

review ook daadwerkelijk een kwaliteitsslag maken die leidt tot vastgestelde 

verbetering en positieve waardering bij een volgende visitatie/evaluatie. 

 

Het bedrijfsinformatiemanagementsysteem is een waardevol instrument. Het panel 

moedigt aan om het instrument door te ontwikkelen en verder uit te rollen waardoor 

met name de dashboard functie optimaal benut kan worden. 

 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool beschikt over een ruim arsenaal aan 

adequate tools en instrumenten op het gebied van kwaliteitszorg. Gezien het bereikte 

niveau in de kwaliteitsborging, kan de hogeschool zich veroorloven het 

instrumentarium in de brede zin van het woord meer gedifferentieerd en proportioneel 

in te zetten. Dit kan onder andere positief effect genereren op het verminderen van de 

regeldruk op dit terrein. 
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Voorts heeft het panel waardering voor de elementen van peer review in het systeem. 

Het is een moedig initiatief dat de hogeschool peers van buiten de instelling – mensen 

uit het werkveld en vakinhoudelijke collega’s – laat proeven van de interne keuken. In 

dit verband is het panel van oordeel dat het nog sterker zou zijn om altijd tenminste 

één externe deskundige van buiten de instelling in de MTR-commissie op te nemen. 

 

Het panel is ten slotte van oordeel dat de staven en de expertise van hun individuele 

medewerkers een belangrijke rol spelen bij de monitoring en evaluatie van het beleid 

en de kwaliteitsborging van de opleidingen. De staven slagen erin om naast hun 

adviserende rol ook een controlerende taak te vervullen en dit tot tevredenheid van alle 

betrokkenen. Dit is volgens het panel een duidelijke indicatie van het vakmanschap 

van zowel staven als schools en opleidingen en een bewijs van de professionele 

kwaliteitscultuur die in de hele instelling aanwezig is. 

 

C. Oordeel 

Op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen concludeert het panel dat 

de Hanzehogeschool Groningen stelselmatig evalueert of zij de beoogde 

beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. Bij die oefening 

betrekt ze alle relevante stakeholders. Het panel is van oordeel dat de 

Hanzehogeschool Groningen voldoet aan standaard 3, Evaluatie en monitoring. 
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4.4 Standaard 4: Ontwikkeling 

 

Standaard 4: De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de 

verbetering van haar onderwijs.  

  

Toelichting: Op grond van feedback en reflectie op de resultaten zijn doelgerichte 

maatregelen genomen om het beleid of de uitvoering te versterken, te verbeteren of bij 

te stellen. Het opvolgen van verbetermaatregelen is verankerd in de 

organisatiestructuur. Het ontwikkelbeleid van de instelling stimuleert alle betrokkenen 

om bij te dragen aan innovatie en kwaliteitsverbetering. Interne en externe 

stakeholders zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen die in gang worden gezet op 

grond van de evaluatieresultaten. De instelling verbetert zich doorlopend en sluit aan 

op de (veranderende) omstandigheden en verwachtingen van studenten en 

werkgevers. 

 

A. Bevindingen 

Het panel stelt vast dat het streven naar ontwikkeling en verbetering van de 

onderwijskwaliteit tot uiting komt in het strategisch beleidsplan van de HG: “uit de 

onderwijsvisie volgt dat we de komende jaren in het bijzonder aandacht hebben voor 

de kwaliteit van ons onderwijs, onderwijsinnovatie en ons onderwijsaanbod. De zorg 

voor een hoge kwaliteit van ons onderwijs blijft leidend; de maatregelen die we 

voorstellen zijn gericht op het versterken van de onderwijskwaliteit.” 

 

Het materiaal en de gesprekken over de verticale past performance trail tonen volgens 

het panel aan dat de hogeschool beschikt over een stelsel van interne kwaliteitszorg 

dat aandacht besteedt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het panel 

constateert dat snel wordt ingegrepen wanneer zaken niet goed lopen. Op alle niveaus 

(opleiding, school, CvB) en in de gesprekken tussen de niveaus worden de gemaakte 

afspraken (plan van aanpak, jaarplannen) en de gerealiseerde verbeteringen 

stelselmatig opgevolgd. 

 

Het panel heeft op basis van de gesprekken voldoende elementen verzameld om de 

ambitie uit de Kritische Reflectie te onderschrijven dat de hogeschool streeft naar een 

cultuur van leren en innoveren, samen met externe partijen. Dit streven vereist een 

professionele (kwaliteits)cultuur waarbij er vertrouwen is en ruimte om fouten te maken 

en te verbeteren. Die ruimte voor fouten is er – zo benadrukken docenten, studenten, 

stafmedewerkers en management – net zoals er ruimte is voor de verschillende 

betrokkenen (inclusief alumni en werkveld) om met elkaar te werken aan de 

verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Studenten spelen hierbij een belangrijke 

rol, zowel via de formele kanalen van de medezeggenschap als via informele kanalen. 

Alumni van hun kant gaven aan dat zij tot nu toe veeleer op persoonlijke titel en 

incidenteel input gaven aan de opleiding; ze zijn graag bereid om op een meer 

systematische manier betrokken te blijven bij de opleiding. 

 

In het gesprek met het CvB werd het panel gewezen op een recente interne 

organisatieanalyse waaruit blijkt dat de hogeschool voor een veranderopgave staat 

waarin ze een balans moet vinden tussen het robuust organiseren van kwaliteit en 

continuïteit (running the business) en het innoveren met lef (changing the business). 

Die veranderopgave vraagt om een combinatie van top-down sturing ten behoeve van 

het faciliteren van randvoorwaarden en om bottom-up initiatief en eigenaarschap 

omdat de werkvloer de plek is om innovaties kleinschalig en experimenterend te laten 

ontstaan. Het panel heeft tijdens de bezoeken met verschillende voorbeelden van 

facilitering en bottom-up initiatief kennis gemaakt – met name in verband met 

innovatieve werkplaatsen, blended learning en de inrichting van het honoursonderwijs - 
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die aantonen dat de hogeschool die opgave ook daadwerkelijk ter harte neemt en 

implementeert. 

 

B. Overwegingen 

Het materiaal en de gesprekken hebben het panel overtuigd dat de hogeschool 

beschikt over adequate instrumenten – en die ook effectief inzet – om de 

kwaliteitscyclus rond te maken en de PDCA-cirkel te sluiten. In de jaarplannen, de 

projectrapportering en de plannen van aanpak naar aanleiding van interne of externe 

opleidingsreviews wordt systematisch aandacht besteed aan opvolging van acties ter 

verbetering van de onderwijskwaliteit en -innovatie. 

 

Het panel is van oordeel dat de hogeschool een zeer duidelijke en doorleefde visie 

heeft op ontwikkeling. Gesteund door het bestaande systeem en instrumentarium van 

kwaliteitszorg is er ruimte om vooruit te lopen, om risico’s te nemen, om onderzoek te 

doen naar innovatie in het onderwijs en om pilotproducten uit te testen. Ook hier komt 

de heersende kwaliteitscultuur tot uiting in de professionaliteit van de medewerkers. 

 

Het panel waardeert de inspanningen van alle betrokkenen om zowel formeel als 

informeel signalen uit de organisatieonderdelen bij elkaar te brengen en die over de 

schools, opleidingen en kenniscentra heen met elkaar te delen. Dit is volgens het panel 

een bijzonder sterk punt dat op verschillende domeinen (toetsing, onderwijsinnovatie, 

blended learning,honoursonderwijs) en niveaus (deans, examencommissies, 

gezamenlijk optrekken van staven) wordt gerealiseerd. 

 

De bevindingen en overwegingen op deze standaard tonen volgens het panel aan dat 

kwaliteitszorg stevig verankerd is in de organisatie en dat er binnen de 

Hanzehogeschool een goede balans bestaat tussen de kwaliteitscultuur en het 

kwaliteitszorgsysteem. 

 

C. Oordeel 

Op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen concludeert het panel dat 

de Hanzehogeschool Groningen gericht is op ontwikkeling en systematisch werkt aan 

de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs en haar opleidingen. Het panel is 

van oordeel dat de Hanzehogeschool Groningen voldoet aan standaard 4, 

Ontwikkeling. 
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4.5 Eindoordeel 

 

A. Bevindingen 

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 

die visie spreekt volgens het panel ook de ambitie om als hogeschool samen een 

leergemeenschap te vormen van studenten, docent-onderzoekers, stafmedewerkers 

en mensen uit het werkveld. 

 

Studenten, docenten en medewerkers zijn op alle niveaus betrokken bij de 

totstandkoming, uitwerking en opvolging van de onderwijsvisie en het daarbij 

aansluitende beleid. Hierdoor voelen ze zich sterk verbonden met de kernwaarden van 

de hogeschool, met de strategische ontwikkelingen en met elkaar. Die 

gezamenlijkheid, het samen aan de weg timmeren, vindt het panel een bijzonder sterk 

kenmerk van de hogeschool. Gezien het belang van het werkveld voor de realisatie 

van visie en strategie, dragen ook deze stakeholders nadrukkelijk hun steentje bij. 

 

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. De staven ontwikkelen de 

beleidskaders en hun medewerkers zijn ook fysiek aanwezig binnen de schools en hun 

opleidingen. De samenwerking en input wordt zeer geapprecieerd door docenten en 

management. Het panel waardeert ook 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. De lerende organisatie blijkt 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 nog beter kan binnen de Hanzehogeschool. 

 

B. Overwegingen 
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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 (inter)nationale verwachtingen en eisen. 

 

Het panel heeft tijdens het bezoek de hogeschool 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, healthy ageing en ondernemerschap en de aandacht 

voor honoursonderwijs. 

 

De eigenheid blijkt ook uit het klimaat, uit de cultuur die heerst binnen de instelling en 

door alle betrokkenen wordt gedeeld. Iedereen spreekt dezelfde taal en draagt 

consequent dezelfde filosofie uit. Hierdoor ontstaat bij het panel de indruk van een 

professionele en authentieke organisatie die zich ook kwetsbaar durft opstellen door 

duidelijk aan te geven wat nog onvoldoende is ontwikkeld. 

 

In het Strategisch Beleidsplan 2016-2020 wordt gesteld dat voor het realiseren van de 

doelstellingen een professionele cultuur de belangrijkste randvoorwaarde is. Het panel 

heeft tijdens de bezoeken die cultuur vastgesteld in het enthousiasme en de passie 

van de verschillende gesprekspartners, in de betrokkenheid van het werkveld en in de 

systematische aandacht voor elkaar, om ‘samen’ en ‘in dialoog’ kwaliteit te realiseren. 

Het panel waardeert die kwaliteitscultuur; doorheen de standaarden van het 

beoordelingskader spreekt een sterke betrokkenheid van alle stakeholders. 

 

Op basis van de ambities, visie en keuzes van de hogeschool en haar verantwoording 

over de realisatie van die ambities, concludeert het panel dat de Hanzehogeschool 

Groningen: 

 beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid 

gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs;  

 haar onderwijsvisie op doeltreffende wijze verwezenlijkt via beleidsacties en -

processen; 

 stelselmatig evalueert of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot 

onderwijskwaliteit realiseert; 

 gericht is op ontwikkeling en systematisch werkt aan de verbetering van de kwaliteit 

van haar onderwijs en haar opleidingen.  

 

C.  Oordeel 

Het panel is van mening dat de Hanzehogeschool Groningen voldoet aan elk van de 

vier standaarden. Zijn eindoordeel over de instellingstoets van de Hanzehogeschool 

Groningen is derhalve positief. 
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4.6 Specifiek aspect: Certificering van Honoursonderwijs 

 

De Hanzehogeschool Groningen wil talentvolle studenten stimuleren en uitdagen via 

een divers aanbod aan honoursprogramma’s. Die programma’s worden ontwikkeld en 

uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de schools met oog voor de eigenheid van 

school, studenten en werkveld. Het Hanze Honours College initieert en formuleert in 

samenwerking met de schools beleid voor het honoursonderwijs. 

 

De certificering van deze honoursprogramma’s heeft in 2015 het keurmerk voor 

Kwaliteit van Hobéon verworven. Nadien heeft de hogeschool een aanvraag ingediend 

bij de NVAO voor toekenning van het Bijzonder Kenmerk Certificering van 

Honoursonderwijs. De beoordeling van de NVAO-commissie was positief en in maart 

2016 werd het Bijzonder Kenmerk toegekend. 

 

Het panel dat de Instellingstoets Kwaliteitszorg uitvoert, werd gevraagd zich anderhalf 

jaar na de toekenning van het Bijzonder Kenmerk opnieuw uit te spreken over het 

Specifiek Aspect ‘Certificering van het Honoursonderwijs’. In de Kritische Reflectie over 

de ITK reflecteert de hogeschool in een appendix over de voornaamste bevindingen 

van het NVAO rapport en geeft ze aan welke ontwikkelingen er sinds maart 2016 zijn 

gebeurd op het vlak van honoursonderwijs. De onderstaande beoordeling door het 

ITK-panel gebeurt op basis van het beoordelingskader accreditatiestelsel hoger 

onderwijs Nederland (Stcrt. 2016, nr. 69458). 

 

Criterium 1: Onderscheidend karakter 

Het te beoordelen aspect of kenmerk is onderscheidend voor de instelling of opleiding 

in relatie tot relevante instellingen of opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs. 

 

Toelichting: De instelling of opleiding toont aan dat het te beoordelen aspect of 

kenmerk een onderscheidend, maar niet noodzakelijk uniek, karakter heeft ten 

opzichte van relevante en vergelijkbare instellingen of opleidingen in het Nederlandse 

hoger onderwijs. 

 

Bevindingen 

De NVAO commissie was van mening dat de Hanzehogeschool op het gebied van 

honoursonderwijs en de certificering ervan een onderscheidende plaats in het 

Nederlandse hoger onderwijs inneemt. 

 

Het ITK-panel stelt vast dat de lijn die is ingezet in het vorige Strategische Beleidsplan 

onverminderd en zelfs nog aangescherpt wordt doorgezet in het nieuwe beleidsplan 

2016-2020 ‘Vernieuwen in Verbinding’. 

 

Het panel constateert voorts dat de hogeschool in het algemeen en het Hanze 

Honours College in het bijzonder zich bewust zijn van de spanning tussen het reguliere 

onderwijs en het honoursprogramma. Heel wat ontwikkelingen uit de afgelopen jaren 

op het vlak van onderwijsinnovatie die ten goede kwamen aan of ontwikkeld zijn in het 

honoursonderwijs zijn inmiddels mainstream geworden en vormen onderdeel van de 

reguliere curricula. In dat opzicht fungeert het honoursonderwijs als een proeftuin voor 

onderwijsinnovatie. Het panel beschouwt deze ontwikkeling als een sterk punt van het 

(honours)onderwijs aan de hogeschool. Het panel is zich – samen met de instelling – 

bewust dat deze aanpak tegelijk de constante aandacht vereist van alle betrokkenen in 

het honoursonderwijs om innovaties door te ontwikkelen, om het onderscheidende 

karakter van de honourstrajecten te bewaken en om die aspecten ook in de 

certificering van nieuwe en bestaande trajecten te beoordelen. 
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Uit de gesprekken komt ten slotte ook naar voren dat de hogeschool zich in 

toenemende mate profileert met haar honoursonderwijs in het Nederlandse 

onderwijslandschap alsook op internationaal vlak, zoals binnen de European Honours 

Council. De hogeschool is zich bewust van het feit dat ze zich in de voorhoede bevindt 

op het vlak van honoursonderwijs (en de certificering ervan) en neemt het op zich om 

die kennis te delen met collega’s in het land en internationaal. 

 

Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de certificering van het honoursonderwijs een prominente 

plaats inneemt in het beleid van de hogeschool. Het strategische beleidsplan 2016-

2020 en de blijvende rol van de externe beoordelaar van de certificering, Hobéon, 

getuigen hiervan. 

 

Het Hanze Honours College onderneemt volgens het panel adequate inspanningen om 

het  onderscheidend karakter van het honoursonderwijs te bewaren en - via 

certificering - te bewaken. 

 

De mate van aandacht voor – en profilering van - het honoursonderwijs maakt dat de 

Hanzehogeschool Groningen op dit vlak behoort tot de voorhoede in Nederland en 

internationaal. Het panel waardeert de inspanningen van de hogeschool om collega’s 

in binnen- en buitenland te informeren over haar aanpak. 

 

Oordeel 

Het panel is van oordeel dat het specifiek aspect Certificering van Honoursonderwijs 

van de Hanzehogeschool Groningen voldoet aan het criterium Onderscheidend 

karakter. 

 

 

Criterium 2: Concretisering 

De gevolgen van het te beoordelen aspect of kenmerk voor de kwaliteit van het 

onderwijs zijn geoperationaliseerd aan de hand van de relevante standaarden van het 

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland. 

 
Toelichting: In de beoordeling moet de operationalisering van het bijzondere kenmerk 

of specifiek aspect aangetoond worden voor de relevante standaard(en). Indien een 

bijzonder kenmerk of specifiek aspect inhoudelijk samenhangt met meerdere 

standaarden van het kader, dan moet voor al die standaarden een concrete en 

afgeronde beoordeling van het kenmerk of aspect opgenomen zijn. 

 

Bevindingen 

Visie en beleid 

De hogeschool heeft volgens de NVAO-commissie een visie op honoursonderwijs en 

kan in die visie ruimte inbouwen om in te spelen op nieuwe wetenschappelijke 

inzichten. 
Het ITK-panel stelt vast dat het Hanze Honours College in het voorjaar van 2017 een 

aantal bijeenkomsten heeft georganiseerd met de honourscoördinatoren uit de schools 

over het actualiseren van de visie op honoursonderwijs. In die discussies zijn recente 

ontwikkelingen in het onderwijs en resultaten van onderzoek van het lectoraat 

Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving meegenomen. Dit heeft geleid tot een 

aanscherping van de visie, die ruimte biedt aan schools om het honoursonderwijs te 

positioneren naast het reguliere onderwijs dat ook voortdurend in beweging is. Tevens 

zal de visie op een toegankelijker manier binnen en buiten de hogeschool worden 

gepresenteerd. 

 



 

pagina 29 

 

Uitvoering 

De NVAO-commissie vond het systeem van certificering van het honoursonderwijs 

gedegen in opzet en uitwerking. De rollen en verantwoordelijkheden voor de 

certificering zijn duidelijk belegd. 

Het ITK-panel stelt vast dat Hobéon in het kader van het Keurmerk voor Kwaliteit van 

Hobéon het Hanze Honours College volgt aan de hand van een ontwikkelagenda dat in 

onderling overleg tot stand is gekomen en waarbij jaarlijks aan de hand van een HG-

breed portfolio de onderwerpen uit de agenda worden geëvalueerd. Het eerste portfolio 

na de toekenning van het Keurmerk voor Kwaliteit is door Hobéon positief beoordeeld 

en vastgesteld. 

Het panel heeft met instemming geconstateerd dat Hobéon in november 2016 

aanwezig was bij een certificeringsaudit voor een honours programma. Hobéon 

concludeerde dat het auditpanel het beoordelingskader goed hanteerde en was 

positief over de gebruikte audittechniek en de oordeelsvorming van het auditpanel. 

Hobéon adviseerde wel om een afstemmingsgesprek te houden tussen de 

auditvoorzitter en de te auditen school om de context helderder te krijgen. Uit de 

gesprekken blijkt dat het Hanze Honours College inmiddels is gestart met 

afstemmingsgesprekken voorafgaand aan de audits. Ook andere suggesties van 

Hobéon over de inhoudelijke benadering van het beoordelingscriterium kwaliteitszorg 

en de formulering van opties bij een negatieve uitkomst van de audit zijn blijkens de 

gesprekken geadresseerd. 

Uit het materiaal en de gesprekken blijkt dat de Hanzehogeschool de periode voor de 

hercertificering van honoursprogramma’s van drie naar zes jaar heeft gebracht, in lijn 

met reguliere opleidingsaccreditaties. Het panel stelt vast dat dit een weloverwogen 

beslissing is geweest die de kwaliteit van de programma’s en het certificeringsproces 

ten goede komt. Het panel volgt de redenering van de hogeschool dat door een peer 

review te organiseren waarin twee schools elkaars honoursprogramma’s formatief 

toetsen aan de hand van het beoordelingskader, het eigenaarschap van de schools 

wordt vergroot terwijl de lasten voor certificering worden verlicht. Bovendien biedt zo’n 

peer review schools de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. Drie jaar 

na de peer review vindt een hercertificeringsaudit plaats, waarbij een auditpanel op 

basis van documenten en een auditgesprek vaststelt of de honoursprogramma’s van 

de school een nieuwe certificering voor zes jaar kunnen krijgen.  

 

Evaluatie en monitoring 

De NVAO-commissie was tevreden over het stellen van streefdoelen en het meten en 

evalueren van de resultaten binnen het systeem van certificering. Studenten, docenten 

en het beroepenveld worden voldoende betrokken bij de kwaliteit van het 

honoursonderwijs. De commissie adviseerde wel om de jaarlijkse monitoring bij de 

schools strakker en eenduidiger uit te voeren. 

Het ITK-panel stelt met instemming vast dat het Hanze Honours College inmiddels 

voor de jaarlijkse voortgangsgesprekken met deans, honourscoördinatoren en 

onderwijsadviseurs een format heeft ontwikkeld zodat de voortgangsgesprekken meer 

gestructureerd verlopen en de rapportering eenduidiger en systematisch gebeurt. 

Uit het materiaal en de gesprekken blijkt voorts dat de periodieke bijeenkomsten van 

het Hanze Honours College met de honourscoördinatoren zijn geëvalueerd. Die 

evaluatie heeft ertoe geleid dat de bijeenkomsten sindsdien worden ingericht op basis 

van thema’s zoals honoursdidactiek, assessment, uitval, enz. waarbij good practices 

worden gedeeld. 

 

Het panel constateert dat het werkveld op verschillende manieren betrokken is bij de 

evaluatie van de kwaliteit van het honoursonderwijs, onder meer bij het opstellen van 

het profiel van de excellente professional voor diverse beroepenvelden. Sinds kort 

worden ook alumni bij deze evaluaties betrokken. 
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Uit de gesprekken constateert het panel tevens dat de zichtbaarheid van het 

honoursonderwijs zowel buiten als binnen de hogeschool vergroot mag worden. Zij 

vindt in dit kader het initiatief van het Hanze Honours College zeer goed.  

 

Ontwikkeling 

De NVAO-commissie vond de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen 

schools en het Hanze Honours College helder. Ook de rol van het CvB is duidelijk 

uitgewerkt. 

Het ITK-panel stelt vast dat er een goede wederzijdse afstemming is tussen het Hanze 

Honours College en de schools waarbij de schools verantwoordelijk zijn voor de 

borging van de kwaliteit van het honoursonderwijs.  

Uit de gesprekken blijkt dat de hogeschool continu werkt aan de beoordelingscriteria 

voor de toelating en certificering van de honoursprogramma’s. Programma’s die bij 

toelating of certificering niet aan de eisen voldoen, krijgen de kans om zich te 

verbeteren.  

In lijn met wat het panel bij de ITK heeft vastgesteld, blijkt uit de gesprekken over het 

honoursprogramma dat de betrokkenen zowel formeel (formatieve peer toetsing) als 

informeel (thematische periodieke bijeenkomsten) signalen uit de 

organisatieonderdelen bij elkaar brengen en die over de schools en programma’s heen 

met elkaar delen. 

 

Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de Hanzehogeschool een duidelijk uitgewerkte visie en 

beleid heeft op de kwaliteit van het honoursonderwijs. Die visie is verwoord in de 

onderwijsvisie 2020 en inmiddels verder aangescherpt naar aanleiding van de 

suggestie van de NVAO-commissie. 

Op het vlak van uitvoering bevestigt het panel het oordeel van de NVAO-commissie 

dat de Hanzehogeschool beschikt over een gedegen systeem van certificering van het 

honoursonderwijs waarbij de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. Het 

panel kan zich ook vinden in de wijze waarop de nieuwe hercertificeringsperiode is 

ingericht en vindt de formatieve toetsing door peer schools een sterk element. In lijn 

met de bevinding over de midterm review van de reguliere opleidingen, adviseert het 

panel om in het audit-team dat over de hercertificering gaat steeds iemand van buiten 

de instelling te betrekken. 

Op het vlak van monitoring en evaluatie is het panel van oordeel dat het systeem van 

certificering van honoursonderwijs over gepaste instrumenten beschikt om resultaten 

te meten en te evalueren. Het panel waardeert de inspanningen van de hogeschool om 

ook op dit domein de suggesties van de NVAO-commissie onverkort uit te voeren. Het 

panel adviseert de hogeschool om blijvend aandacht te besteden aan de 

betrokkenheid van werkveld en alumni bij evaluatie van het honoursonderwijs.  

Het panel is van oordeel dat bij (de certificering van) het honoursonderwijs voldoende 

ruimte wordt geschapen voor verbetering en ontwikkeling. Het panel waardeert met 

name de recente initiatieven op dit vlak rond peer review toetsing en thematische 

bijeenkomsten met honourscoördinatoren. 

 

Oordeel 

Het panel is van oordeel dat het specifiek aspect Certificering van Honoursonderwijs 

van de Hanzehogeschool Groningen voldoet aan het criterium Concretisering. 

 

Criterium 3: Relevantie 

Het te beoordelen aspect of kenmerk is van wezenlijk belang voor het profiel van de 

instelling of de aard van de opleiding. 
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Toelichting: Het te beoordelen aspect of kenmerk is voldoende herkenbaar binnen de 

instelling of opleiding en levert een relevante bijdrage aan de vergroting en 

verscherping van de keuzemogelijkheden voor studenten en de arbeidsmarkt. 

 

Bevindingen 

De NVAO-commissie vond dat de Hanzehogeschool voldoende aandacht besteedt aan 

de herkenbaarheid van het honoursonderwijs en de uitstraling naar reguliere 

opleidingen. Ze adviseerde wel om de loopbaan van alumni te volgen om een beter 

beeld van hun prestaties in de beroepspraktijk te krijgen. 

 

Het ITK-panel stelt vast dat het honoursonderwijs van wezenlijk belang is in de 

profilering van de instelling als geheel. Wat betreft de profilering van het 

honoursonderwijs binnen schools en opleidingen is er volgens de gesprekspartners 

nog ruimte voor verbetering in verschillende individuele organisatieonderdelen. Er 

worden naar verluidt al veel inspanningen gedaan op het vlak van de herkenbaarheid 

van het honoursonderwijs, maar het panel onthoudt uit de gesprekken ook dat die 

herkenbaarheid nog beter en systematischer kan worden uitgedragen. 

 

Het panel constateert voorts dat de hogeschool aan de slag is gegaan met de 

aanbeveling van de NVAO-commissie: een onderzoeker uit het lectoraat Excellentie in 

Hoger Onderwijs en Samenleving onderzoekt momenteel de loopbaanontwikkeling van 

alumni van honoursprogramma’s. Ook werkgevers van deze alumni worden bevraagd 

over het niveau van hun werknemers. Daarnaast heeft het Hanze Honours College 

alumnibeleid geformuleerd. Uit de gesprekken blijkt ten slotte dat alumni in de 

toekomst ook meer systematisch zullen betrokken worden bij de activiteiten van de 

honours community van de Hanzehogeschool. 

 

Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat het honoursonderwijs van wezenlijk belang is voor het 

profiel van de Hanzehogeschool. Het waardeert de toegenomen inspanningen van 

verschillende betrokkenen binnen de hogeschool om de herkenbaarheid van het 

honoursonderwijs ook binnen alle schools en opleidingen te versterken. Het panel is 

tevreden met de wijze waarop de hogeschool werk maakt van het advies van de NVAO 

en beleid ontwikkelt om alumni van honoursprogramma’s op verschillende manieren te 

betrekken. Het panel adviseert de hogeschool dan ook om op de ingeslagen weg 

verder te gaan. 

 

Oordeel 

Het panel is van oordeel dat het specifiek aspect Certificering van Honoursonderwijs 

van de Hanzehogeschool Groningen voldoet aan het criterium Relevantie. 

 

Algemene conclusie  

Het Bijzonder Kenmerk ‘Certificering van het honoursonderwijs’ is toegekend in maart 

2016. Er is dus slechts een korte periode verlopen om opnieuw dit specifiek aspect te 

beoordelen. De Hanzehogeschool heeft in de Kritische Reflectie een overzichtelijke 

reflectie gegeven op het beoordelingsrapport van de NVAO. 

 

Het panel is van oordeel dat de hogeschool de sterke punten uit het vorige rapport 

onverminderd voortzet, terwijl ze alle suggesties uit het NVAO-rapport inmiddels 

systematisch heeft opgepakt. De vragen die het panel had naar aanleiding van de 

Kritische Reflectie en op basis van de analyse van het bijkomende materiaal zijn 

allemaal beantwoord. 
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De blijvende betrokkenheid van Hobéon heeft er volgens het panel toe geleid dat de 

kwaliteit van certificering door het Hanze Honours College nog verder is versterkt 

gedurende het laatste anderhalf jaar.  

 

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. 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. 

 

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. Die aandacht voor kwaliteit is een sterk 

punt volgens het panel en kan nog verder worden versterkt door stelselmatig een peer 

auditor van buiten de instelling te betrekken bij de hercertificering van programma’s. 

 

In lijn met de algemene overweging bij het ITK-rapport, concludeert het panel dat ook 

op het vlak van dit Specifieke Aspect eenzelfde professionele kwaliteitscultuur heerst 

binnen de instelling die door alle betrokkenen wordt gedeeld: iedereen spreekt 

dezelfde taal en draagt consequent dezelfde filosofie uit. Hierdoor ontstaat bij het panel 

de indruk van een professionele en authentieke aanpak waarbij betrokkenen zich ook 

kwetsbaar durven opstellen door duidelijk aan te geven wat nog onvoldoende is 

ontwikkeld. Het panel adviseert de hogeschool om ook wat betreft de certificering van 

het honoursonderwijs op de ingeslagen weg verder te gaan. 

 

Oordeel 

Het panel is van mening dat de Hanzehogeschool Groningen voldoet aan elk van de 

drie criteria. Zijn eindoordeel over het specifiek aspect Certificering van 

Honoursonderwijs aan de Hanzehogeschool Groningen is derhalve positief. 
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5 Aanbevelingen 
 

Het panel oordeelt positief over de kwaliteitscultuur en het kwaliteitszorgsysteem van 

de Hanzehogeschool. In het vorige hoofdstuk zijn bij de bevindingen en overwegingen 

per standaard ook enkele suggesties opgenomen. Hieronder worden die 

aanbevelingen voor de overzichtelijkheid opgesomd. Het panel beoogt hiermee de 

Hanzehogeschool Groningen constructief te ondersteunen in haar verdere 

ontwikkeling. 

 

 De Hogeschool beschikt over een ruim arsenaal aan adequate tools en 

instrumenten op het gebied van kwaliteitszorg. Gezien het bereikte niveau in de 

kwaliteitsborging, kan de hogeschool zich veroorloven het instrumentarium in de 

brede zin van het woord meer gedifferentieerd en proportioneel in te zetten. Dit 

kan onder andere positief effect genereren op het verminderen van de regeldruk 

op dit terrein. 

 

 Het bedrijfsinformatiemanagementsysteem (BIM) is een waardevol instrument. Het 

panel moedigt aan om het instrument door te ontwikkelen en verder uit te rollen 

waardoor met name de dashboard functie optimaal benut kan worden. 

 

 De midterm review (MTR) is van wezenlijke betekenis in de kwaliteitszorgcyclus. 

Het panel is van mening dat het nog sterker zou zijn om altijd tenminste één 

externe deskundige van buiten de instelling in de MTR-commissie op te nemen. 

 

 Het panel is onder de indruk van de innovaties binnen het onderwijs en de wijze 

waarop  onderwijs, onderzoek en werkveld verbonden zijn. Het panel beveelt aan 

om de tijd en ruimte te nemen om dit beleid voort te zetten. 

 
  



 

pagina 34 Afdeling NL | Concept Adviesrapport Hanzehogeschool Groningen | 16 januari 2018 

  NVAO. Vertrouwen in kwaliteit. 

Bijlage 1: Accreditatieportret 
 

Accreditatieportret Hanzehogeschool 

Het accreditatieportret geeft een overzicht van alle NVAO besluiten met betrekking tot 

accreditatie en toets nieuwe opleiding. Het betreft alle besluiten onder regime van de 

tweede fase van het accreditatiestelsel1, waarvan het definitief besluit is verstuurd voor 

1 januari 2017. Daarmee wordt de periode 2011-2016 in beeld gebracht2. 

 

De besluiten worden chronologisch gepresenteerd met daarbij aandacht voor bijzondere 

kenmerken en joint degree programma’s. Omdat besluiten en niet de opleidingen de 

ingang vormen, kunnen opleidingen twee maal voorkomen zoals bijvoorbeeld bij de 

toekenning van een herstelperiode en de vaststelling van de realisatie van herstel.  

 

Aangezien de Hanzehogeschool op 26 april 2013 de Instellingstoets kwaliteitszorg met 

een positief resultaat heeft doorlopen is het NVAO beoordelingskader voor de beperkte 

opleidingsbeoordeling en beperkte toets nieuwe opleiding van toepassing. 

 

In het overzicht is in combinatie met het accreditatiebesluit ook het eindoordeel 

opgenomen. Dit eindoordeel kan Onvoldoende, Voldoende, Goed of Excellent zijn. Het 

accreditatiebesluit kan luiden: negatief, herstelperiode, en positief. Daarnaast kan de 

aanvraag worden ingetrokken. In combinatie geeft dat de volgende reeks: Negatief, 

Herstelperiode; Voldoende; Goed; Excellent en intrekking. Onder opmerkingen wordt 

gemarkeerd of het een besluit betreft na herstel. In die gevallen wordt na de 

herstelperiode vastgesteld dat het herstel is gerealiseerd en wordt een positief 

accreditatiebesluit afgegeven. 

 

In de periode 2011 tot 2016 heeft de Hanzehogeschool Groningen 42 aanvragen tot 

accreditatie ingediend, alsook acht aanvragen voor een Toets Nieuwe Opleiding. 

 
  

                                                           
1 Op 1 januari 2011 is het nieuwe Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs in 

werking getreden (besluit 21 december 2010, Stb. 2010, 862). 

2 Met uitzondering van de besluiten onder het eerdere regime in die periode. 
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Instelling 
Hanzehogeschool 
Groningen        

         

Som van Aantal   
Jaar 
besluit             

Soort Dossier 
Eindoordeel en 
besluit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal 

Accreditatie NL Excellent    1   1 

  Goed   1 2 4 1 8 

  Herstelperiode     1  1 

  Voldoende 1 5 6 17 2 1 32 

Totaal Accreditatie NL   1 5 7 20 7 2 42 

Toets Nieuwe Opleiding  
Aan voorwaarden 
voldaan    1   1 

  Voorwaarden   1   2 3 

  Voldoende    2 1  3 

Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL   1 3 1 2 7 

Toets Nieuwe Opleiding Voldoende  1     1 

Totaal Toets Nieuwe 
Opleiding    1     1 

Eindtotaal   1 6 8 23 8 4 50 

         
Bijlage 2 Tabel Chronologisch overzicht besluiten 

 

                    Toets nieuwe opleiding 
Jaar 
besluit Naam opleiding 

Eindoordeel en 
besluit  

Totaa
l  

2012 M European Master in Social Work Voldoende  1  

2013 M Master Leiderschap Voorwaarden  1  

2014 B Advanced Sensor Applications Voldoende  1  

 B Popular Culture Voldoende  1  

 M Master Leiderschap 

Aan 
voorwaarden 
voldaan  1  

2015 
M European Master in Sustainable Energy System 
Management Voldoende  1  

2016 M Healthy Ageing Professional Voorwaarden  1  

 M Talentontwikkeling en Diversiteit Voorwaarden  1  

Eindtotaal    8  
 

 

 Accreditatie    
Jaar 
besluit Naam opleiding 

Eindoordeel en 
besluit  Totaal  

2011 B Voeding en Diëtetiek Voldoende  1  

2012 B Opleiding tot Fysiotherapeut Voldoende  1  

 B Toegepaste Psychologie Voldoende  1  

 B Werktuigbouwkunde Voldoende  1  

 M Kunsteducatie (joint degree) Voldoende  1  
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 M Real Estate Voldoende  1  

2013 B Advanced Sensor Applications Goed  1  

 B Communicatiesystemen Voldoende  1  

 B Human Technology Voldoende  1  

 

B International Business and Management 
Studies Voldoende  1  

 B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Voldoende  1  

 B Opleiding tot Verpleegkundige Voldoende  1  

 B Sociaal-Juridische Dienstverlening Voldoende  1  

2014 B Accountancy Voldoende  1  

 B Autonome Beeldende Kunst Voldoende  1  

 B Bedrijfseconomie Voldoende  1  

 B Bio-informatica Goed  1  

 B Commerciële Economie Voldoende  1  

 B Dans Excellent  1  

 B Docent Beeldende Kunst  en Vormgeving Voldoende  1  

 B Docent Dans Goed  1  

 B Financial Services Management Voldoende  1  

 B Fiscaal Recht en Economie Voldoende  1  

 B Management in de Zorg Voldoende  1  

 B Small Business en Retail Management Voldoende  1  

 B Vastgoed en Makelaardij Voldoende  1  

 B Vormgeving Voldoende  1  

 M Advanced Nursing Practice Voldoende  1  

 M Architectuur Voldoende  1  

 M Master Media, Art, Design & Technology Voldoende  1  

 M Master of Music Voldoende  1  

 M MFA Schilderkunst Voldoende  1  

 M MFA Theatervormgeving/Beeldregie Voldoende  1  

2015 B Elektrotechniek Voldoende  1  

 B HBO - Rechten Goed  1  

 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Goed   1  

 

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding 

Herstelperiod
e   1  

 B Opleiding voor Logopedie Goed   1  

 B Sport, Gezondheid en Management Goed   1  

 B Technische Bedrijfskunde Voldoende   1  

2016 M International Communication Goed   1  

 M Physician Assistant Voldoende   1  

Eindtotaal    42  
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Bijlage 2: Samenstelling van het panel 
 

Panelvoorzitter Eric Halsberghe is master Economische Wetenschappen. Hij startte 

als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Gent en was docent in het 

economisch en technisch hoger onderwijs. Voor het Vlaams Verbond van Katholieke 

Hogescholen begeleidde hij instellingen op het vlak van fusie, professionalisering, 

curriculumontwikkeling, kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie. Bij de fusie van de 

hogescholen in Vlaanderen werd hij algemeen directeur van KATHO (Katholieke 

Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen). Eric Halsberghe was bestuurder in VLHORA 

(Vlaamse Hogescholenraad) en VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen 

Raad). In de Associatie Leuven was hij bestuurder-secretaris en voorzitter van de 

Associatieraad Onderwijs. Voor de NVAO treedt hij regelmatig op als commissielid en 

voorzitter van instellingsaudits en toetsen nieuwe opleidingen. 

 

Panellid Jeroen Huisman is hoogleraar Higher Education en directeur van het 

CHEGG (Centre Higher Education Governance Ghent). Hij studeerde onderwijskunde 

aan de Universiteit Groningen en promoveerde aan de Universiteit Twente. In 2005 

werd hij professor Higher Education Management aan de universiteit van Bath (UK). 

Sinds 2013 is Jeroen Huisman verbonden aan de Universiteit Gent.  

 

Panellid Harm Bruins Slot is afgestudeerd in rechten en vervulde diverse 

burgemeesterschappen (CDA). In 1998 werd hij hoofddirecteur van de Informatie 

Beheer Groep in Groningen en in 2000 secretaris-generaal bij het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij was tevens voorzitter van de Raad van Bestuur 

Publieke Omroep. 

 

Panellid Elly Teune-Kasbergen studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht. Zij heeft ruime ervaring in het hoger onderwijs als docent, directeur en 

bestuurder, bij Fontys Hogescholen. Momenteel is zij vicevoorzitter van de Raad van 

Toezicht van Hogeschool Zeeland en lid van de Raad van Toezicht van Stichting 

Biezonderwijs. Voor de NVAO was zij commissielid bij beoordelingen van het Bijzonder 

Kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs. Tevens was zij panellid bij de 

beoordeling van het Bijzonder Kenmerk ‘Certificering van honoursonderwijs’ in 2015. 

 

Student-panellid Sebastian Markowski studeerde bedrijfskunde aan Hogeschool 

Zeeland en behaalde ook een Bachelor of Education bij Hogeschool Windesheim in 

Zwolle. Hij was tijdens zijn studies klassenverantwoordelijke en lid van de 

opleidingscommissie. Momenteel volgt Sebastian een masteropleiding voor 

eerstegraads docent aan Fontys in Tilburg.  

 

Het panel werd ondersteund door: 

 Dhr. Mark Delmartino MA, secretaris 

 Mw. Nancy Van San Lic., procescoördinator NVAO 

 

 

Alle panelleden en de secretaris hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en 

ondertekend. 
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Bijlage 3: Programma’s van de locatiebezoeken 
 

 
1e locatiebezoek Hanzehogeschool Groningen - 2, 3 en 4 oktober 2017 
 

Dag 1 – maandag 2 oktober 2017 

Tijd en 

locatie 

Onderwerp Deelnemers 

11.00-

13.00 

uur 

Intern overleg  Panel 

13.00 – 

13.15 

uur 

Presentatie en 

demonstratie BIM 

1. Dr. Paul van der Wijk – CvB-lid 
2. Drs. Birgitte Dekker - Teamleider Bureau 

Onderwijsondersteuning en Bedrijfsvoering 
Academie Minerva  

3. Msc. Nynke Dijk – Concerncontroller  
4. Dr. Anneke Luijten – Directeur Stafbureau 

Onderwijs & Onderzoek  
5. Mr. drs. Michèle Garnier - Dean Academie 

voor Sociale Studies en waarnemend dean 
Academie voor Architectuur en Built 
Environment  

14.00 – 

14.45 

uur 

Sessie 1 – 

Kennismaking 

instelling en panel 

Meet & Greet: wederzijdse kennismaking panel en 

beschikbare HG-deelnemers ITK 

14.45 – 

15.45 

uur 

Sessie 2 – 

Gesprek College 

van Bestuur 

1. Drs. Henk Pijlman (voorzitter) 
2. Drs. Rob Verhofstad 
3. Dr. Paul van der Wijk 

16.00 – 

17.00 

uur 

Sessie 3 – 

Gesprek Raad van 

Toezicht 

1. Drs. Jos Rietveld (lid Raad van Toezicht, 
commissie Onderwijs & Onderzoek) 

2. Nina Hiddema (lid Raad van Toezicht, 
commissie Onderwijs & Onderzoek) 

17.30 – 

18.30 

uur 

Sessie 4 – Open 

spreekuur  

Aanmeldingen via procescoördinator NVAO 

 

Dag 2 – dinsdag 3 oktober 2017 

Tijd Onderwerp Deelnemers (inclusief functies) 

08.30 – 

09.30 

uur 

Sessie 5 – 

Ontbijtsessie met 

studenten 

 

1. Johan Weishaupt – student Maatschappelijk 
Werk & Dienstverlening (Academie voor 
Sociale Studies) (afgestudeerd maart 2017), 
tot en met cursusjaar 2016-2017 lid 
Opleidingscommissie en lid van de 
Permanente Adviescommissie Studeren met 
een functiebeperking 

2. Sander Otten – 5e jaars student Hbo-ICT 
(Instituut voor Communicatie, Media & IT), in 
2016-2017 lid van de Hogeschool 
Medezeggenschapsraad, nu lid van de 
Instituutsmedezeggenschapsraad  

3. Hanneke Rozema-Mateboer – 3e jaars 
student Biologie & Medisch 
Laboratoriumonderzoek (Instituut voor Life 
Science en Technology), honoursstudent en 
lid Opleidingscommissie 
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4. Meindert Lodewijks – 2e jaars deeltijdstudent 
Master Kunsteducatie (Academie voor 
Beeldende Kunst), lid Opleidingscommissie 

5. Marieke Jongma – 2e jaars deeltijdstudent 
Master Healthy Ageing Professional 
(Academie voor Gezondheidsstudies), lid 
Opleidingscommissie  

6. Liselot Stuiver – student Verpleegkunde 
(Academie voor Verpleegkunde) 
(afgestudeerd juli 2017), heeft het 
honourstalentprogramma Healthy Ageing 
gevolgd 

7. Brian Geertsema – 3e jaars student Hbo-
Rechten en Sociaal Juridische 
Dienstverlening (Instituut voor 
Rechtenstudies), lid Opleidingscommissie en 
honoursstudent 

09.45 – 

10.45 

uur 

Sessie 6 – 

Gesprek over ST 

1: visie en beleid 

1. Drs. Peta de Vries - Dean Instituut voor 
Engineering, leading dean Hanze 
Honourscollege 

2. Harrie van den Elsen - Dean Prins Claus 
Conservatorium, leading dean Kenniscentrum 
Kunst en Samenleving  

3. Zwannie Slagter - Programmamanager 
Verbinden en Vernieuwen in onderwijs, 
stafbureau Marketing & Communicatie 

4. Dr. ir. Jan-jaap Aué - Directeur Centre of 
Expertise Energy 

5. Drs. Henk Boer – voorzitter Hogeschool 
Medezeggenschapsraad 2017-2018 / Docent 
Instituut voor Financieel Economisch 
Management 

6. Drs. Anke Carter – Teamleider Instituut voor 
Engineering 

7. Rosita Bos, student- en Dagelijks Bestuur lid 
Hogeschool Medezeggenschapsraad 2016-
2017, 4e jaars student Toegepaste 
Psychologie (Academie voor Sociale Studies) 

8. Dr. Eric Blaauw – werkveldvertegenwoordiger: 
Zorgpad regisseur forensische zorg en senior-
onderzoeker Verslavingszorg Noord-
Nederland en Lector Verslavingskunde 
Hanzehogeschool Groningen 

11.00 – 

12.00 

uur 

Sessie 7 – 

Gesprek over ST 

2: uitvoering 

1. Dr. Victorine de Graaf - Dean Instituut voor 
Life Science & Technology, leading dean 
Kenniscentrum Biobased Economy 

2. Wilma Prummel MEd - Teamleider Academie 
voor Sociale Studies, bachelor Social Work 

3. Sieta Maring MA - Teamleider Academie 
Minerva 

4. Drs. Marjan Groenhuis - Teamleider 
stafbureau Human Resources 

5. Lenie Oziel MSc – (hogeschool)docent 
Academie voor Verpleegkunde, voorzitter 
examencommissie 

6. Drs. Loes Damhof - Docent Instituut voor 
Communicatie, Media & IT, honoursdocent 
(en docent van het jaar 2016) 

7. Joey Fuit - 4e jaars honoursstudent 
Communication & Multimedia Design bij het 
Instituut voor Communicatie, Media & IT  
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8. Dr. Hugo Velthuijsen - Lector New Business & 
ICT, Centrum voor Ondernemerschap/ 
Instituut voor Communicatie, Media & IT 

13.00 – 

14.00 

uur 

Sessie 8 – 

Gesprek over ST 

3: evaluatie en 

monitoring 

1. Kris Tuinier MBA - Dean Instituut voor 
Sportstudies 

2. Mr. drs. Michèle Garnier - Dean Academie 
voor Sociale Studies en waarnemend dean 
Academie voor Architectuur en Built 
Environment  

3. Francina Beek MSc - Teamleider 
Bedrijfsvoering Instituut voor Financieel 
Economisch Management 

4. Dr. Anneke Luijten – Directeur Stafbureau 
Onderwijs & Onderzoek 

5. Marjon Slager MSc – concerncontroller 
Stafbureau Financieel Economische Zaken 

6. Elsje Huij MCC – (hogeschool)docent 
Pedagogische Academie, voorzitter 
examencommissie 

7. Dr. ir. Wim Timmerman – Docentonderzoeker 
/ lid Opleidingscommissie bij Instituut voor 
Engineering / lid Examencommissie 
masteropleidingen 

8. Drs. Henmar Moesker - Beleidsadviseur 
Hanze Honours college en projectleider 
ontwikkeling master Sport- en 
bewegingsonderwijs (Instituut voor 
Sportstudies) 

14.15 – 

15.15 

uur 

Sessie 9 – 

Gesprek over ST 

4: ontwikkeling 

1. Annemarie Hannink MHA - Dean Academie 
voor Verpleegkunde, lid Permanente 
Adviescommissie studeren met een 
functiebeperking 

2. Drs. Arwin Nimis - Dean Academie voor 
Gezondheidsstudies, leading dean 
programma Verbinden en Vernieuwen in 
Onderwijs 

3. Drs. Janine Meins - Directeur Stafbureau 
Human Resources 

4. Drs. Joost Haandrikman - Beleidsadviseur 
kwaliteitszorg, Stafbureau Onderwijs & 
Onderzoek 

5. Marja Trappenburg MCC -Teamleider Instituut 
voor Facility Management 

6. Jeroen Loef MEd BCom– 
(hogeschool)docent, docentonderzoeker 
Instituut voor Marketing & Management, 
honoursdocent 

7. Jornt de Vries MICT- Docent Academie voor 
Gezondheidsstudies, bachelor Medisch 
Beeldvormende en Radiotherapeutische 
Technieken (MBRT), voorzitter 
medezeggenschapsraad 

8. Shireen Hijazi- 4e jaars student Medisch 
Beeldvormende en Radiotherapeutische 
Technieken bij de Academie voor 
Gezondheidsstudies 

15.15 – 

16.15 

uur 

Rondleiding Gids: Drs. Rob Verhofstad (lid College van 
Bestuur) 

 

16.30 – 

18.00 

uur 

Intern overleg panel 
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Dag 3 – woensdag 4 oktober 2017 

Tijd Onderwerp Deelnemers 

09.00 – 

12.00 uur 

Intern overleg Panel 

13.30 – 

14.00 uur 

Beknopte 

terugkoppeling panel 

met vermelding trails  

College van Bestuur en projectorganisatie ITK 
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2e locatiebezoek Hanzehogeschool Groningen - 22, 23 en 24 november 2017 

 

Dag 1 – woensdag 22 november 2017 

Tijd  Onderwerp Deelnemers 

Ochtend – Bacheloropleidingen Built Environment, Bouwkunde en Civiele 

Techniek van de Academie voor Architectuur & Built Environment 

09.00 

– 

09.45 

uur 

Sessie 1: gesprek met 

opleidingsmanagement 

en stafadviseurs  

1. Mr. drs. Michèle Garnier – waarnemend 
dean Academie voor Architectuur & Built 
Environment 

2. Drs. Janny Slagter – teamleider Built 
Environment 

3. Drs. Janneke Korf – waarnemend 
teamleider Built Environment 

4. Mariette Kuiper-Oostema – teamleider 
bedrijfsvoering/ondersteunend personeel 

5. Maureen Golstein MSc – account en 
onderwijskundig adviseur Stafbureau 
Onderwijs & Onderzoek  

6. Karla van Linschoten – adviseur Stafbureau 
Human Resources 

7. Drs. Mark Gorter – controller Stafbureau 
Financieel Economische Zaken  

8. Drs. Koosje Diekema – 
kwaliteitszorgadviseur Stafbureau 
Onderwijs & Onderzoek 

10.00 

– 

10.45 

uur 

Sessie 2: gesprek met 

docenten  

1. Henk Haagsma BBE MA Arch– regie 
Hogeschooldocent Built Environment 

2. Drs. Gerrit Ribberink – docent en 
afstudeercoördinator jaar 4 opleiding 
Bouwkunde en Civiele Techniek 

3. Olof Akkerman – docent Built Environment 
4. Ing. Wietze Visser – docent Built 

Environment en thema coördinator jaar 2 

11.00 

– 

11.45 

uur 

Sessie 3: gesprek met 

studenten 

1. Jari Roest – 2e jaars student Built 
Environment major Bouwkunde 

2. Haico Duinkerken – 2e jaars  Built 
Environment major Ruimtelijke Ontwikkeling 

3. Rutger Dijkhoff – 2e jaars  Built Environment 
major Bouwkunde 

4. Wessel Visser – 2e jaars Built Environment 
major Ruimtelijke Ontwikkeling 

Middag –bacheloropleiding Verpleegkunde en masteropleiding Advanced 

Nursing Practice van de Academie voor Verpleegkunde 

13.00 

– 

13.45 

uur 

Sessie 4: gesprek met 

opleidingsmanagement 

en stafadviseurs 

1. Annemarie Hannink MHA – dean Academie 
voor Verpleegkunde  

2. Jannie Bos MMA– teamleider bachelor 
Verpleegkunde jaar 1 (voltijd, deeltijd, 
duaal) 

3. Drs. Roos Nieweg – programmamanager 
master Advanced Nursing Practice  

4. Drs. Jet van Mensvoort - account en 
onderwijskundig adviseur Stafbureau 
Onderwijs & Onderzoek  

5. Gerto Ruitinga – adviseur Stafbureau 
Human Resources 

6. Drs. Mark Gorter – controller Stafbureau 
Financieel Economische Zaken  

7. Ir. Petra van Raad – kwaliteitszorgadviseur 
Stafbureau Onderwijs & Onderzoek 
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14.00 – 

14.45 

uur 

Sessie 5: gesprek 

met docenten  

1. Drs. Lourens van der Weerd –  docent 
bachelor Verpleegkunde  

2. Drs. Lois de Vries – docent bachelor 
Verpleegkunde en projectleider ‘Bachelor 
Nursing 2020’ 

3. Drs. Esther Veerman – docent bachelor 
Verpleegkunde 

4. Dr. Ingeborg van der Meulen - docent 
bachelor Verpleegkunde 

5. Dr. Gerda Drent – hogeschooldocent master 
Advanced Nursing Practice 

6. Drs. Albert Pranger – docent master 
Advanced Nursing Practice 

7. Janice Fritzen – medewerker toetsbureau, 
Academie voor Verpleegkunde 

15.00 – 

15.45 

uur 

Sessie 6: gesprek 

met studenten  

1. Bart Vinke – 1e jaars student bachelor 
verpleegkunde  

2. Marloes Heida – 2e jaars student master 
Advanced Nursing Practice 

3. Sylia Hofland – 2e jaars student master 
Advanced Nursing Practice 

4. Laura Gansevoort – 2e jaars student master 
Advanced Nursing Practice 

5. Gosha Hooghiemstra – 3e jaars student 
bachelor verpleegkunde  

6. Robert Meuleman – 3e jaars student bachelor 
verpleegkunde 

7. Timon Peen – 1e jaars student bachelor 
verpleegkunde 

17.00 – 

17.45 

uur 

Sessie 7: gesprek 

met werkveld en 

alumni  

Academie voor Verpleegkunde: 
1. Inge Rinzema MSc ANP– verpleegkundig 

specialist bij ZINN Gezondheidszorg (alumnus 
master Advanced Nursing Practice) 

2. Elise Bosma – verpleegkundige in het UCP 
(universitair centrum psychiatrie), gesloten 
opname afdeling (PSI4) (alumnus bachelor 
verpleegkunde) 

3. Onno Kors – senior verpleegkundige UCP 
(Universitair centrum Psychiatrie bij UMCG) 
(alumnus bachelor verpleegkunde) 

4. Fokko Westerhof – opleidingscoördinator 
GGZ Drenthe (werkveld) 

5. Aafje de Jong – coördinator praktijkleren De 
Noorderbrug (werkveld) 

Academie voor Architectuur & Built Environment: 
6. Drs. Jaap Neele – Sweco Nederland BV, 

Hoofd Techniek Noord Stad en Milieu 
(werkveld) 

7. Drs. Ron Lander – Provincie Groningen, 
Hoofd afd. ruimte en samenleving (werkveld) 

8. Maurits Spoormans – Projectmedewerker 
Duurzaamheid en innovatie Provincie 
Groningen (alumnus Built Environment) 

9. Koen Kootstra – Junior werkvoorbereider 
BAM Bouw en Techniek (alumnus Built 
Environment) 

17.45 – 

18.30 

uur 

Intern overleg  panel 
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Dag 2 – donderdag 23 november 2017 

Tijd Onderwerp Deelnemers 

09.15 – 

10.00 

uur 

Sessie 1 Blended 

Learning: 

beleidsniveau 

1. Drs. Albert Verstallen – Projectleider Blended 
Learning, Academie voor 
Gezondheidsstudies 

2. Dr. Annemieke Meijer – Voorzitter 
examencommissie Medisch Beeldvormende 
en Radiotherapeutische Technieken, 
Academie voor Gezondheidsstudies  

3. Drs. Ank Boersma – adviseur Blended 
Learning, stafbureau Onderwijs & Onderzoek 

4. Kris Tuinier MBA– dean Instituut voor 
Sportstudies  

5. Hilde van Slochteren MSc Ed – voorzitter 
toetscommissie, Instituut voor Sportstudies 

6. Marian van Beek – 
kwaliteitszorgmedewerker, Instituut voor 
Sportstudies 

10.15 – 

11.00 

uur 

Sessie 2 Blended 

Learning: 

uitvoerend niveau  

1. Berdien Kooistra MSc – interim teamleider 
Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken (MBRT), lid 
binnencirkel Blended Learning, Academie 
voor Gezondheidsstudies 

2. Jornt de Vries MICT – docent MBRT, expert 
en voorzitter Blended Learning, Academie 
voor Gezondheidsstudies 

3. Annely Visser-Douma MSc – lid binnencirkel 
Blended Learning, lid toetscommissie 
Voeding en Diëtetiek, Academie voor 
Gezondheidsstudies 

4. Dr. Hans van de Leur – hogeschooldocent 
fysiotherapie, lid binnencirkel 

5. Shereen Hijazi – 4e jaars student Medisch 
Beeldvormende en Radiotherapeutische 
Technieken (MBRT), ontwikkelaar Blended 
Learning bij MBRT 

6. Drs. Mark Jan Mulder – hogeschooldocent 
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding 

7. Drs. Harriet Stam – hogeschooldocent 
Sportkunde 

11.15 – 

11.45 

uur 

Pitch IWP Energy 

Transition 

Community en 

Rondleiding 

EnTranCe 

Dr. ir. Jan-jaap Aué – directeur Center of 

Expertise Energy 

11.45 – 

12.45 

uur 

Lunch en intern 
overleg 

Panel  
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12.55 – 

13.40 

uur 

Sessie 1 IWP 
Energy Transition 
Community (ETC) - 
Gesprek 

1. Dr. ir. Jan-jaap Aué – directeur Center of 
Expertise Energy, rol in ETC: 
eindverantwoordelijk als directeur 

2. Dr. Klaas Jan Noorman – lector 
Energietransitie bij het Center of Expertise 
Energy, rol in ETC: interne opdrachtgever 
voor opdrachten Ameland in transitie 

3. Drs. Tineke Kroontje – programmamanager 
Energie Onderwijs Center of Expertise 
Energy, rol in ETC: coördinator ETC 

4. Drs. Steven de Boer – docent Industrieel 
Product Ontwerpen, rol in ETC: moderator 
Change Agency Sustainable Mobility 

5. ing. Ronald de Vrieze – docent 
Bouwkunde/promovendus onderzoeker, rol in 
ETC: Moderator Change Agency Sustainable 
Buildings 

6. Ing. Ruud Dessing AvB, directeur architect 
Martini Architecten Groningen (werkveld) 

7. Mathieu Przybyla – alumnus 
Bedrijfseconomie 

8. Mike Luijrink – student Built Environment 

13.55 – 

14.00 

uur 

Sessie 2 IWP 

Krachtig MKB - 

Pitch 

1. Mr. Jacqueline Gomashie – dean Instituut 
voor Financieel Economisch Management, 
eindverantwoordelijk  

2. Drs. Willem Foorthuis – lector Duurzaam 
Coöperatief Ondernemen bij het Marian van 
Os Centrum voor Ondernemerschap, 
verantwoordelijk voor onderzoek 

3. Theo Bos RA– hogeschooldocent IWP, 
coördinator IWP, verbinding tussen andere 
schools en IWP 

4. Dr. Ruth Beijert – hogeschooldocent 
Professionele Vaardigheden, verantwoordelijk 
voor verbinding tussen vakken in het 
curriculum en de IWP 

5. Marcel van der Werf MSc – 
docent/onderzoeker, begeleider studenten in 
de IWP 

6. Ing. Hans Bergsma – directeur 
gebiedscoöperatie Westerkwartier, verbinding 
tussen de IWP en het MKB (werkveld) 

7. Ton Kremer – alumnus Bedrijfseconomie, 
heeft opdrachten in de IWP uitgevoerd 

8. René Bouma – 2e jaars student 
Bedrijfseconomie 

14.00 – 

14.45 

uur 

Sessie 2 IWP 

Krachtig MKB - 

Gesprek 

15.00 – 

15.05 

uur 

Sessie 3 IWP 

Integraal kijken 

naar kinderen -  

Pitch 

1. Drs. Marietta Muhonen – dean Pedagogische 
Academie 

2. Dr. Margreet Luinge – lector Kind, Taal & 
Ontwikkeling bij het Center of Expertise 
Healthy Ageing  

3. Drs. Marion Schulte – teamleider Opleiding 
Lerarenopleiding Basisonderwijs, tot voor kort 
trekker IWP 

4. Drs. Ninja van der Honing – docent-
onderzoeker bij het lectoraat Integraal 
jeugdbeleid 

5. Jorien Baar – student Verpleegkunde 
6. Iris Haverdings – student Verpleegkunde 

15.05 – 

15.50 

uur 

Sessie 3 IWP 

Integraal kijken 

naar kinderen - 

Gesprek 
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16.15 – 

17.00 

uur 

afsluitende sessie 

met management  

1. Drs. Henk Pijlman 
2. Drs. Rob Verhofstad 

 

 

Dag 3 – vrijdag 24 november 2017 

Tijd Onderwerp Deelnemers 

09.30 – 

10.45 

uur 

Gesprek over 

certificering 

honoursonderwijs aan 

de hand van twee 

honoursprogramma’s: 

Prins Claus 

Conservatorium en 

Instituut voor 

Communicatie Media 

en IT 

1. Drs. Rob Verhofstad – lid College van 
Bestuur 

2. Drs. Peta de Vries – leading dean Hanze 
Honours College  

3. Drs. Pieter Veenstra – teamleider Hanze 
Honours College 

4. Drs. Henmar Moesker – beleidsadviseur 
Hanze Honours College 

5. Drs. Koosje Diekema – auditor, 
kwaliteitszorgadviseur Stafbureau Onderwijs 
en Onderzoek) 

6. Drs. Gerald Weering – auditor, 
honoursdocent Instituut voor Bedrijfskunde 

7. Drs. Tinie Suurd – auditor, honoursdocent 
Academie voor Sociale Studies 

8. Drs. Corine Seelen – voorzitter/secretaris, 
auditor, onderwijskundig adviseur 
Stafbureau Onderwijs en Onderzoek 

10.45 – 

11.15 

uur 

Rondleiding (na)bij 

Hanze Honours 

College 

Rondleiding door en gesprek met 3 studenten van 

de honours studentenvereniging bij Hanze 

Honours College.  

Drs. Pieter Veenstra en Drs. Henmar Moesker 

begeleiden het panel.  

11.30 – 

13.00 

uur 

Lunch en afsluitend 

overleg 

panel 

13.00 – 

13.30 

uur 

Terugkoppeling panel  Aanwezig: College van Bestuur, strategie-

/projectgroep ITK, vertegenwoordiging Hanze 

Honours College  
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Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten 
 

Van te voren is aan het panel ter beschikking gesteld: 

Kritische Reflectie Hanzehogeschool Groningen, 2017. 

 Leeswijzer standaarden in de Kritische Reflectie 

 Reflecties en aanbevelingen 

 Certificering van Honoursonderwijs 

 Advies van de Hogeschoolmedezeggenschapsraad 

Toegang tot ‘Hanze-community’, de digitale leeromgeving van de Hanzehogeschool 

waar alle documenten met betrekking tot de ITK in een aparte sectie beschikbaar waren. 

 

De volgende documenten lagen ter inzage: 

- Organogram 
- Jaarverslag 2016 

- Zo werkt het. Handboek werkwijze Hanzehogeschool Groningen 2017 
- HG Onderwijsvisie 2020 
- Strategisch Beleidsplan 2016-2020 ‘Vernieuwen in Verbinding’ 

- Onderwijskaders 2016 
- HG-Toetsbeleid 2016 
- Richtlijnen en kaders masteropleidingen 2015 
- Richtlijnen en kaders Hanze-minoren 2015 

- Ruimte voor Kennis 2017 
- Beleidsnotitie Praktijkgericht onderzoek bij masters 2017 
- HG-Strategisch beleidsplan ‘Koers op Kwaliteit’ 2010-2015 

- Professionaliseringsplan 2014-2016 
- Werkbelevingsonderzoek 2017 
- HG-Kwaliteitsbeleid 2016 

- NSE Resultaten 2017 
- HBO-monitor 2015 
- Beschrijving Planning- en controlcyclus HG 2017 
- Jaarbrief CvB 2017-2018 

- Beleid studeren met een functiebeperking 2017 
- Rapportage startmonitor 2015-2016 
- Prestatieafspraken Hanzehogeschool Groningen 2012 

- Verhaal achter de cijfers bij prestatieafspraken 2016 
- Roadmap Healthy Ageing 
- Roadmap Ondernemerschap 

- Roadmap Energy Research at Hanze UAS 
- Herijking HG-Internationaliseringsbeleid 2013 
- Blended Learning in de Hanzehogeschool Groningen 2015 

- Charter Verbinden en Vernieuwen in Onderwijs 2016 
- Met LEF ontwikkelen, eindrapportage en organisatieanalyse 2017 
- Notitie leiderschapsprogramma HG 2016-2020 
- Doorgaande professionalisering in teams bij de Hanzehogeschool 2016 

- Notitie Honours bij de HG 2016 
- Visie op Honoursonderwijs 2017 

 
KWALITEITSZORG(SYSTEEM) 

Voorbeelden van instrumenten en resultaten uit het kwaliteitszorgsysteem: 
- Kwaliteitskalender en/of kwaliteitszorgplan van enkele Schools/opleidingen 
- Rapporten midterm review bij opleidingen uit de periode 2014-2017 
- Rapporten risicoscreening bij opleidingen uit de periode 2012-2016 

- Zorgvuldigheidsstatements van de Schools SABC, SABK en SAVK 
 
MANAGEMENTINFORMATIE 

Voorbeelden van instrumenten en resultaten uit de planning- en controlcyclus:  
- 4-, 8- en 12-maands managementrapportages van enkele Schools (SABC, 

SIFE, SABK, SAGZ) uit cursusjaar 2016-2017 
- 4-, 8- en 12-maands managementrapportages van de stafbureaus HR, FEZ 

en O&O uit cursusjaar 2016-2017 
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- Tweemaandelijkse integrale/HG-managementrapportages, 2015-2016 en 
2016-2017 

- Spinnenwebben van alle Schools (februari 2017) 
- Schooljaarplannen 2017-2018 van enkele Schools (SABC, SIFE, SABK, 

SAGZ)  
- Stafjaarplannen 2017-2018 van de stafbureaus HR, FEZ en O&O 

- Exemplaren van het Jaarverslag 2016 
 
HONOURS  
Algemeen 

- Jaarplan 2017-2018 van Hanze Honours College / Lectoraat Excellentie in 
Hoger Onderwijs en Samenleving 

- Alumni. Over de waarde en effecten van het honourstalentprogramma op de 
Hanzehogeschool Groningen, juli 2017 

- Voorbeelden van profielen van professionele excellentie: excellente engineer, 
excellente toegepaste psycholoog, excellente bedrijfskundige professional 
(2017) 

 
Folders, flyers en diverse publicaties 

- Magazine ‘Research Center Talent Development in Higher Education and 
Society’ 

- Honours@Hanze 2017-2018 (inclusief overzicht alle honoursprogramma’s) 
- Flyer Honours@Hanze – Verbindt talent in onderwijs en samenleving 
- Flyer European Honors Council (EHC) 

- PhD research on Honours education translated into practice – two examples 
- Leergang voor excellentiedocenten Noorderpoort: A Teacher’s Road to 

Excellence 
- Samen werken aan een cultuur van excellentie – handreiking  

 
STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING 

- Ga je studeren met een functiebeperking of chronische ziekte? 

- Magazine ‘Studeren doe je niet alleen, Begeleid leren voor jongeren met 
psychische problemen’ 

- Handboek Begeleid Leren. Het ondersteunen van jongeren met een 
psychisch beperking bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere 
opleiding 

- Publicatie ‘Supported Education Toolkit’ (Hofstra & Korevaar, 2016) 
- Folders ‘Studeren met steun reeks’ 

 
ONDERWIJSINNOVATIE,THEMA’S VERBINDEN EN VERNIEUWEN IN 
ONDERWIJS 

- Charter Verbinden en Vernieuwen in onderwijs 2017  
- Folder Onderwijsinnovatieweek  

- Het Kleurenpalet – Handvatten voor persoonlijke en maatschappelijke 
ontwikkeling  

- Inspiratie voor innovatie – 25 voorbeelden van toegepast onderzoek 

- Informatiedossier Flexibel Hoger Onderwijs voor Volwassenen – 
Voorbeeldaanvraag Experimenten Leeruitkomsten 
 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

- Folder Inspiratiesessie Werkplezier – werkdrukexperimenten 
- Competentiewaaier Hanzehogeschool Groningen 
- Folders Het Nieuwe Gezonde Werken bij de Hanzehogeschool Groningen 

- Programma Organisatieontwikkeling (A3-poster) 
- Thema Lerende Organisatie (A3-poster) 

Professionalisering  

- Docentprofessionalisering: de Basiskwalificatie Onderwijs (BKE) (februari 
2016) 

- Cursusopzet Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek 
 
STUDENTVOORZIENINGEN 

diverse folders: 
- Studentendecanen 
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- Study Success Centre 2017-2018 

 

 

Voor de audit trails zijn de volgende documenten geleverd: 

 
CERTIFICERING HONOURSONDERWIJS 

Algemeen 

- Strategisch plan 2016-2020 van het Hanze Honours College (HHC) en het 
Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving (EHOS) 

- Jaarplan 2017-2018 HHC en EHOS 

- Voorbeelden van profielen van professionele excellentie (2017) 
- Aanbod programma’s honours 2017-2018 
- Alumni. Over de waarde en effecten van het honours talentprogramma op de 

HG (alumni-onderzoek, 2017)  
Hercertificering HHC   

- Honours bij de HG. Een herijking van de visie op ‘honours’ als basis voor 
certificering van honoursprogramma’s (2016) 

- Procedure voor hercertificering van honoursonderwijs (2017) 
- Rapportage hercertificeringsproces HHC 2016-2017 
- Verslag observatie SABC audit 

- Verslag kalibreersessie auditoren Hanze Honours College (2017) 
Honoursprogramma’s - Voorbeelden van kwaliteitszorg en certificering  

- Auditrapport Prins Claus Conservatorium: het honours opleidingstraject 
(2017) 

- Auditrapport SAGZ (Academie voor Gezondheidsstudies): de 
honoursspecialisaties Fysiotherapie bij chronisch zieken, 
Onderzoeksvaardigheden,en Speech Language and Pathology (2016) 

- Auditrapport Instituut voor Sportstudies: honours talentprogramma (2016) 

- Voortgangsgesprek honoursonderwijs SASS (Academie voor Sociale Studies 
(2017) 

- Voortgangsgesprek honours SIFM (Instituut voor Facility Management) (2017) 

- Voortgangsgesprek honours SISP (Instituut voor Sportstudies) (2017) 

 
INNOVATIEWERKPLAATSEN 

- Visualisatie van de innovatiewerkplaats (IWP): posterplaat 

- Innovatiewerkplaatsen inspiratiekwartet  
- Handreiking Innovatiewerkplaats, hulpmiddel voor het ontwerpen en 

evalueren van innovatiewerkplaatsen op het grensvlak tussen onderwijs, 
onderzoek en beroepspraktijk (eveneens in het Engels ter inzage)  

- Definitie en typologie Innovatiewerkplaatsen (2017) 
- Diverse publicaties over innovatiewerkplaatsen c.q. hybride leeromgevingen 

- IWP Energy Transition Community  
- IWP Integraal Kijken naar Kinderen  
- IWP Krachtig MKB  

 
BLENDED LEARNING 

- documenten betreffende de Academie voor Gezondheidsstudies (SAGZ) 
- documenten voor Sportstudies (SISP) 

 
PAST PERFORMANCE 

- documenten betreffende de opleidingen Built Environment (met name de 
bacheloropleiding Built Environment en de bacheloropleidingen Bouwkunde 
en Civiele Techniek in afbouw) 

- documenten betreffende de Academie voor Verpleegkunde (met name de 
bacheloropleiding Verpleegkunde en de masteropleiding Advanced Nursing 
Practice) 
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen 
 

ba    bachelor 

BIM   Bedrijfsinformatiemanagementsysteem 

CvB   college van bestuur 

EC   european credit point 

EFQM  European Foundation for Quality Management 

ESG   European Standards and Guidelines 

EVC   elders verworven competentie 

hbo   hoger beroepsonderwijs 

HG   Hanzehogeschool Groningen 

HHC   Hanze Honours College 

HMR  Hogeschoolmedezeggenschapsraad 

ITK   Instellingstoets Kwaliteitszorg 

IWP   Innovatiewerkplaats 

ma   master 

MR   medezeggenschapsraad 

MT   managementteam 

MTR   midterm review 

NSE   nationale studentenenquête 

NVAO  Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

OBP   ondersteunend en beheerspersoneel 

OER   onderwijs- en examenreglement 

PDCA  Plan, Do, Check, Act 

SLB   studieloopbaan begeleiding 

SMR   medezeggenschapsraad op niveau van de ‘school’ 
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NVAO 
 
Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun 

kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het 

hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. De NVAO is 

binationaal en werkt internationaal. 

 

NVAO. Vertrouwen in kwaliteit. 
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