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1 Samenvattend advies 

In haar instellingsplan heeft de Hogeschool Leiden vijf beloftes verwoord die richting geven aan het 
handelen van de hogeschool: (1) we kennen de student, de student kent ons, (2) we helpen de student 
voltijds en actief te studeren, (3) we zorgen voor goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld, 
(4) we zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij, en (5) we 
zijn een goed georganiseerde hogeschool. Deze beloftes worden verder op het onderwijs toegespitst via 
uitgangspunten, die hebben geleid tot vijf ontwerpprincipes voor het onderwijs.  
 
Door de uitwerking in de ontwerpprincipes zijn de beloftes volgens het panel breed toegankelijk 
gemaakt en spreekt men in de hogeschool dezelfde taal. Deze uitwerking biedt faculteiten en diensten 
handvatten voor invulling en een kader waarbinnen zij beleidsacties kunnen ontwikkelen, passend bij de 
eigen situatie. De vijf beloftes van de hogeschool worden volgens het panel decentraal goed vertaald en 
worden als natuurlijk ervaren. 
 
Recentelijk heeft de hogeschool ook de sturingsfilosofie aangepast. Het College van Bestuur (CvB) geeft 
aan niet te instrumenteel te willen sturen, maar het goede gesprek centraal te stellen. De verticale 
lijnen zijn kort, het CvB is heel toegankelijk en men weet elkaar te vinden. Het contact tussen CvB en 
faculteitsdirecteuren is intensief, zij hebben elke twee weken overleg. Het panel heeft in de gesprekken 
veel vertrouwen en contact ervaren, op alle niveaus. Het is van oordeel dat de sturingsfilosofie goed 
past bij deze hogeschool en een goede basis biedt voor de sterke kwaliteitscultuur. 
 
Het CvB geeft aan dat men zich, in de komende periode sterker wil richten op het stimuleren van het 
‘van buiten naar binnen denken’ en zo de externe omgeving meer wil betrekken bij het onderwijs. Het 
panel moedigt de hogeschool aan om het leren van elkaar daarbij in te bedden in een bredere aanpak, 
ook over faculteiten heen, en dit verder te stimuleren en te ondersteunen.  
 
De pdca-cycli op de verschillende niveaus zijn volgens het panel onderling verbonden en sluiten qua 
planning op elkaar aan. Het panel constateert dat er door opleidingen veel gemeten wordt op het 
niveau van onderwijseenheden, op verschillende manieren. Het panel doet de suggestie om in een 
meta-evaluatie te kijken naar de proportionaliteit van de huidige instrumenten en na te gaan of het 
managementinformatiesysteem zo kan worden ingericht dat informatie beter aan elkaar verbonden kan 
worden. 
 
Het CvB benadert onderwijsvernieuwing binnen de hogeschool als een geleidelijk proces, niet als 
radicale verandering. Het panel moedigt de hogeschool aan om onderdelen van de visie ambitieuzer te 
formuleren en de goede initiatieven meer uit te dragen, zowel intern als extern. De kwaliteitscultuur is 
volgens het panel sterk genoeg om ook wat meer ambitie te tonen en risico te nemen in de uitvoering. 
Men is hier volgens het panel solide genoeg voor. 
 
Het panel, 
 
Den Haag, 5 februari 2020 
 
Namens het panel ter beoordeling van de instelling Hogeschool Leiden 
 
 
 
 
drs Eric Halsberghe drs Suzanne den Tuinder 
(voorzitter)  (secretaris) 
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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. 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 opleidingsbeoordeling.  
 
In de eerste ronde ITK’s van 2011 tot en met 2016 hebben 35 instellingen een positieve ITK. Deze 
instellingen omvatten circa 80% van het aantal opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs.  
 
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: 
• Eric Halsberghe, voorzitter 
• Kete Kervezee 
• Piet van Slooten 
• Leo Schoots 
• Bart Hekkema, student-lid 
 
Het panel is ondersteund door: 
• Suzanne den Tuinder, Odion Onderzoek, secretaris 
• Nancy van San, procescoördinator NVAO 
 
 
In bijlage 1 zijn de cv’s van de panelleden opgenomen. 
 



 

 
 

6 Instellingstoets Kwaliteitszorg Hogeschool Leiden  5 februari 2020 
NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

 

2.3 Inrichting van de instellingstoets 

2.3.1 Voorbereiding en bezoeken 
De ITK voor Hogeschool Leiden bestond uit een verkennend en een verdiepend bezoek.  
De hogeschool heeft met het oog op de instellingstoets kwaliteitszorg een zelfevaluatierapport 
geschreven, waarin zij beschrijft en onderbouwt hoe ze voldoet aan de standaarden van het ITK-
beoordelingskader. 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 programma van beide locatiebezoeken, met de 
verschillende onderwerpen van gesprek, is beschikbaar in bijlage 3. 
 
Ter voorbereiding op het eerste locatiebezoek hebben de panelleden het zelfevaluatierapport en de 
daarbij behorende bijlagen bestudeerd en hun bevindingen aan de procescoördinator en de secretaris 
bezorgd. De secretaris heeft hiervan een compilatie gemaakt, die als uitgangspunt diende voor de 
voorbespreking van het panel op 7 oktober 2019. Op basis hiervan heeft het panel vragen geformuleerd 
die als leidraad zijn gebruikt tijdens de gesprekken van het eerste bezoek.  
 
Het eerste, verkennende, locatiebezoek vond plaats op 8 en 9 oktober 2019. Op basis van het 
zelfevaluatierapport en de gesprekken tijdens het eerste bezoek heeft het panel een aantal 
onderwerpen geïdentificeerd die voor verdieping in aanmerking kwamen. Aan het einde van het bezoek 
heeft het panel de onderwerpen van de trails die tijdens het tweede bezoek aan bod komen met het 
College van Bestuur doorgesproken.  
 
Het panel heeft onderwerpen voor twee trails geformuleerd. Een verticale trail richtte zich op de 
effectiviteit van de kwaliteitszorg en het risicomanagement binnen twee verschillende opleidingen en 
faculteiten. In de horizontale trail heeft het panel nader bekeken hoe onderzoek en onderwijs zijn 
verweven. In zowel de horizontale als de verticale trail heeft het panel in het bijzonder aandacht gehad 
voor professionalisering van docenten. 
  
Hogeschool Leiden heeft in de periode tussen de beide locatiebezoeken in overleg met de 
procescoördinator en de panelvoorzitter de trails uitgewerkt en het programma met de verschillende 
gespreksronden vastgesteld. De hogeschool heeft aanvullende informatie aangeleverd die betrekking 
heeft op de door het panel geselecteerde trails. Bijlage 4 bevat een overzicht van het materiaal dat het 
panel heeft bestudeerd. Het tweede, verdiepende, locatiebezoek vond plaats op 19 en 20 november 
2019. Aan de vooravond van het bezoek is het panel bijeengekomen om het verdiepende bezoek verder 
voor te bereiden.  
 
Het panel heeft tijdens het verdiepend bezoek de voorlopige indrukken getoetst in sessies met 
relevante betrokkenen. Het heeft zich via verschillende gesprekken een beeld gevormd hoe de 
kwaliteitszorg binnen de hogeschool functioneert. Na afloop van de gesprekken heeft het panel het 
geheel van bevindingen en overwegingen onderling besproken, afgezet tegen de standaarden uit het 
NVAO beoordelingskader, en vertaald naar voorlopige conclusies. Aan het einde van het tweede bezoek 
heeft de panelvoorzitter die conclusies mondeling teruggekoppeld naar een vertegenwoordiging van de 
instelling.  
 
Op basis van de bevindingen, overwegingen en conclusies heeft de secretaris een conceptadvies 
opgesteld dat aan de panelleden is voorgelegd. Vervolgens heeft het panel dit concept van commentaar 
voorzien, waarna het conceptrapport is vastgesteld door de voorzitter. Het panel heeft dit advies in 
volledige onafhankelijkheid opgesteld en op 8 januari 2020 aan de NVAO aangeboden. Het 
adviesrapport is op 22 januari 2020 aan de instelling voorgelegd ter controle op feitelijke onjuistheden. 
De instelling heeft op 4 februari 2020 gereageerd op het adviesrapport. Dit heeft geleid tot enkele 
aanpassingen, waarna het definitieve rapport is vastgesteld door de voorzitter.  
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2.3.2 Werkwijze van het panel met betrekking tot de audittrails 
 
Zoals hierboven reeds is aangeduid heeft het panel de volgende audittrails uitgevoerd: 

• past performance trail: trail naar de effectiviteit van kwaliteitszorg en risicomanagement bij de 
opleidingen Sociaal Werk en Opleiding tot Verpleegkundige 

• horizontale trail: trail naar de wijze waarop onderzoek is verweven met het onderwijs 
• in beide trails heeft het panel in het bijzonder gekeken naar professionalisering van docenten. 

 
In de verticale trail heeft het panel de pdca-cyclus binnen twee opleidingen bekeken. De nadruk lag 
daarbij op de effectiviteit van de kwaliteitszorg, risicomanagement en verbetermaatregelen en de 
wisselwerking tussen centraal en decentraal niveau. Het panel heeft de documentatie bestudeerd met 
betrekking tot de kwaliteitszorg binnen de opleidingen ter voorbereiding op de gesprekken. In 
verschillende sessies heeft het panel gesproken met docenten, studenten, ondersteuning, 
medezeggenschap en management van de betrokken opleidingen en faculteiten.  
 
In de horizontale trail heeft het panel zich verdiept in de wijze waarop onderzoek en onderwijs zijn 
verweven. Bij de samenstelling van de gespreksgroepen zijn twee kenniscentra betrokken van 
verschillende faculteiten. Het panel heeft zich zo een breed beeld gevormd van de totale organisatie. 
 

2.4 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over Hogeschool Leiden. Vervolgens geeft het panel in 
hoofdstuk 4 zijn oordeel over de kwaliteitszorg van de instelling per standaard van het 
beoordelingskader. Bij elke standaard worden de bevindingen opgesomd en vervolgens de 
overwegingen van het panel gegeven. De bevindingen naar aanleiding van de audittrails dienen hierbij 
steeds als casuïstische evidentie voor de wijze waarop het kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert 
binnen Hogeschool Leiden. Het gaat daarbij dus niet om een beoordeling van de in de audittrails 
betrokken opleidingen of programma’s, maar om bepaalde aspecten daarvan op basis waarvan het 
panel zijn vraagstelling kan beantwoorden. In hoofdstuk 5 zijn suggesties ter verbetering van het 
kwaliteitszorgsysteem opgenomen. Het rapport sluit af met een samenvattende tabel van de oordelen 
over de kwaliteitszorg van de instelling. 
 
Het rapport bevat verder vijf bijlagen met:  
• een overzicht van de uitkomsten van accreditatiebeoordelingen en toets nieuwe opleiding 
• informatie over de samenstelling van het panel 
• het programma van de locatiebezoeken 
• een overzicht van de bestudeerde documenten 
• een lijst met afkortingen. 
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3 Profiel van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 
Instelling Hogeschool Leiden 
Locaties Leiden 
Status van de instelling bekostigd 
 

3.2 Profiel van de instelling 

Hogeschool Leiden is een brede, multi-sectorale hogeschool met zo’n 11.000 studenten en 1.100 
medewerkers, gevestigd op een centrale campus in Leiden. De hogeschool profileert zich als een open 
en toegankelijke hogeschool waar iedereen met de juiste vooropleiding welkom is en waar studenten de 
ruimte hebben eigen keuzes te maken. De hogeschool biedt vooral bacheloropleidingen aan met een 
duidelijk beroepsprofiel die zich met name richten op de binnenlandse arbeidsmarkt. De opleidingen 
kwalificeren volgens de hogeschool voor een veranderende beroepspraktijk en besteden aandacht aan 
persoonsvorming, socialisatie en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Centraal 
in haar aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en 
blijven leren. Zij typeert zichzelf als een hogeschool met een pedagogische oriëntatie die zichzelf 
voortdurend verbetert, maar niet radicaal vernieuwend is.  
 
Hogeschool Leiden kent vijf faculteiten: 

- Educatie (1.595 studenten) 
- Management en Bedrijf (3.176 studenten) 
- Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie (1.686 studenten) 
- Science and Technology (2.370 studenten) 
- Gezondheidszorg (2.042 studenten) 

 
De sturingsfilosofie van de hogeschool is recentelijk herijkt. Het College van Bestuur hanteert een 
collegiaal bestuur. Faculteitsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de leiding aan de opleidingen en het 
kenniscentrum binnen de faculteit, dienstdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het borgen van de 
ondersteunende processen. Eén van de principes van de nieuwe filosofie is dat zij de betrokkenheid van 
haar medewerkers bevordert door hen ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Zij vraagt van iedereen 
om over de grenzen van de eigen taken en eigen organisatie-eenheid heen te kijken en samen te 
werken.  
 
De hogeschool kent een gedeelde medezeggenschapstructuur op centraal niveau met een 
ondernemingsraad, een studentenraad en een gezamenlijke vergadering. Zij kent geen formele 
decentrale medezeggenschap op het niveau van faculteiten of diensten, anders dan de 
opleidingscommissies. Wel overleggen faculteitsdirecteuren met studenten en medewerkers via 
‘faculteitsberaden’, die faculteiten naar eigen inzicht vorm geven. 
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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  (European Standards and Guidelines), studentgericht 
(student centred learning). 
 

A. Bevindingen 
 
Hogeschool Leiden profileert zich als een open en toegankelijke hogeschool met voornamelijk brede 
bacheloropleidingen, waar iedereen met de juiste vooropleiding welkom is. Zij wil een leeromgeving 
creëren waarin studenten zo veel mogelijk vanaf de start van hun opleiding in aanraking komen met de 
beroepspraktijk. In het instellingsplan 2017-2022 heeft de hogeschool vijf beloftes verwoord die richting 
geven aan het handelen op alle onderdelen en niveaus van de hogeschool: 

1. we kennen de student, de student kent ons 
2. we helpen de student voltijds en actief te studeren 
3. we zorgen voor goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld 
4. we zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij 
5. we zijn een goed georganiseerde hogeschool 

 
Deze beloftes worden verder op het onderwijs toegespitst via uitgangspunten, die zijn geformuleerd op 
basis van een brede uitvraag onder alle medewerkers en studenten. Deze uitgangspunten hebben geleid 
tot vijf ontwerpprincipes voor het onderwijs: (1) een bewuste studiekeuze en binding voor de poort; (2) 
een vliegende start in het hbo; (3) betekenisvol contact tijdens transities in de opleiding; (4) een 
activerende blend in het curriculum en (5) toetsing om studenten te stimuleren continu te leren. Deze 
ontwerpprincipes zijn primair gericht op de tweede belofte ‘we helpen de student voltijds en actief te 
studeren’, maar raken in de uitwerking ook de andere beloftes. De ontwerpprincipes zijn ontwikkeld 
door een hogeschoolbrede projectgroep, die daarbij ook medewerkers en studenten heeft 
geraadpleegd. Deze ontwerpprincipes zijn volgens het dossier ‘de belangrijkste uiting van hoe we ons 
onderwijs en onze organisatie verbeteren aan de hand van onze beloftes’. Men wil hiermee een 
gezamenlijke taal creëren waarmee het gesprek kwaliteitsvol en onderwijsinhoudelijk kan worden 
gevoerd.  
 
Tegelijk met het instellingsplan heeft men ook de sturingsfilosofie aangepast. In de nieuwe 
sturingsfilosofie werkt de hogeschool met een tweejarige cyclus in plaats van een eenjarige, om zo 
plandrukte te verminderen en ruimte te bieden voor nadenken, handelen en evalueren. Het College van 
Bestuur (CvB) geeft aan niet te instrumenteel te willen sturen, maar het goede gesprek centraal te 
stellen. Het beschouwt dit goede gesprek op alle niveau als de belangrijkste sturingswijze en geeft aan 
verantwoordelijkheden zoveel mogelijk decentraal te beleggen. Faculteiten geven zelf, in overleg met 
het CvB, invulling aan de beloftes en de ontwerpprincipes. Zij worden geacht aan alle beloftes te 
werken, maar niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd. Er is ruimte voor verschillen in tempo in het 
toewerken naar de beloftes.  
 
In het instellingsplan blijft men volgens het CvB bewust weg van de grote ambities en maakt men de 
doelstelling niet te hoogdravend, waardoor de ambities dicht bij de mensen landen. Het CvB geeft aan 
trots te zijn dat er door dit beleid in de afgelopen jaren een duidelijke gemeenschappelijke richting is 
ontstaan, met een goede balans tussen een menselijke en een systemische benadering. Het werken met 
de ontwerpprincipes heeft het gemeenschappelijke gevoel volgens verschillende gesprekspartners 
versterkt. Docenten geven in de gesprekken aan dat de ontwerpprincipes hen houvast en richting geven 
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bij het invulling geven aan hun onderwijs. Het CvB licht in de gesprekken toe dat men in de afgelopen 
periode bewust een meer interne gerichtheid op de kwaliteit van het onderwijs had. Het geeft aan dat 
een sterkere gerichtheid op externe samenwerking nu een logische vervolgstap is. 
 
De hogeschool hanteert voor haar kwaliteitszorgsystematiek de pdca-cyclus op verschillende niveaus en 
koppelt deze aan de planning- en controlcyclus. De cycli op de verschillende niveaus zijn onderling 
verbonden en sluiten qua planning op elkaar aan. In de notitie ‘Kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek’ 
beschrijft de hogeschool hoe zij kwaliteit bereikt, borgt en verbetert. Zij geeft hierin aan dat de beloftes 
uit het instellingsplan en de uitgangspunten en ontwerpprincipes die hieruit voortvloeien, leidend zijn in 
de kwaliteitszorg. Het panel heeft hiervan veel voorbeelden gezien. De kwaliteitscultuur wordt 
bevorderd door te werken vanuit wederzijds vertrouwen, empathie en betrokkenheid bij de hogeschool, 
waarbij een ieder zich verantwoordelijk voelt voor het geheel. Het panel herkent deze insteek duidelijk 
in de verschillende gesprekken, het heeft hiervan in alle geledingen veel voorbeelden gehoord. 
Docenten en ook opleidingsmanagers geven aan veel autonomie en vertrouwen te ervaren van 
faculteitsdirecteuren en het CvB.  
 
 

B. Overwegingen 
 
Het panel is van oordeel dat de hogeschool met de vijf beloftes een duidelijke gezamenlijke ambitie 
heeft ontwikkeld. Studentgerichtheid zit volgens het panel sterk in de visie en in de beloftes verweven. 
Door de uitwerking in de ontwerpprincipes zijn de beloftes breed toegankelijk gemaakt en spreekt men 
in de hogeschool dezelfde taal. Het panel waardeert het dat de hogeschool daarbinnen tussen 
faculteiten durft te differentiëren in inhoud en tempo, waardoor de visie en de beloftes 
gecontextualiseerd worden en breed gedragen zijn. Het panel is van oordeel dat de keuze voor een 
minder systemische benadering en een grotere nadruk op het goede gesprek, goed past bij de 
hogeschool en een sterke basis biedt voor de kwaliteitscultuur. 
 
De ambities van de hogeschool zijn volgens het panel degelijk en enigszins bescheiden geformuleerd. 
Het panel moedigt aan om onderdelen van de visie ambitieuzer te formuleren, bijvoorbeeld wat betreft 
de verbinding tussen onderzoek en onderwijs en het inspelen op het werkveld. Het panel is van oordeel 
dat er voor een meer externe gerichtheid voldoende bouwstenen zijn neergelegd. Het past daarbij om 
ook naar de flexibiliteit van het opleidingsaanbod te kijken in relatie tot actuele ontwikkelingen en de 
uitdagingen van de omgeving.  
 
 

C. Oordeel 
 
Het panel is van oordeel datHogeschool Leiden voldoet aan standaard 1, Visie en beleid. 
 

4.2 Standaard 2: Uitvoering 

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.  
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A. Bevindingen 

 
In een tweejarige werkagenda stelt de hogeschool gezamenlijk prioriteiten en werkt zij ambities uit in 
beleid. Per ontwerpprincipe is in de werkagenda 2019-2020 een aantal centrale doelen aangegeven, die 
zijn uitgewerkt naar wat deze betekenen voor de verschillende niveaus: student, docent, opleiding en 
hogeschool. Deze uitwerking biedt faculteiten en diensten handvatten voor invulling en een kader 
waarbinnen zij beleidsacties kunnen ontwikkelen, passend bij de eigen situatie. Van verschillende 
gesprekspartners heeft het panel vernomen dat met de komst van de huidige collegevoorzitter er een 
meer faciliterende cultuur is ontstaan, waarbij opleidingen veel ruimte hebben om eigen keuzes te 
maken.  
 
Faculteiten en diensten maken plannen voor de invulling van de beloftes en ontwerpprincipes zichtbaar 
in tweejarenplannen. Opleidingen maken voor hun opleiding een opleidingsplan. Het panel stelt vast dat 
het format van de opleidingsplannen is gekoppeld aan de hogeschoolbeloftes. Docenten en studenten 
dragen expliciet en impliciet aan deze plannen bij; zij zijn niet altijd op de hoogte van de exacte inhoud 
van de plannen, maar de door hen aangedragen ideeën komen volgens het panel goed overeen met de 
activiteiten in de opleidingsplannen. Het panel stelt vast dat er niet overal systematisch beleid is om 
externe partijen bij de totstandkoming van de plannen te betrekken. Wel heeft het voorbeelden 
gehoord dat er bij de verdere uitwerking van de plannen sprake is van verbinding met het werkveld.  
 
In haar centrale toetskader heeft de hogeschool een aantal toetsprincipes voor de uitwerking van 
toetsen geformuleerd. Deze principes zijn gebaseerd op het ontwerpprincipe ‘toetsing om studenten te 
stimuleren continu te leren’ en is hiervan een nadere uitwerking. Feedback op de toetsing richt zich 
volgens dit kader niet alleen op het eindresultaat, maar ook op het leerproces in relatie tot de 
ontwikkeling van de student tot beroepsprofessional. Deze toetsprincipes worden uitgewerkt in het 
toetsbeleidsplan van de opleiding. Er is volgens het panel op opleidingsniveau veel aandacht voor 
toetsbeleid en examenbeleid en voor de interactie hiertussen. De leden van de verschillende 
commissies geven aan voldoende te worden gefaciliteerd wat betreft scholing en 
professionaliseringsmogelijkheden. 
 
De hogeschool biedt ondersteuning voor opleidingscommissies en heeft deze de afgelopen jaren weten 
te verstevigen qua bezetting. Zij heeft in de afgelopen jaren daarnaast ingezet op het actief 
ondersteunen van studieverenigingen. In 2012 kende Hogeschool Leiden nog geen studieverenigingen, 
inmiddels zijn er elf studieverenigingen met bijna tweeduizend leden.  
 
Het panel heeft van de uitvoerende diensten verschillende voorbeelden gehoord dat de beloftes en 
ontwerpprincipes sturend zijn voor het handelen. Zo kijkt men bijvoorbeeld bij studentinschrijving hoe 
kan worden aangesloten bij het ontwerpprincipe ‘een vliegende start in het hbo’. Uit de gesprekken 
blijkt ook dat de formele lijnen tussen opleidingen en diensten soms nog wat stroef lopen. 
Onderwerpen worden daarom regelmatig informeel, via persoonlijke contacten, opgelost.  
 
De hogeschool geeft in haar visie op praktijkgericht onderzoek aan dat zij meer ruimte wil maken voor 
de opzet van multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s die gedragen worden door 
samenwerkingsverbanden. Het uitgangspunt voor beleid is dat onderzoek een verbinding moet hebben 
met zowel onderwijs als de beroepspraktijk en dat studenten er bij betrokken moeten worden. Om 
onderwijs en onderzoek dicht bij elkaar en bij de student te organiseren, is onderzoek in een 
kenniscentrum per faculteit georganiseerd. Het CvB geeft aan dat onderzoek en de verbinding met 
regionale samenwerkingspartners en netwerken een hogeschoolprioriteit is voor de komende periode. 
Het panel heeft in de verschillende gesprekken reeds aanzetten gezien hoe een dergelijke verbinding 
vorm kan krijgen.  
 
Professionaliseringsbeleid is niet hogeschoolbreed georganiseerd, maar is belegd in de faculteiten. Wel 
is er hogeschoolbreed een aantal randvoorwaarden, bijvoorbeeld het hebben van een 
beroepskwalificatie onderwijs (BKO) om voor een vaste aanstelling in aanmerking te komen. Het in de 
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praktijk brengen van de ontwerpprincipes biedt volgens de hogeschool richting en stimulans voor 
professionele ontwikkeling op thema’s als digitale bekwaamheid, activerende didactiek, coaching van 
studenten en toetsen om te leren. Ter ondersteuning en stimulering van ontmoeting en afstemming zijn 
er leernetwerken en leergemeenschappen ingericht. Het panel heeft mooie voorbeelden gezien van 
professionaliseringsinitiatieven en interactie daarbij tussen werkveld, opleiding en onderzoek. 
Professionalisering krijgt daarnaast vorm door leren in opleidingsteams en het gezamenlijk werken aan 
bijvoorbeeld curriculumhervorming. Het panel heeft van docenten vernomen dat er veel ruimte wordt 
geboden voor professionaliseren en dat de ondersteuning van docenten goed wordt gefaciliteerd. Het 
panel constateert dat er in de afgelopen jaren veel jonge mensen zijn aangetrokken. Veel docenten 
hebben een deeltijdaanstelling en werken daarnaast in de praktijk.  
 
 

B. Overwegingen 
 
De hogeschool beschikt over een logisch palet van werkagenda’s, faculteitsplannen en 
opleidingsplannen . De vijf beloftes van de hogeschool worden volgens het panel decentraal goed 
vertaald en worden als natuurlijk ervaren. De gezamenlijke taal die hierdoor is ontstaan, maakt de 
beloftes herkenbaar in de dagelijkse praktijk. Het panel ziet de uitwerking van de ontwerpprincipes 
terug in zowel faculteits- en opleidingsplannen als in de wijze waarop docenten hun dagelijkse onderwijs 
vormgeven. Het panel is van oordeel dat de wijze waarop men invulling geeft aan de beloftes en de 
ontwerpprincipes goed past bij de sturingsfilosofie van de hogeschool. Er is een goede balans en een 
goed samenspel gevonden tussen formele en informele afstemming binnen een gezamenlijk gedragen 
ambitie.  
 
Personeelsmanagement en docentprofessionalisering zijn dicht bij de werkvloer georganiseerd. Via de 
kenniscentra in de faculteiten zijn onderwijs en onderzoek bovendien dicht bij elkaar georganiseerd. Het 
panel heeft goede voorbeelden gezien van initiatieven over de faculteiten heen, zoals het werken in 
leerwerkplaatsen en leergemeenschappen. Het concludeert dat er aanzetten zijn om een stevige 
verbinding tot stand te brengen, ook met het werkveld. Het moedigt de hogeschool aan om het leren 
van elkaar daarbij in te bedden in een bredere aanpak, ook over faculteiten heen, en dit verder te 
stimuleren en te ondersteunen.  
 
 

C. Oordeel 
 
Het panel is van oordeel dat Hogeschool Leiden voldoet aan standaard 2, Uitvoering. 
 

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. 
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A. Bevindingen 

 
Het instellingsplan en de tweejarige werkagenda’s vormen de basis voor het monitoren en evalueren 
van plannen op instellingsniveau. In het CvB-directeurenoverleg (C-DO) worden de instellingsbrede 
activiteiten uit de werkagenda in samenhang bekeken met de jaarplannen van de faculteiten en 
diensten. Twee maal per jaar wordt via een voortgangsrapportage de voortgang van de ambities uit de 
werkagenda in het C-DO besproken. Daarnaast rapporteren faculteiten en diensten driemaal per jaar 
aan de hand van zogenaamde ‘triaalrapportages’ over de voortgang op hun plannen, daarbij gebruik 
makend van verschillende instrumenten, zoals de rapportages van opleidingsaccreditaties, 
studiesuccesindicatoren, de resultaten van de Nationale Studenten Enquête, het 
medewerkersbelevingsonderzoek en de HBO-Monitor. De voortgangsrapportages van de kenniscentra 
zijn onderdeel van het faculteitsplan en worden als onderdeel hiervan besproken in het triaalgesprek 
tussen de faculteitsdirecteur en het CvB.  
 
Opleidingsplannen worden jaarlijks geëvalueerd via cijfers met betrekking tot rendement, uitval en 
contacturen. Bij elke onderwijseenheid wordt na afloop een onderwijsevaluatie afgenomen bij 
studenten en docenten. Verschillende opleidingen maken gebruik van een ‘100-dagen’ onderzoek, 
waarbij studenten gevraagd worden naar hun ervaringen in de cruciale eerste honderd dagen van hun 
opleiding. Het panel heeft daarnaast veel voorbeelden gehoord van initiatieven van opleidingen om hun 
onderwijs te evalueren, zoals panelgesprekken. Het panel constateert dat de inbreng in de praktijk vaak 
leidt tot directe verbeteringen, waarbij voor studenten niet altijd herleidbaar is dat een activiteit 
voorkomt uit hun inbreng. Zij ervaren niet altijd structurele terugkoppeling. Het CvB geeft tijdens de 
gesprekken aan dat er nog onvoldoende systematisch gebruik gemaakt wordt van de inbreng van 
alumni. 
 
Het panel constateert dat er door opleidingen veel gemeten wordt op het niveau van 
onderwijseenheden, op verschillende manieren. Gesprekspartners geven aan dat er met het huidige 
instrumentarium veel wordt gemeten, maar dat niet alles een bijdrage levert aan het inzichtelijk maken 
van kwaliteit of aanknopingspunten voor verbetering biedt. Tijdens de gesprekken blijkt dat men de 
uitkomsten van metingen niet altijd kan herleiden naar thema’s die op opleidingsniveau spelen. Het 
panel stelt vast dat de vele metingen nog niet resulteren in een transparant samenvattend overzicht 
(factsheet) per opleiding.  
 
Er is een structuur voor borging van de onderwijskwaliteit op opleidingsniveau, via de curriculum- 
examen- en opleidingscommissies, kalibreersessies en andere vormen van formeel en informeel 
contact. Het panel stelt vast dat er in de afgelopen vijf jaar geen negatieve opleidingsbeoordeling heeft 
plaatsgevonden.  
 
In de periode tussen twee opleidingsaccreditaties vindt een interne audit plaats bij opleidingen. De 
onderwijsmanager bepaalt in overleg met de faculteitsdirecteur of deze audit integraal wordt 
uitgevoerd of thematisch. Elke faculteit heeft een kwaliteitszorgmedewerker die deze midterm review 
begeleidt en bewaakt. Gesprekspartners geven aan dat de uitkomsten niet rechtstreeks worden 
gerapporteerd aan het CvB, maar dat deze onderwerp van gesprek vormen tussen de faculteitsdirecteur 
en het CvB tijdens de triaalgesprekken. Risico’s worden geacht in de gesprekken tussen CvB en 
faculteitsdirecteuren op tafel te komen.  
 
Het contact tussen CvB en faculteitsdirecteuren is intensief, zij hebben elke twee weken overleg. Het 
panel heeft tijdens de gesprekken voorbeelden gehoord dat problemen die vanuit opleidingen zijn 
aangekaart, opgepikt zijn door faculteitsdirecteuren en vervolgens met het CvB in de breedte worden 
besproken. Ook tussen andere niveaus is veelvuldig contact, zowel formeel als informeel. 
Kwaliteitscoördinatoren van de verschillende faculteiten komen regelmatig samen om te overleggen en 
ervaringen uit te wisselen. 
 
Hogeschoolbreed wordt studiesucces gemeten op basis van het 1 cijfer HO-bestand van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) en een aantal interne indicatoren voor studiesucces. Men heeft hieraan 
recentelijk vijf indicatoren toegevoegd die specifieker inzicht geven in de studievoortgang in het eerste 
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en tweede jaar van de opleiding, om de voortgang op de ontwerpprincipes beter in kaart te kunnen 
brengen. De ontwerpprincipes worden geëvalueerd in het onderzoeksprogramma ‘VOED het 
Onderwijs’, waarin samen met docenten, onderwijskundigen en kwaliteitscoördinatoren onderzoek 
gedaan wordt naar het vormgeven van onderwijsinnovaties. Men gaat in dit programma onder meer na 
in hoeverre de inzet op de ontwerpprincipes bijdraagt aan de doelstellingen van het onderwijs.  
 
 

B. Overwegingen 
 
De cyclus van pdca en hoe deze op de verschillende niveaus wordt ingevuld, is volgens het panel helder. 
De diverse pdca-cycli zijn daarbij goed in elkaar gescharnierd. Ontmoeting, zowel formeel als informeel, 
heeft hierin een belangrijke rol. Het eigenaarschap voor de kwaliteit van onderwijs is binnen de 
hogeschool decentraal belegd. Dit wordt volgens het panel goed ondersteund door de formele en 
informele kanalen. De verticale lijnen zijn kort, het CvB is heel toegankelijk en men weet elkaar te 
vinden. Het panel heeft in de gesprekken veel vertrouwen en contact ervaren.  
 
Het panel is van oordeel dat de hogeschool gebruik maakt van een gedegen instrumentarium voor 
evaluaties op de verschillende niveaus. Dit proces is volgens het panel stabiel en wordt zorgvuldig 
uitgevoerd. De analyse van informatie is primair gericht op de informatie uit het betreffende 
instrument, zonder dat er volgens het panel altijd een gestructureerde verbinding wordt gemaakt met 
andere data en informatiebronnen. Door de veelheid van instrumenten lijkt de beschikbare informatie 
niet altijd in samenhang te worden aangewend om tot verbeteringen te komen. Het panel doet de 
suggestie om in een meta-evaluatie te kijken naar de proportionaliteit van de huidige instrumenten en 
na te gaan of het managementinformatiesysteem zo kan worden ingericht dat informatie beter aan 
elkaar verbonden kan worden.  
 
 

C. Oordeel 
 
Het panel is van oordeel dat Hogeschool Leiden voldoet aan standaard 3, Evaluatie en monitoring. 
 

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 CvB ziet de hogeschool niet als een school die voorop loopt, maar eerder als ‘first follower’. Men 
begint veranderingen doorgaans klein, van onderaf, en bouwt dan langzaam verder uit. De werkwijze 
wordt door gesprekspartners uit verschillende onderdelen en niveaus van de instelling beschreven als 
solide, systematisch en menselijk. Tegelijkertijd heeft het panel in verschillende gesprekken ook de wens 
gehoord `meer uit te dragen wat we doen en daar trots op te zijn’. Het panel heeft tijdens de trails 
uitgebreid met de betreffende opleidingen gesproken over de wijze waarop zij omgaan met 
veranderingen in de externe omgeving en wijzigingen in bijvoorbeeld wetgeving. Uit de gesprekken 
ontstaat het beeld dat de opleidingen goed zijn ingewijd en volop bezig zijn om na te gaan hoe zij binnen 
de opleidingen en met de kenniscentra op deze ontwikkelingen kunnen inspelen. Men ziet zichzelf als 
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een betrouwbare partner voor externe partijen. Om externe partijen structureler bij het onderwijs te 
betrekken, heeft het CvB zichzelf tot doel gesteld om het van buiten naar binnen denken verder te 
ontwikkelen en te stimuleren 
 
Opleidingen ontwikkelen zelf hun opleiding en curriculum, in samenspraak met belanghebbenden en de 
omgeving. Het panel heeft een aantal goede voorbeelden gezien van interactie tussen opleiding, 
werkveld en lectoraten, die ook in het curriculum terecht komen. Docenten geven aan dat er wordt 
geluisterd naar mensen met ideeën en dat daar ruim baan aan wordt gegeven. Kritiek wordt snel 
opgepakt en er zijn veel mogelijkheden om onderwerpen aan te kaarten. Bij opleidingen waar het 
minder goed gaat heeft de CvB-voorzitter zich er persoonlijk intensiever mee bemoeid, wat het proces 
van verandering op gang heeft gebracht. Het panel heeft veel voorbeelden gehoord waarbij 
verbeteractiviteiten zijn gekoppeld aan, of voortkomen uit, de onderwijsvisie en de ontwerpprincipes.  
 
 

B. Overwegingen 
 
De hogeschool combineert een sterke kwaliteitscultuur met een grondige en bedachtzame aanpak wat 
betreft innovatie. Ondanks dat de hogeschool zichzelf niet voorop ziet lopen in ontwikkelingen, heeft 
het panel voorbeelden gehoord waarin opleidingen wel degelijk vooruitstrevend zijn op een aantal 
terreinen. De ontwikkelingen in de maatschappij en de snelle veranderingen daarin, worden op 
onderdelen al goed vertaald in de onderwijsprogramma’s. Het panel moedigt de hogeschool aan om de 
goede initiatieven meer uit te dragen, zowel intern als extern. De kwaliteitscultuur is volgens het panel 
bovendien sterk genoeg om ook wat ‘buiten de lijntjes te gaan kleuren’. Het geeft de hogeschool mee 
om niet te huiverig te zijn om wat meer risico te nemen in de uitvoering als dit nodig is om een 
ambitieuzere positie in te kunnen nemen. Men is hier volgens het panel solide genoeg voor. 
 
 

C. Oordeel 
 
Het panel is van oordeel dat Hogeschool Leiden voldoet aan standaard 4, Ontwikkeling. 
 

4.5 Eindoordeel 

A. Bevindingen 
 
Het panel heeft de vijf beloftes uit de onderwijsvisie en de uitwerking daarvan in de ontwerpprincipes, 
veelvuldig in de gesprekken terug gehoord. De hogeschool beschikt over werkagenda’s, 
faculteitsplannen en opleidingsplannen  waarin de ontwerpprincipes terugkomen. Het panel stelt vast 
dat er binnen de hogeschool veel wordt afgestemd via ontmoeting. De breed gedragen visie heeft 
binnen de hogeschool geleid tot een gezamenlijke taal, wat afstemming vergemakkelijkt.  
 
De pdca-cycli op de verschillende niveaus zijn inhoudelijk en qua planning met elkaar verbonden. Het 
panel stelt vast dat opleidingen veel meten op verschillende manieren. Door de korte lijnen wordt er 
veel directe feedback gegeven, wat veelal tot directe acties leidt. Bij het doorvoeren van meer 
ingrijpende verbeteringen gaat men bedachtzaam en solide te werk. Het panel heeft goede voorbeelden 
gehoord van samenwerking binnen verschillende netwerken. Het CvB geeft aan dat het stimuleren en 
versterken van de verbinding met de buitenwereld prioriteit heeft in de komende periode.  
 
 

B. Overwegingen 
 
Het panel is van oordeel dat Hogeschool Leiden beschikt over een heldere visie op onderwijs. Deze is 
bescheiden geformuleerd en is degelijk uitgewerkt in de vijf beloftes en ontwerpprincipes, die binnen de 
hogeschool doorleefd zijn en breed worden gedragen. Volgens het panel zijn de beloftes op alle niveaus 
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geland en worden ze systematisch gebruikt, waardoor ze medewerkers houvast bieden en sturing geven 
aan het dagelijkse werk. Het is van oordeel dat dit een heel krachtig instrument is, dat wordt 
ondersteund door een sterke kwaliteitscultuur. 
 
De sturingsfilosofie, waarin informele elementen een belangrijke plek hebben, is helder en is consistent 
zichtbaar in de werkwijze op verschillende niveaus. Dit biedt de opleidingen ruimte om de visie te 
vertalen met inachtneming van de eigenheid van de opleiding en de externe omgeving.  
 
Opleidingen beschikken over veel instrumenten voor evaluatie. Door de veelheid van instrumenten 
lijken deze niet altijd systematisch te worden aangewend om tot verbeteringen te komen. Het meest 
effectief is volgens het panel de combinatie van de resultaten uit de formele instrumenten enerzijds en 
het informele contact en de korte lijnen anderzijds. In de verbeteringen en ontwikkelingen herkent het 
panel de gezamenlijke koers richting de beloftes en ontwerpprincipes. 
 
 

C. Oordeel 
 
Het panel is van mening dat het eindoordeel van de instellingstoets van Hogeschool Leiden positief is.  
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5 Aanbevelingen 

Op grond van de bevindingen tijdens de audit heeft het panel geen aanbevelingen. Wel heeft het een 
aantal suggesties voor Hogeschool Leiden: 
 

- bekijk de flexibiliteit van het opleidingsaanbod in relatie tot actuele ontwikkelingen en de 
uitdagingen van de omgeving; 

- bed het leren van elkaar in een bredere aanpak in en blijf dit stimuleren en ondersteunen;  
- analyseer in een meta-evaluatie de proportionaliteit van de huidige instrumenten en ga na of 

het managementinformatiesysteem zo kan worden ingericht dat informatie beter aan elkaar 
verbonden kan worden; 

- draag goede initiatieven meer uit, zowel intern als extern; 
- wees niet te huiverig om wat meer risico te nemen in de uitvoering van de onderwijsvisie als 

dit nodig is om een ambitieuzere positie in te kunnen nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht van het advies 

De onderstaande tabel geeft per standaard het oordeel van het panel uit hoofdstuk 4 weer. 
 

 
Standaard 
 

 
Oordeel 

 
Visie en beleid 
 

 
Voldoet 

 
Uitvoering 
 

 
Voldoet 

 
Evaluatie en monitoring 
 

 
Voldoet 

 
Ontwikkeling 
 

 
Voldoet 

 
Eindoordeel 
 

 
Positief 
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Bijlage 1: Accreditatieportret 

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 10 augustus 2019. Daarmee wordt 
de periode 2013 tot midden 2019 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. Bijvoorbeeld bij toekenning herstelperiode en vaststelling realisatie 
herstel.  
 
Aangezien Hogeschool Leiden op 4 november 2014 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. Het 
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 2013 tot midden 2019 heeft Hogeschool Leiden 35 aanvragen ingediend, waarvan 34 
accreditatieaanvragen. 
 
Er is één aanvraag voor een Toets Nieuwe Opleiding ingediend.  
 
Bijlage 1 Tabel Overzicht eindoordelen per procedure 
Bijlage 2 Tabel Besluiten chronologisch 
  

 
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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Bijlage 1 Tabel overzicht eindoordelen 
 

Naam instelling Hogeschool Leiden     

         
         
Som van Aantal   Jaar besluit          
Soort dossier Eindoordeel en besluit 2013 2014 2015 2017      2018 2019 Eindtotaal 
Accreditatie NL Goed   1 1 1 1 6 10 
  Voldoende 4 5 4 2 4 5 24 
Totaal Accreditatie NL   4 6 5 3 5 11 34 
Toets Nieuwe Opleiding 
NL Positief       1   1 
Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL        1  1 
Eindtotaal   4 6 5 4 5 11 35 
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Bijlage 2 Tabel Chronologisch overzicht besluiten 
 
Accreditatie 
Jaar besluit 

Naam opleiding CROHO 
ISAT Eindoordeel en 

besluit 
Bijzondere 
procedures Totaal 

2013 B Bio-informatica 39215 Voldoende   1 
  B Informatica 34479 Voldoende   1 
  B Opleiding tot Verpleegkundige 34560 Voldoende   1  

B Sociaal-Juridische Dienstverlening 34641 Voldoende   1 
 2014 B Commerciële Economie 34402 Voldoende   1 

  B Communicatie 34405 Voldoende   1 
  B Management in de Zorg 34538 Voldoende   1 
  B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in Gezondheidszorg en 
Welzijn 

35388 

Voldoende   1 
 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in omgangskunde 
35421 

Voldoende   1 
 M Jeugdzorg 40019 Goed   1 

2015 B Docent Dans 34940 Voldoende  1 
 B Docent Muziek 39112 Voldoende  1 
 B HBO - Rechten 39205 Goed  1 
 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs 34808 Voldoende  1 
 M Advanced Nursing Practice 49246 Voldoende  1 

2017 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 34397 Voldoende  1 
 B Chemie 34396 Goed  1 
 B Kunstzinnige Therapie 34506 Voldoende  1 

2018 B Informatica 34479 Voldoende  1 
 B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 34616 Voldoende  1 
 B Opleiding tot Fysiotherapeut  34570 Goed  1 
 B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 34617 Voldoende  1 
 B Sociaal Werk 34608 Voldoende  1 

2019 Ad Management in de Zorg 80011 Voldoende  1 
 B Bio-informatica 39215 Goed  1 
 B Human Resource Management 34609 Goed  1 
 B Management in de Zorg 34538 Voldoende  1 
 B Opleiding tot Verpleegkundige 34560 Voldoende  1 
 B Sociaal-Juridische Dienstverlening 34641 Voldoende  1 
 B Toegepaste Psychologie 34507 Voldoende  1 
 Ad Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg 

en Welzijn 
80045 

Goed  1 
 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in omgangskunde  
35421 

Goed  1 
 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in Gezondheidszorg en 
Welzijn 

35388 

Goed  1 
 Ad Onderwijsondersteuner Omgangskunde 80060 Goed  1 

Eindtotaal        34 
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Toets nieuwe opleiding 

Jaar besluit 

Naam opleiding CROHO 

Isat Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2017 M Teammaster Transitie in Onderwijs 
met Technologie (3TO) 

70204 
Positief  1 

Eindtotaal        
1 
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Bijlage 2: Samenstelling van het panel 

 
Voorzitter de heer Eric Halsberghe 
Drs. Eric Halsberghe is gepensioneerd en actief als bestuurder bij RHIZO (secundair onderwijs). Vorig jaar 
heeft hij het boek Slimmer Denken uitgebracht. Hij was onderzoeker aan de Universiteit Gent en docent 
in het economisch en technisch hoger onderwijs. Bij de fusie van Hogescholen werd hij algemeen 
directeur van de Katholieke Zuid-West-Vlaanderen, later Vives. 
 
Panellid mevrouw Kate Kervezee 
Mr. Drs. Kete Kervezee is voorzitter commissie Innovatieve Zorgberoepen & Opleidingen en onder 
andere voormalig inspecteur-generaal van het Onderwijs. 
 
Panellid de heer Leo L. Schoots 
Drs. Leo L. Schoots is een ervaren bestuurder en toezichthouder in de zorg. Na een aantal jaren als 
praktiserend tandarts is hij vanaf 1990 werkzaam in directie- en bestuursfuncties, waarvan het 
merendeel op tijdelijke basis. Na zijn besluit om te stoppen met interim-management is hij nu actief als 
toezichthouder en auditor in het accreditatietraject voor zorgbestuurders van de NVZD. 
 
Panellid de heer Piet van Slooten 
Drs. Piet van Slooten was tot 2017 Secretaris College van Bestuur van de Universiteit Leiden. 
 
Student-lid de heer Bart Hekkema 
Bart Hekkema is student Europese talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder behaalde 
bij een Bachelor of Eeducation aan de lerarenopleiding Geschiedenis van de NHL Stenden Hogeschool. 
 
Secretaris mevrouw Suzanne den Tuinder 
 
Procescoördinator mevrouw Nancy Van San 
 
Alle panelleden hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en ondertekend. 
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Bijlage 3: Programma’s van de locatiebezoeken 

dag 1 verkennend bezoek: dinsdag 8 oktober 2019 
Tijdstip Gesprek Betrokkenen 
08.30 – 11.30 besloten overleg Panel 
11.30 – 12.30 Sessie 1: Meet & Greet Gesprekspartners verkennend 

bezoek 
12.45 – 14.00 Sessie 2 College van Bestuur 
14.15 – 15.15 Sessie 3: visie en beleid div. gesprekspartners 
15.30 – 16.30 Sessie 4: uitvoering div. gesprekspartners 
16.45 – 17.45 Sessie 5 Raad van Toezicht 
18:00 – 18:30 verplaatsing Panel naar hotel 
18:30 – 19:30 Sessie 6 open spreekuur 
19:30 diner Panel 

 
dag 2 verkennend bezoek: woensdag 9 oktober 2019 

Tijdstip Gesprek Betrokkenen 
09.00 – 10.00 besloten overleg Panel 
10.00 – 11.00 Sessie 7: evaluatie en 

monitoring 
div. gesprekspartners 

11.15 – 12.15 Sessie 8: ontwikkeling div. gesprekspartners 
12.15 – 13.15 Sessie 9: lunch studenten 
13.30 – 14.30 vrije ruimte gesprek CvB 
13.30 – 15.30 besloten overleg Panel 
15:30 – 16:30 terugkoppeling CvB en beleidsadviseur 

 
 
dag 1 verdiepend bezoek: woensdag 20 november 2019 

Tijdstip Gesprek Betrokkenen 
09.00 – 10.00 besloten overleg Panel 
10.00 – 11.00 Sessie 1: 

opleidingsmanagement en 
kwaliteitszorgcoördinatoren 

Sociaal Werk en Opleiding tot 
Verpleegkundige 

11.15 – 12.30 Sessie 2: docenten Sociaal Werk en Opleiding tot 
Verpleegkundige 

12.30 – 13.15 besloten lunch Panel 
13.15 – 14.15 Sessie 3: studenten Sociaal Werk en Opleiding tot 

Verpleegkundige 
14.45 – 15.45 Sessie 4: werkveld en alumni Sociaal Werk en Opleiding tot 

Verpleegkundige 
16:00 – 16:45 Sessie 5: faculteitsdirecteuren Sociaal Werk en Opleiding tot 

Verpleegkundige 
16:45 – 17:30 besloten overleg Panel 

 
 
dag 2 verdiepend bezoek: dinsdag 19 november 2019 

Tijdstip Gesprek Betrokkenen 
09.00 – 10.00 besloten overleg Panel 
10.00 – 11.00 Sessie 6 Kenniscentrum Samen Redzaam 
11.15 – 12.15 Sessie 7 Kenniscentrum Leiden Centre for 

Applied Bioscience (LCAB) 
12.25 – 13.00 bezoek aan LCAB rondleiding 
13.00 – 13.30 besloten lunch Panel 
13.30 – 15.30 besloten overleg Panel 
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14:00 – 14:30 Sessie 8: afsluitend gesprek College van Bestuur 
15:30 – 16:00 plenaire terugkoppeling ITK alle gesprekspartners 
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Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten 

Verkennend bezoek 
 
Van te voren zijn aan het panel ter beschikking gesteld: 
 
1.1 Kerndocumenten 

1.1.1 Zelfevaluatierapport 
1.1.2 Instellingsplan 2017-2022 (‘De rijkdom van het onvoltooide: vijf beloftes voor de 

toekomst’) 
1.1.3 Werkagenda 2019-2020 
1.1.4 Ontwerpprincipes (‘Principes voor het ontwerpen van ons onderwijs’) 
1.1.5 Kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek 
1.1.6 Sturingsfilosofie 

 
1.2 Achtergronddocumenten: Visie en beleid 

1.2.1 Toetskader 
1.2.2 Studeren met een functiebeperking 2017-2022 
1.2.3 Eindrapportage examencommissies (‘Invulling van de positie en de daaruit 

voortkomende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden’) 
1.2.4 Handreiking opleidingscommissies 
1.2.5 Studentparticipatie 

 
1.3 Achtergronddocumenten: Uitvoering 

1.3.1 Werkagenda 2017-2018 
1.3.2 Toelichting op P&C/PDCA-cyclus 2019 

 
1.4 Achtergronddocumenten: Monitoring en evaluatie 

1.4.1 Voortgangsrapportage werkagenda 2017-2018 
1.4.2 Totaalbeeld jaarverslagen examencommissies 2018-2019 
1.4.3 Medewerkersbelevingsonderzoek 2018 

 
Aanvullende links naar de website van Hogeschool Leiden met informatie: 

- Rechtsbescherming en reglementen 
- Jaarverslagen, jaarbeelden en accreditaties 

 
Tijdens het bezoek zijn de volgende documenten aangeleverd: 
 
Beleid:  
1.2.6 Personeelsbeleid Hogeschool Leiden 
1.2.7 Handreiking kwaliteitszorg Leiden 
  
Monitoring en evaluatie: 
1.4.4 Overzicht externe en interne audits 
1.4.5 Jaarplan administratief centrum 2019-2020 
1.4.6 Jaarplan onderwijs- en studentzaken 2019-2020 
1.4.7 Addendum jaarplan Beleid en advies 2019 
1.4.8 Jaarplan Beleid en strategie 2019-2020 
1.4.9 Jaarplan HRM 2019-2020 
1.4.10 Jaarplan marketing en communicatie 2017-2018 
 
 
Verdiepend bezoek 
 
Voorafgaand aan het verdiepend bezoek ontving het panel de volgende documenten: 
 
1. Documentenmap Opleiding tot Verpleegkundige 
1.1 Faculteitsplan Gezondheidszorg 2019-2020 
1.2 Opleidingswerkplan Verpleegkunde 2019-2020_2019 en 2019-2020_2020 

https://www.hsleiden.nl/over-hl/organisatie/rechtsbescherming-en-reglementen/index
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1.3 Raamleerplan HBO-V 
1.4 Handboek kwaliteitszorg Gezondheidszorg  
1.5 Evaluatiekalender HBO-V 2018-2019 
1.6 Verslag examencommissie 2017-2018  
1.7 Verslag opleidingscommissie 2018-2019 
1.8 Zelfevaluatierapport Opleiding tot Verpleegkundige (Auditrapport NVAO,  besluit 15-07-2019) 
1.9 Verslag ontwikkelgesprek 11 maart 2019  
1.10 Toetsbeleidsplan HBO-V 2019-2020 
1.11 Examinatoren Verpleegkunde 2019-2020 
1.12 Notitie werken aan ontwerpprincipes faculteit GZ & Ontwerpprincipes HBO-V  
1.13 Professionaliseringsplan Gezondheidszorg 2019-2020 
1.14 Notitie BSA Gezondheidszorg 
1.15 Notitie teamcoördinatoren HBO-V 
1.16 Notitie 100-dagen 2018-2019 
1.17 Notitie NSE 2018 
1.18 Notitie HBO-monitor 2018 
1.19 Studentenpanelverslagen HBO-V 2018-2019 en 2017-2018 
1.20 Verslag evaluaties HBO-V 2018-2019  
1.21 Beleidsplan internationalisering en diversiteit GZ 2019-2021 

 
2. Documentenmap Opleiding Sociaal Werk 
2.1 Faculteitsplan Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie 2019-2020 
2.2 Stand van Zaken faculteitsplan Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie 2019-2020 
2.3 T-1 rapportage, juni 2019 met kerngegevens (zonder de bedrijfsvoeringsbijlage)  
2.4 Opleidingsplan Sociaal Werk  
2.5 Stand van zaken opleidingsplan Sociaal Werk oktober 2019 
2.6 Handboek Kwaliteitszorg Sociaal Werk en Toegepaste Psycholgie 2019 
2.7 Kwaliteitskalender 2019-2020 
2.8 Toetsvisie Faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie  
2.9 Jaarverslag examencommissie 2017-2018 
2.10 Zelfevaluatierapport Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening (auditrapport NVAO, besluit 30-03-2018) 
2.11 Overzicht met invulling faculteitsmiddagen als voorbeeld van werken als leergemeenschap 
2.12 Verslag gesprek met studentenpanel jaar 1 over 100-dagen onderzoek 
2.13 Verslagen studentpanels 
2.14 Notulen laatste gesprek opleidingscommissie 
2.15 Onderzoek naar studiesucces van studenten met een mbo-achtergrond 
 
3. Documentenmap Kenniscentrum Samen Redzaam 
3.1 Kritische reflectie Kenniscentrum Samen Redzaam 
3.2 Publicatie ‘Buiten je boekje’ 
3.3 Publicatie ‘Kom me horen’ 
3.4 Interview met Jan Dirk de Jong, lector Jeugdcriminaliteit, NRC Handelsblad, Kennisbijlage pagina 

1 en 4, augustus 2019. 

 
4. Documentenmap Kenniscentrum Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) 
4.1 Kritische reflectie Kenniscentrum LCAB 
4.2 Schematisch overzicht - relatie tussen onderzoek en onderwijsprogramma’s van de opleidingen 

Bio-informatica en Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek 
4.3 Beleidskader verdiepend honoursprogramma faculteit S&T 
4.4 Voorbeelden werkwijze Commissie Praktijkgericht Onderzoek (CPO) 
4.5 Interview met drie studenten van Hogeschool Leiden en mboRijnland, werkzaam op het LCAB. 

‘Hier werken mbo’ers en hbo’ers samen’. NRC Handelsblad, Kennisbijlage pagina 1 en 8, 
augustus 2019.  

4.6 Ter informatie (met oog op werkvelddeskundige vanuit Naturalis): Naturalis Biodiversity Center. 
NRC Handelsblad, Kennisbijlage pagina 1 en 11, augustus 2019. 

 

https://www.nvao.net/nl/besluiten/hogeschool-leiden/b-opleiding-tot-verpleegkundige
https://www.nvao.net/nl/besluiten/hogeschool-leiden/b-sociaal-werk
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De volgende documenten zijn tijdens het verdiepend bezoek aangeleverd: 
 
Sociaal werk: 
2.16 Jaarverslag examencommissie Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie 2018-2019 
2.17 Taakbeleid SWTP 2019 – 2020 
2.18 Brondocument SW en TP peildatum 01-10-2018 
2.19 Managementinformatie SW en TP peildatum 1-10-2018 
2.20 Handleiding interne route BKE bij SWTP 
2.21 Handleiding SKE bij de faculteit SWTP 
2.22 Overzicht docenten BKE en SKE SWTP 
2.23 Masterspromovendi peildatum SW en TP 01-10-2018 
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

BKO Basiskwalificatie Onderwijs 
CvB college van bestuur 
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 
EC European credit point 
ESG European Standards and Guidelines 
HL Hogeschool Leiden 
ITK Instellingstoets Kwaliteitszorg 
LCAB Leiden Centre for Applied Bioscience 
ma master 
MR medezeggenschapsraad 
MT managementteam 
NSE nationale studentenenquête 
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
OP onderwijzend personeel 
OER onderwijs- en examenreglement 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
SLB studieloopbaan begeleiding 
SW Sociaal Werk 
 



 

 
 

 
 
 
  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met 
het oog op de beoordeling van de Hogeschool Leiden. 
 
Aanvraagnummer: 006796 
 
Colofon 
 
<Concept adviesrapport>  
Hogeschool Leiden 
Instellingstoets kwaliteitszorg 
<xx maand 20xx> 
Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 
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