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1

Samenvattend advies
Het panel stelt vast dat Christelijke Hogeschool Windesheim (hierna: Windesheim) een gedragen visie heeft op de
kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitszorg. Deze visie komt voort uit de strategische koers 2017-2022. Met deze
koers leidt Windesheim studenten op eigentijdse wijze op voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Het panel stelt
vast dat de student in deze visie meer regie krijgt over de eigen leerroute, die ook domeinoverstijgend kan zijn. Naast
deze verandering die het nodig maakt dat het onderwijs flexibeler wordt ingericht, richt Windesheim zich op het
voorkomen van onnodige uitval en het verbeteren van doorstroom in de onderwijsketen. De komende jaren richt
Windesheim zich daarbij in het bijzonder op verbetering van de doorstroom van het mbo naar het hbo. Het panel stelt
vast dat de strategische koers en daaruit voortvloeiende onderwijsvisie tot stand zijn gebracht na overleg met diverse
stakeholders binnen en buiten de instelling. Windesheim kent op beide locaties een goede inbedding in de regio. Ook
intern is de visie op het onderwijs veelvuldig afgestemd. De nieuwe strategische koers en onderwijsvisie hebben geleid
tot verdere bespreking binnen de instelling en daarmee tot een gedeeld toekomstbeeld voor het onderwijs. Tijdens de
gesprekken is dat beeld consistent en overtuigend vertolkt door alle betrokkenen. De visie op kwaliteitszorg kent een
nadruk op het eigenaarschap van de betrokkenen en op het alledaags handelen en is gericht op ontwikkeling. Het is gevat
in duidelijke principes. Het panel is onder de indruk van de consistentie van de strategische koers en de daaruit volgende
ambities en gezichtspunten.
De aansturing van de organisatie is voor wat betreft de onderwijsontwikkeling gewijzigd ten opzichte van de eerdere
situatie in die zin dat de lijnorganisatie meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid heeft bij de onderwijsontwikkeling.
Tegelijkertijd is aansturing gericht op het stimuleren van horizontale kennisuitwisseling en de vorming van netwerken.
Het panel stelt vast dat de gewijzigde aansturing van onderwijsontwikkeling bijdraagt aan een effectieve realisatie van de
onderwijsvisie. Zo is er grote betrokkenheid van domeindirecties en diensten en zijn er door de leiding van de organisatie
gezamenlijk besluiten genomen die domeinoverstijgend werken bevorderen en kennisuitwisseling rondom de
onderwijsontwikkeling stimuleren. Het panel heeft gezien dat Windesheim de visie op onderwijs realiseert door vanuit de
ontwikkelagenda enerzijds structurele maatregelen te nemen die voor alle opleidingen gelden, zoals het gaan werken
met leeruitkomsten en het vergroten van de vrije ruimte in het curriculum. Anderzijds stimuleert Windesheim decentrale
onderwijsontwikkelingen door middel van experimenten die opgeschaald kunnen worden. Het panel stelt vast dat
Windesheim met deze maatregelen flexibiliteit realiseert op het gebied van de leerroute die een student kiest, het
studietempo en de wijze van toetsing. Er is verschil in het absorptie- en implementatievermogen tussen opleidingen als
het gaat om onderwijsontwikkeling in het licht van de strategische koers, het panel stelt vast dat deze verschillen
bespreekbaar zijn en dat er balans is tussen de diverse ontwikkelingsstadia en behoeften van opleidingen enerzijds en de
noodzaak tot instellingsbrede vernieuwing anderzijds. Om doorstroom in de onderwijsketen te vergroten is in de
afgelopen jaren het aanbod aan ad-opleidingen vergroot en is gewerkt aan verdere ontwikkeling van
studentenbegeleiding. Het ondersteunende beleid zoals het professionaliseringsbeleid en het beleid op het gebied van de
faciliteiten is gericht op realisatie van de strategische koers en draagt bij aan de ontwikkeling van een lerende organisatie.
Het panel vindt het goed dat Windesheim deze route is ingeslagen. Het beveelt wel aan om de snelheid waarmee de
strategische koers gerealiseerd wordt goed in te gaten te houden en wanneer nodig de ontwikkeling van kernprocessen
te versnellen. Het panel merkt in dit verband in het bijzonder op dat het van belang is om het studentvolgsysteem tijdig
verder te ontwikkelen zodat dit niet langer opleidingsgebonden is maar verbonden kan worden aan de persoonlijke
leerroute van de student.
Het panel is onder de indruk van de evaluatiecultuur binnen Windesheim en van de degelijkheid van de planning- en
control cyclus. De betrokkenheid van docenten, studenten en opleidingsmanagement bij onderwijsontwikkeling en
vernieuwing en bij kwaliteitszorg is hoog, zo stelt het panel op basis van de gesprekken vast. Tegelijkertijd ziet
Windesheim nog ruimte voor verbetering daar waar het gaat om betrokkenheid van studenten in de
opleidingscommissie. Het panel vindt de genomen initiatieven om die betrokkenheid te vergroten veelbelovend en
getuigen van de kwaliteitscultuur binnen de instelling. Met betrekking tot de planning- en control cyclus blijkt dat uit de
verslaglegging van de triaalgesprekken tussen domeindirecties en het College van Bestuur goed is na te gaan hoe deze
cyclus verloopt. Het College van Bestuur treedt diep de organisatie in en is goed op de hoogte van de ontwikkelingen
binnen de opleidingen. De Raad van Toezicht heeft kennis van de ontwikkeling van de organisatie en het onderwijs en
kent een goed werkende onderwijs- en onderzoekscommissie.
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De ontwikkelingsgerichtheid van Windesheim blijkt uit de visie en ambities, uit de voortdurende ontwikkeling van het
onderwijs zoals het panel die tijdens het bezoek gehoord en gezien heeft en uit het vermogen om naast reguliere meer
kwantitatief georiënteerde monitoringsinstrumenten op zoek te gaan naar een kwalitatief instrumentarium waarmee het
beeld van de gerealiseerde onderwijskwaliteit verrijkt kan worden. Het panel beveelt aan om de methodiek die hiervoor
is gekozen pas na evaluatie definitief te implementeren als onderdeel van de reguliere planning- en control cyclus. Het
concludeert dat Windesheim zich ontwikkelt tot een lerende organisatie waarbij in toenemende mate over de domeinen
heen van elkaar geleerd wordt. Het panel meent dat deze ontwikkelingen getuigen van een streven en een cultuur die
vertrouwen wekt ten aanzien van de nog te realiseren onderwijsvernieuwing in het licht van de strategische koers.
Het panel,
Den Haag, 21 februari 2020

Namens het panel ter beoordeling van Christelijke Hogeschool Windesheim

Drs. W.M.E. Teune-Kasbergen
(voorzitter)
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J.W. Siebenga MSc.
(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 instellingstoets kwaliteitszorg 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 verworven. 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 NVAO wordt getraind.

2.2

Samenstelling van het panel
Het panel is als volgt samengesteld:
•
Elly Teune, voorzitter
•
Corstiaan Bruinsma, panellid
•
Mia Sas, panellid
•
Frank Vriens, panellid
•
Tim van Oort, student-lid
Het panel wordt bijgestaan door Jetse Siebenga, secretaris, en Lieve Desplenter, procescoördinator NVAO.

2.3

Inrichting van de instellingstoets
2.3.1 Voorbereiding en bezoeken
Hogeschool Windesheim heeft een zelfevaluatierapport geschreven. In dit rapport onderbouwt de instelling hoe zij
voldoet aan de vier standaarden van het beoordelingskader ITK. Ter voorbereiding op het eerste locatiebezoek hebben de
panelleden hun bevindingen, opmerkingen en vragen schriftelijk met de procescoördinator en secretaris gedeeld. De
avond voorafgaand aan het verkennende locatiebezoek zijn de bevindingen in het panel besproken en bediscussieerd.
Het verkennende locatiebezoek vond plaats op 31 oktober en 1 november 2019. Het programma voor dit bezoek werd
van tevoren afgestemd tussen de instelling, de panelvoorzitter en de procescoördinator. Gedurende het bezoek sprak het
panel met vertegenwoordigers van verschillende geledingen (zie Bijlage 3). Aan het einde van het eerste bezoek
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presenteerde de panelvoorzitter de eerste bevindingen en de thema’s voor drie trails: past performance
(kwaliteitsborging), methodiek Rijker Verantwoorden en Studentbegeleiding, -betrokkenheid en -communicatie.
In de periode tussen de beide locatiebezoeken heeft Windesheim in overleg met de procescoördinator en de
panelvoorzitter de trails uitgewerkt en het programma met de verschillende gespreksronden vastgesteld. Windesheim
heeft bovendien het panel van aanvullende informatie voorzien. Aan de vooravond van het tweede bezoek heeft het
panel haar eerste indrukken over de onderwerpen van de audittrails uitgewisseld en vragen geformuleerd voor de
gesprekken. Tijdens het tweede locatiebezoek op 27 en 28 november 2019 heeft het panel op verschillende manieren
getoetst of deze voorlopige indrukken juist waren.
Aan het einde van het tweede bezoek heeft het panel de conclusies mondeling gedeeld met een ruime
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.
Het adviesrapport is op 30 januari 2020 aan de instelling voorgelegd ter controle op feitelijke onjuistheden. De instelling
heeft op 13 februari 2020 gereageerd op het adviesrapport. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen, waarna het
definitieve rapport is vastgesteld door de voorzitter. Het panel heeft dit advies in volledige onafhankelijkheid opgesteld
en op 21 februari 2020 aan de NVAO aangeboden.
2.3.2 Werkwijze van het panel met betrekking tot de audittrails
Zoals hierboven reeds is aangeduid heeft het panel de volgende audittrails uitgevoerd:
Het panel heeft een verticale trail (past performance) uitgevoerd bij de opleiding Sportkunde (Domein Bewegen en
Educatie, locatie Zwolle) en bij de opleiding Bedrijfskunde (Domein Flevoland, locatie Almere). De opleidingen zijn
geselecteerd op basis van studenttevredenheid en beoordeling door visitatiepanels, en indrukken opgedaan tijdens het
verkennend bezoek. Het panel heeft zich daarbij gericht op opleidingen uit domeinen die een verschillend beeld ten
aanzien van de strategische koers vertoonden. Het panel heeft zich tijdens deze trails gericht op effectiviteit van de
kwaliteitszorg en het risicomanagement voor de opleidingen.
Het panel heeft verder twee horizontale trails uitgevoerd. Ten eerste heeft het panel een trail uitgevoerd met betrekking
tot de methodiek ‘Rijker Verantwoorden’. Het panel heeft onderzocht hoe deze methodiek ingepast wordt in het
bestaande instrumentarium binnen de planning- en control cyclus. Aan de hand van de eerste resultaten heeft het panel
een beeld gekregen van wat de methodiek concreet betekent en is het panel geïnformeerd over de contouren voor de
toekomst.
Een tweede horizontale trail had betrekking op studentbegeleiding, -betrokkenheid en -communicatie. Het panel heeft
onderzocht hoe studenten begeleid worden in hun studie en bij keuzes die ze moeten maken, welke betrokkenheid
studenten tonen bij de vormgeving van het onderwijs en op welke wijze de instelling met studenten over
onderwijsontwikkeling en opleiding communiceert.
Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken
Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over Hogeschool Windesheim. 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 Windesheim. 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 adviezen 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
Instelling
Locaties
Status van de instelling

3.2

Nederland
Christelijke Hogeschool Windesheim
Almere, Zwolle
Bekostigd

Profiel van de instelling
Windesheim is een brede en grote hogeschool met een regionale functie, gevestigd in Zwolle en sinds 2010 ook in Almere
(locatie Flevoland). In 2018 studeerden er 23.549 studenten aan de hogeschool (waarvan 3736 in Almere) en werkten er
2062 medewerkers aan de hogeschool, samen goed voor een formatie van 1630 FTE. Windesheim is georganiseerd in de
volgende domeinen: Techniek, Bewegen en Educatie, Gezondheid en Welzijn, en Business, Media en Recht. De locatie in
Flevoland is in het organogram aangeduid als vijfde domein. Naast de domeinen kent Windesheim de diensten Strategie
en Support, en Bedrijfsvoering. Windesheim biedt in totaal 82 bacheloropleidingen, 13 ad-opleidingen en 5
masteropleidingen aan. Het totale budget van Windesheim bedroeg in 2018 € 208.000.000.
Tot 2018 werkte Windesheim aan de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept (NOC) dat in 2013 ontwikkeld
werd, op basis van de in 2012 vastgestelde onderwijsvisie. Dit onderwijsconcept is in tranches ingevoerd en vormt de
blauwdruk voor het onderwijs van Windesheim. Windesheim stelde in 2017 een nieuwe strategische koers vast voor een
termijn van vijf jaar. Van deze strategische koers maakt een nieuwe onderwijsvisie deel uit. In die visie staat flexibilisering
van het onderwijs voorop. De flexibilisering is ingegeven door drie principes die verwoord zijn in de instellingsvisie,
kernachtig samengevat in: Iedere student is uniek, complexe praktijkvragen zijn leidend en leren doen we samen.
De ITK-bezoeken vinden plaats op het moment dat de nieuwe strategische koers is geconcretiseerd in beleidsacties en dat
er een ontwikkelagenda is vastgesteld. De beleidsacties zijn ontwikkeld op basis van experimenten die grondig
geëvalueerd zijn en in de komende periode versterkt en waar mogelijk opgeschaald zullen worden. Belangrijke stappen
die voorwaardelijk zijn voor het flexibiliseren van het volledige onderwijsaanbod van Windesheim zijn het instellingsbreed
ontwikkelen van leeruitkomsten voor alle opleidingen, het vergroten van de vrije ruimte binnen de
opleidingsprogramma’s en het ontwikkelen van ondersteunende maatregelen en kernprocessen die flexibilisering
mogelijk maken.
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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 strategische koers 2017-2022 is opgesteld in antwoord op onderzoek naar maatschappelijke trends, regionale
ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het onderwijs. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de strategische koers
heeft het College van Bestuur door middel van scenarioplanning maatschappelijke trends verkend. Stakeholders en
experts zijn hiervoor zowel door middel van schriftelijke bevragingen als tijdens gesprekken geconsulteerd over
maatschappelijke en regionale ontwikkelingen die relevant zijn voor het toekomstige hoger beroepsonderwijs. In
aanvulling op de scenarioplanning heeft het College van Bestuur gesprekken gevoerd met haar regionale partners in
Zwolle en Almere en partners in het hoger onderwijs.
De strategische koers draagt de titel: ‘we care, we dare, we share’. Windesheim verwoordt in haar missie een
maatschappelijke opdracht (we care): om als hogeschool actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving
door het opleiden van waardenvolle professionals en door het verrichten van praktijkgericht onderzoek. Aan die missie
beantwoordt Windesheim met drie ambities (we dare): ‘een eigen leerroute voor elke student’, ‘onderzoek gericht op
een inclusieve en duurzame samenleving’ en ‘doorstroom van studenten in de onderwijsketen verbeteren’. Tot slot
benadrukt de strategische koers het belang van verbinding met het werkveld in de regio maar ook tussen de eenheden in
de hogeschool (we share). Het besturingsmodel dat geïntroduceerd wordt gaat uit van gezamenlijke professionele
verantwoordelijkheid waarbij traditionele grenzen tussen opleidingen, domeinen en diensten vervagen.
Het panel ziet dat Windesheim hiermee een beweging heeft ingezet van onderwijs waarin de student centraal staat, naar
onderwijs waarin de student de regie heeft en er sprake is van flexibilisering van het onderwijs. Het doel daarvan is om
het beter mogelijk te maken om te werken aan complexe, reële vraagstukken die vaak domeinoverstijgend zijn en
waarmee studenten in hun toekomstig beroep geconfronteerd worden. Windesheim zet verder sterk in op het
verder brengen van studenten in de keten en het voorkomen van onnodige uitval. Zij richt zich de komende jaren daarbij
nadrukkelijk op de vanuit het mbo instromende student.
Onderwijsvisie
Op basis van de strategische koers en gesprekken hierover binnen de instelling presenteerde het College van Bestuur een
onderwijsverhaal in de zomer van 2018. Tijdens de gesprekken met de verschillende geledingen werd het panel duidelijk
dat dit onderwijsverhaal, de strategische koers en het begrip flexibilisering veelvuldig besproken zijn binnen de instelling
en dat er een door alle stakeholders gedeelde visie is ontstaan die verwoord is in het in 2019 gepresenteerde
gezamenlijke toekomstbeeld. In de totstandkoming van het toekomstbeeld zijn ook de uitkomsten verwerkt van een
onderzoek naar de flexibiliseringsbehoeften bij studenten. 5000 studenten vulden ten behoeve hiervan een vragenlijst in.
Op basis van de antwoorden van de studenten werd de behoefte aan flexibilisering in kaart gebracht. Uit de gesprekken
met het College van Bestuur blijkt dat het College van Bestuur ook zelf veelvuldig met opleidingen heeft gesproken en
nog steeds spreekt over de strategische koers en de implicaties hiervan voor het onderwijs. De onderwijsvisie bestaat uit
de drie principes: ‘Iedere student is uniek’, ‘complexe praktijkvragen zijn leidend’ en ‘leren doen we samen’. De visie
bouwt voort op een vorige beleidsperiode waarin alle opleidingen binnen Christelijke Hogeschool Windesheim het
‘nieuwe onderwijsconcept’ (NOC) hebben geïmplementeerd en waarin flexibiliteit reeds een van de bouwstenen van de
opleidingsvisie was.
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Toekomstbeeld
Het toekomstbeeld van Windesheim is dat studenten de kans krijgen een eigen leerroute uit te zetten, die persoonlijk,
uitdagend en flexibel is en die wordt vormgegeven in verbinding met wat werkveld en samenleving nu en straks vragen.
Opleidingen worden opgedeeld in leerperiodes die zijn beschreven aan de hand van leeruitkomsten. Het overzicht van
opleidingen, leeruitkomsten en onderwijsactiviteiten wordt aan de student beschikbaar gesteld in een helder en actueel
overzicht, de Windesheim Catalogus. In deze catalogus wordt ook aangegeven op welke tijdstippen activiteiten worden
aangeboden volgens het basisrooster van de opleidingen. De student tekent vervolgens zelf in op de
onderwijsonderdelen waar hij in de komende periode aan zal deelnemen. De keuzes die de student daarbij maakt, leiden
tot een leerroute met een persoonlijke blend van werkplekleren, online leren en contactonderwijs dat door de
opleidingen wordt aangeboden. De samenstelling van deze blend (digitaal, fysiek of een combi) wordt in overleg tussen
de student en de opleiding bepaald. Iedere student heeft een bij hem of haar passende studentbegeleider, die hem
ondersteunt bij het maken van keuzes voor zijn eigen leerroute. De docenten beschikken over de pedagogische,
didactische en onderwijskundige expertise die nodig is om eigen leerroutes van de student mee vorm te geven. Ze
houden rekening met de diversiteit van studenten en hun persoonlijke omstandigheden. Docenten maken onderling
afspraken over de verdeling van rollen en specifieke deskundigheid en ze zijn goed bereikbaar voor vragen, feedback en
afstemming. Docenten zijn vaardig in het verzorgen van zowel fysiek als online leren.
Kwaliteitszorg
De visie van de instelling op kwaliteitszorg belegt het eigenaarschap voor kwaliteitszorg bij de medewerker. In navolging
van de landelijke teneur is de focus verschoven van controle en verantwoording naar vertrouwen en
verantwoordelijkheid. In vijf principes is de visie op kwaliteitszorg gevat. Kwaliteit is daarin context gedreven, in
kwaliteitszorg wordt waarderend en ontwikkelingsgericht gewerkt in een lerend netwerk, men gaat uit van vertrouwen in
de professional, kijkt verder dan de eigen overtuiging en zoekt de overtuiging van stakeholders en kwaliteitszorg is tot slot
gericht op dagelijks handelen. Het panel stelt vast dat er binnen de instelling vanuit deze visie gekeken en geredeneerd
wordt. Kwaliteitszorg kent ook een toezichthoudende kant, die is met name neergelegd in de reguliere planning- en
control cyclus.
Sturingsfilosofie
In Windesheim ligt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs laag in de organisatie, bij
zogeheten resultaatverantwoordelijke teams, in veel gevallen teams van docenten behorend bij opleidingen, aangevoerd
door opleidingsmanagementteams. Tijdens de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept (NOC) waren deze
resultaatverantwoordelijke teams onder aansturing van een centrale projectorganisatie verantwoordelijk voor de
implementatie van de onderwijsvisie. De domeindirecteuren en managementteams van domeinen waren destijds niet op
initiërende wijze betrokken bij uitwerking en implementatie van de onderwijsvisie. In de huidige periode zijn ze dat wel.
Naast het in stelling brengen van de lijnorganisatie voor de implementatie van de onderwijsvisie, zet Windesheim in op
domeinoverstijgende totstandkoming en stimulering van netwerken. Binnen die netwerken vindt expertise-uitwisseling
plaats. Het panel heeft vele voorbeelden gezien van gesprekken en overleggen die georganiseerd en gevoerd zijn om
zowel de onderwijsvisie als de strategische koers te bespreken. Voorbeelden zijn de gesprekken rondom de pilots, het
overleg tussen examencommissies en de gesprekken van het College van Bestuur over de strategische koers en de visie
met managementteams van de domeinen maar ook met alle opleidingsteams. Hierin toont zich een intensieve
betrokkenheid van het College van Bestuur op alle lagen.
B. Overwegingen
Het panel komt tot de conclusie dat het College van Bestuur en de organisatie op consistente wijze verder bouwen aan de
kwaliteit van het onderwijs binnen Windesheim. De visie geeft op heldere wijze aan hoe Windesheim het vernieuwde
onderwijs en de kwaliteit ervan beziet en op welke wijze zij verbetering van onderwijs wil realiseren. Het panel stelt op
basis van de documentatie en de gesprekken vast dat bij de totstandkoming van de strategische koers en onderwijsvisie
nauw is samengewerkt met relevante stakeholders. De aanwezigheid van Windesheim in lokale netwerken in de regio’s
Zwolle en Flevoland alsmede de uitgebreide ondervraging van studenten op het onderwerp flexibilisering en de
gesprekken die hierover met opleidingen zijn gevoerd vormen een stevig draagvlak voor de nieuwe onderwijsvisie. De
aangepaste sturingsfilosofie past goed bij de uitdagingen die Windesheim voor zich ziet. Het panel ziet dat het College
van Bestuur een duidelijk nieuwe koers inzet zonder de verworvenheden uit het verleden teniet te doen. Zij bouwt daar
juist op voort en geeft blijk van een op studenten gerichte onderwijsvisie. De vernieuwing getuigt van ambitie en van
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voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering. De visie op kwaliteitszorg toont de maturiteit van de instelling op het
gebied van kwaliteitszorg en sluit goed aan bij de kwaliteitscultuur zoals het panel die heeft aangetroffen.
C.

Oordeel

Het panel is van oordeel dat Christelijke Hogeschool Windesheim 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.
A. Bevindingen
Voor de realisatie van de strategische koers en de onderwijsvisie heeft het College van Bestuur in overleg met de
domeindirecties een ontwikkelagenda opgesteld. De ontwikkelagenda beschrijft twaalf onderwerpen waarop
ontwikkeling is voorzien en die gekoppeld zijn aan de drie principes uit de onderwijsvisie. De afgelopen jaren werkte
Windesheim aan de verwezenlijking van de onderwijsvisie door experimenten binnen de instelling uit te voeren, te
participeren in landelijke experimenten en door beleidsmaatregelen te nemen die ingrijpen op de structuur van
opleidingen en onderwijs en die domeinoverstijgend leren mogelijk maken. Daarnaast heeft Windesheim diverse
maatregelen genomen gericht op het bevorderen van doorstroom in de onderwijsketen en het voorkomen van onnodige
uitval. De realisatie van de onderwijsvisie gebeurt zoals gezegd in de lijnorganisatie en wordt ondersteund door een
projectorganisatie waarbij per ambitie uit de strategische koers een programmaleider is aangesteld. In 2019 wierf
Windesheim daarnaast vijf onderwijsaanjagers die de ontwikkeling van het onderwijs volgens de strategische koers
stimuleren.
Experimenten
In 2018 heeft Windesheim binnen de organisatie een call uitgeschreven voor experimenten in het kader van de
strategische koers. Na een presentatie van alle geïnteresseerden, heeft het directieteam twintig experimenten
geselecteerd. Deze experimenten konden in een tot drie jaar ontwikkeld en geeffectueerd worden. Hiervoor zijn gelden
vrijgemaakt. De opbrengsten van die experimenten zijn inzichtelijk gemaakt en op basis daarvan zijn inmiddels tien
experimenten geselecteerd die kunnen worden verduurzaamd en kunnen worden opgeschaald, ook hiervoor worden
gelden vrijgemaakt. Enkele voorbeelden zijn het flexibel bachelorjaar voor studenten die in het vierde jaar van hun
bacheloropleiding al een baan hebben (gezamenlijk door drie opleidingen), ontwikkeling van breed inzetbare didactische
werkvormen voor interactieve lessen op afstand en het project ‘elke dag een open dag’ dat voorziet in meeloopdagen
voor mbo-studenten.
Naast deze experimenten neemt Windesheim deel aan de landelijke experimenten flexibilisering vraagfinanciering en
leeruitkomsten. Het panel stelt vast dat het aantal deelnemende studenten en opleidingen aan deze experimenten groeit.
Het panel heeft naast de landelijke en eigen experimenten een keur aan praktijken gepresenteerd gekregen waaruit
blijkt dat men al lerend aan de realisatie van de onderwijsvisie werkt. Tevens blijkt dat de instelling zorgvuldige
afwegingen maakt over de te varen koers en de implementatie ervan. De inzet van de experimenten, de monitoring ervan
en de wijze waarop over opschaling van experimenten wordt gedacht en gesproken zijn hiertoe indicatief. Tevens blijkt
dat het College van Bestuur met betrekking tot de implementatie ervoor zorgt dat verschillen tussen domeinen en/of
opleidingen bespreekbaar zijn. Of dat nu gaat over het tempo waarmee vernieuwingen worden doorgevoerd of de
affiniteit van opleidingen met verschillende vormen van flexibilisering. Een voorbeeld dat steeds naar voren werd
gebracht is het voorbeeld van de opleiding Social Work, waar recent het gehele onderwijsprogramma vernieuwd is en de
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vernieuwingen in het kader van de strategische koers voor teveel onrust in het programma zorgen. Om onnodige studieuitval terug te dringen koos de opleiding in Almere ervoor een ‘student counselor’ in te zetten. Tevens bleek dat er goed
naar studenten geluisterd wordt. Zo kwam tijdens de verticale audittrail naar voren dat studenten van de opleiding
Sportkunde vragen om meer flexibiliteit in tempo, terwijl het panel bij de opleiding Bedrijfskunde sprak met een student
die de opleiding juist prees om de mate waarin het mogelijk werd gemaakt de opleiding niet in vier maar in drie jaar te
doorlopen. Afgezien van deze verschillen en lokale smaken en kleuren, hebben het College van Bestuur en de
domeindirecteuren de onderstaande maatregelen genomen die bijdragen aan de instellingsbrede realisatie van de
onderwijsvisie.
Werken met leeruitkomsten
Om de ambitie ‘iedere student een eigen leerroute’ te kunnen realiseren gaat Windesheim voor alle opleidingen werken
met leeruitkomsten. De instelling heeft hier reeds ervaring mee opgedaan bij de deeltijdse opleidingen. Leeruitkomsten
vormen een middel om flexibilisering mogelijk te maken. De instelling heeft zich ten doel gesteld om in september 2020
voor alle opleidingen leeruitkomsten te hebben geformuleerd. Deze doelstelling is voortgekomen uit
domeinoverstijgende gesprekken op directie- en managementniveau. Het panel vernam tijdens het bezoek dat deze
gesprekken onder andere gingen over de definitie van leeruitkomsten, de wenselijkheid ervan, procesaanpakken en over
de consequenties die het werken met leeruitkomsten heeft. Werken met leeruitkomsten impliceert bijvoorbeeld dat
opleidingen met eenzelfde croho-label in Zwolle en Almere, gezamenlijk leeruitkomsten ontwikkelen, iets wat tot nu toe
niet vanzelfsprekend was. Het panel heeft tijdens het gesprek met de opleiding Bedrijfskunde vernomen dat men hiertoe
reeds de eerste stappen gezet heeft en dat wederzijdse verkenningen tussen de opleidingen Bedrijfskunde in Almere en
Zwolle al hebben geleid tot het openstellen van de afstudeerrichtingen die de opleidingen aanbieden voor studenten die
in de afstudeerfase zitten.
Vergroten van de vrije ruimte
Windesheim heeft tevens besloten de mogelijke vrije ruimte in het curriculum te vergroten van 30 EC naar 60
EC. Dit is een eerste stap naar een meer flexibele, eigen leerroute, die mogelijk is binnen de huidige wet- en
regelgeving. Deze maatregel is niet dwingend, niet alle opleidingen zullen even vrijelijk de vrije ruimte kunnen
vergroten (bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving met betrekking tot het beroep dit anders bepaalt, zoals de
wet BIG). Binnen opleidingen waar het vergroten van de vrije ruimte niet mogelijk is, wordt gezocht naar
mogelijkheden om de keuzes van studenten binnen het vaste curriculum te vergroten. Om het over domeinen
heen volgen van onderwijs mogelijk te maken is afgesproken dat gewerkt wordt met een set van leeruitkomsten
van 15 of 30 EC.

Ontwikkeling toetsbeleid
Met betrekking tot toetsing is er instellingsbreed een overleg tussen de examencommissies waarbij de afgelopen
tijd hard gewerkt is aan het door examencommissies mogelijk maken van het werken met leeruitkomsten. Daarbij
is een uniform toetsbeleid ontwikkeld. In dat toetsbeleid is het werken met leeruitkomsten uitgewerkt. Daarin is
opgenomen dat toetsen gekoppeld zijn aan de leeruitkomsten, maar ook dat opleidingen in het toetsplan
opnemen hoe zij recht doen aan verschillen tussen studenten. Opleidingen kunnen studenten flexibiliteit bieden
op het gebied van tijd, niveau en/of toetsvorm. Hierdoor zal het vaker mogelijk zijn dat studenten invloed
hebben op de vorm waarop zij worden getoetst. Dat studenten daar behoefte aan hebben bleek onder meer uit
de enquête die werd ingevuld door 5000 studenten. Het panel heeft ook voorbeelden gehoord van studenten
die reeds hun eigen toetsvorm konden kiezen. Om het beleid instellingsbreed verder te kunnen ontwikkelen en
toetsing flexibeler te maken, was het nodig om domeinoverstijgend afspraken te maken over onder andere de
digitale toetsen. Die afspraken zijn gemaakt over de momenten waarop digitale toetsing in alle domeinen
plaatsvindt.
Verbeteren van de doorstroom
Sinds 2015 breidt Windesheim het aanbod aan ad-opleidingen uit. Hiermee is zij beter in staat om op beide
locaties een doelgroep aan te spreken waarvoor eerder nog onvoldoende aanbod bestond. Het panel is onder de
indruk van hoe het onderwijs op de locatie Flevoland aansluit bij de doelgroep en de behoefte van regionale
spelers en van de gedrevenheid van de betrokken managers en docenten om de visie te realiseren. Om de
aansluiting tussen mbo en hbo te verbeteren zijn er diverse overleggen en gemaakte afspraken tussen
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Windesheim en regionale mbo-instellingen. Om de doorstroom naar masteropleidingen te versterken bracht
Windesheim in 2019 in kaart welke universitaire en hbo-masteropleidingen aansluiten op de programma’s van
Windesheim, waar lacunes liggen, welke instroomeisen voor die masteropleidingen gelden en welke eventuele
schakelprogramma’s er worden aangeboden. Op basis van deze inventarisatie zal Windesheim afspraken maken
met universiteiten, bijvoorbeeld over het indalen van pre-mastertrajecten.
Studentbegeleiding
Windesheim heeft de afgelopen jaren al sterk ingezet op studentbegeleiding. Deze is in de eerste jaren van het
onderwijs intensief en het initiatief ligt in de eerste twee jaar bij de opleidingen. Naarmate de student vordert
wordt van hem verwacht dat hij zelf om begeleiding vraagt die hij nodig heeft. In de gesprekken met studenten
tijdens de audittrail werd dit beeld bevestigd. Hoewel binnen domeinen en opleidingen de wijze waarop
begeleiding door de opleiding plaatsvindt verschilt, bleek dat deze vuistregel door alle opleidingen gehanteerd
wordt en dat studenten in algemene zin tevreden zijn over de begeleiding die ze ontvangen. Het panel heeft veel
mooie voorbeelden gehoord van hoe begeleiding studenten motiveert en ondersteunt tijdens hun studie.
Windesheim beschikt op beide locaties over een studiesuccescentrum. Binnen de studiesuccescentra werken
onder andere taalspecialisten, studentpsychologen, decanen en studie- en loopbaancoaches. Adviezen vanuit het
studie- succescentrum zijn aanvullend op de begeleiding vanuit de opleiding. De afgelopen jaren is de
zichtbaarheid van de studiesuccescentra vergroot. Met betrekking tot de realisatie van de onderwijsvisie is
Windesheim een project gestart, Switch geheten, dat erop gericht is om studenten die in een vroeg stadium van
hun opleiding dreigen uit te vallen, de gelegenheid te geven aan een andere opleiding of via een andere leerroute
verder te studeren, zonder (veel) studievertraging op te lopen. Op basis van data van 2018-2019 heeft
Windesheim de doelgroep van dit Switchbeleid gedefinieerd en zijn de noden en wensen van de doelgroep in
kaart gebracht. De eerste resultaten werden geboekt. Een inventarisatie werd gemaakt, de organisatie rondom
Switch werd ontwikkeld en in het studiejaar 2018-2019 werden er (peildatum 15 januari 2019) 24 studenten
actief begeleid naar een andere opleiding. Uit de gesprekken en notities over Switch vernam het panel dat het
Switchbeleid positief werkt en dat het domeinoverstijgend werken in de context van het Switchbeleid positief
uitpakt.
Op Windesheim studeerden in 2018 ongeveer 3000 studenten met een functiebeperking, zo’n 15% van de
populatie. Windesheim heeft nadrukkelijk beleid ten aanzien van studenten met een functiebeperking en dat
beleid is succesvol. Volgens het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), in
opdracht van het Expertise Centrum Handicap + Studie, is Windesheim reeds enkele jaren op rij, de beste grote
hogeschool voor studenten met een functiebeperking. Vooral het begrip van de medestudenten en docenten en
medewerkers voor studenten met een functiebeperking valt positief op. Het beleid van Windesheim leidt ertoe
dat studenten op elk moment in hun studie, maar liefst nog voordat de studie van start gaat, in gesprek gaan met
de opleiding en het studentendecanaat om te inventariseren van welke passende voorzieningen of aanpassingen
ze gebruik kunnen maken. Mogelijkheden zijn specifieke trainingen, ICT-hulpmiddelen, aangepast
onderwijsmateriaal, tentamenvoorzieningen of extra begeleiding van een studentbegeleider of studentcoach. Het
panel sprak tijdens het bezoek met verschillende studenten met een functiebeperking, die de aangeboden hulp
zeer waarderen.
Ondersteunende processen
Met betrekking tot ondersteuning van de implementatie van de onderwijsvisie zijn er diverse maatregelen die de
ondersteunende diensten implementeren en die de vernieuwingen faciliteren. De onderwijscatalogus moet
worden ontwikkeld. De eerste versie wordt kort na het bezoek van het panel door enkele deeltijdopleidingen in
gebruik genomen. Lancering van een beta-versie staat gepland voor september 2020. Uit gesprekken heeft het
panel vernomen dat de behoefte aan een instellingsbrede catalogus onder vooroplopende opleidingen groot is.
Met het huidige systeem moeten afwijkende keuzes per student handmatig worden ingevoerd, hetgeen erg
arbeidsintensief is. Het panel sprak met diverse geledingen over de noodzakelijke aanpassing van het studentvolgsysteem. Wanneer studenten niet langer een opleidingsgebonden curriculum volgen maar een eigen
leerroute samenstellen dient ook het studentvolgsysteem hierop aangepast te worden. Tijdens de gesprekken
werd het belang hiervan onderkend maar de focus ligt voor nu op het tot stand brengen van de
onderwijscatalogus. Naast de ontwikkeling van de onderwijscatalogus werkt Windesheim aan vernieuwing van
het roosterpakket. Door de verschillende roosterbureaus zijn gezamenlijke afspraken gemaakt. Naast de

13

Instellingstoets Kwaliteitszorg Christelijke Hogeschool Windesheim  24 februari 2020
NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit

technische ondersteuning die nodig is ten behoeve van de realisatie van de strategische koers, heeft Windesheim
per ambitie uit de strategische koers een programmaleider aangesteld. Deze programmaleider voert de regie
over de ontwikkelingen behorend bij de ambitie. Daarnaast wierf Windesheim in 2019 vijf onderwijsaanjagers
die aan de hand van de ontwikkelagenda de vormgeving van het onderwijs volgens de strategische koers
stimuleren.
Professionalisering
Windesheim voert een professionaliseringsbeleid waarin docenten cursussen aangeboden krijgen op het gebied
van didactiek en examinering. Docenten worden in staat gesteld verschillende kwalificaties te behalen zoals de
Basis Didactische Bekwaamheid. Docenten zonder didactische kwalificatie volgen de BDB. Onderdeel hiervan is
onder meer de Basiskwalificatie Examinering. Daarnaast is er de mogelijkheid om de Seniorkwalificatie
Examinering (SKE) te behalen. Ook het professionaliseringsaanbod voor docenten in het verlengde van de
nieuwe strategische koers is uitgebreid. Windesheim investeerde de afgelopen jaren niet alleen in de
professionalisering van docenten en medewerkers, maar ook in leiderschapsontwikkeling. De afgelopen jaren zijn
er vijf nieuwe domein- dienstendirecteuren aangesteld. Het College van Bestuur, directeuren en leden van
managementteams komen regelmatig samen. Voor de zomer van 2018 gebeurde dit in topateliers en lag de focus
op leiderschapsontwikkeling. Na evaluatie werden het tweemaandelijkse pitstoppen, waarbij actuele thema’s in
relatie tot de strategische koers centraal staan. De primaire doelgroep voor dit overleg is dezelfde als voor het
topatelier, maar men nodigt ook belanghebbenden of inhoudelijk deskundige medewerkers uit.
Leidinggevenden binnen Windesheim volgden de training Talent, Succes en Waardering, waarin aandacht
besteed wordt aan de persoonlijke evaluatiecyclus, leiderschapsontwikkeling, het benutten van talent,
gespreksvoering, teamontwikkeling en het persoonlijk leiderschapsprofiel van elke deelnemer. Ook volgen ze de
training ‘Beïnvloeden van verzuim’. In 2018 startte een aantal van de leidinggevenden de training Leidinggeven
aan teamontwikkeling en volgden dertien deelnemers de derde Leergang Onderwijskundig Leiderschap. Deze
leergang overstijgt individuele scholing, omdat het zich bij het ontwikkelen van een visie op het eigen
onderwijskundig leiderschap, richt op het delen van visies, kennis en ervaring en het opbouwen van een
professioneel lerend netwerk van onderwijsprofessionals binnen de hogeschool.
Er is een innovatieteam in het leven geroepen bestaande uit adviseurs die volgens een integrale aanpak binnen
de verschillende domeinen opleidingen ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe koers en
onderwijsvisie. Verder heeft Windesheim een herziening van het functiegebouw ingepland, waarbij in mindere
mate in functies en in meerdere mate in rollen zal worden gedacht. Flexibel onderwijs vraagt dat docenten
andere rollen kunnen vervullen. Zo zal er mogelijk ook docentinzet gevraagd worden als het gaat om het
begeleiden van studenten bij het maken van keuzes en zal er in toenemende mate gebruik worden gemaakt van
digitale ondersteuning bij het leren door studenten. Ook dat vraagt nieuwe kennis en vaardigheden.
Het panel heeft met verschillende geledingen gesproken over werkdruk in relatie tot de door te voeren
vernieuwingen, die ook nieuwe druk met zich kunnen meebrengen. Uit de verschillende gesprekken blijkt dat die
werkdruk als hoog wordt ervaren (in landelijk perspectief scoort Windesheim overigens lager op verzuim dan de
meeste andere instellingen). Een van de redenen, zo blijkt uit de gesprekken, is dat naast de werkdruk, ook het
ervaren werkplezier aan de hogeschool groot is. Werkdruk komt soms ook voort uit enthousiasme en de wil om
zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. Het panel stelt vast dat de vernieuwingen instellingsbreed niet voor
overmatige werkdruk zorgen, maar dat er wel specifieke onderdelen binnen de organisatie zijn waar de werkdruk
zorgelijk hoog is.
Het panel heeft tijdens de gesprekken en in de verschillende presentaties van alle elementen van het in standaard 1
geschetste toekomstbeeld voorbeelden gezien waarbij het beschreven beeld in de praktijk wordt gebracht. Uit de
gesprekken blijkt dat het toekomstbeeld wordt gedragen door management, docenten en studenten en door hen
coherent en consistent worden vertolkt naar de eigen opleidingspraktijk.
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B.

Overwegingen

Het panel stelt vast dat Windesheim beleid ontwikkelt dat gericht is op kwaliteitsverbetering van het onderwijs
volgens de nieuwe strategische koers en de hieruit voortkomende onderwijsvisie. De concrete beleidsacties die
in werking zijn gezet zijn methodisch samenhangend en verbindend. Het College van Bestuur neemt enerzijds
gerichte, dwingende maatregelen waardoor de instelling als geheel verder kan, maar laat ook ruimte voor de
eigen ontwikkeling en tempo waarin opleidingen en domeinen zich kunnen ontwikkelen. Het panel stelt vast dat
Windesheim een onderwijsmodel realiseert waarin flexibiliteit is voor wat betreft de onderwijseenheden die
studenten volgen, het tempo waarop studenten studeren en de wijze waarop studenten zich laten toetsen. Het
panel heeft gezien dat verschillen tussen opleidingen en domeinen als het gaat om realisatie van de
onderwijsvisie besproken worden en stelt vast dat er een balans is tussen de mate waarin de instelling als geheel
tot vernieuwing komt en de ruimte die individuele opleidingen hebben om zich qua vernieuwing als voorloper of
als volger op te stellen. Het beleid dat ingezet is om de doorstroom in de onderwijsketen te verbeteren en
onnodige uitval te voorkomen is adequaat en sorteert effect. De ondersteunende processen zoals het
professionaliseringsbeleid en de ontwikkeling van de onderwijscatalogus dragen bij aan de realisatie van het
toekomstbeeld. Het panel is positief over de hiermee ingeslagen route. Het beveelt aan om de snelheid waarmee
de realisatie van de strategische koers zich voltrekt te monitoren en indien nodig de ontwikkeling van
randvoorwaardelijke kernprocessen te versnellen. In dit licht, beveelt het panel in het bijzonder aan om het
studentvolgsysteem verder te ontwikkelen zodat dit niet langer opleidingsgebonden is maar verbonden kan worden aan
de persoonlijke leerroute van de student. Het panel acht het van belang dat de ontwikkeling van het onderwijs in de
toekomst niet geremd wordt door niet tijdige aanpassing van de technologische systemen.
C.

Oordeel

Het panel is van oordeel dat Christelijke Hogeschool Windesheim 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.
A.

Bevindingen

De kwaliteitszorg binnen Windesheim is op te delen in centrale en decentrale onderdelen. De opleidingen hebben binnen
de domeinen een eigen verantwoordelijkheid voor het evalueren van het onderwijs. Zij zetten evaluatie- en
meetactiviteiten in om te monitoren of ze hun kwaliteitsdoelstellingen voor onderwijs en onderzoek realiseren. Elke
opleiding of elk domein geeft dit op een bij de eigen context passende manier vorm. Het panel stelt vast dat ze bij dit
proces altijd een mix van instrumenten gebruiken en verschillende stakeholders betrekken, waaronder studenten, alumni
en het werkveld. Voorbeelden van evaluaties zijn studenttevredenheidsonderzoeken (vragenlijst, panelgesprekken),
alumnionderzoeken, evaluaties van stage en afstuderen en peer reviews op het afstuderen. Tijdens de gesprekken viel
het panel op dat er binnen de instelling veel geëvalueerd wordt en dat er in toenemende mate gewerkt wordt met
directe feedback tussen de opleiding en stakeholders. Zo organiseren diverse opleidingen bijeenkomsten tussen docenten
en studenten (en soms ook werkveld) (pizza-overleg, soep-overleg, bitterballen-overleg) en is er een opleiding die
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experimenteert met het organiseren van studentenfeedback via vlogs en waarbij docenten hun reactie weer via een vlog
teruggeven aan studenten. Uit de resultaten van de NSE blijkt dat tevredenheid van studenten over kwaliteitszorg
stijgende is en dat die boven het landelijk gemiddelde ligt. Sinds 2012 is de studenttevredenheid zoals die blijkt uit de NSE
gestegen met 13 procentpunten, dat maakt Windesheim tot opvallend hoge stijger als het gaat om
studententevredenheid op de grote hogescholen. Uit een analyse van de visitatierapporten blijkt dat panels als sterke
punten vaak de kwaliteit en bevlogenheid van de onderwijsteams, het transparante toetsbeleid en de tevredenheid van
het werkveld over het niveau van afgestudeerden noemen. Ook prijzen ze de keuzemogelijkheden en ruimte voor
initiatief van de student tijdens de studie. Bijzonder is de verankering van het werkveld in het overleg over de opleidingen
binnen het domein Flevoland.
Rondom de opleidingen zijn verschillende gremia actief op het onderwerp onderwijskwaliteit. In de eerste plaats de
opleidingscommissies die het management gevraagd en ongevraagd advies geven over de kwaliteit van het onderwijs.
Binnen de opleidingen waarin de past performance trails plaatsvonden functioneert een actieve en betrokken
opleidingscommissie. In de tweede plaats heeft elke opleiding een werkveldadviescommissie waar vertegenwoordigers
uit het werkveld met de opleidingen in gesprek gaan over actuele en toekomstgerichte vraagstukken. Het panel hoorde
tijdens de gesprekken met de opleidingen verschillende voorbeelden van onderwerpen die besproken zijn met de
curriculumcommissie.
Afstemming met collega’s uit andere hogescholen vindt formeel plaats in landelijke opleidingsoverleggen en informeel in
intercollegiale contacten. Ten slotte heeft elke opleiding een examencommissie met als taak de kwaliteit van tentamens
en examens en de getuigschriften te borgen.
Windesheim beschikt over een centrale interne auditdienst die midterm reviews, thema-audits en proces-reviews
verricht. In de verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg is Windesheim begonnen met een pilot Hack je les waarbij twee
hackers (medewerkers) een les overnemen en met studenten in de klas in gesprek gaan over de kwaliteit van de
opleiding. Naast de decentrale evaluaties en de audits vindt er op basis van een jaaragenda instellingsbreed onderzoek
plaats door de afdeling ‘Institutional Research’. Op de agenda van 2018 stonden onder andere de perceptie van
studenten en aankomende studenten, monitoring van de strategische koers en onderzoek naar de effecten van
interventies die gericht zijn op de bevordering van de doorstroom tussen mbo en hbo. Andere onderzoeken zijn een
onderzoek naar het studiekeuzeproces onder eerstejaars studenten en het Switch-onderzoek. Uit de gesprekken en de
documentatie blijkt dat een groot deel van de onderzoeken gericht zijn op de implementatie en/of monitoring van de
strategische koers. Externe verantwoording legt Windesheim af door middel van het bestuursverslag en de jaarrekening.
Dit gebeurt conform de regeling ‘jaarverslaggeving onderwijs’. Een externe account controleert de jaarrekening.
Windesheim kent een planning- en control cyclus waarbij de verschillende domeinen en diensten tijdens triaalgesprekken
aan het College van Bestuur rapporteren. Tijdens deze gesprekken worden de 4-, 8- en 12-maandsrapportages
besproken. Hierin komen aan bod de stand van zaken rondom afgesproken acties, onderwerpen op de gebieden
onderwijs en kwaliteit, onderzoek en bedrijfsvoering en ook de voortgang met de implementatie van de strategische
koers, hetgeen een apart agendapunt vormt tijdens deze overleggen. Windesheim past daarnaast risicomanagement toe
en maakt gebruik van een risicomatrix. Deze matrix wordt via een vast format op domeinniveau ingevuld. De matrix
vormt onderdeel van de risicoparagraaf in de triaalrapportage. Naast de triaalgesprekken hebben de domeindirecteuren
regelmatig overleg met de collegeleden in de eerdergenoemde pitstops maar ook bilateraal. Het panel stelt vast dat het
College van Bestuur diep de organisatie in gaat en het overleg met het College van Bestuur niet beperkt blijft tot het
niveau van de domeinen. De beide collegeleden hebben de opleidingen onder zich verdeeld en hebben jaarlijks een
gesprek met elke opleiding. Uit de gesprekken met het College blijkt dat de collegeleden goed op de hoogte zijn van wat
er binnen de opleidingen speelt.
De rapportages en de risicomatrix maken het mogelijk om na te gaan welke acties wanneer zijn genomen, welke keuzes
zijn gemaakt en welke risico’s zijn gesignaleerd. De verslaglegging is uitstekend en getuigt van een zeer gedegen planningen control cyclus. De planning- en control cyclus wordt ondersteund met managementinformatie. Het
managementinformatiesysteem is naar aanleiding van de strategische koers aangepast, er zijn indicatoren aan
toegevoegd op het gebied van studiesucces, eigen leerroute, onderzoek en de onderwijsketen.
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Naast een kwantitatieve benadering leeft binnen Windesheim de wens om het beeld (van de kwaliteit) van het onderwijs
te verrijken met kwalitatieve informatie bestaande uit tekst en beeld. Daarvoor presenteert Windesheim de methode
‘Rijker Verantwoorden’. Het panel heeft tijdens de audittrails een uitgebreide toelichting gekregen op de wijze waarop
Windesheim deze methodiek wil inzetten om rijker te kunnen verantwoorden en vorm te geven aan de lerende
organisatie. De methode is gericht op het in beeld brengen van onderwijsontwikkelingen in het kader van de strategische
koers. Tijdens de audittrail kreeg het panel diverse voorbeelden van ‘Rijker Verantwoorden’, waarbij zowel met digitale
als met fysieke middelen de ontwikkelingen in beeld werden gebracht. Een concreet doel is om een (digitaal)
informatiepunt in te richten dat de kennisuitwisselingen rondom de ontwikkelagenda van de strategische koers faciliteert
en op die manier ook bijdraagt aan de lerende organisatie die Windesheim wil zijn. Windesheim heeft besloten om eerst
te experimenteren met de methodiek ‘Rijker Verantwoorden’. Het experiment zal moeten uitwijzen in hoeverre de
methodiek geschikt is om de voortgang op de onderdelen van de strategische koers te monitoren en in hoeverre de
methodiek kan worden samengevoegd met het bestaande instrumentarium.
Uit de gesprekken met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en ook uit de verslagen van de bijeenkomsten die
de Raad van Toezicht met het College van Bestuur heeft gehad, blijkt dat de Raad van Toezicht nauw betrokken is bij de
totstandkoming van de strategische koers en dat zij goed op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de instelling. De
Raad van Toezicht heeft naast een renumeratiecommissie en een auditcommissie ook een commissie Onderwijs en
Onderzoek waarin twee leden zitting hebben. Tijdens het gesprek met de commissie geven vertegenwoordigers uit deze
commissies blijk van de eerdergenoemde betrokkenheid, en van inzicht in het reilen en zeilen binnen de instelling.
B.

Overwegingen

Het panel is onder de indruk van de staat waarin de monitoring door de instelling op haar processen plaatsvindt. Er is
sprake van een zeer omvangrijke evaluatiecultuur op het niveau van de opleidingen en het panel stelt vast dat er binnen
Windesheim naar studenten wordt geluisterd. De betrokkenheid en toewijding aan onderwijsevaluatie door de
verschillende gremia en betrokkenen is indrukwekkend. Daarnaast is er sprake van een gedegen planning- en control
cyclus met triaalgesprekken waarin duidelijke afspraken worden gemaakt en waarin ook de voortgang op het gebied van
de strategische koers besproken wordt. Ten behoeve van de monitoring van de strategische koers zijn er nieuwe
kwantitatieve indicatoren vastgesteld die onderdeel uitmaken van de planning en control-cyclus. Dat er binnen
Windesheim de wens is om naast cijfers ook op meer kwalitatieve wijze in beeld te brengen hoe het onderwijs zich
ontwikkelt en dat deze wens ook resulteert in de instellingsbrede wens om hier een methodiek voor in te zetten, geeft
volgens het panel blijk van de volwassenheid van de instelling als het gaat om de planning- en control cyclus. Het panel is
onder de indruk van de gekozen methode ‘Rijker Verantwoorden’. Het panel beveelt wel aan om de tijd te nemen om
gedegen onderzoek te doen naar de vraag of Windesheim met de methode ‘Rijker Verantwoorden’ de beoogde
meerwaarde ook daadwerkelijk realiseert, alvorens deze deel te laten uitmaken van de reguliere planning en control
cyclus.
C.

Oordeel

Het panel is van oordeel dat Christelijke Hogeschool Windesheim 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.
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In het kader van deze standaard doet het panel een aantal observaties. Ten eerste stelt het panel vast dat Windesheim de
organisatorische structuur rondom onderwijsontwikkeling heeft aangepast ten behoeve van implementatie van de
strategische koers. Ten tweede stelt het panel vast dat er binnen alle opleidingen gewerkt wordt aan de ontwikkeling van
het onderwijs en dat daarbij alle relevante stakeholders worden betrokken. Ten derde stelt het panel vast dat er rondom
onderwijsontwikkeling met overtuiging van de visie gewerkt wordt en er sprake is van grote betrokkenheid bij de
ontwikkeling van het onderwijs bij alle stakeholders.
Lerende organisatie
Belangrijke instellingsbrede ontwikkelingen worden gedeeld en uitgedacht door de domeindirecties/diensten en van
daaruit geagendeerd in de opleidingsteams. Naast deze verticale dialoog hanteert Windesheim een netwerkbenadering,
waarmee zij ook een horizontale dialoog organiseert. Dit dient twee doelen, namelijk het stimuleren van eigenaarschap
onder docenten en medewerkers en daarmee het stimuleren van bottom-up onderwijsontwikkeling. Een ander doel is
het over domeinen heen werken en wederzijds gebruik maken van expertise en best practices binnen de verschillende
domeinen. Dat gebeurt in verschillende kennisnetwerken en tijdens leerbijeenkomsten. Een voorbeeld van een recent
(2017) tot stand gekomen netwerk waarin onderwijsvernieuwing centraal staat is het DOE-overleg. Het DOE-overleg
bestaat uit vertegenwoordigers van de examencommissies in de domeinen en onderwijsjuristen. Leden van dit netwerk
komen eenmaal per zes weken bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen rondom voor alle examencommissies
relevante vraagstukken. Het College van Bestuur schuift bij een deel van het overleg aan. Onderwerpen die het DOE
bespreekt zijn bijvoorbeeld de uitkomsten van audits en visitaties, casuïstiek rondom examinatoren, consequenties van
BKE-/ SKE-beleid of herziening van regelingen die voor examencommissies relevant zijn (onder andere de OER en de
regels tentaminering). Andere voorbeelden zijn het overleg tussen domeindirecties en domeinmanagementteams en
overleggen tussen opleidingsteams in Zwolle en Flevoland. Het panel heeft naast deze nog vele voorbeelden gezien en
gehoord waarin het domeinoverstijgend uitwisselen van informatie rondom onderwijsvernieuwing centraal stond.
Informatievoorziening
Naast bijeenkomsten zoals studiedagen en andersoortige overleggen waarop innovaties en ontwikkelingen worden
gedeeld, informeert Windesheim haar docenten via Sharenet. Tevens is er een magazine voor docenten en studenten,
waarin de onderwijsvernieuwing binnen Windesheim onder de aandacht wordt gebracht. Externe stakeholders worden
betrokken bij onderwijsvernieuwing door bevragingen, door deelname van Windesheim aan regionale overlegstructuren
en door externe stakeholders uit te nodigen voor de jaaropeningen en nieuwjaarsbijeenkomsten.
In het kader van de methodiek ‘Rijker Verantwoorden’ brengt Windesheim een informatiepunt tot stand waarop rondom
alle punten van de ontwikkelagenda informatie te vinden is over wat het is, wie je erover kunt raadplegen en welke
goede voorbeelden er zijn. Door middel van tekst en (video)beeld informeert Windesheim docenten en belangstellenden
over onderwijsontwikkeling. Het panel kreeg tijdens het bezoek een demonstratie van het project en de eerste
resultaten.
Ontwikkeling
Naast de reguliere gesprekken die het panel tijdens de audit voerde heeft het panel op twee andere momenten tijdens de
eerste bezoekdag van het verkennend bezoek kennis gemaakt met onderwijsontwikkeling binnen Windesheim.
Gesprekspartners presenteerden zich georganiseerd in de domeinen en diensten voorafgaand aan alle gesprekken tijdens
een informele markt. Tijdens de informele gesprekken met afzonderlijke panelleden op deze markt presenteerden de
gesprekspartners onderwijsvernieuwingen waar zij aan werkten of die gerealiseerd waren in het kader van de
strategische koers. Daarnaast kreeg het panel korte presentaties (de in het programma genoemde virtuele tour) van
verschillende ontwikkelingen en vernieuwingen die recent in Windesheim waren opgestart. Deze kennismakingen en
presentaties gaven blijk van de ontwikkelingsgerichtheid binnen Windesheim. Tot slot bevat de zelfevaluatie een
reflectie-hoofdstuk. Uit dat hoofdstuk blijkt dat Windesheim zelf een aantal gebieden ziet waarop verbetering valt te
realiseren, zoals onder andere het vergroten van de betrokkenheid van studenten bij de onderwijsevaluatie door
opleidingscommissies.
A. Overwegingen
Het panel stelt vast dat het onderdeel uit de strategische ambitie ‘we share’ in toenemende mate deel wordt van het
DNA van Windesheim. De sterke nadruk op het delen van onderwijsontwikkeling via netwerken en leerbijeenkomsten
maar ook via video’s en andere media getuigt van de ernst waarmee deze ambitie verwezenlijkt wordt. Het getuigt ook
van de doelbewuste aanpak waarmee het College van Bestuur de nieuwe strategische koers realiseert. Het panel heeft
een organisatie gezien die bij het NOC wat betreft onderwijsontwikkeling decentraal was opgezet en vormgegeven en die
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in de periode van de nieuwe strategische koers groeit naar een delende organisatie waar het subsidiariteitsbeginsel
leidend is.
De toekomstgerichtheid van de organisatie blijkt allereerst uit de oriëntatie in de strategische koers op flexibilisering van
het onderwijs. Wat het panel daarnaast zeer sterk vindt is dat Windesheim ook stappen zet in de wijze waarop zij haar
stakeholders bij ontwikkelingen betrekt. De keuze voor de methodiek ‘Rijker Verantwoorden’ als
verantwoordingsinstrument maar ook als instrument om de onderwijsontwikkeling mee te stimuleren en te faciliteren is
daarvoor exemplarisch. De laagdrempelige wijze waarop studenten betrokken worden bij het mede vormgeven aan de
ontwikkeling van het onderwijs is erg aansprekend en veelbelovend. Daarmee werkt de instelling aan het vergroten van
de betrokkenheid van studenten bij onderwijsevaluatie door de opleidingscommissies.
B.

Oordeel

Het panel is van oordeel dat Christelijke Hogeschool Windesheim voldoet aan standaard 4, Ontwikkeling.

4.5

Eindoordeel
A. Bevindingen
Het panel constateert dat Windesheim een consistente strategische koers en daaraan gekoppelde onderwijsvisie heeft
ontwikkeld. Deze is afgestemd met interne en externe betrokkenen. De visie is uitgewerkt in een gezamenlijk
toekomstbeeld dat consistent vertolkt wordt door studenten, docenten en opleidingsmanagers.
De instelling heeft de wijze van aansturing van de onderwijsontwikkeling binnen de organisatie aangepast en positioneert
opnieuw de lijnorganisatie. Ze flankeert deze met een nadruk op netwerken om daarmee een horizontale dialoog te
faciliteren en te stimuleren. Het panel heeft veel voorbeelden gehoord en gezien van opleidings-en domeinoverstijgende
gesprekken in het licht van de strategische koers. De visie op kwaliteitszorg is gericht op eigenaarschap van de
directbetrokkenen en op dagelijks handelen en is uitgedrukt in heldere principes.
Het panel stelt vast dat de instelling de onderwijsvisie realiseert door middel van een aantal maatregelen die voor de
instelling als geheel gelden en door het stimuleren en opschalen van experimenten die in delen van de organisatie
plaatsvinden. Het toetsbeleid, het professionaliseringsbeleid en de ondersteunende processen voor de realisatie van de
onderwijsvisie zijn adequaat. Wel beveelt het panel aan om aandacht te blijven besteden aan kernprocessen en om het
studentvolgsysteem op termijn aan te passen aan het flexibele onderwijsconcept.
Het panel stelt vast dat er een grote betrokkenheid is bij de kwaliteit van het onderwijs en dat betrokkenen zorgdragen
voor die kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs. De degelijke planning- en control cyclus zorgt voor goed zicht op
de kwaliteit van het onderwijs.
De ontwikkelingsgerichtheid van de instelling blijkt uit de strategische koers en de wijze waarop de instelling die realiseert
en daarnaast ook sterk uit de wijze waarop onderwijsontwikkelingen worden gedeeld in domeinoverstijgende netwerken.
Daarmee is Windesheim een voorbeeld van een lerende organisatie en realiseert de instelling het adagium ‘we share’ uit
de strategische koers. De toevoeging van de methodiek ‘Rijker Verantwoorden’ aan het palet van
monitoringsinstrumenten draagt hier in sterke mate aan bij. Het panel beveelt aan om alvorens dit instrument op te
nemen als vast onderdeel van de planning en control-cyclus, deze eerst te evalueren.
Overwegingen
Het panel stelt vast dat er sprake is van een consistente visie op kwaliteit van onderwijs. De gewijzigde aansturing van
onderwijsontwikkeling en visie op kwaliteitszorg passen bij de strategische koers en de door Windesheim geïdentificeerde
maatschappelijke opgave. Die wordt gedeeld door interne en externe stakeholders.
Windesheim werkt op effectieve wijze middels een ontwikkelingsagenda aan de realisatie van onderwijsvernieuwing en
onderwijskwaliteit. De beleidsinstrumenten en de ondersteunende processen faciliteren en stimuleren de ontwikkeling
van het onderwijs binnen de opleidingen volgens de strategische koers. Het panel beveelt aan om aandacht te blijven
besteden aan kernprocessen en het studentvolgsysteem op termijn aan te passen aan het nieuw vormgegeven onderwijs.
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Het panel is onder de indruk van de betrokkenheid van stakeholders bij het onderwijs en de initiatieven die de instelling
neemt om die betrokkenheid waar nodig te verstevigen. De planning en control-cyclus is gedegen en de
verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voeren hun taken zodanig
uit dat onderwijsontwikkeling gerealiseerd en gemonitord wordt.
Windesheim vertoont een sterke ontwikkelingsgerichtheid. Dat blijkt niet alleen uit de strategische koers en de realisatie
hiervan maar ook uit de aandacht die Windesheim besteedt aan kwaliteitszorg. Het streven om naast kwantitatieve
gegevens ook door middel van kwalitatieve informatie een beeld te kunnen geven van de kwaliteit van het onderwijs en
de ontwikkeling hiervan, geeft blijk van de intrinsieke ontwikkelingsgerichtheid en het vermogen dat Windesheim heeft
om ontwikkeling te faciliteren en te realiseren.
B.

Oordeel

Het panel is van mening dat het eindoordeel van de instellingstoets van Christelijke Hogeschool Windesheim positief is.
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5

Aanbevelingen
Op grond van de bevindingen tijdens de audit beveelt het panel aan Christelijke Hogeschool Windesheim om
onderstaande verbeteringen door te voeren:
•
•
•

Het blijvend aandacht besteden aan kernprocessen en die versneld te ontwikkelen indien snelheid van
realisatie van de strategische koers dit vereist.
Het op termijn aanpassen van het studentvolgsysteem op zodanige wijze dat voortgang van studenten in
hun individuele leerroute gemonitord kan worden;
Het evalueren van de methodiek ‘Rijker Verantwoorden’ alvorens deze op te nemen als onderdeel van de
reguliere planning- en control cyclus.

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

Oordeel

Visie en beleid

Voldoet

Uitvoering

Voldoet

Evaluatie en monitoring

Voldoet

Ontwikkeling

Voldoet

Eindoordeel

Positief
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Bijlage 1: Accreditatieportret
Bijlage 1 Tabel overzicht eindoordelen

Naam instelling
Som van Aantal

Christelijke
Hogeschool
Windesheim

Soort dossier

Eindoordeel en
besluit

Accreditatie NL

Goed

Jaar besluit
2013

2014 2015 2016
3

2017 2018

2019 Eindtotaal

2

6

1

Herstelperiode

2

NB

1

1

Voldoende

3

8

7

11

3

16

3

51

6

12

7

12

3

18

3

61

1

1

Totaal Accreditatie NL
AD NL

Voldoende

Totaal AD NL
Toets Nieuwe
Opleiding NL

Aanvraag
ingetrokken
Positief

2
2

1
1
1

Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL

1

Eindtotaal

7

5
12

1

1
1

2

3

2

1

13

1

15

5

77

6

1

3

3

13

13

6

21

Bijlage 2 Tabel Chronologisch overzicht besluiten

Jaar besluit
Naam opleiding CROHO
2013 B Bedrijfseconomie

Bijzondere
procedures

Totaal

34401 Voldoende

1

B HBO - Rechten

39205 Herstelperiode

1

B Journalistiek

34686 Voldoende

1

B Logistiek en Economie

34436 Voldoende

1

B Opleiding tot Verpleegkundige

34560 Herstelperiode
Aangehouden
45274 beoordeling

1

M Leraar Godsdienst
2014 B Commerciële Economie

22

Accreditatie
ISAT
Eindoordeel en
besluit

1

34402 Voldoende

1

B Financial Services Management

34414 Voldoende

1

B HBO - Rechten
B Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in Duits
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in Frans
2014 B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Gezondheidszorg en Welzijn

39205 Voldoende

1

34616 Goed

1

35193 Voldoende

1

35196 Voldoende

1

35388 Voldoende

1

B Opleiding tot Verpleegkundige

34560 Voldoende

1

B Opleiding voor Logopedie

34578 Voldoende

1

B Windesheim Honours College

30017 Goed

1
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M Learning & Innovation
M Leraar Godsdienst
2015 Ad Bouwkunde

1
1

80034 Voldoende

1

B Mobiliteit

34371 Voldoende

1

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs

34808 Voldoende

1

35025 Voldoende

1

B Sport en Bewegen

34040 Voldoende

1

B Toegepaste Gerontologie

30109 Voldoende

1

M Leraar Godsdienst
2016 B International Business and Languages
B B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Aardrijkskunde
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Algemene Economie
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Bedrijfseconomie
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Biologie
Jaar besluit
Naam opleiding CROHO
2016 B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in Engels
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Geschiedenis
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Natuurkunde
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Nederlands
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Scheikunde
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Wiskunde
B Pedagogisch Management
Kinderopvang
2017 B Engineering

45274 Voldoende

1

34407 Voldoende

1

35201 Voldoende

1

35202 Voldoende

1

34401 Voldoende

1

B leraar

1ste

graads L.O;

B Logistics Engineering
B Psychomotorische Therapie en
Bewegingsagogie
2018 Ad ICT-Beheer

23

44136 Goed
Aangehouden
45274 beoordeling

35301 Goed
ISAT
Eindoordeel en
besluit

Bijzondere
procedures

1
Totaal

35195 Voldoende

1

35197 Voldoende

1

35261 Voldoende

1

35198 Voldoende

1

35199 Voldoende

1

35221 Voldoende

1

30012 Voldoende

1

30107 Voldoende

1

34390 Voldoende

1

34585 Voldoende

1

80071 Voldoende

1

Ad Software Development

80130 Voldoende

1

B Bedrijfskunde MER

34139 Voldoende

1

B Civiele Techniek

34279 Voldoende

1

B Communicatie

34405 Goed

1
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B Godsdienst-pastoraal Werk

35146 Voldoende

1

B HBO-ICT

30020 Voldoende

1

B Journalistiek

34686 Voldoende

1

B Logistiek en Economie
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in
Godsdienst
B Opleiding tot leraar voortgezet
onderwijs van de tweede graad in het
Technisch Beroepsonderwijs

34436 Voldoende

1

35441 Voldoende

1

35210 Voldoende

1

B Social Work

34116 Voldoende

1

B Werktuigbouwkunde

34280 Voldoende

1

M Educational Needs

44103 Voldoende

1

M Leraar Godsdienst

45274 Voldoende

1

M Polymer Engineering (joint degree)

70178 Voldoende

1

B Industrieel Product Ontwerpen

34389 Goed

1

Jaar besluit

Naam opleiding
2018 Ad Onderwijsondersteuner Technisch
Beroepsonderwijs
2019 B Bouwkunde

Eindtotaal

ISAT

Eindoordeel en
besluit

Bijzondere
procedures

Totaal

80098 Voldoende

1

34263 Voldoende

1

B Human Resource Management

34609 Voldoende

1

B Ruimtelijke Ontwikkeling

30038 Voldoende

1
61

Toets nieuwe opleiding
Jaar besluit

ISAT

Naam opleiding CROHO
2013 M Polymer Engineering (joint degree)
2015 Ad Officemanagement
Ad Ondernemen
Ad Sociaal Werk in de Zorg

M Expertdocent Beroepsonderwijs
M Physical Education and Sport
Pedagogy

2016 Ad Software Development
2017 Ad Commerciële Economie

M Master Leadership in Education
M Master Leadership in Transition

2018 Ad Finance
Ad Pedagogisch Educatief
Medewerker

Aanvraag ingetrokken
2019 Ad Industriële Automatisering en
Robotica

24

Eindoordeel en
besluit

Bijzondere
procedures

70178 Positief
80007 Positief

1
1

80080 Positief
80120 Positief

1
1

Aanvraag
ingetrokken

70187 Positief
70185
Positief
80130 Positief
80103 Positief
70200 Positief
70197 Positief
80143 Positief
80081

80157

Totaal

1
1
1
AD

1

AD

1
1
1

AD

1

Positief
Aanvraag
ingetrokken

AD

1

Positief

AD

Instellingstoets Kwaliteitszorg Christelijke Hogeschool Windesheim  24 februari 2020
NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit

1
1

Eindtotaal
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15

Bijlage 2: Samenstelling van het panel
Voorzitter
Drs. W.M.E. Teune-Kasbergen,
Panelleden
Lic. Mia Sas,
Drs. F.C.H. Vriens,
Drs. Corstiaan Bruinsma,
Tim van Oort (student-lid)
Secretaris
Jetse Siebenga
Procescoördinator
Lieve Desplenter, procescöordinator NVAO

Alle panelleden hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en ondertekend.
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Bijlage 3: Programma’s van de locatiebezoeken
Verkennend bezoek, donderdag 31 oktober 2019
08.20 – 08.30
08.30 – 11.15
11.15 -12.15

12.15 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 -14.00

14.15 -15.15

15.15 – 15.30
15.30 – 16.30

16.45 – 17.30

27

Welkom en ontvangst op Windesheim
Voorbereidend paneloverleg (besloten)
Kennismaking met gesprekspartners op de markt
(door middel van stands en vertegenwoordigers van
de domeinen en diensten)
Gesprek met instellingsbestuur (CvB)
Paneloverleg (besloten)
Rondleiding door Windesheim door
verhalenvertellers:
Docent en supervisor Social Work en
projectleider crossover Social Work en
Rechten
Docent Werktuigbouwkunde en
onderzoeker lectoraat kunststoftechnologie
Derdejaars student Logistics Engineering
(flexstuderen)
Tweedejaars student HBO-ICT (onder de
regeling studeren met een functiebeperking)
Opleidingsmanager HRM en Ad
Officemanagement
Adviseur en teamleider
studiesuccescentrum
Lector Kunststoftechnologie
Docent HBO-Rechten en projectleider
crossover Social Work en Rechten
Opleidingsmanager Lerarenopleiding
Basisonderwijs en Teacherscollege
Opleidingscoördinator associate degree
Ondernemen
Gesprek over standaard 1: visie en beleid
MT-lid domein Business, Media en Recht
Hogeschoolhoofddocent curriculum
Lerarenopleidingen AVO
Directeur domein Bewegen en Educatie
MT-lid domein Flevoland
Docent Engineering & Design
Docent-lid CMR
Adviseur kwaliteit
Lector Onderwijsinnovatie en ICT
- paneloverleg (besloten)
Gesprek over standaard 2: uitvoering
Studentendecaan en portefeuillehouder
studeren met een functiebeperking
Voorzitter van de examencommissie voor
deeltijdopleidingen binnen domein
Gezondheid en Welzijn
Manager van Engineering & Design
Opleidingsmanager International Business
Docent en coördinator 1ste jaar opleiding
Toegepaste Gerontologie
Manager HR
Directeur domein Flevoland
Programmaleider kernprocessen
Gesprek met de Raad van Toezicht
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Verkennend bezoek, vrijdag 1 november 2019
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00

11.00 – 11.15
11.15 – 12.15

12.30 -13.15

13.15 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 -16.00
16.00 -16.30
16.30 – 17.00
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Paneloverleg (besloten)
Gesprek over standaard 3: evaluatie en monitoring
Adviseur kwaliteitszorg domein Business,
Media en Recht
Docent Beeldend Onderwijs (pabo)
Docent en opleidingsmanager ICT
Directeur domein Business, Media en Recht
Opleidingsmanager Bedrijfskunde
Adviseur kwaliteit
Opleidingscoördinator Bedrijfskunde
Flevoland
Manager Administraties en Control
Paneloverleg (besloten)
Gesprek over standaard 4: ontwikkeling
Manager team Beleid & Kwaliteit
Hogeschoolhoofddocent, manager Social
Work Flevoland
Directeur dienst Bedrijfsvoering
Opleidingsmanager Journalistiek
Docent CALO, teamleider
Psychomotorische Therapie en voorzitter
Deelraad, domein Bewegen en Educatie
Adviseur onderwijsinnovatie domein
Techniek
Directeur domein Gezondheid en Welzijn
Opleidingsmanager lerarenopleiding
basisonderwijs en Teacherscollege
Lunch met studenten
4e-jaars student ICT, lid CMR en voorzitter
opleidingscommissie
3e-jaars student Verpleegkunde, voorzitter
Studentenadviesraad
4e-jaars student Commerciële Economie
Flevoland, lid Deelraad
3e-jaars student Werktuigbouwkunde,
voorzitter opleidingscommissie Engineering
& Design
2e-jaars student Social Work,
studentassessor domein Gezondheid en
Welzijn
2e-jaars student Ad Officemanagement
Flevoland
2e-jaars student Bedrijfskunde
4e-jaars student HBO-Rechten, lid
opleidingscommissie
2e-jaars student LVO 2e graad Biologie, lid
Deelraad domein Bewegen en Educatie
2e-jaaars student Lerarenopleiding
Technisch Beroepsonderwijs
Paneloverleg (besloten)
Vrije ruimte voor extra gesprek
Gesproken met CvB
Paneloverleg (besloten)
Terugkoppeling verkennend bezoek en afstemming
verdiepend bezoek in klein comité
Paneloverleg (besloten)
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Verdiepend bezoek, woensdag 27 november 2019
Verticale trails: opleiding Sportkunde Zwolle (ochtend) en opleiding Bedrijfskunde Flevoland (middag)
08.45 – 09.00
Aankomst panel
09.00 – 10.00
Voorbereidend paneloverleg (besloten)
10.00 -10.30
Gesprek met management
Directeur CALO
Opleidingsmanager Sportkunde
Directeur domein Bewegen en Educatie
10.30 -10.45
Paneloverleg (besloten)
10.45 – 11.30
Gesprek met docenten en werkveld
Docent, lid van kernteam en
jaarlaagcoördinator
Sportparkmanager
Eventmanager
Hogeschoolhoofddocent
Docent, afstudeercoördinator en lid
kernteam
Docent en leerteamcoach
Docent
Programmamanager sportservice Overijssel
Docent, manager onderzoeks- en
innovatieprojecten
11.30 – 11.45
Paneloverleg (besloten)
11.45 – 12.30
Gesprek met studenten
2e Jaars student Sportkunde
4e jaars student Sportkunde
2e jaars student Sportkunde
3e jaars student Sportkunde
4e jaars student Sportkunde
12.30 – 12.45
Paneloverleg (besloten)
12.45 -13.15
Gesprek met examencommissie
Voorzitter toetscommissie
Lid examencommissie
Lid examencommissie
Voorzitter examencommissie
13.15 -14.30
Lunch tijdens paneloverleg (besloten)
14.30 – 15.00
Gesprek met management
Hogeschoolhoofddocent
MT-lid domein Flevoland
Directeur domein Flevoland
Docent en opleidingscoördinator
Bedrijfskunde
15.00 -15.15
Paneloverleg (besloten)
15.15– 16.00
Gesprek met docenten
Docent Bedrijfskunde, studentbegeleiding,
stagecoördinator,
Docent Bedrijfskunde
Docent Bedrijfskunde,
afstudeercoördinator, lid
curriculumcommissie
Docent Bedrijfskunde en onderzoeker
Docent en opleidingscoördinator
Bedrijfskunde
16.00 -16.15
Telefonisch gesprek met werkveld
16.15 – 17.00
Gesprek met studenten
4e jaars student Bedrijfskunde
3e jaars student Bedrijfskunde
1e jaars student Bedrijfskunde
3e jaars student Bedrijfskunde
3e jaars student Bedrijfskunde
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17.00 -17.15
17.15 – 17.45

17.45 -18.30

4e jaars student Bedrijfskunde
4e jaars student Bedrijfskunde
Paneloverleg (besloten)
Gesprek met examencommissie
Lid examencommissie
Voorzitter toetscommissie
Voorzitter examencommissie
Paneloverleg (besloten)

Verdiepend bezoek, donderdag 28 november 2019
Horizontale trails: ‘Rijker Verantwoorden’ en studentbegeleiding, - betrokkenheid en -communicatie
09.30 – 10.25

10.15 – 11.00

11.00 -11.15
11.15 – 12.00

12.00 -12. 30
12.30 -13.15

30

Gesprek over Rijker Verantwoorden
Programmaleider ambitie 1
Senior-beleidsmedewerker Institutional
Research
Directeur dienst Strategie en Support
Beleidsmedewerker Institutional Research
Directeur domein Techniek en
kenniscentrum Technologie
Adviseur kwaliteit
Programmaleider ambitie 3: verbeteren
doorstroom
Manager Administratie en Control
Gesprek met studenten
2e jaars student CALO
2e jaars student Electrotechniek
2e jaars student Pedagogische Management
Kind en Educatie
2e jaars student Technische Bedrijfskunde
(deeltijd)
4e jaars student Bouwkunde (duaal)
4e jaars student Human Resource
Management
3e jaars student Global Project and Change
Management
4e jaars student Civiele Techniek
2e jaars student Ad Finance
2e jaars student Lerarenopleiding
Aardrijkskunde
3e jaars student HBO-Verpleegkunde
Paneloverleg (besloten)
Gesprek met managers/leidinggevenden
Adviseur interne communicatie
Opleidingscoördinator Ad Finance en Ad
Officemanagement
Opleidingsmanager Verpleegkunde
Adviseur interne communicatie
Opleidingsmanager HBO-Rechten
Senior beleidsadviseur
Teamvoorzitter deeltijd HBO-ICT
Teamleider en docent lerarenopleidingen
AVO
Paneloverleg tijdens lunch (besloten)
Gesprek met studentbegeleiders
Docent en studentbegeleider Commerciële
Economie
Moduulverantwoordelijke Commerciële
Economie
Studentendecaan
Coördinerend schoolopleider
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-

13.15 -16.00
16.00 -16.30
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Docent Pabo, leerwerkbegeleider
Docent Industrieel Ontwerpen
Docent Social Work
Switchcoördinator domein Gezondheid en
Welzijn
Paneloverleg (besloten)
Terugkoppeling ITK in klein comité
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Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten
Van tevoren zijn aan het panel ter beschikking gesteld:
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Instellingsplan 2013-2017
Scenarioplanning Windesheim naar 2025
NVAO-Besluit ITK
Onderwijsconcept Windesheim
European Standard and Guidelines 2015
Rapportage toekomstverkenning regionale bevolkings- en arbeidsmarktontwikkelingen
De kracht van Oost 2016
Bestuurs- en beheersreglement Windesheim 2017
Strategische Koers 2017-2022
Voorstel Voorbereiding ITK
Overzicht Activiteiten Strategische Koers
CMR Verkiezingsreglement
Medezeggenschapsreglement (2018)
Presentatie onderzoek persona’s
Regeling Faciliteiten Medezeggenschap
Tekst Toekomstbeeld
Verbeteren en Verantwoorden
Onderwijsverhaal Windesheim
Werken aan kwaliteit van onderwijs
Plan van Aanpak invoering NOC
Brancheprotocol kwaliteitszorg
Subsidieaanvraag CHW Flexibel HO volwassenen
Handreiking leerplan NOC
Plan van aanpak invoering NOC
Geleerde lessen NOC I en II
Keuzedeel Voorbereiding hbo
Projectplan Instroom & Aansluiting
Brochure Studentlab
Experiment Flexstuderen
Honours Onderwijs op Windesheim
Activiteitenplan Stroomopwaarts
Keuzedeel voorbereiding hbo docentenhandleiding en studentenhandleiding
Regionaal ambitieplan Oost-Nederland
Regionaal ambitieplan Flevoland
Voorstel innovatiegelden ‘ Bij de Les’
Onderzoeksrapport Flexstuderen
Honoursonderwijs Windesheim
Magazine Impuls
Groeiscenario Ad
Windesheim Menukaart Internationalisering
Keuzedeel voorbereiding hbo WF – docentenhandleiding
Manual WISE 2018-2019
Visie portfolio Windesheim
Adviesrapport Switch CHW
CMR-rapportage opbrengsten experimenten
Memo van hbo naar wo
Flyer HP Social Innovation
Flyer HP Sustainable Innovation
Flyer HP Technology en Society
Resultaten Flexstuderen cohort 2018
Besluit 2019-009 Instellingsdeel OER
Actieplan Flot ondertekend
SmF-rapportages
Beleidsdocument en uitvoeringsreglement SmF
Voorstel student social worker
Jaarrapportage CHOI SmF
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Studentbegeleiding Next Step
Projectplan implementatie digitale toegankelijkheid
Beleidsdocument en uitvoeringsreglement topsport
Uitvoeringsreglement topondernemersregeling
Toetsbeleid instellingsdeel
Besluit toetsen en beoordelen
Personeelsevaluatiebeleid
Reactie CvB op WBO
Opzet leergang Onderwijskundig Leiderschap
Besluit professionaliseringsplan
Uitvoeringsregeling DI
Werkdrukbeleid op Windesheim
Vrijstellingsregeling medewerkers
Roadmap duurzaamheid
Uitvoeringsafspraken RIE
Campusplanontwikkeling Windesheim Zwolle
Memo toekomstbeeld kernprocessen
Detailoverzicht Windesheim Onderzoek Kalender
Memo Windesheim Onderzoek Kalender
Financieel beleid
Begrotingen 2014 t/m 2019
Jaarverantwoordingen 2013 t/m 2018
Kadernota 2015 t/m 2020
Agenda’s en rapportages triaalgesprekken 2017, 2018 en 2019
Memo rode draden thema-audit OC
Rapport leerplannen tranche 1
Rapportage NOC voor Raad van Toezicht
Statuut Interne Audit
Memo analyse midterm ITK
Risicomatrix
Advies DT opbrengst eenjarige experimenten
Handreiking interne audits
Format risicoparagraaf
Sjabloon risicomatrix
Benoeming basisfacilitering EC en TC
Startnotitie samenwerking Flevoland-Zwolle
Instellingsdeel groeidocument flex dt
Afspraken veranderaanpak SK
Strategische personeelsplannen
Toetsdocumenten opleidingen (1 per domein)

De volgende documenten lagen, aanvullend aan het van tevoren opgestuurde materiaal, ter inzage.
•
poster tweede tranche NOC
•
A4 spin flexibiliteit in leerplanscans NOC
•
foto’s studiedagen NOC
•
rapportage feedback tranche 1+2 leerplannen
•
hogeschoolkrant strategische koers
•
poster strategische koers
•
logboek interne communicatie met bijbehorende nieuwsberichten 2017 t/m 2018
•
Win’ augustus, september en oktober 2019
•
kwantitatief jaaroverzicht 2018
•
kwartetspel visie op onderwijs
•
poster ontwikkelagenda
•
memo opbrengst bijeenkomst multidisciplinair werken
•
startnotitie werken met leeruitkomsten binnen Windesheim
•
placemat leeruitkomsten Windesheim
•
presentatie leeruitkomsten pitstop HW
•
presentaties twee pitstops BSA
•
documenten rondom Switch (o.a. startthermometer, besluit diversiteit, flyer en stroomdiagram)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

flyers en documenten studentbegeleiding
projectplan cross over HBO-Rechten en Social Work
posters kwaliteitszorg (van controle en verantwoording naar vertrouwen en verantwoordelijkheid)
2 voorbeelden factsheets NSE
samenvatting uitkomsten Elsevier
samenvatting Keuzegids editie 2020 + Keuzegidsen 2019 en 2020
rapportage HBO Monitor 2019
handboek kwaliteitszorg BMR
kwaliteitsborging BMR
Business Case Windesheim Flevoland 2.0
persberichten Windesheim Beste 2016, 2017 en 2018
poster vijf principes van kwaliteit
presentatie kwaliteit G&W
videokwaliteit Logopedie 2018-2019
prototype en tests kwaliteitskaarten Techniek

Voor de audittrails zijn de volgende documenten geleverd:
Sportkunde
•
Landelijk opleidingsprofiel Sportkunde
•
Werkveldverkenning Sportkunde
•
Plan van aanpak borging eindniveau
•
Opleidingsvisie sport en beweegpraktijk
•
Uitgangspunten curriculumvernieuwing
•
Sportkunde curriculumrenovatie
•
Opdracht curriculumherziening
•
OER Sportkunde 2019-2020
•
Leer- en toetsplan 2019-2020
•
Instellingsdeel OER
•
Reglement examencommissie calo
•
Leerroute Sportkunde voltijd
•
Handleiding afstuderen 2019-2020
•
Memo afronden VAS-SB1 2019-2020
•
Jaarverslag examencommissie calo
•
Notulen opleidingscommissie 2018 en 2019
•
Verslagen veldadviescommissie 2018
•
Rapportage evaluatie eerste semester
•
Presentatie voorlichting
•
KPI Dashboard Sportkunde
•
Verslag teamdagen
•
Verslag teammiddag
•
Terugkoppeling midterm
•
Teamplan + leeswijzer
•
NSE 2016, 2017 en 2018
Bedrijfskunde
•
Leeswijzer documenten
•
Samenvatting Elsevier 2019
•
Samenvatting Keuzegids 2019
•
Besluit NVAO accreditatie 2018
•
Kwantitatieve gegevens
•
Landelijk opleidingsprofiel Bedrijfskunde
•
Competentie- en leeruitkomstenmatrix 2019-2020
•
Evaluatie 2.2. 2019
•
Examinatorenlijst
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyer M7
Jaarverslag examencommissie
Lesmateriaal onderzoeksvaardigheden voor docenten
Menukaart samenwerken Zwolle-Almere
Opdracht ontwikkelen modulen
Opleidingsdeel OER 2019-2020
Programma Dag der Bedrijfskunde
Verbeterformulier module-evaluaties
Windesheim I Bedrijfskunde 2
Notulen werkveldadviescommissie 2017, 2018 en 2019
NSE 2013 t/m 2018
KPI Dashboard Bedrijfskunde

Rijker Verantwoorden
•
Presentatie
•
Tekst bij presentatie
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen
Ba
CvB
EC
EFQM
EVC
hbo
Ma
MR
MT
NSE
NVAO
OER
P&O
PDCA
SLB
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bachelor
College van Bestuur
European credit point
European Foundation for Quality Management
elders verworven competentie
hoger beroepsonderwijs
master
medezeggenschapsraad
managementteam
nationale studentenenquête
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
onderwijs- en examenregeling
team Personeel en Organisatie binnen de dienst
Strategie & Support
Plan, Do, Check, Act
studieloopbaanbegeleiding
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