
Besluit verlenging erkenning ITK 

Datum Bijlage Dossiernummer 
7 juli 2022 1 AV-1113 

Gegevens 
Instelling HAS Hogeschool 
Locatie  ‘s-Hertogenbosch
Datum aanvraag 21 december 2021 

Beoordelingskader 
Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, januari 2019 (Stcrt. 2019, nr. 3198). 

Bevindingen 
De NVAO heeft op 24 april 2020 besloten tot verlenging van de erkenning Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) 
onder voorwaarden van HAS Hogeschool. De voorwaarden waren verbonden aan standaard 2.  

Voorwaarde 1 
• ontwikkelen van een breed gedragen en toekomstgericht personeelsbeleid, waaronder een strategisch

personeelsplan en professionaliseringsplan, ondersteunend aan de ingezette strategische vernieuwing
van het onderwijs en de organisatie;

Voorwaarde 2 
• een eerste blijk van de implementatie hiervan, met een opzet van evaluatie en sturing (PDCA), voor de

eerste jaren. 

De NVAO heeft een panel ingesteld voor de beoordeling van de door haar gestelde voorwaarden. De 
NVAO heeft op 1 juni 2022 een rapport ontvangen voor de beoordeling van de gestelde voorwaarden. 
De instelling heeft aangetoond dat zij binnen de gestelde herstelperiode de nodige verbeteringen heeft  
doorgevoerd en het panel is thans van mening dat de erkenning ITK onvoorwaardelijk kan worden  
verlengd.  

Op grond van artikel 5.28, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het bevoegd gezag van de  
Instelling in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen tot 
besluit van 29 juni 2022 naar voren te brengen. Bij e-mail van 29 juni 2022 heeft de instelling ingestemd met het 
voornemen tot besluit. 

De NVAO stelt vast dat het visitatierapport zorgvuldig tot stand gekomen is, deugdelijk  
gemotiveerd en navolgbaar is. De NVAO baseert dan ook haar besluit op dit rapport. De NVAO 
beoordeelt de kwaliteitszorg van HAS Hogeschool als positief. 

Besluit 
Op grond van artikel 5.26, eerste lid, van de WHW besluit de NVAO thans onvoorwaardelijk de 
erkenning ITK van HAS Hogeschool te verlengen.  

Het besluit is van kracht tot en met: 3 juli 2026 
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Den Haag, 7 juli 2022 

Namens het bestuur van de NVAO, 

Sander P. van den Eijnden 
Voorzitter NVAO 

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

Bijlage 1: Visitatierapport (online gepubliceerd samen met het definitieve besluit) 


