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1 Samenvattend advies 

HAS Hogeschool ontving in april 2020 het oordeel 'positief onder voorwaarden’ voor de Instellingstoets 
Kwaliteitszorg. In het accreditatiebesluit formuleerde de NVAO twee voorwaarden:  

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;  

2. Een eerste blijk van de implementatie hiervan, met een opzet van evaluatie en sturing (PDCA), 
voor de eerste jaren.   

 
Ten aanzien van de eerste voorwaarde stelt het panel vast dat de HAS in oktober 2021 nieuw 
personeelsbeleid heeft vastgesteld. Daarin identificeert de hogeschool drie thema’s die logisch uit de 
onderwijsvisie volgen. Dit zijn: (1) betrokkenheid, (2) basis op orde, (3) leren en ontwikkelen. Langs de 
lijnen van deze thema’s werkt de HAS aan verdere P&O instrumenten. In de afgelopen twee jaar hebben 
acties op het vlak van het thema ‘basis op orde’ begrijpelijkerwijs prioriteit gekregen. Bevordering van 
de hygiëne in de personeelsadministratie en de ontwikkeling van een nieuw functiehuis ziet de 
hogeschool als randvoorwaarden voor een toekomstbestendige verdere uitwerking van het 
personeelsbeleid, onder meer in een centrale strategische personeelsplanning en een herziene 
gesprekkencyclus. In afwachting van dergelijke centrale instrumenten hebben de decentrale clusters 
niet stilgezeten. Tot tevredenheid van het panel zijn directeuren en kernteams, hoewel op verschillende 
wijze, voortvarend aan de slag gegaan met de strategische invulling van het personeelsbeleid op 
clusterniveau. Uit de gesprekken bleek bovendien dat ontwikkelingen op het vlak van personeelsbeleid 
draagvlak genieten binnen de volle breedte van de organisatie. Het CvB heeft de diverse stakeholders 
op verschillende momenten betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe personeelsbeleid. Daarbij viel 
het panel in het bijzonder de goede samenwerking tussen CvB en Hogeschoolraad op. 
 
Met betrekking tot voorwaarde 2 constateert het panel dat de HAS een globale tijdslijn en road map 
heeft uitgestippeld voor de implementatie van het personeelsbeleid en de daarvan afgeleide 
instrumenten. De in de gesprekken genoemde termijn van 5-7 jaar vindt het panel realistisch. De 
geschetste aanpak houdt rekening met bestaande verschillen binnen de organisatie en geeft ruimte aan 
uiteenlopende implementatiesnelheden op clusterniveau. Afgebakende projecten gaan volgens 
betrokkenen hand in hand met een groter, gezamenlijk veranderproces. Wat het panel betreft is dit een 
passende benadering. De HAS stuurt de implementatie en realisatie van het personeelsbeleid via de 
vernieuwde Planning & Control cyclus (P&C cyclus). De opeenvolgende stappen uit de PDCA-cyclus 
(plan, do, check, act) zijn hierin overtuigend ingebed. Het CvB zet op centraal niveau grote lijnen uit die 
op decentraal niveau tot de gevraagde acties leiden. Met behulp van een planningsgesprek, 
implementatiegesprek en realisatiegesprek monitort het CvB de uitkomsten en zorgt het ervoor dat 
verantwoording wordt afgelegd.  
 
Samenvattend stelt het panel vast dat de HAS de eigen onderwijsvisie in de afgelopen twee jaar heeft 
vertaald naar een toekomstgericht personeelsbeleid dat breed draagvlak geniet binnen de organisatie. 
Het panel heeft er vertrouwen in dat geplande acties rondom personeelsbeleid in de komende jaren 
daadwerkelijk tot resultaat zullen leiden. Wel beveelt het panel de HAS aan om naast de doelen ook de 
processen en acties, stap voor stap uit te schrijven voor de volledige periode van 5-7 jaar. Dit met het 
oog op het bewaken van de continuïteit en het bevorderen van de transparantie. 
 
Het panel stelt vast de HAS voldoet aan de voorwaarden die de NVAO in haar besluit van 24 april 2020 
heeft gesteld ten aanzien van de Instellingtoets Kwaliteitszorg. Daarmee voldoet de HAS aan standaard 
2 van de Instellingstoets Kwaliteitszorg en adviseert het panel de NVAO toekenning van een 
onvoorwaardelijke Erkenning ITK aan de instelling.  
 
Den Haag, 1 juni 2022 
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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. 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: 
• Els Verhoef (voorzitter), zelfstandig adviseur in het hoger onderwijs en tot medio 2018 interim-lid 

van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen; 
• Ab Groen (lid), bestuurder Stichting GOO Onderwijs/GOO Opvang BV, toezichthouder Cambium 

College en BrabantWonen, en commissielid van de CDHO;  
• Caroline van Brakel (lid), is wethouder in de gemeente Nuenen, daarvoor was zij lid 

van de Provinciale Staten Noord-Brabant; 
• Ronald van den Bos (lid), is Managing Director Education and Study Programmes bij 

het Leiden University Medical Center; 
• Sophie de Jong (student-lid), is studente Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht in Utrecht 
 
Het panel werd ondersteund door: 
• Floor Meijer, secretaris 
• Thomas de Bruijn, procescoördinator NVAO 
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2.3 Inrichting van de instellingstoets 

2.3.1 Voorbereiding en bezoek 

Het panel heeft zijn werkzaamheden uitgevoerd in het voorjaar van 2022. Deze richtten zich op een 
beoordeling van de voorwaarden die in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg zijn 
geformuleerd in het Besluit verlening erkenning ITK onder voorwaarden (d.d. 24 april 2020).  

De NVAO formuleerde twee voorwaarden:  

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.   

Het panel heeft ten behoeve van de beoordeling van de voorwaarden van de HAS het 
zelfevaluatierapport ‘In Verbinding Vooruit’ met een aantal onderliggende stukken ontvangen. Bijlage 2 
van dit adviesrapport bevat een overzicht van de bestudeerde documenten. De panelleden hebben 
vervolgens schriftelijk per voorwaarde discussiepunten en vragen geïdentificeerd die zij tijdens het 
online bezoek aan de orde gesteld wilden zien. De secretaris maakte daarvan een overzicht. Tijdens het 
vooroverleg op 8 maart 2022 besprak het panel de discussiepunten en vragen. Op 9 maart 2022 vond 
het online locatiebezoek plaats. Het programma van het online locatiebezoek is opgenomen in bijlage 1.  

2.3.2 Totstandkoming van het rapport  
De secretaris heeft op basis van de bestudeerde documenten, de gevoerde gesprekken en de voorlopige 
conclusies tijdens het afsluitend beraad een eerste conceptversie van het rapport opgesteld. De 
panelleden hebben deze versie bestudeerd en van commentaar voorzien. Hierna heeft de secretaris de 
rapportage aangepast en heeft de panelvoorzitter de voorlopige versie van het adviesrapport 
vastgesteld.  

De HAS heeft op 10 mei 2022 de conceptversie van het adviesrapport ontvangen, met het verzoek om 
eventuele feitelijke onjuistheden schriftelijk aan het panel door te geven. Nadat de hoor-
wederhoorprocedure op deze wijze doorlopen was, heeft de secretaris de laatste wijzigingen in het 
rapport doorgevoerd. Op 1 juni 2022 stelde de panelvoorzitter de definitieve versie vast, waarna het 
panel het adviesrapport aanbood aan het bestuur van de NVAO.  

2.4 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de HAS Hogeschool plus een aantal kengetallen. 
Vervolgens geeft het panel in hoofdstuk 4 haar oordeel over de kwaliteitszorg van de instelling per 
voorwaarde, zoals omschreven in het Adviesrapport HAS Hogeschool uit 2020. Per voorwaarde komen 
de bevindingen en overwegingen van het panel aan bod.  
 
Het rapport bevat verder drie bijlagen met: (1) het programma van het locatiebezoek, (2) een overzicht 
van de bestudeerde documenten en (3) een lijst met afkortingen. 
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3 Profiel van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 
Instelling HAS Hogeschool 
Locaties s’-Hertogenbosch, Venlo 
Status van de instelling bekostigd 
 

3.2 Profiel van de instelling 

De geschiedenis van HAS Hogeschool (verderop: ‘de HAS’) gaat terug tot 1947-1948, toen de 
koepelorganisatie Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond (KNBTB) in Roermond een 
landbouwschool en in ‘s-Hertogenbosch een zuivelschool oprichtte. De HAS ontstond in 1962 in ‘s-
Hertogenbosch uit een fusie van beide scholen, aangevuld met een tuinbouwschool. In de 
daaropvolgende decennia heeft de HAS haar opleidingsaanbod geleidelijk verbreed en uitgebreid. De 
huidige HAS biedt tien hbo-bacheloropleidingen aan in de domeinen agro, food en leefomgeving. 
Daarnaast zet de HAS in company-opleidingen en cursussen in de markt. In de afgelopen periode is de 
HAS sterk gegroeid. In 2019 telt de HAS circa 3800 studenten en 480 personeelsleden. In 2013 opende 
de HAS een tweede vestiging in Venlo, met inmiddels drie opleidingen en circa 400 studenten. De HAS is 
zich in deze tijd meer gaan profileren op het vlak van praktijkgericht onderzoek. Ten tijde van de 
beoordeling omvatte de hogeschool vijftien lectoraten. 
 
De HAS stelt zich ten doel om studenten onderwijs van topkwaliteit te bieden en tegelijk als 
trendsettend expertisecentrum vorm en inhoud te geven aan ontwikkelingen in de sector, met als 
overkoepelende missie om ‘de toekomst voor onze mensen en van onze wereld te verbeteren’. Daarbij 
verbindt de HAS zich aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Het 
streven is dat honderd procent van de afstudeerprogramma’s in 2025 via aansluiting bij één of meer 
SDGs bijdraagt aan het realiseren van de missie. In het ‘HAS-concept’ typeert de HAS zichzelf als ‘een 
persoonlijke hogeschool waarin real life innovative solutions worden gerealiseerd door studenten met 
bedrijven en docenten. Maatschappelijke uitdagingen in de sector, en de leerbehoefte van de student in 
relatie tot vraagstukken van het werkveld staan centraal in het onderwijs.’ De ambities voor de huidige 
periode zijn neergelegd in het HAS Strategisch Kader 2019-2022 (2019). 
 
Het college van bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag van de HAS. Het bestaat uit drie leden, elk met 
een eigen portefeuille. De zeven leden van de raad van toezicht (RvT) zien toe op het handelen van het 
college van bestuur. De raad van toezicht is bovendien verantwoordelijk voor het goedkeuren van het 
jaarverslag, de jaarrekening en het strategisch plan van de instelling. De hogeschoolraad (HR), waarin 
zowel studenten als docenten zitting hebben, is het centrale medezeggenschapsorgaan dat opkomt voor 
de belangen van studenten en medewerkers. De HR denkt en beslist mee over beleid en veranderingen 
binnen HAS Hogeschool en is gesprekspartner van het college van bestuur.  
 
Kengetallen 2020-2021 

Studentenaantallen 
(1 oktober 2021) 

Totaal aantal studenten 
Waarvan internationale studenten 

3.623 
131 

Opleidingen Totaal aantal opleidingen 
Waarvan Engelstalige opleidingen 

10 
3 

Verleende diploma’s Bacheloropleidingen 688 
Personeel (31 december 
2021) 

Totaal aantal 
Waarvan aantal lectoren 
Totaal Fte 

545 
15 
410 

Financiën (31 december 
2021) 

Totaal budget (K€) 53.518 (conceptbedrag) 
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4 Beoordeling per voorwaarde 

4.1 Inleiding 

In de Instellingstoets Kwaliteitszorg van 2020 stelde het panel vast dat de HAS in transitie was. De 
hogeschool had kort tevoren een nieuwe onderwijsvisie en strategie vastgesteld. Daarnaast maakte de 
HAS de overstap naar een nieuwe organisatiestructuur opgebouwd uit decentrale clusters. Een centrale 
strategische intentie was om de HAS door te ontwikkelen tot expertisecentrum op het gebied van agro, 
food en leefomgeving. Daartoe nam de hogeschool zich voor om kernactiviteiten op het vlak van 
onderwijs, praktijkgericht onderzoek en kennistransfer in de nieuwe clusters te verbinden.  
 
Het panel sprak zijn waardering uit voor de in gang gezette ontwikkelingen, maar constateerde tegelijk 
dat de hogeschool de nieuwe onderwijsvisie (nog) niet had vertaald naar personeelsbeleid, een 
belangrijk voorwaardelijk aspect van standaard 2 (‘Uitvoering’). Weliswaar was de HAS begonnen met 
een verkenning op het vlak van personeelsbeleid, maar van vastgesteld en geïmplementeerd 
personeelsbeleid was ten tijde van de instellingstoets feitelijk geen sprake. Dit vond het panel niet in lijn 
met de belangrijke beweging die de HAS aan het maken was. Voor realisatie van de ambitieuze 
onderwijsvisie achtte het panel het ontwikkelen van een breed gedragen en toekomstgericht 
personeelsbeleid van groot belang.  
 
Het panel besloot tot het verlenen van erkenning ITK onder voorwaarde van (1) het alsnog ontwikkelen 
van breed gedragen en toekomstgericht beleid en (2) een eerste blijk van implementatie daarvan.  
 

4.2 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. 
 
Ontwikkeling van nieuw beleid 
In de herstelperiode heeft de HAS gewerkt aan het ontwikkelen van personeelsbeleid en daarvan 
afgeleide instrumenten. In eerste instantie liep dit project wat vertraging op door het uitbreken van de 
Covid-19 pandemie. Begrijpelijkerwijs lag de nadruk gedurende een groot deel van 2020 op het 
bevorderen van het welzijn van de medewerker en het faciliteren van thuiswerk. Vanaf de late zomer 
van 2020 startten de voorbereidingen voor een nieuw personeelsbeleid alsnog. De HAS wierf een 
nieuwe manager P&O onder wiens leiding het nieuwe beleid tot stand kwam.  
 
Op 13 september 2021 stelde het CvB het nieuwe strategisch personeelsbeleid ‘In Verbinding Vooruit!’ 
vast. De HAS typeert dit personeelsbeleid als een van de organisatiestrategie en het nieuwe 
besturingsmodel afgeleid raamwerk dat de eigen ambities ‘verbindt en faciliteert’. Op basis hiervan 
kunnen verdere P&O instrumenten worden vormgegeven. Het beleid richt zich op drie thema’s: (1) 
betrokkenheid, (2) de basis op orde, (3) leren en ontwikkelen. Deze thema’s vindt het panel goed 
gekozen. Ze volgen logisch uit de onderwijsvisie en strategie van de HAS. Met de vaststelling van het 
strategisch personeelsbeleid staan er nu duidelijke uitgangspunten voor de realisatie op papier. 
 
Parallel aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid heeft de HAS diverse projecten in gang gezet die 
bijdragen aan het thema ‘de basis op orde’. Deze initiatieven richten zich op de ontwikkeling van een 
nieuw functiehuis, automatisering van de personeelsadministratie en het vernieuwen van reglementen, 
procedures en regelingen. Het panel kan zich vinden in de keuze om activiteiten rondom dit thema te 
prioriteren. In de gesprekken kwam naar voren dat het nieuwe functiehuis een helder startpunt is voor 
andere te ontwikkelen instrumenten. Ook de andere genoemde initiatieven ter verbetering van de 
bedrijfsvoering ten aanzien van personeelsbeleid dragen volgens het panel bij aan het leggen van een 
solide fundament voor verdere strategische uitwerking van het personeelsbeleid.  
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Wendbare organisatie 
Het toekomstgerichte karakter van het personeelsbeleid kreeg in de gesprekken veel nadruk. De HAS wil 
een wendbare organisatie zijn die inspeelt op (en actief vormgeeft aan) snelle ontwikkelingen binnen 
het Groene Domein, en weerbaar is voor externe bedreigingen zoals de krimp van studentenaantallen 
en krapte op de arbeidsmarkt in het hoger onderwijs. In de onderwijsvisie zet de HAS dan ook sterk in 
op ‘flexibel en adaptief’ onderwijs. De uitdagingen waarvoor de sector en de maatschappij zich geplaatst 
zien, vragen volgens de HAS om co-creatie van nieuwe kennis. Ter bevordering van innovatie moet die 
kennis vervolgens snel zijn weg vinden naar het curriculum en het werkveld. In het kader van een leven 
lang leren wil de HAS studenten aansporen om regie te nemen over het eigen leerproces en zich ook na 
het afstuderen te blijven ontwikkelen. Om de HAS overtuigend te kunnen neerzetten als 
expertisecentrum, stuurt het CvB bovendien op de integratie van de ‘kernactiviteiten’ onderwijs, 
onderzoek en kennistransfer.  
 
In de gesprekken legden vertegenwoordigers van de HAS een overtuigende link tussen de onderwijsvisie 
en het nieuwe personeelsbeleid. CvB-leden en clusterdirecteuren benoemden dat de nadruk op flexibel 
en adaptief onderwijs vraagt om een andere vormgeving van de docentrol: docenten houden zich in het 
nieuwe model niet langer bezig met klassieke kennisoverdracht, maar stellen zich op als faciliterend 
coach. Hun taken liggen bovendien niet meer alleen op het vlak van onderwijs, maar omvatten ook 
onderzoek en kennistransfer. De gesprekken benadrukten dat de HAS zich terdege realiseert dat deze 
nieuwe verwachtingen om een strategische beschouwing van het huidige personeelsbestand vragen. 
Aanwezige kennis en competenties dienen te worden geïnventariseerd en afgezet tegen de gewenste 
kennis en competenties. Het nieuwe personeelsbeleid en functiehuis sorteren daarom voor op het 
ontwikkelen van een nieuw instrumentarium voor werving en selectie, bevordering van functiemobiliteit 
en professionalisering van staf. Alles overziend concludeert het panel dat de HAS strategisch 
personeelsbeleid als noodzakelijke voorwaarde hanteert voor het bereiken van de eigen 
toekomstgerichte visie en doelen. 
 
Draagvlak 
Bij het ontwikkelen van het nieuwe personeelsbeleid heeft de HAS de diverse stakeholders op 
verschillende momenten betrokken. De kaders van het beleid kwamen in breed overleg tussen CvB, 
clusterdirecteuren en managers tot stand. Na het gereedkomen van het conceptbeleid zijn diverse 
bijeenkomsten georganiseerd waarin medewerkers van de HAS hun inbreng en mening konden geven. 
De centrale medezeggenschap (Hogeschoolraad, HR) kreeg op eigen verzoek instemmingsrecht en 
stemde op 7 oktober 2021 met het strategisch personeelsbeleid in. Het panel signaleert met 
tevredenheid dat de HAS inmiddels een behoorlijke stap vooruit heeft gezet in de samenwerking van HR 
en CvB. Deze wordt mooi zichtbaar rondom het dossier personeelsbeleid. De HR heeft een eigen P&O 
commissie ingericht en de CvB portefeuillehouder en de manager P&O schuiven meerdere keren per 
jaar bij de Hogeschoolraad aan om een toelichting te geven op de ontwikkelingen.  
 
Op basis van de gesprekken concludeert het panel dat de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van 
personeelsbeleid leven binnen de organisatie. Zo spreken docenten in de personeelskamer geregeld 
over het functiehuis dat in ontwikkeling is. Naar inschatting van clusterdirecteuren zijn zij in overgrote 
meerderheid bereid en bezig om de draai te maken naar de nieuwe docentrol die uit de onderwijsvisie 
volgt. Vertegenwoordigers van de Hogeschoolraad schetsen het beeld dat medewerkers bovendien 
sterk de noodzaak erkennen om een aantal zaken in de bedrijfsvoering ten aanzien van 
personeelsbeleid op orde te brengen. Zij zien dat daaraan hard wordt gewerkt en begrijpen dat 
significante veranderingen tijd kosten. Dat neemt echter niet weg dat er ook sprake is van frustratie 
over de nu nog suboptimale infrastructuur, zeker in een periode waarin Covid-19 en de hoge werkdruk 
ook hun tol eisen. Naar indruk van het panel gaat de HAS op constructieve wijze met deze begrijpelijke 
sentimenten om.  
 
Het panel benoemt hier ook de positieve rol van clusterdirecteuren die samen optrekken, voeling 
hebben met wat er leeft in hun cluster en pragmatisch aan de slag zijn gegaan met aanpassingen. De 
daarvoor benodigde ruimte is ontstaan met de invoering van het nieuwe besturingsmodel. In dit model 
kiest de HAS er bewust voor om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen. 
Clusterdirecties en afdelingsmanagers krijgen binnen HAS-brede kaders ‘betekenisvolle 
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handelingsruimte’ om eigen keuzes te maken, ook op het vlak van personeel en financiën. Het beleggen 
van eigenaarschap lager in de organisatie lijkt in de praktijk goed te werken. In de gesprekken 
presenteerden clusterdirecteuren en docenten die zitting hebben in nieuwe kernteams op clusterniveau 
evidentie voor intensieve horizontale en verticale overlegstructuren, binnen clusters en over clusters 
heen. Het panel concludeert met voldoening dat men elkaar binnen de HAS nog steeds goed weet te 
vinden, maar inmiddels via formelere structuren dan eerder het geval was.  
 
Strategisch personeelsplan en professionaliseringsplan 
In de gestelde voorwaarde vroeg het panel om een concrete uitwerking van het personeelsbeleid in 
stukken die ondersteunend zijn aan de ingezette strategische vernieuwing. Als geëigende voorbeelden 
noemde het panel een strategisch personeelsplan en professionaliseringsplan. Mede door de bijzondere 
omstandigheden van de afgelopen jaren zitten dergelijke stukken op centraal niveau nog in de 
planningsfase: de start van een programma gericht op strategische  
personeelsplanning is voorzien voor 2023-2024. De HAS heeft zoals gezegd prioriteit gelegd bij het op 
orde krijgen van de basis, al zijn er ook acties ingezet langs de lijnen van de twee andere onderscheiden 
P&O thema’s ‘betrokkenheid’ en ‘leren en ontwikkelen’.  
 
De gesprekken lieten zien dat decentrale clusters de ontwikkelingen op centraal niveau (deels) niet 
hebben afgewacht, maar nu al actie ondernemen. Tot tevredenheid van het panel zijn diverse clusters in 
de afgelopen twee jaar voortvarend aan de slag gegaan met de uitwerking van het HAS-brede 
personeelsbeleid, in de vorm van decentrale gap analyses, vlootschouwen en formatieplannen. Uit de 
gesprekken bleek duidelijk dat clusterdirecteuren actief nadenken over bekwaamheden die binnen de 
staf nodig zijn en het opvullen van geconstateerde gaten door werving en professionalisering. 
Anticiperend op het nieuwe functiehuis en in afwachting van een HAS-breed format voor de 
jaargesprekkencyclus hebben diverse clusters alvast zelf de benodigde aanpassingen gedaan aan het 
bestaande format. Deze initiatieven geven het panel vertrouwen dat de gehele HAS binnen de daarvoor 
uitgetrokken termijn inderdaad zal beschikken over een strategisch instrumentarium op het vlak van 
personeelsbeleid.  
 
Conclusie 
Het panel oordeelt op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen dat de HAS Hogeschool 
voldoet aan voorwaarde 1. 
 

4.3 Voorwaarde 2 

een eerste blijk van de implementatie hiervan, met een opzet van evaluatie en sturing (PDCA), voor de 
eerste jaren. 
 
Implementatie 
In de documentatie en gesprekken wierp de HAS licht op de stand van zaken in de realisatie van het 
ontwikkelde personeelsbeleid. Voor elk van de drie genoemde P&O thema’s zijn acties onderscheiden 
en in gang gezet. Voor het thema ‘betrokkenheid’ gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van de 
onboarding van medewerkers en aanvulling van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Op 
het vlak van ‘leren en ontwikkelen’ wordt gewerkt aan doorontwikkeling van de jaargesprekkencyclus, 
beleid rondom functiemobiliteit en vernieuwing van de HAS Leeromgeving waarbinnen 
professionalisering van medewerkers plaatsvindt. Een inmiddels lopend HAS-breed leiderschapstraject 
valt ook onder dit thema. Al genoemde acties op het vlak van ‘basis op orde’ zijn het ontwerpen van een 
nieuw functiehuis, inrichting van een nieuw personeelsinformatiesysteem en de vernieuwing van 
beleidsdocumenten en procedures gerelateerd aan werkstromen.  
 
Het panel stelt vast dat implementatie voor sommige activiteiten inmiddels in zicht is, maar voor andere 
wat verder in de toekomst ligt. De HAS heeft in de gesprekken voorzien in een globale tijdslijn en road 
map. Het jaarplan P&O voor 2022 bevat een ruwe planning voor de verschillende activiteiten, lopend tot 
en met 2024. Het gehele vernieuwingsproces loopt naar het panel begreep echter nog langer door. Uit 
de gesprekken bleek dat de HAS zichzelf hiervoor een termijn van 5-7 jaar heeft gesteld. Wat het panel 
betreft getuigt deze tijdslijn van realisme.  
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De in de gesprekken geschetste aanpak voor de implementatie laat zich volgens het panel als ‘organisch’ 
omschrijven. De aanpak houdt rekening met bestaande verschillen binnen de organisatie en geeft 
ruimte aan uiteenlopende implementatiesnelheden op clusterniveau. Betrokkenen beschreven treffend 
dat afgebakende projectplannen alleen niet genoeg zijn om tot resultaten te komen; er moet 
tegelijkertijd sprake zijn van een gezamenlijk veranderproces gericht op cultuur en waarden. Het CvB 
benoemde bovendien dat men bewust is weggebleven van een sterk gestructureerde en 
gereglementeerde ‘blauwe’ exercitie. Rekening houdend met de organisatiecultuur van de HAS heeft 
het panel begrip voor deze keuzes. Wel raadt het panel aan om de gepresenteerde ‘processlang’ nader 
uit te werken en verder door te trekken in de tijd. Het past goed bij het op orde brengen van de basis 
om processen en voorgenomen stappen grondiger schriftelijk te documenteren. Dit werkt bij eventuele 
personele wisselingen en wijzigingen van de bestuurlijke focus continuïteit in de hand en verhoogt de 
transparantie naar alle betrokken partijen. Waar nodig kunnen processen en acties uiteraard tussentijds 
gewijzigd worden.  
 
P&C cyclus 
Tijdens de ITK constateerde het panel dat de HAS de PDCA-cyclus niet altijd rondmaakte. De hogeschool 
ontplooide veel nieuwe initiatieven, maar deze kwamen niet altijd voorbij de plannings- en 
uitvoeringsfase. Een belangrijk voorbeeld daarvan is dat eerdere voornemens op het vlak van 
personeelsbeleid nooit volledig geïmplementeerd en geëvalueerd werden, waardoor er op het moment 
van de ITK feitelijk geen staand personeelsbeleid was. In de geformuleerde voorwaarden vroeg het 
panel daarom expliciet om een opzet van de evaluatie en sturing (PDCA) van het nieuwe 
personeelsbeleid. 
 
Uit de documentatie blijkt dat de HAS de Planning & Control cyclus (P&C cyclus) sinds de ITK heeft 
doorontwikkeld. Vanaf september 2020 start de P&C cyclus met een jaarlijkse kaderbrief van het CvB 
die leidend is voor het beleid in alle lagen van de organisatie. Op basis van de kaderbrief maken 
directeuren, managers en projectleiders van grote strategische projecten een jaarplan dat zij op drie 
verschillende momenten in de cyclus met het CvB bespreken: tijdens een prospectief planningsgesprek, 
een tussentijds implementatiegesprek en een retrospectief realisatiegesprek. De stappen uit de PDCA-
cyclus (plan, do, check, act) zijn in deze opeenvolgende gesprekken ingebed. Het CvB monitort de 
voortgang op de uitvoering zowel via kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren en waar nodig vindt 
bijstelling plaats. De output uit het realisatiegesprek vormt de input voor de kaderbrief van de volgende 
cyclus. Eén totale cyclus (24 maanden) vindt plaats in drie kalenderjaren. Het panel oordeelt positief 
over de vernieuwde vormgeving van de P&C cyclus en de daarin ingebedde PDCA-cyclus. Het signaleert 
hierin een wenselijke vorm van dualisme, waarin het CvB op centraal niveau grote lijnen uitzet die op 
decentraal niveau tot de gevraagde acties leiden. Het CvB monitort de uitkomsten en zorgt dat 
verantwoording wordt afgelegd.   
 
Uit de gesprekken bleek dat betrokkenen op centraal en decentraal niveau op grond van eerste 
ervaringen tevreden zijn over het functioneren van dit systeem. Zij bevestigden dat P&O thema’s een 
expliciet onderwerp zijn in de kaderbrief, en daarmee in de P&C cyclus. Een inmiddels via de kaderbrief 
geagendeerd thema is het tegengaan van werkdruk. Het CvB heeft op dit vlak concrete acties van de 
clusters gevraagd en dit leidde op decentraal niveau tot vijfstappenplannen om de werkdruk te 
verlagen. De gesprekken belichtten ook dat sturing niet beperkt blijft tot harde bedrijfsmatige doelen, 
maar ook soft control van zachtere waarden (houding en gedrag, van elkaar leren, samenwerking door 
de organisatie heen) omvat. Het panel kan zich vinden in deze benadering. Alles afwegend heeft het 
panel op grond van de nieuwe systematiek en de eerste ervaringen met de uitvoering daarvan 
vertrouwen dat geplande acties rondom personeelsbeleid in de komende jaren daadwerkelijk tot 
resultaat zullen leiden.  
 
Conclusie 
Het panel oordeelt op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen dat de HAS Hogeschool 
voldoet aan voorwaarde 2. 
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4.4 Aanbeveling 

Documenteren van processen en acties – Besteedt extra zorg aan de continuering van voorgenomen 
stappen. Schrijf naast de doelen ook de daarbij behorende processen en acties stap voor stap uit, zodat 
monitoring van behaalde tussentijdse resultaten mogelijk is. Dit past bij het op orde brengen van de 
basis en draagt bij aan de transparantie en het draagvlak van maatregelen binnen de organisatie.  
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5 Overzicht van het advies 

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

Voorwaarde Oordeel 
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; 

Voldoet 

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

Voldoet 

 
Het panel stelt vast dat HAS Hogeschool aan de twee gestelde voorwaarden heeft voldaan en 
daarmee op standaard 2 van de Instellingstoets Kwaliteitszorg het oordeel ‘voldoet’ krijgt. Het 
panel adviseert de NVAO de Erkenning ITK onvoorwaardelijk toe te kennen aan de HAS 
Hogeschool. 
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Bijlage 1: Programma van het (online) locatiebezoek 

10 maart 2022 
Tijd  Onderdeel  Wie?  
9.00 -9.45  Gesprek 1  

Strategie  
- Vertegenwoordiging CvB 
- Vertegenwoordiging clusterdirecteuren 
- Manager P&O 

9.45-10.00  Pauze  
10.00-10.45  Gesprek 2:  

Ontwikkeling & 
implementatie 
personeelsbeleid  
  

- Vertegenwoordiging CvB 
- Vertegenwoordiging clusterdirecteuren 
- Manager P&O 
- Vertegenwoordiging adviseurs P&O 
- Business controller 

10.45-11.15  Pauze  
11.15- 12.00  Gesprek 3: Personeelsbeleid 

in relatie tot ons onderwijs 
(draagvlak)  
   

- Vertegenwoordiging clusterdirecteuren 
- Vertegenwoordiging 

docenten/kernteamleden 
- Vertegenwoordiging HR 
- Programmamanager onderwijs  

12.00-14.00  Lunch & paneloverleg  
 

14.00-15.00  
  

Terugkoppeling bevindingen 
panel & afsluiting ITK  

 

  
  
  



 

 
 

17 Instellingstoets Kwaliteitszorg HAS Hogeschool □ 1.juni 2022 

NVAO □ Nederland □ Vertrouwen in kwaliteit 
 

Bijlage 2: Overzicht van de bestudeerde documenten 

 
Van te voren zijn aan het panel ter beschikking gesteld: 
 

- Aanbiedingsbrief ITK – Voorwaardentoets HAS Hogeschool (22 december 2021) 
- Strategisch personeelsbeleid definitief 
- Bestuurs- en Beheersreglement HAS Hogeschool (19 oktober 2021) 
- Whiteboardanimatie HAS Hogeschool P&O 
- Jaarplan 

o Memo P&C cyclus HAS Hogeschool 
o Realisatieverslag – Kort jaarverslag P&O 2020 
o Jaarplan P&O 2021 
o Implementatieverslag Jaarplan P&O 2021 (juni 2021) 
o Jaarplan P&O 2022 

- Proces personeelsbeleid 
o Heidag strategisch personeelsbeleid (augustus 2020) 
o Heidag strategisch personeelsbeleid (februari 2021) 
o Presentatie van strategisch personeelsbeleid aan HR (11 mei 2021) 
o Nieuwsupdate over personeelsbeleid (intranet, 13 juli 2021) 
o Notulen HR over strategisch personeelsbeleid (25 maart 2021 – 7 oktober 2021) 
o Instemmingsaanvraag HR strategisch personeelsbeleid (september 2021) 

- Sociale binding medewerkers (april 2020) 
- Enquete werken op afstand medewerkers (mei 2020) 
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Bijlage 3: Lijst met afkortingen 

CvB College van Bestuur 
hbo hoger beroepsonderwijs 
HR Hogeschoolraad 
ITK instellingstoets kwaliteitszorg 
NVAO Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie 
P&C cyclus Planning & Control cyclus 
P&O Personeel en Organisatie 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
 
 



 

 
 

 
 
 
  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het 
oog op de beoordeling van de voorwaarden die bij de Instellingstoets 
kwaliteitszorg aan de HAS Hogeschool zijn gesteld. 
 
Aanvraagnummer: AV-1113 
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1 juni 2022 
Samenstelling: NVAO NEDERLAND 
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