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 Samenvattend advies 

NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan uit een fusie van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. 
Het doel van de fusie was het realiseren van de hoogst mogelijke kwaliteit in onderwijs, onderzoek en 
voorzieningen voor studenten, de beroepspraktijk en de maatschappelijk omgeving. Door deze recente 
fusie verkeert de hogeschool in een complex transitieproces. De invoering van het onderwijsconcept 
Design Based Education (DBE) werkt daarbij als inhoudelijke motor en daar is breed draagvlak voor. De 
opleidingen werken met ondersteuning van de diensten aan goed onderwijs, waarbij het belang van de 
studenten als leidraad dient. In 2024 zullen alle opleidingen met DBE werken. DBE wordt gekenmerkt 
door de aandacht voor Design Thinking, internationale en interculturele competenties, multidisciplinaire 
samenwerking, persoonlijk leiderschap en duurzaam onderwijs. Concreet houdt DBE in dat studenten 
meerdere dagdelen in kleine groepen samen met onderzoekers intensief samenwerken in ateliers aan 
real-life vraagstukken. In jaar 3 en 4 van de bachelor of in de master is er een sterkere binding met 
onderzoek, opleidingsoverstijgende samenwerking en een meer duurzame verbinding met het 
werkveld. Door de invoeringfase van DBE zijn die aspecten nu nog niet zo goed zichtbaar. In DBE 
formuleren de studenten hun persoonlijke leerdoelen, ontwikkelen ze hun interculturele en 
internationale competenties en hun persoonlijk leiderschap. De hogeschool streeft naar zoveel mogelijk 
onderwijs op maat, ook voor werkenden en studenten met een functiebeperking, wat past bij DBE. Het 
panel heeft waardering voor de duidelijke onderwijsvisie gebaseerd op DBE die consistent in het 
onderwijs wordt uitgewerkt en die is opgesteld met betrokkenheid van stakeholders uit het regionale 
werkveld. Internationalisering is een tweede profielkenmerk van de hogeschool, passend bij het streven 
om wereldwijze studenten op te leiden. Internationalisering is een integraal onderdeel van het 
onderwijsconcept DBE. Het panel merkt op dat het derde profielkenmerk, namelijk zwaartepunten voor 
onderzoek, tot nu toe relatief minder aandacht heeft gekregen. Hier wil de hogeschool de komende 
jaren verder aan werken. Samenvattend stelt het panel vast dat NHL Stenden Hogeschool een duidelijke 
visie op onderwijs heeft opgesteld, gericht op hoge kwaliteit en met het belang van de studenten voor 
ogen. De beleidsontwikkeling is nog niet op alle terreinen even ver, maar het panel is van oordeel dat er 
sinds de fusie in 2018 al veel is gebeurd, en dat de hogeschool zich voldoende bewust is van wat er nog 
moet gebeuren. NHL Stenden Hogeschool voldoet aan standaard 1. 
 
Het panel stelt vast dat de hogeschool met grote betrokkenheid van studenten en medewerkers 
uitvoering geeft aan het geformuleerde onderwijsbeleid. Opleidingen worden bij de invoering van het 
nieuwe onderwijsbeleid ondersteund door medewerkers van de diensten die als STER-team (Support 
Team Education and Research) aan een academie zijn verbonden. Zij adviseren de opleidingsteams en 
hebben tegelijkertijd een signalerende rol: ze bewaken de ontwerpkaders die het college van bestuur 
heeft vastgesteld. Dit systeem werkt goed. Het CvB beschikt over een eigen STER-team in de vorm van 
de dienstendirecteuren. Deze constructie bevordert de integrale beleidsvorming en -uitvoering van 
onderwijs en onderzoek en sluitende PDCA-cycli op de diverse niveaus binnen de organisatie. Docenten 
kunnen een beroep doen op het brede professionaliseringsaanbod van My Academy. Het panel 
waardeert dat kwaliteit bij de uitvoering van het beleid voorop staat. NHL Stenden Hogeschool voldoet 
aan standaard 2. 
 
Het panel is van oordeel dat de kwaliteitszorgsystematiek adequaat verankerd is op de diverse niveaus 
van de organisatie en dat er daadwerkelijk sprake is van een gesloten PDCA-cyclus in en tussen alle 
lagen. Signalen uit midterm reviews en visitaties worden benut om tot verbeteringen in het onderwijs te 
komen. Meetinstrumenten en evaluatie zijn op dit moment nog vooral kwalitatief van aard. Om meer 
systematische monitoring en sturing op basis van kwantitatieve gegevens mogelijk te maken is recent 
een nieuw managementinformatiesysteem Qlikview in gebruik genomen, dat inzicht biedt in 
geaggregeerde studentgegevens. Het panel meent dat op dit vlak nog een flinke investering nodig is, 
maar is van oordeel dat de hogeschool met de juiste ontwikkeling bezig is en zich bewust is van de 
stappen die nog verder gezet kunnen worden. NHL Stenden Hogeschool voldoet aan standaard 3. 
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Als fusiehogeschool is NHL Stenden Hogeschool de eerstkomende jaren nog volop bezig met de verdere 
ontwikkeling van de organisatie. Ze gebruikt daarbij de inhoudelijke profielkenmerken als ‘drivers’. Naar 
aanleiding van een stand-van-zakenonderzoek begin 2019 heeft een interim-bestuurder de opdracht 
gekregen om de administratieve en organisatorische processen beter te organiseren (‘Basis verder op 
orde, Ambities waarmaken’), zodat deze het primaire proces beter ondersteunen. Omdat het primaire 
proces plaatsvindt in academies, hebben de academiedirecteuren als collectief de opdracht en 
verantwoordelijkheid gekregen helder te maken wat ze nodig hebben en hoe ze dat ‘geleverd’ willen 
krijgen. Dat laat naar het oordeel van het panel goed zien dat de instelling tijdig signalen opmerkt, werkt 
aan verbetering en in control is. Binnen academies leren opleidingen van elkaar en wisselen ze good 
practices uit. Dit zou ook tussen academies versterkt kunnen worden. Daarnaast meent het panel dat 
het organiseren van meer interne tegenspraak de kwaliteitscultuur kan versterken. NHL Stenden 
Hogeschool voldoet aan standaard 4. 
 
Het panel beoordeelt alle standaarden van de instellingstoets kwaliteitszorg als voldoende en komt 
daarmee tot een positief overdeel over NHL Stenden Hogeschool. 
 
Het panel, 
 
Den Haag, 10 maart 2020 
 
Namens het panel ter beoordeling van de instelling NHL Stenden Hogeschool 
 
 
 
 
Drs. Fr.C.A. Jaspers  Dr. M.J.H. van der Weiden 
(voorzitter)    (secretaris) 
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 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 onderwijs-
deskundigheid 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: 
• Drs. Frans Jaspers (voorzitter), internist-np, oud-bestuurder UMC Groningen, voormalig 

toezichthouder bij een buitenlandse universiteit, toezichthouder bij meerdere ziekenhuizen en 
voorzitter van enkele (wetenschappelijke) adviesraden; 

• Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij, hoogleraar en directeur onderwijs Universiteit Gent, tevens 
verantwoordelijke voor onderwijs en kwaliteitszorg UGent Campus in Zuid-Korea; 

• Els Verhoef, voormalig bestuurder van de Haagse Hogeschool en bestuurder a.i. bij Fontys 
Hogescholen, zelfstandig (bestuurs)adviseur o.a. bij de Hogeschool van Amsterdam, Open 
Universiteit, Zuyd Hogeschool,  Politie Academie en toezichthouder VO in Amsterdam; 

• Drs. Jan van den Berg, auditor bij Fontys Hogescholen met ruime ervaring in het hoger onderwijs 
(o.a. Universiteit Utrecht) vooral in directiefuncties en als toezichthouder (o.a. Summa College 
Eindhoven), voormalig Inspecteur primair onderwijs; 

• Kevin Voorn (student-lid), student hbo-bachelor HBO-ICT, major Network & Security Engineering, 
Hanzehogeschool Groningen, met ervaring in centrale en decentrale medezeggenschap. 

 
Ondersteuning: 
• Dr. Marianne van der Weiden, secretaris; 
• Michèle Wera MA, procescoördinator en beleidsmedewerker NVAO. 
 
Mr. Chantal Verwey, beleidsmedewerker NVAO, nam als waarnemer deel aan het verkennende bezoek. 
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In bijlage 2 zijn korte cv’s van de panelleden opgenomen. 

2.3 Inrichting van de instellingstoets 

2.3.1 Voorbereiding en bezoeken 

Het panel heeft het zelfevaluatierapport ontvangen op 16 oktober 2019, tezamen met digitale toegang 
tot de overige documentatie (zie bijlage 4). Op 8 juli 2019 heeft de NVAO bestuurlijk overleg gevoerd en 
het toetsproces doorgesproken met de instelling.  
 
De panelleden hebben zich op het bezoek voorbereid aan de hand van de zelfevaluatie en de 
aanvullende documenten, op basis van de standaarden van het NVAO-beoordelingskader. Hun eerste 
bevindingen zijn voorafgaand aan het bezoek door de secretaris verzameld en rondgestuurd. 
 
Het eerste bezoek was verkennend en vond plaats van dinsdag 26 november tot en met woensdag 27 
november 2019. Het tweede bezoek had een verdiepend karakter en vond plaats van dinsdag 21 januari 
tot en met donderdag 23 januari 2020. 
 
Na het eerste bezoek werd besloten tot de volgende drie trails: 

• Trail 1: Past Performance kwaliteitsborging bij de academies Primair onderwijs, Vo & Mbo en 
Commerce & International Business; 

• Trail 2: Onderzoek naar de hogeschoolbrede implementatie van internationalisering, een van 
de profielkenmerken van de hogeschool;  

• Trail 3: Onderzoek naar de wijze waarop het nieuwe onderwijsconcept Design Based 
Education (DBE) wordt ingevoerd, met als voorbeelden de Academie ICT & Creative 
Technologies en de Thorbecke Academie. 

2.3.2 Audittrails 

Voor de uitvoering van de verplichte trail ‘past performance’ kwaliteitsborging is gekozen voor de 
bacheloropleiding Leraar basisonderwijs (Academie Primair Onderwijs), de masteropleiding Leraar 
Nederlands (Academie Vo & Mbo), de associate degree-opleiding Ondernemerschap en Retail 
Management (Academie Commerce & International Business) en de bacheloropleiding Commerciële 
Economie (Academie Commerce & International Business). Met deze selectie kwamen drie academies 
aan bod die bij het verkennende bezoek nog niet of nauwelijks in de gesprekken vertegenwoordigd 
waren. Het panel koos daarnaast voor verschillende opleidingsniveaus (associate degree, bachelor, 
master).  
 
Het onderzoek richtte zich met name op standaard 3, Evaluatie en monitoring, maar raakte ook aan 
standaard 4, Ontwikkeling. De volgende vragen waren daarbij aan de orde:  

• Hoe werkt het kwaliteitszorgsysteem (met name de PDCA-cyclus) voor het onderwijs in de 
dagelijkse praktijk, hoe zijn de systemen ingericht en welke instrumenten worden ingezet? 

• Hoe is het kwaliteitszorgsysteem ingericht op de verschillende niveaus binnen de academie en 
hoe zijn de verantwoordelijkheden belegd? Wat is daarbij de rol van de opleidingscommissies? 

• Sluiten de PDCA-cycli op verschillende niveaus op elkaar aan? Leidt evaluatie op het niveau 
van de opleiding tot opvolging op hogere organisatieniveaus? 

• Is er een cultuur van gezamenlijk werken aan verbeteren (kwaliteitscultuur)?  
• Welke van de vier geselecteerde opleidingen is of zijn al ‘DBE’-proof? En hoe werkt PDCA-

cyclus in die DBE-omgeving? Zijn er aanpassingen vanwege DBE? Met bijzondere 
belangstelling voor instrumenten voor monitoring. 
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De tweede trail sloot aan bij een van de profielkenmerken van de hogeschool, namelijk 
internationalisering. In deze horizontale trail wilde het panel inzicht krijgen in de wijze waarop alle 
academies dit centrale onderdeel van de onderwijsvisie implementeren en wat de rol is van de diensten. 
Het panel wilde in deze trail inzicht krijgen in  

• het beleid en de streefdoelen;  
• de internationale campussen;  
• partnerships met internationale instellingen voor hoger onderwijs;  
• internationalisation@home;  
• de beschikbare randvoorwaarden; 
• het taalbeleid.   

 
De derde trail sloot eveneens aan bij een van de drie profielkenmerken van de hogeschool, namelijk DBE 
als onderwijsconcept. Voor de uitvoering van deze horizontale trail heeft het panel gesproken met 
vertegenwoordigers uit academies die in het voorgaande (verkennend bezoek inclusief studentenlunch, 
verticale trail) nog niet aan bod waren gekomen: de Academie ICT & Creative Technologies en de 
Thorbecke Academie. In deze horizontale trail wilde het panel inzicht krijgen in hoe opleidingen, die in 
verschillende stadia van de invoering van DBE verkeren, omgaan met: 

• toetsing en de borging van een relevante kennisbasis in DBE; 
• hoe zijn de docenten bekend geraakt met dit nieuwe concept?  
• Docentprofessionalisering:  

 Welke keuzes zijn gemaakt (prioritering, fasering)? 
 Welke faciliteiten zijn beschikbaar? 
 Welke trainingen zijn/worden gegeven? 
 Welk deel van het totale docentencorps is al bereikt/getraind? 
 Hoe monitort u de behoeften en resultaten? 

 
De volledige programma’s van beide bezoeken zijn vermeld in bijlage 3 bij dit rapport.  

2.4 Opbouw van het adviesrapport 

Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over NHL Stenden Hogeschool. 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 audit trails dienen hierbij 
steeds als casuïstische evidentie voor de wijze waarop het kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert 
binnen NHL Stenden Hogeschool. Het gaat daarbij dus niet om een beoordeling van de in de audit trails 
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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 Profiel van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 
Instelling NHL Stenden Hogeschool 
Locaties Leeuwarden, Terschelling, Groningen, Assen, Emmen, Meppel, Zwolle, 

Amsterdam 
Status van de instelling bekostigd 

3.2 Profiel van de instelling 

NHL Stenden Hogeschool profileert zich als een jonge hogeschool met stevige ambities die kan bouwen 
op een rijke historie. NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan uit een fusie van NHL Hogeschool en 
Stenden Hogeschool. Het doel van de fusie was het realiseren van de hoogst mogelijke kwaliteit in 
onderwijs, onderzoek en voorzieningen voor studenten, de beroepspraktijk en de maatschappelijke 
omgeving. Dit is vastgelegd in het Fusiedocument (2017). De ambities uit het fusiedocument zijn 
geconcretiseerd voor de periode 2019-2024 in het Strategisch instellingsplan (2019).  
 
Door de fusie is een grote en brede hogeschool ontstaan met meer dan 100 opleidingen in alle sectoren 
op diverse niveaus (associate degree, bachelor, master) en in diverse vormen (voltijd, deeltijd, duaal). 
NHL Stenden Hogeschool wil door middel van hoogwaardig onderwijs en onderzoek een bijdrage 
leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten en aan de maatschappelijke vooruitgang van de 
regio’s waarin ze actief is. De missie luidt ‘werken aan wereldwijze innovatie’, met als kernwaarden 
verbindend, ondernemend en vindingrijk.  
 
De hogeschool is een publiek gefinancierde instelling, gevestigd in Noord-Nederland (Leeuwarden, 
Terschelling, Groningen, Assen, Emmen, Meppel, Zwolle). Daarnaast heeft de hogeschool vestigingen in 
Amsterdam en in het buitenland: Qatar, Bangkok (Thailand), Bali (Indonesië) en Port Alfred (Zuid-Afrika). 
De locaties verschillen in context, onderwijsaanbod, aantal studenten en identiteit. Op de buitenlandse 
locaties wordt uitsluitend privaat onderwijs verzorgd, veelal met een lokale partner. Deze vestigingen 
maken daarom geen onderdeel uit van de ITK. 
 
De leiding van de hogeschool berust bij het college van bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee 
leden. De organisatie kent een raad van toezicht die het beleid van het college van bestuur monitort, de 
leden van het college van bestuur benoemt en die waar mogelijk en nodig als klankbord fungeert. De 
medezeggenschap bij het besturen van de hogeschool is op het hoogste niveau belegd bij de 
hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR), waarin medewerkers en studenten paritair zijn 
vertegenwoordigd, en op de lagere niveaus bij de deelraden voor de diensten, de verbindingseenheden 
en het expertnet (DMR), de academiemedezegenschapsraden (AMR) en opleidingscommissies, de 
laatste twee eveneens met paritaire vertegenwoordiging vanuit de geledingen. 
 
De hogeschool telt veertien academies, waarin verwante en samenhangende opleidingen, lectoraten, 
kenniscentra/leerbedrijven en uitvoering van contractactiviteiten zijn samengebracht. Het college van 
bestuur wordt ondersteund door een bestuursstaf. De primaire en bestuurlijke processen van de 
hogeschool worden ondersteund door zeven diensten1, drie verbindingseenheden2, een bestuursstaf en 
een expertnet. Zowel het college van bestuur als academies en opleidingen worden ondersteund door 
zogenaamde STER-teams die bestaan uit adviseurs uit de verschillende diensten. STER-teams hebben 
een adviserende en signalerende functie. Alle organisatie-eenheden (academies, diensten, 
verbindingseenheden, bestuursstaf en expertnet) worden aangestuurd door een directeur. Een 

 
1 Onderwijs en Onderzoekskwaliteit, Onderwijslogistiek & Studentondersteuning, HRM, Finance & Control, Marketing 
& Communicatie, Digitale leer-/werkomgeving, Fysieke leer-/werkomgeving. 
2 Internationaal profiel, R&D Onderwijs en Onderzoek, R&D Zwaartepunten en Contractactiviteiten. 
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academiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bekostigde opleidingen op alle 
locaties en legt jaarlijks verantwoording af aan het college van bestuur. Ieder organisatieonderdeel 
heeft een eerste aanspreekpunt binnen het college van bestuur. Verantwoordelijkheden zijn laag in de 
organisatie gelegd, bij (resultaatverantwoordelijke) teams. De teamleider legt verantwoording af aan de 
directeur.   
 
Per 1 oktober 2019 stonden 23.563 studenten ingeschreven: 15.197 bekostigde inschrijvingen en 8.366 
onbekostigde inschrijvingen. Zij volgden onderwijs in 15 associate degree-opleidingen, 76 bachelor en 
20 masteropleidingen. Ongeveer 15 procent van de studentpopulatie bestond uit studenten met een 
andere dan de Nederlandse nationaliteit (meer dan 90 verschillende nationaliteiten). 520 studenten 
studeerden op een International Campus. De hogeschool reikte in 2018 aan 3.003 studenten een 
propedeusegetuigschrift uit. 4.127 studenten ontvingen een associate degree-, bachelor- of 
masterdiploma.  
 
Aan de hogeschool werken wereldwijd 2.151 medewerkers (1.746 fte) (peildatum 31 december 2018). 
Het budget van de hogeschool omvat ruim M€ 220. Het budgetjaar 2018 werd met een positief 
resultaat van M€ 1,5 afgesloten.  
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 Beoordeling  

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.    

4.1.1 Bevindingen 

Algemeen 
Door hoogwaardig onderwijs en onderzoek wil NHL Stenden hogeschool een bijdrage leveren aan de 
persoonlijke ontwikkeling van studenten en aan de maatschappelijke vooruitgang van de regio’s waarin 
de hogeschool actief is. Dit is uitgewerkt in het strategisch instellingsplan 2019-2024 ‘Werken aan 
wereldwijze innovatie’. De hogeschool wil de beoogde kwaliteit in onderwijs, onderzoek en 
voorzieningen realiseren door drie profielkenmerken die met elkaar verbonden zijn: 

1. Design Based Education (DBE) als onderwijsconcept, om, inspelend op de veranderende 
wereld, goede T-shaped professionals op te leiden; 

2. Een internationale multicampus hogeschool met nationale en internationale vestigingen als 
uitnodiging aan studenten om wereldwijs te worden;  

3. Een inhoudelijk profiel rond drie zwaartepunten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries 
en Service Economy. 

 
Strategisch onderwijsbeleid: DBE 
Het onderwijsconcept DBE staat centraal in het strategisch onderwijsbeleid. Het is een doorontwikkeling 
van de bestaande concepten die NHL en Stenden hanteerden vóór de fusie, namelijk 
competentiegericht onderwijs (CGO) gecombineerd met projecten respectievelijk probleemgestuurd 
onderwijs (PGO). DBE zal de komende jaren bij alle opleidingen ingevoerd worden. De eerste 
opleidingen zijn hiermee begonnen in 2018 en de hogeschool heeft zich als doel gesteld dat per 2024 
DBE is geïmplementeerd in alle opleidingen. Vijf samenhangende facetten bepalen wat DBE inhoudt: (1) 
Design Thinking, (2) internationaal en intercultureel, (3) multidisciplinaire samenwerking, (4) persoonlijk 
leiderschap en (5) duurzaam onderwijs.  
 
Concreet betekent DBE dat studenten meerdere dagdelen in kleine groepen intensief samenwerken in 
ateliers aan real-life vraagstukken. Docenten zijn daarbij aanwezig en benaderbaar. Het atelier vormt 
een community of learning. Het werken aan levensechte vraagstukken volgens de fasen van Design 
Thinking versterkt de koppeling met onderzoek. Het college van bestuur heeft ontwerpkaders 
vastgesteld, die de opleidingen houvast geven bij de implementatie van DBE. De kaders vormen de 
inhoudelijke kwaliteitseisen en zijn richtinggevend voor alle opleidingen. Aanvullend zijn er 
handreikingen ontwikkeld, bijvoorbeeld over het formuleren van leeruitkomsten, toetsing, Design 
Thinking en onderzoekend vermogen. Tijdens de twee instellingsbezoeken kon het panel in de 
gesprekken vaststellen dat er bij de verschillende gesprekspartners breed draagvlak bestaat voor de 
invoering van DBE als onderwijsconcept.  
 
Strategisch onderwijsbeleid: onderwijs op maat 
Andere aspecten van het onderwijsbeleid zijn het streven naar toegankelijkheid, inclusiviteit en 
talentontwikkeling. Om meer onderwijs op maat te kunnen geven biedt de hogeschool 
excellentieprogramma’s, topsportregelingen en verkorte routes voor mbo’ers en vwo’ers. Daarnaast 
worden de deeltijd- en duale opleidingen geflexibiliseerd zodat ze aantrekkelijker worden voor 
werkende volwassenen. Er zijn faciliteiten voor studenten met een functiebeperking en in 2018 heeft de 
hogeschool de Intentieverklaring VN-verdrag instellingen hoger onderwijs (inzake de rechten van 
personen met een handicap) ondertekend.   
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Internationalisering 
Internationalisering is een van de facetten van DBE: het ontwikkelen van internationale en interculturele 
competenties draagt bij aan de ontwikkeling van wereldwijze professionals. Internationale ervaringen 
dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten. De vorm van internationalisering kan per 
opleiding variëren, afhankelijk van de beroepscontext, de waarde van het diploma in het buitenland, de 
studentenpopulatie en de beginsituatie van de opleiding vóór de fusie. NHL Stenden Hogeschool heeft 
campussen in binnen- en buitenland, die bijdragen aan de leeromgeving van de studenten, bijvoorbeeld 
met de Grand Tour. Met deze multicampusbenadering streeft de hogeschool ernaar een uitdagende en 
inclusieve leeromgeving te bieden waar ruimte is voor diversiteit, en studenten hun interculturele 
sensitiviteit versterken. Op alle locaties wil de hogeschool aansluiten bij de vraag van de regio. Het 
taalbeleid heeft meertaligheid als uitgangspunt, aansluitend bij de regio en het werkveld van de 
opleiding. Dat kan, naast Nederlands en Engels, ook Duits of Fries zijn. Uit de gesprekken, vooral tijdens 
het verdiepende bezoek, blijkt dat internationalisering als een vanzelfsprekend onderdeel van het beleid 
beschouwd wordt. Zowel docenten als studenten vinden internationale en interculturele ervaringen 
binnen de Grand Tour, Exchange en internationalisation@home een verrijking van het 
onderwijsprogramma. Docenten leggen daarbij sterk de verbinding met DBE en zijn van mening dat de 
combinatie van beide leidt tot de wereldwijze professionals die NHL Stenden Hogeschool wil afleveren. 
 
Zwaartepunten 
De hogeschool heeft drie zwaartepunten gekozen om focus en massa te geven aan het onderzoek: Vital 
Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy. Deze thema’s passen bij de maatschappelijke 
vraagstukken in de regio’s en bouwen voort op de reeds opgebouwde expertise van voorheen NHL en 
Stenden. Onderzoek past bij het DBE-onderwijs omdat studenten samen met docenten en onderzoekers 
leren om real-life vraagstukken uit het werkveld op te lossen, en zo hun onderzoekend vermogen 
ontwikkelen. De zelfevaluatie beschrijft dat de zwaartepunten richting geven aan de ontwikkeling van 
het onderwijsportfolio, vooral van de masteropleidingen. Uit het verkennende gesprek blijkt dat 
opleidingen de zwaartepunten gebruiken om keuzes te maken bij de invulling van modulen en DBE 
(opdrachten) en bij de ontwikkeling van minoren. Lectoraten worden ingesteld of beëindigd om de 
verbinding tussen onderwijs en onderzoek te versterken. Het ontwikkelstadium van de zwaartepunten 
varieert tussen de opleidingen en academies.  
 
Studenten 
Het onderwijsbeleid is studentgericht, zoals blijkt uit het streven naar toegankelijkheid, inclusiviteit en 
talentontwikkeling. Het onderwijsconcept DBE stelt de student centraal: de leervraag van de student, 
gekoppeld aan de vraag uit de praktijk, vormt het vertrekpunt voor leren en samenwerken in kleine 
groepen in ateliers. Studiesucces en studententevredenheid zijn thema’s waarover teams en academies 
periodiek verantwoording afleggen. Het feit dat het college van bestuur een studentadviseur heeft, laat 
zien dat de hogeschool waarde hecht aan de bestuurlijke betrokkenheid van studenten.     
 
Docenten 
Docenten werken in resultaatverantwoordelijke teams van 10-15 medewerkers, geleid door een 
teamleider. Teams van inhoudelijk verwante opleidingen zijn geclusterd in academies. Alle docenten 
dienen te beschikken over een didactische basisbekwaamheid en aanvullend over voldoende Engelse 
taalvaardigheid als het onderwijs (deels) in het Engels verzorgd wordt. Het professionaliseringsaanbod 
voor docenten is gebundeld in My Academy. 
 
Ondersteuning 
Het management van een academie (directeur en teamleiders) wordt vanuit de diverse diensten 
ondersteund door een zogenaamd STER-team (Support Team Education and Research). De kern van het 
STER-team bestaat uit adviseurs van de diensten HRM, Onderwijs- en Onderzoekskwaliteit (O&O), 
Finance & Control (F&C) en Marketing & Communicatie (M&C). Adviseurs uit andere diensten kunnen 
aansluiten als daar behoefte aan is. Het STER-team adviseert bij de ontwikkelingen in de academie, ziet 
erop toe dat die aansluiten bij de ambities en het beleid van de hogeschool, ondersteunt de borging van 
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kwaliteit en signaleert eventuele risico’s. Het STER-team van het college van bestuur bestaat uit de 
directeur Bestuursstaf en de directeuren van de diensten.   

4.1.2 Overwegingen 

Het panel heeft waardering voor de duidelijke onderwijsvisie gebaseerd op DBE die consistent in het 
onderwijs wordt uitgewerkt. Dit onderwijsconcept is opgesteld met betrokkenheid van stakeholders uit 
het regionale werkveld, mede als onderdeel van de fusiebesprekingen. DBE is consistent uitgewerkt en 
wordt breed gedragen, zowel door docenten, studenten als management. Het concept is duidelijk 
student-gecentreerd en doordat studenten in ateliers aan actuele praktijkproblemen werken, kan het 
onderwijs goed inspelen op (veranderingen in) het werkveld. Het panel vraagt zich wel af of er 
voldoende ‘evidence’ is om dit concept dat stamt uit de creatieve en technische opleidingen, toe te 
passen op alle opleidingen. Uit de gesprekken blijkt dat een lectoraat hier onderzoek naar doet (zie 
standaard 4), maar daar zijn niet alle opleidingen even intensief bij betrokken. Uit de documenten kwam 
voor het panel het beeld naar voren dat DBE wordt toegepast als ‘one size fits all’ voor alle opleidingen 
en alle studenten. Uit de gesprekken blijkt dat dit in de realiteit niet zo is en dat opleidingen binnen de 
ontwerpkaders ruimte hebben voor eigen invulling. Dit is naar het oordeel van het panel verstandig, 
omdat het bijdraagt aan het draagvlak en ondoordachte vormen van uitvoering voorkomt. Wel vraagt 
het panel zich af of elke vorm van invulling van het DBE-concept automatisch garanties biedt voor 
kwaliteit. Flankerend onderzoek zou deze vraag kunnen beantwoorden.  
 
Naast DBE trof het panel systematische aandacht aan voor internationalisering en de drie 
zwaartepunten (Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy) als profielkenmerken 
van de hogeschool, zij het minder prominent. Het panel waardeert dat de drie profielkenmerken een 
duidelijke samenhang vertonen. Internationalisering en strategisch onderwijsbeleid (zowel DBE als 
flexibilisering en onderwijs op maat) richten zich duidelijk op de ambitie van de instelling om de ‘hoogst 
mogelijke kwaliteit’ van het onderwijs te realiseren. De beleidsontwikkeling van internationalisering is 
verder gevorderd dan die van de zwaartepunten. Omwille van de transitie is het logisch dat niet alles 
tegelijk kan gebeuren, maar dit had beter in de zelfevaluatie en beleidsdocumenten geduid kunnen 
worden. De impliciete prioriteit is duidelijk, eerst DBE, dan internationalisering, en dan zwaartepunten.  
 
Samenvattend stelt het panel vast dat NHL Stenden Hogeschool een duidelijke visie op onderwijs heeft 
opgesteld, gericht op hoge kwaliteit en met het belang van de studenten voor ogen. De 
beleidsontwikkeling is nog niet op alle terreinen even ver, maar het panel is van oordeel dat er sinds de 
fusie in 2018 al veel is gebeurd, en dat de hogeschool zich voldoende bewust is van wat er nog moet 
gebeuren.  

4.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat NHL Stenden Hogeschool 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.   

4.2.1 Bevindingen 

Algemeen 
NHL Stenden Hogeschool heeft bij de uitvoering van haar beleid te maken met drie parallel lopende 
transitieprocessen: (1) de integratie van de twee hogescholen NHL en Stenden, (2) de innovatie, zoals de 
invoering van resultaatverantwoordelijke teams en DBE, en (3) de transformatie naar een nieuwe 
cultuur die aansluit bij de kernwaarden, met als beeld een ontdekkingstocht en de term Ubuntu (‘ik ben 
omdat wij zijn’). Ter ondersteuning van dit transitieproces heeft de hogeschool tussen 2015 en 2018 
geïnvesteerd in professionalisering van medewerkers om in resultaatverantwoordelijke teams te werken 
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(‘Teams aan zet’), de verbetering van onderwijskwaliteit (invoering DBE, robuuste curricula, flexibel 
onderwijs, verbetering studiesucces, verbindingseenheden Associate degree en Master) en 
ondersteunende activiteiten (opzetten van een Experticecentrum, de versterking van de digitale en 
fysieke infrastructuur, en versterking van kennisvalorisatie).  
 
Acht maanden na de start van het transitieproces, in het late voorjaar van 2019, heeft het college van 
bestuur geïnventariseerd wat de stand van zaken was. Daaruit bleek dat de meeste aandacht was 
uitgegaan naar de inhoudelijke samenwerking, de invoering van DBE, zonder voldoende te letten op de 
eronder liggende organisatorische en administratieve processen. Daardoor ging veel energie verloren 
aan ad hoc oplossingen, bijvoorbeeld om te kunnen blijven garanderen dat alle diploma’s tijdig en 
terecht werden uitgegeven. Om de problemen in samenhang aan te pakken en het ‘Plan van aanpak 
Basis-verder-op-orde’ uit te voeren heeft de raad van toezicht ter versterking van het college van 
bestuur van 1 september 2019 tot 1 juli 2020 een interim-bestuurder aangetrokken. Het accent bij dit 
project (‘Ambities waarmaken’) ligt op de bedrijfsvoering en dienstverlening en de 
organisatieontwikkeling. Om de dienstverlening verder op orde te brengen is expliciet geformuleerd dat 
alle ondersteuning direct of indirect een bijdrage moet leveren aan het primaire proces en dat daarbij 
gestreefd wordt naar meer efficiëntie. Academies zijn er voor het primaire proces en de 
academiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor dat proces. Daarom hebben zij als collectief 
van academiedirecteuren de opdracht en verantwoordelijkheid gekregen helder te maken wat ze voor 
een succesvol primair proces nodig hebben en hoe ze dat ‘geleverd’ willen krijgen, zoals bijvoorbeeld 
wordt uitgewerkt in de themagroep ‘student journey’.  
 
Tijdens het verdiepende bezoek vernam het panel dat dit proces om tot versnelling en meer integraliteit 
te komen van start is gegaan en dat het college van bestuur optimistisch is over de uitkomsten ervan. 
De academiedirecteuren hebben daadwerkelijk het voortouw genomen in de themagroepen, al ziet het 
college van bestuur nog verschillen, bijvoorbeeld in de mate waarin directeuren in staat zijn het 
collectieve belang centraal te stellen. De verbetering van het managementinformatiesysteem (zie 
standaard 3) stelt het college van bestuur beter in staat de voortgang te monitoren en zo nodig bij te 
sturen. Ook heeft het college van bestuur zich voorgenomen meer informeel contact met de 
directeuren te onderhouden.   
 
Strategisch onderwijsbeleid: DBE 
Het doel is dat eind 2024 alle opleidingen DBE herkenbaar en succesvol hebben geïmplementeerd in 
hun onderwijsprogramma. Daarbij hebben ze de ruimte eigen inkleuring aan DBE te geven, mits het als 
concept herkenbaar tot uiting komt in de course documents en de OER. De dienst O&O heeft een 
format course document opgesteld om de doorvertaling gemakkelijker te maken. Academies konden 
voor hun opleidingen kiezen uit een startdatum per september 2018, 2019 of 2020. Deze keuzes zijn 
vastgelegd in een transitieschema. In 2018 zijn 45 opleidingen gestart, in 2019 30 en in 2020 beginnen 
de laatste opleidingen met DBE. De meeste opleidingen kiezen voor een start met DBE in de propedeuse 
en geleidelijke uitfasering van PGO en CGO. Op basis van het transitieschema heeft iedere academie 
ontwikkelgelden ontvangen, die onder andere ingezet worden voor het aanstellen van een ‘Liaison DBE’. 
Deze liaisons functioneren als aanjager binnen de eigen academie en als linking-pin naar liaisons van 
andere academies en de projectleiders DBE op hogeschoolniveau. De projectleiders DBE voeren 
monitorgesprekken om de voortgang en doorvertaling van DBE te volgen.  
 
In het verdiepende bezoek heeft het panel in een trail nader onderzocht wat de stand van zaken is bij de 
invoering van DBE. Uit de gesprekken blijkt dat de academies en teams bij de implementatie van DBE 
zorgvuldig te werk gaan en bewaken dat de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd blijft, zowel in de 
praktische uitvoering als bij het bieden van een goede kennisbasis. Wel viel het op dat er grote 
verschillen zijn in de wijze waarop DBE wordt ingevuld. Bij sommige opleidingen werken studenten drie 
dagen per week in ateliers, deels op school en deels op hun stageplek, aan de hand van eigen leer- en 
ontwikkeldoelen, waarbij de kennisbasis daarop aansluitend wordt aangeboden. Bij deze opleidingen, 
die vooroplopen bij de implementatie van DBE, hebben de colleges een ander, meer vraaggestuurd 
karakter. De leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling staat meer centraal dan voorheen. 
Studenten waarderen de aanpak van leren door doen en de meer intensieve contacten met het 
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werkveld. Bij andere opleidingen is DBE nog niet aan de orde of kiezen de opleidingen een eigen 
invulling, bijvoorbeeld doordat de invoering beperkt is tot een dagdeel per week in een atelier waar 
gastdocenten zijn uitgenodigd, terwijl het overige onderwijs ongewijzigd blijft.  
 
Strategisch onderwijsbeleid: onderwijs op maat 
De zelfevaluatie beschrijft hoe de hogeschool werkt aan meer onderwijs op maat. NHL Stenden 
Hogeschool neemt met 44 opleidingen deel aan de experimenten van het subsidieprogramma Flexibel 
onderwijs om meer flexibel en gepersonaliseerd onderwijs te kunnen bieden aan werkenden. Docenten, 
studiecoaches en assessoren zijn daarvoor aanvullend geschoold. De voorlichting over studeren met een 
functiebeperking is uitgebreid en studenten met een functiebeperking kunnen op basis van een heldere 
procedure voorzieningen aanvragen. Decanen zijn verbonden aan een academie en hebben contacten 
met studiecoaches en de examencommissie om tot maatwerkafspraken te komen. Uit het gesprek met 
de studenten tijdens het verdiepende bezoek blijkt dat deze aanpak in de praktijk goed werkt. Een ander 
voorbeeld van onderwijs op maat is het X-honoursprogramma, een extracurriculair talentprogramma 
waarin studenten in multidisciplinaire studententeams werken aan innovatieve oplossingen voor real-
life vraagstukken. Studenten die hieraan hebben meegedaan, krijgen een certificaat bij hun diploma, 
een aanbevelingsbrief van het college van bestuur en toegang tot hun netwerken. Tijdens de trail DBE is 
gebleken dat dit traject goed past bij DBE en dat de multidisciplinaire aanpak wordt gewaardeerd. De 
gesprekken maakten verder duidelijk dat DBE ook mogelijkheden biedt om rekening te houden met de 
achtergrond van studenten uit mbo en vwo.   
 
Internationalisering 
Internationalisering is een integraal onderdeel van DBE, omdat het ontwikkelen van internationale en 
interculturele competenties een van de facetten van DBE is. Opleidingen bepalen hoe ze 
internationalisering invullen, rekening houdend met de relevantie voor de beroepspraktijk en de 
mogelijkheden van de studenten. De hogeschool heeft in een piramide met acht niveaus zichtbaar 
gemaakt welke vormen van internationalisering mogelijk zijn, oplopend van lichte vormen (‘learning 
environment which prepares for worldwide working’, ‘curriculum with international and intercultural 
aspects’ en ‘internationalisation at home’) naar meer intensieve vormen als English taught minors, de 
Grand Tour en exchange, en als hoogste niveaus een ‘internship or research project abroad’ en een 
’joint or double degree’. De verbindingseenheid internationaal profiel heeft een meetinstrument 
ontwikkeld: Measuring Internationalisation of Education (MIE), dat een beeld geeft van de stand van 
zaken en aanbevelingen doet voor het vervolg. De verbindingseenheid sluit steeds vaker aan bij de 
STER-teams van academies om betere ondersteuning te kunnen bieden. 
 
Internationalisering was een van de trails tijdens het verdiepende bezoek. Uit de gesprekken blijkt dat 
de meeste opleidingen, na eerst het accent op DBE gelegd te hebben, nu meer expliciet bezig zijn met 
de uitwerking van internationalisering in hun programma. Het is duidelijk dat enige vorm van 
internationalisering verplicht is en dat elke opleiding studenten de mogelijkheid moet bieden om een 
periode naar het buitenland te gaan. Bij sommige opleidingen is internationalisering met Engels als 
voertaal en een internationale studentenpopulatie vanzelfsprekend. Voorbeelden zijn de bachelor 
International teacher education for primary schools, die opleidt tot docent aan een internationale 
school, en de bachelor Hotelmanagement. Het panel heeft met vertegenwoordigers van alle academies 
gesproken en hoorde uiteenlopende voorbeelden van internationalisering. De gesprekspartners 
beaamden desgevraagd dat het voor de hand ligt dat de onderste drie lagen van de piramide binnen 
enkele jaren van elke opleiding minimaal worden verwacht.   
 
Een toenemend aantal studenten neemt deel aan de Grand Tour (een verblijf aan een van de 
internationale campussen) of aan een exchange periode (bij een van de instellingen waar de hogeschool 
een partnerschap mee heeft). Het verschil is dat de Grand Tour studenten een meer gecontroleerde 
omgeving biedt, omdat internationale campussen onderdeel zijn van de hogeschool en hetzelfde 
onderwijssysteem bieden. Ook maken studenten bij de Grand Tour onderdeel uit van een grotere groep. 
Exchange is meer individueel en vraagt daarom meer zelfstandigheid van de student. De 
verbindingseenheid internationaal profiel informeert en begeleidt de Nederlandse studenten die naar 
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het buitenland willen gaan en de internationale studenten die naar Nederland komen. Studenten vragen 
vooraf toestemming aan de examencommissie, die toetst of het buitenlandprogramma voldoende 
nieuwe leerervaringen biedt en niet te veel overlapt met wat een student al heeft gedaan. Ten behoeve 
van de kwaliteitsbewaking zijn bij de fusie alle partnerschappen van beide hogescholen systematisch 
langsgelopen in een exchangeoverleg. In 2021 zal dit nog een keer gebeuren, bij de start van het nieuwe 
Erasmusprogramma als natuurlijk moment om een partnerschap al of niet te verlengen. 
 
Met het taalbeleid wil NHL Stenden Hogeschool het inclusieve karakter van de multicampus hogeschool 
onderstrepen, rekening houdend met het wettelijk kader, taalrechten, voorkeuren, benodigdheden en 
budgettaire beperkingen. In de nota Taalbeleid (2019) is vastgelegd dat algemene informatie bedoeld 
voor alle campussen of voor de campussen in Nederland altijd in het Nederlands en Engels gepubliceerd 
moeten worden, zodat internationale studenten en docenten die het Nederlands (nog) niet beheersen 
niet worden uitgesloten. Bij mondelinge overleggen is de voertaal afhankelijk van de deelnemers. Er 
wordt taalonderwijs verzorgd voor studenten bij wie Engels de studievoortgang in de weg staat en er 
wordt er in de curricula aandacht besteed aan de ontwikkeling van academisch Engels. Bij de keuze van 
een instructietaal wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor studenten. Zo kunnen 
studenten bij de bacheloropleiding Informatica in het eerste jaar kiezen voor een Nederlandstalig of 
Engelstalig programma, zodat zij kunnen wennen aan de hoger onderwijsomgeving en zich kunnen 
voorbereiden op de latere studiejaren in het Engels. De hogeschool biedt Nederlandse taaltraining voor 
internationale studenten om hun integratie in de NHL Stenden gemeenschap en in de lokale 
gemeenschap in Nederland te bevorderen. Uit de gesprekken blijkt dat de uitvoering hiervan per locatie 
verschilt. In het algemeen lijken de internationale studenten hier veel belangstelling voor te hebben.  
 
Zwaartepunten 
In DBE vormen multidisciplinaire vraagstukken het startpunt voor (samen) leren. Er is altijd sprake van 
samenwerking met het werkveld. In ateliers wordt daarnaast verbinding gelegd met onderzoek, doordat 
er zowel onderwijsteams als onderzoeksteams bij betrokken zijn: onderwijs, onderzoek en innovatie 
komen er samen. In het begin van een opleiding zullen ateliers vooral verbonden zijn aan de opleiding 
en monodisciplinaire vraagstukken aanpakken, terwijl dat later in de opleiding meer multidisciplinair en 
extern georiënteerd zal zijn. Het streven van de hogeschool is de verbinding met zwaartepunten en 
onderzoek zo sterk mogelijk te leggen. Uit de gesprekken blijkt dat dit nog in de kinderschoenen staat, 
doordat nog niet alle opleidingen en academies zich expliciet verhouden tot de zwaartepunten. De 
hogeschool verwacht dat de verbinding met de zwaartepunten sterker tot uitdrukking zal komen op het 
moment dat de invoering van DBE ook gevorderd is tot de studiejaren 3 en 4.  
 
Studenten 
In alle gesprekken komt naar voren dat docenten en andere medewerkers het belang van de student 
vooropstellen. Dat blijkt uit de laagdrempelige contacten tussen studenten en docenten en uit de 
snelheid waarmee problemen van studenten bij de invoering van DBE worden opgelost. Docenten 
noemen ook nadrukkelijk de zorg voor studenten uit het oude curriculum. Het werk van de 
examencommissies betreft op dit moment nog vooral deze studenten, die een programma volgen met 
een uitfaserend onderwijsconcept. Opleidingen proberen feedback en evaluatieresultaten voor zowel 
het oude als het nieuwe curriculum te benutten. Zo hoorde het panel als voorbeeld dat een opleiding op 
het kwaliteitsverbeteringsformulier waarop de evaluatie-uitkomsten worden vermeld, ook de vraag 
heeft opgenomen ‘wat moet meegenomen worden naar de andere locatie en naar het nieuwe 
curriculum’.  
 
De hogeschool biedt voorzieningen op alle Nederlandse locaties om goed onderwijs te bieden aan zowel 
Nederlandse als buitenlandse studenten. De taalcursussen zijn hierboven al vermeld, evenals de 
voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. De hogeschool heeft de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in de informatievoorziening, de ICT-infrastructuur en de aanpassing van de fysieke 
leeromgeving door overal ateliers te bouwen. De studenten zijn daar enthousiast over, zo bleek in de 
gesprekken.  
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Studenten voelen zich gehoord door hun docenten en het management, zo lieten ze het panel weten. 
Opleidingen organiseren verschillende manieren om de feedback van studenten te verzamelen: via 
klassenvertegenwoordigers, rondetafelgesprekken of online enquêtes. Problemen worden ook 
tussentijds snel opgelost nadat ze zijn aangekaart. Studenten waarderen de korte lijnen en vinden dat ze 
bij iedereen goed terechtkunnen (klassevertegenwoordiger, studiebegeleider, teamleider). Naast de 
formele medezeggenschap waarin de studenten vertegenwoordigd zijn, hebben verschillende 
opleidingen een studentenraad. Studentenraden zijn geen formeel orgaan en zijn opgericht voor het 
organiseren van sociale activiteiten, maar daarbij horen ze wat er speelt onder de studenten. Om die 
informatie in te brengen, is er bij verschillende opleidingen samenwerking ontstaan tussen de 
studentenraad en de studentleden van de opleidingscommissie.  
 
Docenten 
Bij de fusie zijn de medewerkers van de twee hogescholen samengevoegd, in een nieuw functiehuis en 
een nieuwe organisatievorm met resultaatverantwoordelijke teams in academies. De dienst HRM heeft 
management development trajecten ontwikkeld voor directeuren (2018) en teamleiders (2019). Een 
traject voor STER-teams wordt gestart. Via My Academy kunnen docenten trainingen en cursussen 
volgen. Op algemeen didactisch gebeid zijn er trainingen voor beginnende docenten (Quick Start en de 
Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid) en over examinering (de Basiskwalificatie en 
Seniorkwalificatie Examinering). Om docenten te ondersteunen bij DBE biedt My Academy trainingen 
voor de ontwerpfase (KAOS), de uitvoering (Your Ideal Classroom) en begeleiding bij onderzoek. 
Daarnaast zijn er trainingen in Engelse taalvaardigheid en in internationale en interculturele 
competenties. De cursussen worden zowel in het Nederlands als het Engels aangeboden, soms voor 
gemengde groepen. De docenten zijn tevreden over het professionaliseringsaanbod. 
 
De gesprekspartners noemden verschillende voorbeelden van ‘leren van elkaar’ bij de ontwikkeling en 
uitvoering van DBE. Sommige opleidingen organiseren locatie-overstijgende ontwikkeldagen waar ook 
de examencommissie bij aanwezig is, een aantal academies organiseert jaarlijks een OER-heidag om op 
efficiënte wijze tot eenduidige OER’en te komen, en er is een hogeschoolbreed platform voor alle 
examencommissies. In de academie Commerce & International Business komen crossovers tussen 
opleidingen gemakkelijk tot stand doordat alle medewerkers in een gemeenschappelijke kantoortuin 
werken, en wordt informatie tussen docenten uitgewisseld in het Retailcafé, waarbij gastsprekers 
worden uitgenodigd uit andere opleidingen die al verder zijn. 
 
De combinatie van een nieuwe organisatiestructuur en onderwijsvernieuwing leidt tot een hoge 
werkdruk. De medewerkers met wie het panel heeft gesproken, beaamden dat het veel vraagt. Vooral 
het eerste jaar was intensief. Ze vinden dat hiervoor in de teams aandacht is en dat het werken aan de 
onderwijsvernieuwing ook weer energie geeft. Ziekteverzuim wordt gemonitord en in het eerste 
kwartaal van 2020 zal een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) worden uitgevoerd.  
 
Ondersteuning 
Uit de gesprekken tijdens de verticale trail blijkt de ondersteunende rol van de STER-teams. Een 
kwartaalrapportage bevat altijd een paragraaf van het STER-team, met signaleringen, mogelijke risico’s 
en adviezen. Een STER-teamlid heeft zowel een begeleidende als een signalerende rol. Onder het laatste 
valt het bewaken van de hogeschoolbrede kaders. Leden van een STER-team zijn verbonden aan een 
academie, maar vallen hiërarchisch onder hun dienst. Binnen de dienst kunnen ze overleggen met 
vakinhoudelijke collega’s, waardoor de bredere expertise van de betreffende dienst benut wordt op een 
integrale manier (samenwerking tussen diensten) en direct gekoppeld aan de primaire porcessen 
binnen de academies. Desgevraagd beamen STER-leden dat de begeleidende en signalerende rol soms 
schuren, maar omdat hier transparant over gecommuniceerd wordt, is dat in het algemeen geen 
probleem. Het panel hoorde uitsluitend positieve reacties op de bijdragen van STER-teams.  
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4.2.2 Overwegingen 

Op basis van de bevindingen noteert het panel als positieve punten dat studenten, medewerkers en 
werkveld sterk betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid. Studenten en docenten zijn mede-
eigenaar van het beleid en dragen vanuit de gezamenlijke visie bij aan de realisatie ervan. Er is een 
duidelijke kwaliteitscultuur op opleidingsniveau. De lijnen zijn kort, studenten voelen zich gehoord en 
staan centraal. De instelling heeft veel aandacht voor flexibele trajecten, die goed lijken te lopen. 
Studenten met een functiebeperking worden adequaat gefaciliteerd en de hogeschool biedt ook andere 
vormen van onderwijs op maat.  
 
De invoering van DBE als geheel loopt vlot, met prima professionalisering (My Academy) en 
ondersteuning (STER-teams). DBE blijkt verbindend te werken en is daardoor een goed ontwikkel/visie-
instrument na de fusie. Er is voldoende draagvlak, en her en der groot enthousiasme, maar voor de 
volledige realisering is het nog niet voldoende uitgewerkt. Het panel heeft gezien dat DBE nogal flexibel 
wordt ingevuld, waardoor vaak vooral wordt gefocust op twee facetten (Design Thinking en 
internationale en interculturele competenties). Het panel ziet veel minder aandacht voor de drie andere 
componenten: persoonlijk leiderschap, duurzaam onderwijs of multidisciplinariteit. Internationalisering 
wordt soms gezien als een onderdeel van DBE, maar is ook een apart profielkenmerk. Het panel kreeg 
de indruk dat DBE meer als onderwijsmethodiek wordt ingezet (met name het gebruik van ateliers) dan 
dat het een doordachte onderwijsvisie is die integraal wordt geïmplementeerd. Mogelijk is dit een 
gevolg van het feit dat alleen nog de eerste studiejaren van een opleiding met DBE zijn begonnen, 
terwijl de studenten vooral in jaar 3 en 4 een sterkere binding met onderzoek, opleidingsoverstijgende 
samenwerking en verbinding met het werkveld zullen hebben. Toch adviseert het panel ook in deze 
ontwikkelingsfase het concept aan te scherpen en te reflecteren over wat DBE in deze hogeschool 
betekent: zijn het echt de vijf facetten, of is het eerder het werken aan echte cases vanuit het werkveld? 
Het panel is van mening dat opleidingen op dit moment verstandig omgaan met DBE: ze implementeren 
het pas als ze overtuigd zijn van de meerwaarde, of ze kiezen in eerste instantie voor een beperkte 
invoering (een paar uur per week atelier ter vervanging van de bestaande projecten). Dit pleit voor de 
autonomie van opleidingen, die blijven staan voor kwaliteit en kennisborging, ook bij de invoering van 
nieuwe constructen, maar meer eenduidigheid zou de brede invoering van DBE ten goede komen.  
 
In de zelfevaluatie gaat de hogeschool er bij de reflectie van uit dat een goede implementatie van DBE 
automatisch zal leiden tot hoge kwaliteit, al geeft men wel aan dat men ervoor moet zorgen dat tijdens 
het transitieproces de kwaliteit gegarandeerd blijft. De transitie zal nog drie tot vijf jaar duren, want DBE 
wordt geleidelijk ingevoerd. Het panel adviseert een evidence based benadering te hanteren, zowel om 
tijdig te kunnen ingrijpen als de kwaliteit tijdens de transitie in het gedrang komt als om na te gaan of 
DBE inderdaad de beoogde kwaliteitsverhoging realiseert.  
 
Wat betreft internationalisering bouwen de opleidingen voort op wat men in het verleden deed. Het 
panel ziet aanvullend een verhoogde awareness, verschillende initiatieven voor aanpassing van 
cursussen en een toename van studenten die naar het buitenland gaan. Het panel adviseert voor 
internationalisering duidelijke doelstellingen en prestatie-indicatoren te formuleren. De synergie tussen 
onderwijs en onderzoek aan de hand van de zwaartepunten is nu nog zeer beperkt en op het niveau van 
de studenten onvoldoende zichtbaar. 
 
Het panel ziet dat de hogeschool voor alle drie profielkenmerken sterk inzet op professionalisering van 
de medewerkers in verschillende rollen en voor de organisatieontwikkeling inzet op management 
development op alle niveaus. Ze investeert in de fysieke en digitale leeromgeving die nodig is voor DBE. 
De STER-teams spelen een belangrijke rol bij de implementatie van het beleid. Ze bevinden zich in een 
unieke positie en slagen erin om advisering en borging te combineren. Iedereen lijkt hier gelukkig mee. 
Het panel hoorde veel voorbeelden van kennisdeling tussen opleidingen binnen academies. Het panel 
adviseert ook meer systematisch te werken aan kennisdeling tussen de academies om tot hogere 
effectiviteit en efficiëntie te komen. Een aandachtspunt is de werkdruk van het personeel. Het is daarom 
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naar het oordeel van het panel terecht dat hier extra aandacht voor gevraagd is door de HMR en dat dit 
thema opgepakt wordt door de afdeling HRM (zie standaard 3).   
 
Samenvattend stelt het panel vast dat de hogeschool met grote betrokkenheid van studenten en 
medewerkers uitvoering geeft aan het geformuleerde onderwijsbeleid. Het panel waardeert de 
ondersteuning die de hogeschool daarbij biedt en dat er veel aandacht is voor kwaliteit. Het panel merkt 
op dat op twee van de drie profielkenmerken (DBE en internationalisering) al goede voortgang geboekt 
wordt. Het derde profielkenmerk (zwaartepunten) heeft nog minder aandacht gekregen, maar het panel 
vindt het terecht dat de hogeschool prioriteiten heeft gesteld.    

4.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat NHL Stenden Hogeschool 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.    

4.3.1 Bevindingen 

Algemeen 
De hogeschool ziet kwaliteitszorg als een iteratief proces van kwaliteitsverbetering, dat qua proces veel 
overeenkomsten heeft met het onderwijsconcept DBE. Er is een continue dialoog met studenten, 
medewerkers en de maatschappelijke omgeving over kwaliteit en kwaliteitsverbetering. De hogeschool 
hecht aan een sfeer van vertrouwen waarin feedback en feedforward, verantwoording afleggen en een 
aanspreekcultuur worden gestimuleerd. Overeenkomstig de drie lagen in de organisatie (instelling, 
academie en opleiding) zijn er drie PDCA-cycli die in elkaar grijpen. Op hogeschoolniveau zijn het 
strategisch instellingsplan en de kadernota de basis voor de begroting en de jaarplannen. Het jaarplan 
wordt opgesteld op basis van de doelen van het strategisch instellingsplan, de jaarplannen van 
academies, diensten en verbindingseenheden en de evaluatie van het lopende jaar. HMR en raad van 
toezicht verlenen instemming respectievelijk goedkeuring. Het college van bestuur rapporteert driemaal 
per jaar in zogenaamde R-rapportages (R4, R8 en R12) aan de raad van toezicht en de HMR.  
 
Op academieniveau is de kadernota de start van de jaarcyclus. Elke academie (en dienst, 
verbindingseenheid en het expertnet) stelt volgens een vastgesteld format een jaarplan op, waarin ze de 
doelen met betrekking tot de opleidingen beschrijft. De directeur legt in de R-rapportages 
verantwoording af aan het college van bestuur. Input daarvoor komt uit het R-gesprek met de 
teamleiders en STER-teamleden van de academie. STER-teamleden voegen een eigen paragraaf toe, 
vanuit hun signalerende rol. De business controller ziet toe op volledigheid en accuraatheid. Het gesprek 
naar aanleiding van de rapportages gaat over de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de voortgang 
op de te bereiken doelen uit het jaarplan.  
 
Naast de reguliere rapportages voert de bestuursstaf hogeschoolbrede audits op thema’s uit, om het 
college van bestuur in staat te stellen na te gaan of iedereen zich aan de kaders en afspraken houdt. Het 
college van bestuur stelt hiervoor een meerjarenplanning op. De audits naar toetsregistratie en OER’en 
zijn recente voorbeelden. 
 
Op opleidingsniveau werken de teams binnen de academies aan de ontwikkeling, uitvoering en 
bijstelling van het onderwijs en onderzoek. Zij leggen verantwoording af aan de academiedirecteur. 
Binnen het onderwijs heeft elke opleiding te maken met drie kwaliteitscycli, met elk hun eigen ritme en 
instrumenten: (1) de accreditatiecyclus van zes jaar met een externe visitatie en tussentijds een interne 
midterm audit, (2) een studiejaarcyclus met course documents en de onderwijs- en examenregeling 
(OER), en (3) een uitvoeringscyclus met evaluatiemomenten gedurende het studiejaar.  
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De bestuursstaf maakt vanaf 2018-2019 elk studiejaar een integrale planning & control kalender, zowel 
op overzichts- als op detailniveau. Input komt van bestuursleden en directeuren. Het doel van deze 
kalender is (1) systematisch te werken aan de kwaliteit en deze te borgen, (2) in control te zijn door 
monitoring en sturing, (3) integraliteit te versterken en (4) de horizontale informatie en communicatie 
goed te laten verlopen en te borgen. Het overzicht maakt per onderwerp o.a. duidelijk wie de 
proceseigenaar is, op welke fase in de PDCA-cyclus het onderwerp betrekking heeft en wat de planning 
is. De detailuitwerking geeft per onderwerp de processtappen aan op hoofdlijnen (activiteiten, 
producten, resultaatverantwoordelijken en planningen per periode en per maand). Een proceseigenaar 
is verantwoordelijk voor de monitoring van activiteiten, de portefeuillehouder van het college van 
bestuur is verantwoordelijk voor de sturing op de onderwerpen. Een maandelijkse update wordt 
geagendeerd voor overleg met het college van bestuur en de HMR, en op verzoek voor het 
Hogeschoolberaad (overleg college van bestuur met de directeuren) en de raad van toezicht. De update 
wordt intern gepubliceerd op het Beleidsportal en Visitatieportal.  
 
Aan het begin van het verdiepende bezoek kreeg het panel een toelichting op het nieuwe 
managementinformatiesysteem. Teamleiders, directeuren en diensten hebben vanaf elke computer 
toegang tot Qlikview, dat per opleiding inzicht biedt in kritische prestatie-indicatoren (KPI’s): uitval 
eerstejaarsstudenten, afstudeerrendement, aantal studenten, aantal buitenlandse studenten, aantal 
Engelstalige minoren, uitkomst laatste visitatie, stand van zaken DBE, en koppeling aan een 
zwaartepunt. Zodra weer een Nationale Studentenenquête (NSE) wordt afgenomen, zullen de 
uitkomsten daarvan ook in Qlikview worden opgenomen. De hogeschool vindt Qlikview een grote stap 
voorwaarts omdat informatie hierdoor sneller beschikbaar is en niet gewacht hoeft te worden op de R-
rapportages, en omdat hiermee de kwantitatieve gegevens van NHL en Stenden zijn geüniformeerd. Een 
volgende stap is om er ook meer verdiepende informatie in op te nemen. Wensen daarvoor zijn de 
uitkomsten van studentenevaluaties en toetsresultaten.  
 
De studievoortgang van de studenten wordt bijgehouden in het systeem Progress, dat vóór de fusie al 
bij Stenden Hogeschool in gebruik was. Studenten kunnen daarin zelf zien wat hun resultaten zijn. Na 
enige startproblemen lijkt dit nu naar tevredenheid te werken, maar docenten vinden het onvoldoende 
flexibel voor een nieuw onderwijssysteem als DBE. Daarom wordt nog naar een beter 
studentinformatiesysteem gezocht, dat ook gekoppeld kan worden aan Qlikview.   
 
Profielkenmerken 
NHL Stenden Hogeschool heeft procedures en instrumenten ontwikkeld om de vertaling van het 
onderwijsbeleid te monitoren. Voor de voortgang van DBE hebben de projectleiders DBE een centrale 
rol. Zij hebben in 2018 en 2019 gesprekken gevoerd met alle opleidingen die met DBE begonnen waren. 
Het ging daarbij om feitelijke gegevens zoals het aantal uren besteed aan ateliers en gehanteerde 
werkvormen, en om de ervaringen van studenten. Er is gekeken naar verandering in studiehouding en 
naar kwantitatieve gegevens als mogelijke vermindering van uitval. De uitkomsten zijn geanalyseerd en 
vastgelegd in een hogeschoolbeeld, dat vervolgens is besproken met de raad van toezicht en de HMR. 
De projectleiders hebben aanvullend gesproken met de opleidingen die niet aan de ontwerpkaders 
voldeden om de achterliggende oorzaken te achterhalen. De lectoraten ‘Sustainable educational 
concepts in higher education’ en ‘Open innovatie’ doen onderzoek naar de effecten van DBE op het 
leergedrag van studenten.  
 
Om de ontwikkeling van internationalisering te volgen heeft de hogeschool KPI’s geformuleerd, die in de 
R-rapportages aan de orde komen. Het meetinstrument MIE geeft een actueel beeld van de stand van 
zaken van internationalisering per opleiding, maar is nog niet overal ingevoerd. De hogeschool houdt 
kwantitatieve gegevens bij, zoals het aantal internationale studenten, de deelname aan de Grand Tour 
en het aantal studenten op de internationale campussen. De verbindingseenheid internationaal profiel 
houdt de tevredenheid van studenten bij over de begeleiding en ondersteuning (before, during and 
after mobility) zodat kan worden bijgestuurd als dat nodig is. Deze gegevens worden ook verzameld op 
de jaarlijkse alumni-terugkomdag voor studenten die het jaar daarvóór in het buitenland zijn geweest. 
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Het lectoraat ‘Internationalisation of higher education’ doet onderzoek naar de wijze waarop het hoger 
onderwijs studenten kan voorbereiden op een internationale samenleving en arbeidsmarkt.  
 
Voor het profielkenmerk zwaartepunten heeft de hogeschool op dit moment geen indicatoren of KPI’s 
opgesteld. 
 
Tevredenheid belanghebbenden 
De hogeschool meet de tevredenheid van studenten op opleidingsniveau. Omdat de omvang en 
populatie van opleidingen sterk van elkaar verschillen, kiezen de opleidingen zelf voor de meest 
passende methode, daarbij geadviseerd door het STER-teamlid. Dat kunnen schriftelijke of digitale 
enquêtes zijn aan het eind van een periode, of een panel- of rondetafelgesprek. Veel opleidingen 
hebben klassevertegenwoordigers en/of een studentenraad, waaruit evaluatiepunten naar voren 
komen. De resultaten staan op de agenda van de opleidingscommissie. Docenten krijgen de evaluatie 
van hun eigen vak en het team onderzoekt waar verbetering nodig is en onderneemt actie. 
Onderwerpen die het opleidings- en academieniveau overstijgen, bijvoorbeeld taalbeheersing, worden 
via de academie aangekaart bij het college van bestuur. Studenten worden geïnformeerd over de 
genomen verbetermaatregelen. Sommige opleidingen hebben een studentenraad, die per locatie is 
georganiseerd en die in een overkoepelend overleg over de locaties heen bespreekt welke 
gemeenschappelijke punten er zijn. Deze punten worden eventueel bij de opleidingscommissie of het 
MT aangekaart. Naast de eigen tevredenheidsmetingen neemt de hogeschool deel aan de landelijke 
NSE. De tevredenheid van studenten met een functiebeperking over de geboden begeleiding is daarin 
één van de onderwerpen. Studentendecanen bespreken de uitkomsten hiervan en de resultaten van 
hun eigen registratie met de opleidingen om tot gerichte verbeteracties te komen. Jaarlijks organiseert 
de hogeschool een studentarena over het thema ‘studentenwelzijn’ om te peilen hoe ze het inclusief 
onderwijs met betere begeleiding voor alle studenten, met en zonder beperking, kan versterken.  
 
Het volgende medewerkertevredenheidsonderzoek staat gepland voor begin 2020. Stenden heeft in 
2017 het laatste laten uitvoeren, NHL in 2015. Tijdens de fusie is ervan afgezien een MTO uit te voeren. 
Monitorgesprekken DBE en signalen uit de organisatie wijzen op een hoge werkdruk. In 2018 lag het 
ziekteverzuim hoger dan voorheen. Inmiddels is een dalende tendens zichtbaar.  
 
De opleidingen onderhouden de contacten met het werkveld en kiezen daarvoor hun eigen werkwijze. 
Elke opleiding heeft een werkveldadviescommissie. Daarnaast krijgen de opleidingen informatie over de 
beroepspraktijk door bedrijfs- en stagebezoeken en door bedrijven als opdrachtgevers te betrekken bij 
DBE. De informatie wordt benut om het onderwijs aan te passen en te verbeteren.   
 
Past performance 
In de verticale trail ‘past performance’ heeft het panel onderzocht hoe de kwaliteitszorg in de praktijk 
werkt. Hoewel de onderzochte opleidingen (bacheloropleiding Leraar basisonderwijs, 
masteropleidingen Leraar Nederlands, associate degree-opleiding Ondernemerschap en Retail 
Management en bacheloropleiding Commerciële Economie) van elkaar verschillen in omvang en 
structuur, stelt het panel vast dat de PDCA-cyclus voldoende verankerd is. De radertjes op de 
onderscheiden niveaus (opleiding, academie, college van bestuur) spelen adequaat op elkaar in. Na een 
visitatie stelt een opleiding naar aanleiding van de aanbevelingen een plan ter verbetering op. Het O&O-
STER-teamlid monitort als adviseur de uitvoering. Om te voorkomen dat een opleiding verrast wordt 
door de visitatie, organiseert de hogeschool midterm audits en bekijken examencommissie in een 
jaarlijkse audit een aantal eindwerken. Bij eventuele zorgpunten kan er dan tijdig ingegrepen worden. 
Dit systeem is aangescherpt door een verplichte extra midterm in te voeren na een eventuele negatieve 
midterm, nadat tijdens de fusie de signalen bij twee opleidingen niet tijdig tot verbetering hadden 
geleid, met bij beide een hersteltraject op een standaard als gevolg.  
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4.3.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de kwaliteitszorgsystematiek adequaat verankerd is en dat de PDCA-cyclus 
zowel door het managementinfosysteem als door de kwalitatieve R-rapportages op alle drie niveaus 
(opleiding, academie, college van bestuur) gesloten is. Vooral op het niveau van de opleiding draait het 
feedback- en verbeterbeleid goed, met voortdurende mogelijkheid voor feedback. De docenten zijn heel 
toegankelijk voor de studenten. Studenten komen op de eerste plaats en de instelling heeft voldoende 
aannemelijk gemaakt dat met hun vragen en klachten rekening wordt gehouden. Dit leidt tot een 
optimale afstemming van programma’s op studenten. Evaluatie-instrumenten die worden ingezet, zijn 
vooral kwalitatief (het goede gesprek), en de uitkomsten worden neergeschreven in de R-rapportages 
per academie. Deze R-rapportages gaan een logische weg, zodat alle elementen van de evaluatie ook tot 
bij het bestuur komen en besproken worden met de relevante actoren. Het panel vindt de 
signaleringsfunctie van STER-teams bij deze rapportages een sterk punt.  
 
De monitoring van de introductie van DBE en andere onderwijsbeleidsthema’s gebeurt via gesprekken 
met de betrokken opleidingen met aansluitend verbeterpunten en reflectie. De verbeterpunten vinden 
hun weg naar de drie organisatielagen en leiden tot verbeterbeleid. Er zijn ook enkele initiatieven om 
meer kwantitatieve data rond DBE te verzamelen, maar dit is vooral op decentraal niveau. Het gebruik 
van gesprekken en kwalitatieve informatie, gecombineerd met de R-rapportages leidt tot kwalitatieve 
beleidsinformatie, die vooral adequaat is op opleidingsniveau, maar minder op de hogere niveaus 
(academie en college van bestuur). Op centraal niveau is op deze manier niet goed zicht te krijgen op de 
effectieve implementatie van hogeschoolbeleid. Daarvoor kunnen uniforme kwantitatieve indicatoren, 
afgeleid van de kwalitatieve rapportages op opleidingsniveau, meer behulpzaam zijn. Het panel 
adviseert daarom een verdere uitbouw en kwantificering van het monitoringsysteem zodat het een 
beter inzicht kan bieden in de effectiviteit van de beleidsuitvoering en handvatten kan aanreiken voor 
verbetering. Daarbij is het zinvol diverse meet- en evaluatieactiviteiten instellingsbreed te uniformeren, 
om ook de relatie te kunnen leggen met effectiviteit en kwaliteit. Met de ontsluiting in Qlikview is hier 
een eerste stap gezet. Een volgende stap is het genereren, verzamelen, en real time beschikbaar maken 
van data met betrekking tot de verschillende beleidsaspecten (DBE, internationalisering, onderzoek, 
zwaartepunten, specifieke doorstroom van studenten, bevragingen bij docenten, alumni, werkveld, etc.) 
om zo de opleidingen, academies en het centraal niveau betere handvatten te geven voor een adequate 
(bij)sturing van het beleid.  
 
Samenvattend is het panel van oordeel dat de hogeschool met de juiste ontwikkeling op het terrein van 
monitoring en evaluatie bezig is, maar dat er nog een flinke investering in kwantificering gewenst is. 
Omdat de hogeschool adequaat functionerende PDCA-cycli heeft en de verschillende niveaus 
systematisch de kwaliteit van hun werk evalueren, is het panel van oordeel dat de hogeschool aan deze 
standaard voldoet.  

4.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat NHL Stenden Hogeschool 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.   

4.4.1 Bevindingen 

Profielkenmerken 
NHL Stenden Hogeschool wil de komende jaren de ontwikkeling van de profielkenmerken DBE, 
internationalisering en zwaartepunten voortzetten, gebaseerd op praktijkervaringen van studenten en 
medewerkers en op onderzoek door lectoraten. De hogeschool ondersteunt de opleidingen bij de 
ontwikkeling van DBE door ontwikkel- en STER-teams en met uitwerkingsnotities en handreikingen op 
specifieke thema’s. Opleidingen leren ook van elkaar, zoals het panel vernam in de gesprekken tijdens 
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de bezoeken. Lectoraten werken ondertussen verder aan de versteviging van de onderwijskundige en 
wetenschappelijke basis van DBE, onder andere in samenwerking met de Aalto Universiteit in Helsinki, 
Finland. De hogeschool merkt dat DBE en de ontwikkeling van flexibel onderwijs in het kader van het 
experiment leeruitkomsten samen goed kunnen bijdragen aan het omgaan met verschillen tussen 
studenten. De komende jaren wil de hogeschool deze synergie nog meer benutten om voor alle 
studenten onderwijs op maat te bieden, ook ten behoeve van studenten met een functiebeperking. 
 
De hogeschool heeft een implementatieplan opgesteld voor het internationaliseringsbeleid. De 
uitkomsten uit het meetinstrument MIE en het lectoraatsonderzoek worden gebruikt bij de 
doorontwikkeling van het beleid en bij de uitvoering. In de gesprekken vernam het panel dat de 
opleidingen actief bezig zijn met de implementatie van internationalisering en dat dat goed samengaat 
met de invoering van DBE, waar internationale en interculturele competenties immers een belangrijk 
element zijn. Signalen in 2019 over onregelmatigheden in de internationale campus in Qatar hebben 
ertoe geleid dat de toelatingseisen zijn veranderd voor studenten uit een internationale campus die een 
Nederlands diploma willen halen. Zij moeten nu voldoen aan dezelfde toelatingseisen en -procedures als 
studenten die van andere instellingen komen.  
 
De invoering van DBE werkt eveneens versterkend op de ontwikkeling van onderzoek en 
zwaartepunten, doordat Design Thinking en het werken aan opdrachten uit het ‘echte’ werkveld bij DBE 
centraal staan. De hogeschool zet in op verdere opbouw van onderzoekseenheden en centres of 
expertise, die verbonden zijn aan de gekozen zwaartepunten en de daarbij horende thema’s.  
 
Organisatie 
Zoals beschreven bij standaard 2, bleek bij een tussentijdse inventarisatie in het voorjaar van 2019 dat 
de intensieve aandacht voor de inhoudelijke samenwerking, ten behoeve van de invoering van DBE, ten 
koste was gegaan van de eronder liggende organisatorische en administratieve processen. De 
gesignaleerde problemen werden tijdig opgelost, maar om ze meer systematisch aan te pakken is voor 
de periode van 1 september 2019 tot 1 juli 2020 een interim-bestuurder aangesteld die op basis van een 
actieplan de ‘basis verder op orde’ moet brengen. Een belangrijk onderdeel daarbij is de veranderde 
verdeling van rollen tussen academie- en dienstendirecteuren, met een grotere verantwoordelijkheid bij 
de academiedirecteuren en de opdracht om duidelijk aan te geven wat ze van de diensten nodig hebben 
om het primaire proces optimaal te laten verlopen. De hogeschool blijft investeren in de inrichting van 
ateliers voor DBE en in de ICT-infrastructuur, mede in het kader van de kwaliteitsafspraken. 
 
Medewerkers en teams kunnen een beroep doen op My Academy, die trainingen aanbiedt op het 
gebied van management development, didactiek en examinering. De hogeschool heeft een 
cultuurprogramma opgezet, Ubuntu, om de samenwerking, resultaatgerichtheid en integraliteit te 
verbeteren. Dit programma biedt sessies waar het college van bestuur aan deelneemt met de 
directeuren, en vergelijkbare sessies voor teamleiders en medewerkers per academie. Naar aanleiding 
van signalen over een te hoge werkdruk heeft de afdeling HRM in 2019 een overzicht opgesteld van 
instrumenten die voor een team of individuele medewerker kunnen worden ingezet. Directeuren en 
teamleiders overleggen met hun HRM-adviseurs over wat wenselijk is.  
 
Uit de gesprekken tijdens de bezoeken blijkt dat docenten en opleidingsteams snel reageren op 
behoeften en vragen van studenten. Dat gebeurt direct tijdens een blok of module met praktische zaken 
die snel opgepakt kunnen worden, en ook bij meer fundamentele en inhoudelijke aspecten voor een 
volgende onderwijsperiode naar aanleiding van de evaluaties onder studenten. Bij de ontwikkeling van 
het nieuwe DBE-onderwijs blijken docenten en teams de studenten in het ‘oude’ programma niet uit het 
oog te verliezen. 
 
De HMR heeft een positief advies uitgebracht over de zelfevaluatie, maar wijst in het advies op een 
aantal ontwikkelpunten:  

• de HMR had in de zelfevaluatie wat meer reflectie willen zien: wat gaat goed, waar is nog 
verbetering mogelijk en hoe gaat dat aangepakt worden; 
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• het ontbreekt nog aan een structurele methode om de resultaten van DBE te monitoren en 
hierop te sturen;  

• het ambitieniveau is hoog en de HMR maakt zich zorgen over de hoge werkdruk; 
• het organisatiemodel is niet volledig duidelijk en het ontbreekt aan helderheid over de rollen, 

taken en verantwoordelijkheden op alle niveaus. 
De laatste twee punten worden op dit moment aangepakt door het college van bestuur, zoals uit 
bovenstaande paragrafen blijkt. De eerste twee punten zijn ook door het panel gesignaleerd en 
behoeven de komende tijd extra aandacht. De zelfevaluatie is weliswaar afgerond ter voorbereiding op 
de ITK, maar het panel stelt wel een geringe mate van zelfreflectie vast in de zelfevaluatie. Later werden 
het panel documenten aangereikt die de kritische verbeterpunten adequaat behandelen, vooral op het 
terrein van organisatorische aspecten. De mate van zelfreflectie ten aanzien van de beleidsontwikkeling 
is beperkt.  

4.4.2 Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de hogeschool op opleidingsniveau actief werkt aan de verbetering van haar 
onderwijs. Het belang van de studenten is duidelijk het uitgangspunt, wat voor het panel een positief 
punt is. Wel blijven maatregelen betrekkelijk ad hoc en leiden ze niet vanzelf tot verbetering op 
hogeschoolniveau. De hogeschool is zich hiervan bewust en is bezig dit te versterken door de inzet van 
STER-teams en door het project ‘Basis verder op orde’. Het panel meent dat het college van bestuur 
hiermee laat zien dat het signalen tijdig opmerkt en in control is. Op dit moment is de blik vooral gericht 
op de interne organisatie, wat past bij de ontwikkelingsfase van de hogeschool. Het panel vindt het 
terecht dat de verankering bij externe stakeholders nog volgt, mede aan de hand van de verdere 
ontwikkeling van de zwaartepunten.   
 
Het college van bestuur gebruikt DBE als motor van de vernieuwing en verandering en dat kan op veel 
draagvlak in de organisatie bogen. Het panel kan zich goed voorstellen dat het college van bestuur in het 
kader van de organisatieontwikkeling vooral de positieve kanten van de invoering van DBE belicht, maar 
adviseert te voorkomen dat de communicatie over DBE een ‘goednieuwsshow’ wordt. Het panel las in 
de zelfevaluatie weinig (zelf)reflectie en adviseert meer interne tegenspraak te organiseren. Het panel 
vindt de aandachtspunten die de HMR heeft aangekaart, terecht en stelt vast dat aan de laatste twee 
punten inmiddels gewerkt wordt, maar dat dat voor de eerste twee punten nog minder het geval is. Het 
panel adviseert de komende periode meer systematisch aandacht te besteden aan het organiseren van 
(zelf)reflectie en aan monitoring en sturing van de DBE-implementatie. 
 
Samenvattend is het panel van oordeel dat de hogeschool op verschillende terreinen werkt aan 
ontwikkeling en verbetering en door de genomen maatregelen laat zien dat ze in control is. Het panel 
meent dat de kwaliteitscultuur nog verder versterkt kan worden door meer kritische reflectie op de 
eigen uitgangspunten en het organiseren van interne tegenspraak. Dat hoeft niet ten koste te gaan van 
het goede gesprek waar men naar streeft. Het panel adviseert in dit proces de input van de HMR te 
benutten.  

4.4.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat NHL Stenden Hogeschool voldoet aan standaard 4, Ontwikkeling. 

4.5 Eindoordeel 

Het panel heeft gedegen kennis kunnen maken met het systeem van kwaliteitsborging en 
kwaliteitsverbetering van NHL Stenden Hogeschool. Als product van een recente fusie werkt de 
hogeschool aan een complex transitieproces. De invoering van het onderwijsconcept DBE werkt daarbij 
als inhoudelijke motor en daar is breed draagvlak voor, wat voor een gedragen kwaliteitscultuur 
essentieel is. De opleidingen werken met ondersteuning van de centrale diensten aan goed onderwijs, 
waarbij het belang van de studenten als leidraad dient. Aan de hand van de nieuwe onderwijsvisie 
wordt de komende jaren verder gewerkt aan de andere twee profielkenmerken (internationalisering en 
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zwaartepunten). Het kwaliteitszorgsysteem is verankerd in de instelling en signalen uit midterm reviews 
en visitaties worden benut om tot verbeteringen in het onderwijs te komen. Meetinstrumenten en 
evaluatie zijn op dit moment nog vooral kwalitatief van aard, wat systematische monitoring en sturing 
bemoeilijkt. Ook meent het panel dat het organiseren van meer interne tegenspraak de 
kwaliteitscultuur kan versterken.  
 
Gebaseerd op alle gesprekken die het panel tijdens de twee bezoeken heeft gevoerd, is het panel ervan 
overtuigd dat de kwaliteitscultuur voldoende is verankerd in NHL Stenden Hogeschool. Daardoor heeft 
het panel er vertrouwen in dat de nieuwe onderwijsvisie de komende jaren volledig tot uitvoering zal 
komen in alle facetten van het onderwijsbeleid.  
 
Het panel komt op alle vier de standaarden van de Instellingstoets Kwaliteitszorg tot een positief 
oordeel. Het panel is derhalve van mening dat het eindoordeel van de instellingstoets van NHL Stenden 
Hogeschool positief is.  
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 Aanbevelingen 

Op grond van de bevindingen tijdens de instellingstoets kwaliteitszorg beveelt het panel NHL Stenden 
Hogeschool aan om de onderstaande verbeteringen door te voeren: 
 
Kaderstelling 
Zorg voor duidelijke kaders over wat van de academies en opleidingen wordt verwacht bij de 
ontwikkeling van DBE. 
 
Uitvoering 
Zorg bij de ontwikkeling van DBE, internationalisering en zwaartepunten voor een meer evidence based 
benadering, meer kennisdeling tussen academies en bewaak de werkdruk van de docenten. 
 
Monitoring 
Zorg voor een verdere uitbouw en kwantificering van het monitoringsysteem op basis van duidelijke 
doelstellingen of prestatie-indicatoren.  
 
Ontwikkeling 
Organiseer meer kritische reflectie op de eigen uitgangspunten en interne tegenspraak om mogelijke 
tunnelvisie te voorkomen. 
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 Overzicht van het advies 

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

 
Standaard 
 

 
Oordeel 

 
Visie en beleid 
 

 
voldoet 

 
Uitvoering 
 

 
voldoet 

 
Evaluatie en monitoring 
 

 
voldoet 

 
Ontwikkeling 
 

 
voldoet 

 
Eindoordeel 
 

 
positief 
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Bijlage 1 – Accreditatieportret 

 
Accreditatieportret NHL Stenden Hogeschool 
 
Het accreditatieportret geeft een overzicht van alle NVAO besluiten met betrekking tot accreditatie en 
toets nieuwe opleiding. Het betreft alle besluiten onder regime van de tweede fase van het 
accreditatiestelsel3, waarvan het definitief besluit is verstuurd voor 1-9-2019. Daarmee wordt de 
periode 2013 tot midden 2019 in beeld gebracht4.  
De besluiten worden chronologisch gepresenteerd met daarbij aandacht voor bijzondere kenmerken en 
joint degree programma’s. Omdat besluiten en niet de opleidingen de ingang vormen, kunnen 
opleidingen tweemaal voorkomen. Bijvoorbeeld bij toekenning herstelperiode en vaststelling realisatie 
herstel.  
 
Aangezien beide hogescholen (NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool) de Instellingstoets 
kwaliteitszorg met een positief resultaat hebben doorlopen, respectievelijk Stenden Hogeschool op 29 
april 2014 en NHL Hogeschool op 30 juni 2014, is het NVAO-beoordelingskader voor de beperkte 
opleidingsbeoordeling en beperkte toets nieuwe opleiding van toepassing.  
 
In het overzicht is in combinatie met het accreditatiebesluit ook het eindoordeel opgenomen. Het 
eindoordeel kan Onvoldoende, Voldoende, Goed of Excellent zijn. Het accreditatiebesluit kan luiden: 
negatief, herstelperiode, en positief. Daarnaast kan de aanvraag worden ingetrokken. In combinatie 
geeft dat de volgende reeks: Negatief, Herstelperiode; Voldoende; Goed; Excellent en intrekking. Onder 
opmerkingen wordt gemarkeerd of het een besluit betreft na herstel. In die gevallen wordt na de 
herstelperiode vastgesteld dat het herstel is gerealiseerd en wordt een positief accreditatiebesluit 
afgegeven.  
 
In de periode 2013 tot eind 2018 hebben de NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool tezamen 103 
aanvragen ingediend, waarvan 90 accreditatieaanvragen. Er werden 13 aanvragen voor een Toets 
Nieuwe Opleiding ingediend. 
 
In het eerste halfjaar tot 1 september 2019 heeft de NHL Stenden Hogeschool 17 aanvragen ingediend, 
waarvan 16 accreditatieaanvragen. Er werd 1 aanvraag voor een Toets Nieuwe Opleiding ingediend.  
 
 
Bijlage 1 Tabel Overzicht eindoordelen per procedure 
Bijlage 2 Tabel Besluiten chronologisch 

 
3 Op 1 januari 2011 is het nieuwe Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs in werking getreden 
(besluit 21 december 2010, Stb. 2010, 862). 
4 Met uitzondering van de besluiten onder het eerdere regime in die periode. 
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 Tabel 1 Overzicht eindoordelen 
 

Naam instelling 

Stenden 
Hogeschool     

 
   

Som van Aantal   Jaar besluit              

Soort dossier 
Eindoordeel en 
besluit 2013 2014 2015 2016 

 
2017 2018 Eindtotaal 

Accreditatie NL Goed     2    2   4 

  Herstelperiode   2      2 

  Voldoende 4 6 1 3  1 7 22 

Totaal Accreditatie NL   4 8 3 3  3 7 28 

Toets Nieuwe Opleiding NL   1    1  1 3 6 

Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL 1    1  1 3 6 

Eindtotaal   5 8 3 4  4 10 34 

          

Naam instelling NHL Hogeschool         

Som van Aantal   
Jaar 
besluit       

 
      

Soort dossier 
Eindoordeel en 
besluit 2013 2014 2015 2016 

 
2017 2018 Eindtotaal 

Accreditatie NL Goed          3  1 4 

  Herstelperiode 1 3 1     5 

  Voldoende 3 10 4 20  3 13 53 

Totaal Accreditatie NL   4 13 5 20  6 14 62 
Toets Nieuwe Opleiding 
NL 

Aan voorwaarden 
voldaan     1 1 

 
    2 

  Positief   1     2 3 

  Voorwaarden    1 1  
  2 

Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL   1 2 2    2 7 

Eindtotaal   4 14 7 22  6 16 69 

          

Naam instelling 
NHL Stenden 
Hogeschool     

 
   

Som van Aantal   
Jaar 
besluit       

 
      

Soort dossier 
Eindoordeel en 
besluit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal 

Accreditatie NL Goed           4 4 

  Herstelperiode         

  Voldoende       12 12 

Totaal Accreditatie NL         16 16 
Toets Nieuwe Opleiding 
NL 

Aan voorwaarden 
voldaan         

  Positief       1 1 

  Voorwaarden         

Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL       1 1 

Eindtotaal   9 22 10 26 10 26 17 120 
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Tabel 2 Chronologisch overzicht besluiten 
 
 
Accreditatie  
 

Stenden Hogeschool 
   

 
Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

ISAT Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2013 
B Creatieve Therapie 34644 Voldoende   1 

 B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs 34410 Voldoende   1 
 B Toegepaste Bedrijfskunde 34138 Voldoende   1 
 Ad Tourism Management 80009 Voldoende   1 

2014 
B Bedrijfseconomie 34401 Voldoende   1 

 B Commerciële Economie 34402 Voldoende   1 
 B International Business and Management Studies 34936 Voldoende  1 
 B Media en Entertainment Management 34952 Herstelperiode   1 
  34422    
 B Small Business en Retail Management 35523 Voldoende   1 
 M Learning & Innovation 44136 Herstelperiode   1 
 Ad Ondernemerschap & Retail Management 80010 Positief   1 
 Ad Commerciële Economie 80103 Positief   1 

2015 
B Opleiding tot leraar Basisonderwijs 34808 Voldoende  1 

 M International Leisure and Tourism Studies 70133 Goed  1 
 M International Service Management 70134 Goed  1 

2016 
B International Business and Languages 34407 Voldoende   1 

 B Media en Entertainment Management 34952 Voldoende  Na herstel 1 
 M Learning & Innovation 44136 Voldoende  Na herstel 1 

2017 
B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 34397 Goed   1 

 B Chemie 34396 Goed   1 
 B Creatieve Therapie 34644 Voldoende   1 

2018 
Ad ICT-Beheer 80071 Voldoende   1 

 Ad Logistiek en Economie 80115 Voldoende   1 
 B Informatica 34479 Voldoende   1 
 B Leisure Management 35521 Voldoende   1 
 B Logistiek en Economie 34436 Voldoende   1 
 B Werktuigbouwkunde 34280 Voldoende   1 
 Ad Leisure Management 80040 Voldoende   1 

Eindtotaal        28 
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Accreditatie  
 

NHL Hogeschool 
   

 
Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

ISAT Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2013 
B Culturele en Maatschappelijke Vorming 34610 Voldoende   1 

 B Opleiding tot Verpleegkundige 34560 Herstelperiode  1 
 B Scheepsbouwkunde 34276 Voldoende  1 
 Ad Maritieme Techniek 80067 Voldoende  1 

2014 
B Accountancy 34406 Voldoende   1 

 B Bedrijfseconomie 34401 Voldoende   1 
 Ad Bedrijfseconomie 80065 Voldoende  1 
 B Commerciële Economie 34402 Herstelperiode   1 
 B Communication and Multimedia Design 34092 Voldoende   1 
 B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 39100 Herstelperiode   1 
 B European Studies 34419 Voldoende   1 
 B Financial Services Management 34414 Voldoende   1 
 B Integrale Veiligheid 39201 Voldoende   1 
 B International Business and Management 

Studies 34936 Voldoende   1 
 B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 34616 Herstelperiode   1 
 B Ocean Technology 34190 Voldoende   1 
 B Opleiding tot Verpleegkundige 34560 Voldoende Na herstel 1 

2015 
B Docent Theater 34745 Voldoende  1 

 B Elektrotechniek 34267 Voldoende  1 
 B HBO - Rechten 39205 Voldoende  1 
 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs 34808 Voldoende  1 
 B Technische Bedrijfskunde 34421 Herstelperiode  1 

2016 
B Commerciële Economie 34402 Voldoende Na herstel 1 

 B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 39100 Voldoende Na herstel 1 
 B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 34616 Voldoende Na herstel 1 
 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in Aardrijkskunde 35201 Voldoende  1 
 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in Algemene Economie 35202 Voldoende  1 
 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in Bedrijfseconomie 35203 Voldoende  1 
 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in Biologie 35301 Voldoende   1 
 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in Duits 35193 Voldoende  1 
 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in Engels 35195 Voldoende  1 
 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in Frans 35196 Voldoende 
Geen 
verlenging 1 

 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de tweede graad in Fries 35144 Voldoende  1 

 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de tweede graad in Geschiedenis 35197 Voldoende  1 

 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn 35388 Voldoende  1 
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 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de tweede graad in Maatschappijleer 35411 Voldoende  1 

 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de tweede graad in Natuurkunde 35261 Voldoende  1 

 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de tweede graad in Nederlands 35198 Voldoende  1 

 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de tweede graad in omgangskunde 35421 Voldoende  1 

 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de tweede graad in Scheikunde 35199 Voldoende  1 

 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de tweede graad in Wiskunde 35221 Voldoende  1 

 B Toegepaste Wiskunde 35168 Voldoende  1 
2017 

B Bestuurskunde/Overheidsmanagement 34464 Goed  1 
 B Communicatie 34405 Voldoende  1 
 B Maritiem Officier 34384 Goed  1 
 B Ocean Technology 34190 Goed  1 
 B Technische Bedrijfskunde 34421 Voldoende Na herstel 1 
 M Social Work (joint degree met 

Hanzehogeschool) 49500 Voldoende  1 
2018 

B Bedrijfskunde MER 34139 Voldoende  1 
 B Civiele Techniek 34279 Voldoende  1 
 B International Business and Languages 34407 Voldoende  1 
 B Pedagogiek 35158 Voldoende  1 
 B Werktuigbouwkunde 34280 Voldoende  1 
 M Leraar Algemene Economie 45275 Voldoende  1 
 M Leraar Duits 45265 Voldoende  1 
 M Leraar Engels 45262 Voldoende  1 
 M Leraar Fries 45276 Voldoende  1 
 M Leraar Natuurkunde 45272 Voldoende  1 
 M Leraar Nederlands 45269 Voldoende  1 
 M Leraar Wiskunde 45263 Voldoende  1 
 M Pedagogiek 44113 Voldoende  1 
 M Kunsteducatie (joint degree met 

Hanzehogeschool) 49501 Goed  1 
Eindtotaal        62 
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Accreditatie – stand van zaken 1 september 2019 
 

NHL Stenden Hogeschool 
   

 
Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

ISAT Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere procedures 
Totaal 

 2019 
B Bedrijfskunde 34035 Voldoende Experiment Leeruitkomsten 1 

 B Communication and Multimedia Design 34092 Goed   1 
  B Creative Business 35516 Voldoende   1 
  B HBO-ICT 30020 Voldoende herstelperiode  1 
 B HBO-ICT 81033 Voldoende herstelperiode 1 
 B Human Resource Management 34609 Voldoende   1 

  
B Maritieme Techniek 34276 Goed   1 

 B Pedagogiek 35158 Voldoende Experiment Leeruitkomsten 1 
 

B Ruimtelijke Ontwikkeling 30038 Voldoende   
1 

 
 B Social Work 34116 Voldoende   1 

 B Technische Informatica 34475 Voldoende   1 
 M International Hospitality and Service 

Management 70134 Goed  1 
 

Ad Hotel Management 80041 Goed   
1 

 
 

Ad Human Resource Management 80073 Voldoende   1 
 

Ad IT Service Management 80024 Voldoende  1 
 

Ad IT Service Management 80901 Voldoende Experiment Leeruitkomsten 1 
Eindtotaal        16 
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Toets nieuwe opleiding  
 

Stenden Hogeschool 
   

 
Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

ISAT Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere procedures 
Totaal 

2013 
M Polymer Engineering (joint degree) 70178 Positief   

1 
2016 B International Teacher Education for 

Primary Schools (ITEps) 35514 Positief  
 

1 
2017 Ad Service, Welzijn & Zorg 80137 Positief  AD 1 
2018 Ad Creative Media Professional  80151 Positief AD 1 
 M Content & Media Strategy 45284 Positief  

1 
 M Master Educational Leadership 49295 Positief  1 
Eindtotaal        6 

 
 
Toets nieuwe opleiding  
 

NHL Hogeschool 
   

 
Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

ISAT Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere procedures 
Totaal 

2014 
M Marine Shipping Innovations 49122 Positief   

1 
     

 
2015 

M Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn 40120 
Aan voorwaarden 
voldaan 

Toets voorwaarden 

1 
   Voorwaarden   

1 
2016 

 M Serious Gaming 49126 
Aan voorwaarden 
voldaan Toets voorwaarden 1  

  Voorwaarden  1 
2018 Ad Online Contentcreator 80150 Positief  

1 
 B International Teacher Education for 

Secondary Schools  35525 Positief 
 

1 
Eindtotaal        7 

 
 
 
Toets nieuwe opleiding  
 

NHL Stenden Hogeschool 
   

 
Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

ISAT Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere procedures 
Totaal 

2019 
M Design Driven Innovation 49302 Positief   

1 
     

 
Eindtotaal        1 

 



 

 
 

35 Instellingstoets Kwaliteitszorg NHL Stenden Hogeschool  10 maart 2020 
NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

 

Bijlage 2 – Panel 

Voorzitter 
Drs. Frans Jaspers is internist-np, oud-bestuurder UMC Groningen, toezichthouder bij meerdere 
ziekenhuizen en voorzitter van enkele (wetenschappelijke) adviesraden. Hij was in het verleden 
bestuurlijk sterk betrokken bij vernieuwingen van onderwijs en (vervolg)opleidingen in het medische en 
verpleegkundige domein, was toezichthouder bij een buitenlandse technische hogeschool en was 
voorzitter van het bestuur, later van de raad van commissarissen van het Nederlands Instituut voor de 
Accreditatie in de Zorg (NIAZ). 
 
Panellid 
Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij, hoogleraar en directeur onderwijs Universiteit Gent, tevens 
verantwoordelijke voor onderwijs en kwaliteitszorg UGent Campus in Zuid-Korea. 
 
Panellid 
Els Verhoef, voormalig bestuurder van de Haagse Hogeschool en bestuurder a.i. bij Fontys Hogescholen, 
zelfstandig (bestuurs)adviseur o.a. bij de Hogeschool van Amsterdam, Open Universiteit, Zuyd 
Hogeschool,  Politie Academie en toezichthouder VO in Amsterdam. 
 
Panellid 
Drs. Jan van den Berg, auditor bij Fontys Hogescholen met ruime ervaring in het hoger onderwijs (o.a. 
Universiteit Utrecht) vooral in directiefuncties en als toezichthouder (o.a. Summa College Eindhoven), 
voormalig Inspecteur primair onderwijs. 
 
Student-lid 
Kevin Voorn (student-lid), student hbo-bachelor HBO-ICT, major Network & Security Engineering, 
Hanzehogeschool Groningen.   
 
Het panel is ondersteund door: 
 
Secretaris 
Dr. Marianne van der Weiden 
 
Procescoördinator 
Michèle Wera MA, beleidsmedewerker NVAO 
 
Alle panelleden en de secretaris hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en ondertekend.  
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Bijlage 3 – Locatiebezoeken 

Locatie  
NHL Stenden Hogeschool 
Rengerslaan 8 Leeuwarden 
 
Verkennend bezoek 26 en 27 november 2019 
De gesprekken over de vier standaarden vonden plaats met gemengde delegaties (representatieve 
vertegenwoordiging van geledingen en academies/opleidingen) 
 

Dinsdag 26 november 2019 
Tijd Activiteit Locatie 
08.30 – 10.30 Voorbereidend paneloverleg Meeting room 9 
10.30 - 11.00 Toelichting kwaliteitszorgsysteem Meeting room 11 
11.00 – 11.30 Voorbereidend paneloverleg Meeting room 9 
11.30 – 12.30 Lunch en kennismaking met instelling en panel Lobby Stenden Hotel 
12.30 – 13.15 Gesprek met instellingsbestuur Meeting room 11 
13.30 – 14.30 Gesprek standaard 1: visie en beleid Meeting room 11 
14.45 – 15.45 Gesprek standaard 2: uitvoering Meeting room 11 
16.00 – 16.30 Best practice Leisure & Events Management Classroom 2.09 
16.30 – 17.30 Paneloverleg Meeting room 11 
17.30 – 18.15 Gesprek met raad van toezicht Meeting room 11 
18.15 – 18.45 Verplaatsing naar Post Plaza  
18.45 – 19.45 Open spreekuur Postkamer Hotel Post Plaza 
Woensdag 27 november 2019 
08.30 – 09.30 Paneloverleg Meeting room 9 
09.30 – 10.30 Gesprek standaard 3: evaluatie en monitoring Meeting room 11 
10.45 – 11.45 Gesprek standaard 4: ontwikkeling Meeting room 11 
12.00 – 13.00 Lunch met studenten Wannee 
13.15 – 14.15 Gesprek medezeggenschap Meeting room 11 
14.15 – 16.00 Paneloverleg Meeting room 11 
16.00 – 16.30 Terugkoppeling verkennend bezoek en 

afstemming verdiepend bezoek 
Meeting room 11 

16.30 – 16.45 Paneloverleg Meeting room 11 
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Verdiepend bezoek 21 en 22 januari 2020 
 

Dinsdag 21 januari 2020 
Tijd Activiteit Locatie 
08.15 – 08.45 Besloten paneloverleg Meeting room 9 
08.45 – 09.15 Ambities waarmaken, college van bestuur Meeting room 11 
09.30 – 10.00 Presentatie managementsysteem en dialoog  
10.15 – 11.00 Effectiviteit van de kwaliteitszorg en het 

risicomanagement voor opleidingen, 
Academies Primair Onderwijs en Vo & Mbo 
Sessie 1 Docenten inclusief 
opleidingscommissie en examencommissie 

 

11.15 – 12.00 Effectiviteit van de kwaliteitszorg en het 
risicomanagement voor opleidingen 
Academies Primair Onderwijs en Vo & Mbo 
Sessie 2 Studenten inclusief 
opleidingscommissie  

Meeting room 11 

12.15 – 13.00 Effectiviteit van de kwaliteitszorg en het 
risicomanagement voor opleidingen 
Academies Primair Onderwijs en Vo & Mbo 
Sessie 3 Opleidingsmanagement 

Meeting room 11 

13.00 – 14.00 Besloten paneloverleg tijdens de lunch Meeting room 9 
14.00 – 14.45 Effectiviteit van de kwaliteitszorg en het 

risicomanagement voor opleidingen Academie 
Commerce & International Business 
Sessie 4 Docenten inclusief 
opleidingscommissie en examencommissie 

Meeting room 11 

15.00 – 15.45 Effectiviteit van de kwaliteitszorg en het 
risicomanagement voor opleidingen Academie 
Commerce & International Business 
Sessie 5 Studenten inclusief 
opleidingscommissie  

Meeting room 11 

16.00 – 16.45 Effectiviteit van de kwaliteitszorg en het 
risicomanagement voor opleidingen Academie 
Commerce & International Business 
Sessie 6 Opleidingsmanagement 

Meeting room 11 

16.45 – 18.00 Besloten paneloverleg Meeting room 9 
Woensdag 22 januari 2020 
08.30 – 09.30 Besloten paneloverleg Meeting room 9 
09.30 – 10.30 Internationalisering 

Sessie 7 Vertegenwoordigers van 7 academies 
+ 1 centraal 

Meeting room 11 

10.45 – 11.45 Internationalisering 
Sessie 8 Vertegenwoordigers van 7 academies 
+ 1 centraal 

Meeting room 11 

12.00 – 13.00 Internationalisering 
Sessie 9 Studenten 

Meeting room 11 

13.00 – 14.30 Besloten paneloverleg tijdens de lunch Meeting room 9 
14.30 – 15.15 Design Based Education als onderwijsconcept 

Sessie 10 Docenten 
Meeting room 11 

15.30 – 16.150 Design Based Education als onderwijsconcept 
Sessie 11 Docenten 

Meeting room 11 

16.15 – 18.00 Besloten paneloverleg Meeting room 9 
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Bijlage 4 – Documenten 

Van tevoren zijn aan het panel ter beschikking gesteld: 
 
Algemeen 
• Zelfevaluatie Instellingstoets Kwaliteitszorg, Het raam staat open (2019) 
• Kwaliteitsafspraken en inzet studievoorschotmiddelen, Leren in kwaliteit 2019-2024 (2019) 
• Opleggers bij aangeleverde informatie (2019) 
• Praatplaat Design Based Education ateliers (2019)  
• Praatplaat Design Based Education vijf facetten (2019)  
• Praatplaat Internationalisering (2019) 
• Praatplaat Zwaartepunten (2019)  
• Praatplaat Kwaliteitscyclus onderwijs en onderzoek (Subplaten Kwaliteitscyclus opleidingsniveau, 

academieniveau en bestuursniveau) (2019) 
• Praatplaat Waar staan we in de transitie (2019)  
• Praatplaat Kwaliteitsafspraken Landelijke thema's (2019)  
• Praatplaat Kwaliteitsafspraken Uitwerking (2019) 
• Praatplaat Kwaliteitsafspraken Invulvel 1 en 2 (2019) 
• Goed onderwijs en de cultuur van het meten (2019), Biesta, G. Den Haag: Boom Lemma 
• De ontwikkeling van jongens in het onderwijs (2019), Woltring & Van der Wateren: Amsterdam: 

LannooCampus 
• PDCA Integrale Planning & Control kalender 2018-2019 en 2019-2020 
 
Plan 
• Fusiedocument (2017) 
• Samen werken en samenwerken, Over de organisatie van het ‘goede gesprek’ in onze hogeschool 

(2018) 
• Strategisch Instellingsplan, Werken aan wereldwijze innovatie 2019-2024 (2019) 
• Strategisch Onderwijsbeleid, Ons kompas voor onderwijsinnovatie 2019-2024 (2019) 
• Strategisch Onderzoeksbeleid, Exploring to create a better world 2019-2024 (2019) 
• Internationaliseringsbeleid, Bouwen aan wereldwijs onderwijs 2019-2024 (2019) 
• Zwaartepuntenbeleid 2019-2024 (2019) 
• Strategisch HRM-beleidsplan 2019-2024 (concept november 2019) 
• Aanpak van werkdruk (concept november 2019) 
• Kadernota 2019 (2018) 
• Kadernota 2020 (2019) 
• Taalbeleid, Bij wijze van spreken (2019) 
• Visie Resultaatverantwoordelijke Teams en Dienend Leiderschap (2019) 
• Bestuurs- en Beheersreglement (concept oktober 2019) 
• Design Based Education, Sustainable teaching and learning (2019), Geitz, G. en Geus, J. de 
• Internationalisering academies 2020 (op basis van jaarplannen) 2019 
• Internationaliseringsbeleid Academie SHMS 2018-2022 (2018) 
• Internationaliseringsbeleid Academie TA 2019-2024 concept (2019) 
• Procesplaat Visitatie 2019 (onderwijs en onderzoek op opleidingsniveau) (2019) 
• Procesplaat Hervisitatie 2019 (onderwijs op opleidingsniveau) (2019) 
• Procesplaat Midterm audit 2019 (onderwijs en onderzoek op opleidingsniveau) (2019) 
• Procesplaat Thema audit 2019 (onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering) (2019) 
• Proces Jaarplan/Begroting en Consolidatie 2020 (academieniveau) 2019  
• Proces Rapportage R8 en Consolidatie 2019 (academieniveau) 2019  
• Proces Opleidingsspecifiek studentenstatuut/OER 2019-2020 (2019) 

o Memo proces OER/leerplan/toetsinformatie 2019-2020 
o Format A1 formulier - OC-advies en instemming OER 
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o Format A2 formulier - AMR-instemming OER 
o Format A3 formulier - AMR-instemming studentenstatuut 

• Meerjarenplanning audits op thema (2019) 
• Meerjarenplanning audits onderwijs en onderzoek (2019) 
• Jaarplan 2020 

o Academie Gezondheidszorg 
o Thorbecke Academie 
o Academie ICT&CT  
o Verbindingseenheid Internationaal Profiel 
o Academie Maritiem Instituut Willem Barentsz 

• DBE 
o Toetsing DBE - Bijlage OER 2019-2020 B HBO-R 
o Toetsing DBE - Bijlage OER 2019-2020 B HBO-ICT/B INF 
o Visie DBE - Coursedocument 2019-2020 B HBO-R 
o Visie DBE - Coursedocument 2020-2021 B HBO-ICT/B INF concept 

• Nota van Bevindingen NHL 2017 (Algemene Rekenkamer) 
• Nota van Bevindingen Stenden 2017 (Algemene Rekenkamer) 
• Notitie Kwaliteitsafspraken en inzet studievoorschotmiddelen 2018 (2018) 
• Instemming MR  

o Notitie Kwaliteitsafspraken en inzet studievoorschotmiddelen 2018 (2018) 
o Begroting NHL 2016+2017 
o Begroting Stenden 2016+2017 
o Begroting NHL Stenden 2018+2019 
o Kadernota NHL 2016+2017+2018 
o Kadernota Stenden 2016+2017 
o Kadernota NHL Stenden 2019+2020 

• Kwaliteitsafspraken projectplannen (december 2019) 
o Projectplan 1 Invoering monitoring en onderzoek DBE  
o Projectplan 2 SLB en coaching  
o Projectplan 3 Studieklimaat en studentenwelzijn  
o Projectplan 4 Studiesucces  
o Projectplan 5 Onderwijsdifferentiatie  
o Projectplan 6 Onderwijsfaciliteiten ateliers en digitale hogeschool  
o Projectplan 7 Onderwijsfaciliteiten bredere faciliteiten voor talentontwikkeling  
o Projectplan 8 Verdere professionalisering docenten  

 
Do 
• Totaalbestand allocatie 2019 verloop per onderdeel 2018  
• Totaalbestand allocatie 2020 verloop per onderdeel 2019  
• Faciliteitenregeling medezeggenschap (2018) 
• Organisatievorm detail (schematisch) (2019) 
• Organisatievorm (2019) 
• Opleidingenregister WHW 2019-2020 (2019) 
• Reglement Examencommissie (2018) 
• Reglement Opleidingscommissies (2018) 
• Formats (2019) 

o Jaarplan Academie 2020  
o Rapportage R8 2019  
o Studentenstatuut/Onderwijs- en Examenregeling 2019-2020 (voorbeeld bachelor) 
o Bijlage 4 OER-leerplan 2019-2020  
o Coursedocument DBE 2019-2020  
o Jaarverslag examencommissie 2018-2019 

• Op weg naar Informatiebeleid concept (2019) 
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• Verticale trail (M LERAREN / B LERAAR BO / B CE / AD ORM) 
o A1 formulier OC Instemming en Advies OER 2019-2020  
o A2 formulier AMR Instemming OER 2019-2020  
o A3 formulier AMR Instemming Studentenstatuut 2019-2020  

• Plan van aanpak Basis verder op orde (concept oktober 2019) 
• Ambities waarmaken (definitief december 2019) 
• Totstandkoming programma basis verder op orde (aanvulling december 2019) 
• A3 Ambities waarmaken, Managementinformatiesysteem (december 2019)  
• Horizontale trail DBE  

o Ontwikkeling DBE - Professionalisering 2019 B HBO-R 
o Ontwikkeling DBE - Professionalisering 2019 B HBO-ICT/B INF 
o Ontwikkeling DBE - Overzicht ontwikkeling 2019 B HBO-R 
o Ontwikkeling DBE - Overzicht ontwikkeling 2019 B HBO-ICT/B INF 

• Horizontale trail Internationalisering 
o Overzicht Grand Tour minoren per academie 2020-2021  
o Overzicht Partnerships contracten hogeschoolbreed en per academie 2019 
o Overzicht Exchange programma's in Nederland 2020-2021  
o Qatar Zienswijze inspectierapport Graadverlening (november 2019) 
o Qatar Actuele stand van zaken (november 2019) 
o Partnerschap Academie Social Studies, TISSA Conferentie december 2019 
o Implementatieplan Taalbeleid (concept december 2019) 

• Flexgids, Onderwijsontwerp programma flexibel onderwijs (2018) 
• Open Innovatie Netwerk (ateliers e.d.) (november 2019) 
• Uitvoeringsnotitie toetsing (juni 2019) 
• Systeem van kwaliteit (december 2019) 
• Kader Midterm audit (november 2019)  
• Studeren met een functiebeperking 

o Plan van aanpak, What works for few, works for all (2017) 
o Procedure aanvraag voorzieningen (2018) 
o Visie op studentenwelzijn (2019) 

• Links naar: 
o Uitdagingen In Werken Atelier Sociaal Domein: 

https://vimeo.com/331197087/ca2d38700f 
o International teacher training (ITEPS) & DBE: https://vimeo.com/331407788/2761ba1749 
o Frisian Design Factory & DBE: https://vimeo.com/331406982/11d1077166 
o Uitleg Atelier: https://vimeo.com/330980092/11f5f1fb32 
o Internationalisering - teaser: https://vimeo.com/361033100/65253acaac 
o Internationalisering - waarom: https://vimeo.com/361033605/688d162f00 
o Internationalisering - hoe: https://vimeo.com/361034664/53bcbd7224 

 
Check 
• Horizontale trail Internationalisering 

o Measuring Internationalization of Education (MIE) (2019) 
 MIE Summary en Traffic light B Integrale Veiligheidskunde 2019 
 MIE Summary en Traffic light B HBO-ICT 2019 
 MIE Summary en Traffic light B Finance, Tax & Advice 2019 

o Monitor Internationalisering, cijfers 2017-2020 en factsheet kwantitatieve gegevens 2019 
• Verticale trail (M LERAREN / B LERAAR BO / B CE / AD ORM) 

o Visitatierapport M leraar NED 2018 NHL  
o Midterm auditrapport B leraar BO 2017 NHL 
o Midterm auditrapport B leraar BO 2017 Stenden 
o Midterm auditrapport B CE 2017 NHL 
o Midterm auditrapport B CE 2016 Stenden 
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o Midterm auditrapport Ad ORM 2018 Stenden 
o Midterm auditrapport Ad ORM 2019 NHL Stenden 
o Overzicht examencommissies 2019-2020  
o Overzicht opleidingscommissies 2019-2020  
o Jaarverslag Examencommissie 2018-2019 Primair Onderwijs 
o Jaarverslag Examencommissie 2018-2019 Educatieve masters 
o Jaarverslag Examencommissie 2018-2019 CE 
o Jaarverslag Examencommissie 2018-2019 ORM 
o Verslagen Opleidingscommissie B LERAAR BO 
o Verslagen Opleidingscommissie M LERAREN 
o Verslagen Opleidingscommissie B CE 
o Verslagen Opleidingscommissie B ORM 

• Horizontale trail DBE  
o Evaluatie DBE - Beeld voorjaar (monitor) (mei 2019) 
o Evaluatie DBE - Factsheet studenttevredenheid nulmeting (juni 2019) 

• Rapportages 
o rapportages R4 en R8 2019, voorbeeld Academie Gezondheidszorg 
o Rapportage R4 en R8 2019 Thorbecke Academie 
o Rapportage R4 en R8 2019 Academie ICT&CT 
o Rapportage R4 en R8 2019 Verbindingseenheid Internationaal Profiel 
o Rapportage R4 en R8 2019 Academie Maritiem Instituut Willem Barentsz 

• Geconsolideerd Jaarplan 2019 
• Geconsolideerd Jaarplan 2020 
• Geconsolideerde Rapportage R8 2019 
• Jaarverslag Stichting NHL Stenden Hogeschool 2018 
• Eindrapportage Netwerkanalyse, nulmeting september 2019 (E&E Advies) 
• Adviesrapport Instellingstoets Kwaliteitszorg Stenden Hogeschool NVAO 2014 
• Adviesrapport Instellingstoets Kwaliteitszorg NHL Hogeschool NVAO 2014 
• Aanvullend adviesrapport Instellingstoets Kwaliteitszorg NHL Hogeschool NVAO 2015 
• Midterm auditrapport Instellingstoets Kwaliteitszorg Stenden Hogeschool 2017 
 
Act 
• Strategische risicokaart 2019-2024 
• Verslag met actiepunten R4 en R8 2019, voorbeeld Academie Gezondheidszorg 
• Verslag met actiepunten R4 en R8 2019 Thorbecke Academie 
• Verslag met actiepunten R4 en R8 2019 Academie ICT&CT 
• Verslag met actiepunten R4 en R8 2019 Verbindingseenheid Internationaal Profiel 
• Verslag met actiepunten R4 en R8 2019 Academie Maritiem Instituut Willem Barentsz 
• Actieplan/follow up visitatie M leraar NED 2018 NHL  
• Actieplan/follow up midterm audit B leraar BO 2017 NHL  
• Actieplan/follow up midterm audit B leraar BO 2017 Stenden  
• Actieplan/follow up midterm audit B CE 2017 NHL  
• Actieplan/follow up midterm audit Ad ORM 2018 NHL Stenden 
• Actieplan/follow up midterm audit Ad ORM 2019 NHL Stenden 
• Actieplan natraject Instellingstoets Kwaliteitszorg Stenden Hogeschool 2016 
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Bijlage 5 – Afkortingen 

Ad associate degree 
AMR Academiemedezeggenschapsraad 
Ba bachelor 
CGO competentiegericht onderwijs 
DBE Design Based Education 
DMR Dienstmedezeggenschapsraad 
EC European credit point 
F&C Finance & Control 
HMR Hogeschoolmedezeggenschapsraad 
HRM Human Resource Management 
ITK Instellingstoets Kwaliteitszorg 
KPI kritische prestatie-indicator 
ma master 
M&C Marketing & Communicatie 
MIE Measuring Internationalisation of Education 
MTO medewerkertevredenheidsonderzoek 
NSE nationale studentenenquête 
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
OER onderwijs- en examenregeling 
O&O Onderwijs- en Onderzoekskwaliteit 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
PGO probleemgestuurd onderwijs 
SLB studieloopbaanbegeleiding 
STER Support Team Education and Research 
 



 

 
 

 
 
 
  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het 
oog op de beoordeling van de NHL Stenden Hogeschool. 
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