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1 Samenvattend advies 

 

Stichting LOI Hoger Onderwijs, hierna LOI Hogeschool, heeft als visie dat zij door het aanbieden van 

toegankelijk, flexibel en marktrelevant beroepsonderwijs wil bijdragen aan de arbeidsmobiliteit van 

(toekomstig) werkenden in Nederland. De visie kent vijf kernpunten: marktrelevant, flexibel en 

toegankelijk, studiesucces, didactiek en kwaliteit van onderwijs. Het panel is van mening dat deze visie 

helder, pragmatisch en passend bij de instelling is. De vijf elementen die LOI Hogeschool in haar 

onderwijsvisie onderscheidt zijn volgens het panel voor studenten, docenten en medewerkers op alle 

niveaus herkenbare componenten. 

 

LOI Hogeschool heeft haar onderwijsvisie uitgewerkt in beleid op vijf beleidsterreinen: onderwijs, 

validering en diplomering, docent, student en kwaliteit. Alle geledingen zijn volgens het panel in meer of 

mindere mate betrokken bij de uitwerking en opvolging van het beleid. Het panel waardeert het 

informele gesprek dat door het management van LOI Hogeschool met medewerkers binnen de instelling 

wordt gevoerd. 

 

In het kwaliteitsbeleid is beschreven dat binnen LOI Hogeschool sprake is van een gedragen 

kwaliteitscultuur. Deze cultuur uit zich door de bereidheid kennis te delen, de intrinsieke motivatie om 

dingen goed te doen, samen te werken en continu te streven naar verbetering. Het panel beaamt dat 

binnen LOI Hogeschool een sterke kwaliteitscultuur aanwezig is. Het heeft tijdens de panelbezoeken 

vele voorbeelden gezien van realisatie van kwaliteitsverbeteringen veelal via impliciete besluitvorming.  

 

Het panel heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat de visie op onderwijs aantoonbaar concreet vertaald 

is naar een veelheid van initiatieven. Tijdens de locatiebezoeken heeft het panel een goed beeld 

gekregen van de verwezenlijking van de onderwijsvisie op de vijf kernpunten. Voorbeelden van 

implementatie van beleid op het kernpunt ‘marktrelevant’ zijn de introductie van LOI Klassikaal en LOI 

Zakelijk die volgens het panel twee succesvol uitgerolde beleidsacties zijn. Op het kernpunt ‘flexibel en 

toegankelijk’ is de implementatie van het experiment leeruitkomsten tot op heden minder succesvol 

gebleken. Het panel vertrouwt er echter op dat LOI Hogeschool erin slaagt dit project succesvol te 

continueren. 

 

In het didactisch model staat een reactief begeleidingsmodel beschreven, wat wil zeggen dat het 

begeleidingsteam reageert op vragen van de student. Volgens het panel heeft de instelling echter ook 

een ‘zorgplicht’ naar studenten. Deze zorgplicht en het lage diplomarendement van de meeste 

opleidingen zijn volgens het panel redenen om te onderzoeken of er manieren zijn waarop de instelling 

een meer proactieve houding naar studenten na kan streven zonder haar visie los te laten. 

 

Als onderdeel van de horizontale trail ‘onderzoek en professionalisering’ heeft het panel onderzocht hoe 

de hogeschool studenten voorbereidt op passende onderzoeksvaardigheden en op welke manier zij 

structureel, tijdig en adequaat resultaten van onderzoek in de curricula van haar hbo-opleidingen 

verwerkt. Volgens het panel is (praktijkgericht) onderzoek goed verankerd in de curricula van de 

opleidingen. LOI Hogeschool zou haar ambities op onderzoeksgebied echter nog beter zichtbaar kunnen 

maken door structurele samenwerking met partners uit het onderzoeksveld vast te leggen. Het 

adviseert LOI Hogeschool tevens kritisch naar de omvang van de lectoraten te kijken.  

 

Het ‘Kwaliteitsbeleid LOI, groei door kwaliteit’ schetst de algemene kaders van het LOI-

kwaliteitszorgsysteem. Het systeem is gericht op resultaat, verbetering en dialoog. LOI Hogeschool 

verzamelt systematisch gegevens en cijfermatige analyses ten behoeve van de interne kwaliteitszorg. 

LOI Hogeschool heeft volgens het panel een adequaat systeem om de onderwijskwaliteit op structurele 

wijze en op verschillende niveaus te monitoren. De combinatie van de verschillende formele evaluaties 

en informele afstemming maakt dat LOI Hogeschool zich een veelzijdig beeld vormt van de kwaliteit van 
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haar onderwijs. Volgens het panel kan feedback echter effectiever worden gebruikt door verzamelde 

data beter te aggregeren. De in 2019 gefaseerd geïmplementeerde Balanced Score Card is hier een goed 

hulpmiddel bij. Daarnaast adviseert het panel LOI Hogeschool om haar studenten efficiënter te 

bevragen op hun tevredenheid over het onderwijs en actuele en toegankelijke informatie over de 

evaluatieresultaten op de website te publiceren. 

 

LOI Hogeschool besteedt in haar PDCA-cyclus systematisch aandacht aan de verbetering van de 

onderwijskwaliteit. Zo heeft het panel tijdens de trail ‘Klantenservice’ geconstateerd dat naar aanleiding 

van problemen in de bereikbaarheid van de klantenservice naast ad hoc verbeteringen ook structurele 

maatregelen genomen zijn gericht op verdere verbetering van het systeem. Naast verbetergerichtheid 

heeft het panel ook voorbeelden van ontwikkelingsgerichtheid waargenomen. In de innovatie van haar 

onderwijs zijn volgens het panel ontwikkelingen vanuit het werkveld leidend. Het panel is van mening 

dat LOI Hogeschool in de toekomst bij de formulering van visie, beleid en ambities nog meer de regie 

zou mogen pakken en de eigen signatuur meer naar buiten zou mogen brengen (“be good and tell it”).  

 

 

 

 

Den Haag, 2 december 2019 

 

Namens het panel ter beoordeling van de Stichting LOI Hoger Onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Leendert Klaassen  Dr. Annemarie Venemans-Jellema 
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2 Inleiding en verantwoording 

2.1 Doel van de instellingstoets 

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) beoordeelt of de instelling beschikt over een kwaliteitscultuur en 

kwaliteitszorgsysteem die voldoende waarborgen dat het onderwijs aan de (inter)nationale 

verwachtingen en eisen voldoet. De ITK gaat uit van de ambities, visie en keuzes van de instelling en 

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 behaald. 

Deze instellingen omvatten circa 80% van het aantal opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs.  

 

De NVAO benoemt voor de uitvoering van de ITK een panel van deskundigen (‘peers’) dat onafhankelijk 

van de instelling werkt. Het panel is gezaghebbend op bestuurlijk niveau, beschikt over 

onderwijsdeskundigheid in het hoger onderwijs, is auditdeskundig en/of deskundig op het gebied van de 

inrichting en effectiviteit van kwaliteitszorgsystemen. Verder zijn de studenten en het maatschappelijke 

werkveld vertegenwoordigd. Het panel wordt door de NVAO getraind voor de uitvoering van een ITK. 

Het rapport wordt geschreven door een gecertificeerde en onafhankelijke secretaris, die tevens door 

NVAO is getraind. 

 

2.2 Samenstelling van het auditpanel 

Het auditpanel is als volgt samengesteld: 

• Mr. Leendert Klaassen, voorzitter 

• Drs. Leo Schoots, lid 

• Drs. Joke Elzenaar, lid 

• Drs. Barbara Schaefers, lid 

• Jade Brouns Msc, student-lid 

 

Het panel werd ondersteund door: 

• Dr. Annemarie Venemans-Jellema, secretaris 

• Drs. Henri Ponds, procescoördinator NVAO 

2.3 Inrichting van de instellingstoets 

 

2.3.1 Werkwijze van het panel in het algemeen 

Stichting LOI Hoger Onderwijs (LOI Hogeschool) heeft met het oog op de Instellingstoets Kwaliteitszorg 

een zelfevaluatierapport geschreven. In dit rapport onderbouwt de instelling hoe zij voldoet aan de vier 

standaarden van het beoordelingskader ITK. Tijdens een voorbereidende bijeenkomst op 9 september 
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2019 heeft het panel de eerste indrukken over dit document uitgewisseld. Ter voorbereiding op het 

eerste locatiebezoek hebben de panelleden daarnaast hun bevindingen, opmerkingen en vragen 

schriftelijk met de procescoördinator en secretaris gedeeld. 

 

Het eerste, verkennende, locatiebezoek vond plaats op 17 en 18 september 2019. Het programma voor 

dit bezoek werd van tevoren afgestemd tussen de instelling, de panelvoorzitter en de 

procescoördinator. Gedurende het bezoek sprak het panel met vertegenwoordigers van verschillende 

geledingen (zie Bijlage 3). Tevens hadden medewerkers en studenten de mogelijkheid gebruik te maken 

van een open spreekuur. Acht personen hebben hiervan gebruik gemaakt (twee personen per email, 

vier aan tafel en twee telefonisch). Onderwerpen die aan bod kwamen tijdens dit spreekuur waren de 

relevantie van de inhoud van opleidingen, hoe ga je om met verouderde modules, consistentie bij 

beoordeling van opgaven, communicatie over examenresultaten en de wijze van communiceren met de 

klantenservice. Aan het einde van het eerste bezoek presenteerde de panelvoorzitter de eerste 

bevindingen en de thema’s voor drie trails: een verticale trail ‘Past Performance kwaliteitsborging’, een 

horizontale trail ‘klantenservice’ en een horizontale trail ‘onderzoek en professionalisering’.  

 

In de periode tussen de beide locatiebezoeken heeft LOI Hogeschool in overleg met de 

procescoördinator en de panelvoorzitter de trails uitgewerkt en het programma met de verschillende 

gespreksronden vastgesteld. De hogeschool heeft bovendien het panel van uitgebreide informatie 

voorzien. Aan de vooravond van het tweede bezoek heeft het panel zijn eerste indrukken over de 

onderwerpen van de trails uitgewisseld en vragen geformuleerd voor de gesprekken. Tijdens het tweede 

locatiebezoek op 15 t/m 17 oktober 2019 heeft het panel op verschillende manieren getoetst of deze 

voorlopige indrukken juist waren.  

 

Aan het einde van het tweede bezoek heeft het panel zijn conclusies mondeling gedeeld met een ruime 

vertegenwoordiging van de instelling. Op basis van de bevindingen en overwegingen van het panel heeft 

de secretaris vervolgens een eerste versie van het rapport opgesteld. Dit conceptrapport is aan de 

panelleden voorgelegd voor commentaar waarna de voorzitter de definitieve versie heeft vastgesteld. 

Het adviesrapport is op 20 november 2019 aan de instelling voorgelegd ter controle op feitelijke 

onjuistheden. De instelling heeft op 26 november 2019 gereageerd op het adviesrapport. Dit heeft 

geleid tot enkele aanpassingen, waarna het definitieve rapport is vastgesteld door de voorzitter. Het 

panel heeft dit advies in volledige onafhankelijkheid opgesteld en op 2 december 2019 aan de NVAO 

aangeboden. 

 

2.3.2 Werkwijze van het panel met betrekking tot de audittrails 

Zoals hierboven is beschreven heeft het panel de volgende audittrails uitgevoerd: 

• Trail Past performance kwaliteitsborging  

• Trail ‘Klantenservice’ 

• Trail ‘Onderzoek en professionalisering’ 

 

Voor de uitvoering van de trail Past performance kwaliteitsborging is gekozen voor de hbo-bachelor 

opleiding PABO en de hbo-bachelor opleiding Bedrijfskunde. In deze verplichte trail is de effectiviteit van 

de kwaliteitszorg binnen deze opleidingen onderzocht.  

 

Het panel heeft in de trail ‘klantenservice’ onderzocht of LOI Hogeschool vragen of reacties van 

studenten en medewerkers tijdig en adequaat beantwoordt. Aanleiding voor deze trail waren de 

bezettingsproblemen op de klantenservice in het afgelopen jaar. Ter voorbereiding op deze trail heeft 

het panel beleidsdocumenten over de klantenservice, een overzicht van actuele prestaties van de 

klantenservice, rapportages van managementgesprekken over de prestaties van klantenservice en 

genomen verbetermaatregelen en een overzicht van scholingsactiviteiten van de medewerkers van 

klantenservice, doorgenomen. Tijdens het locatiebezoek heeft het panel in verschillende sessies 

gesproken met medewerkers van de klantenservice, de verantwoordelijke managementlijn van de 

klantenservice en met de business unit managers. 



 

 

 

 
8 Instellingstoets Kwaliteitszorg Stichting LOI Hoger Onderwijs  2 december 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

 

 

In de derde trail heeft het panel bestudeerd hoe LOI Hogeschool structureel, tijdig en adequaat 

resultaten van onderzoek in de curricula van haar hbo-opleidingen verwerkt. Het panel heeft 

onderzocht hoe de hogeschool studenten voorbereidt op het opzetten van praktijkgericht onderzoek en 

hoe de hogeschool bewaakt dat docenten actueel vakbekwaam zijn en zich professionaliseren. Basis 

voor deze trail waren beleidsdocumenten over de relatie onderwijs – onderzoek en HRM, een overzicht 

van lopende en al uitgevoerde activiteiten gericht op de borging van de structurele verbinding 

onderwijs-onderzoek, rapportages van managementgesprekken over de relatie onderwijs-onderzoek en 

genomen verbetermaatregelen en een overzicht van uitgevoerde professionaliserings- en 

scholingsactiviteiten van docenten en (staf)medewerkers. Het panel voerde gesprekken met de 

studenten, docenten, betrokkenen uit de ‘driehoek’, lectoren, examencommissies en business unit 

managers.  

 

2.4 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over LOI Hogeschool plus een aantal kengetallen. Vervolgens 

geeft het panel in hoofdstuk 4 haar oordeel over de kwaliteitszorg van de instelling per standaard van 

het beoordelingskader. Bij elke standaard worden de bevindingen opgesomd en vervolgens de 

overwegingen van het panel gegeven. De bevindingen naar aanleiding van de audittrails dienen hierbij 

steeds als casuïstische evidentie voor de wijze waarop het kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert 

binnen LOI Hogeschool. Het gaat daarbij dus niet om een beoordeling van de in de audittrails betrokken 

opleidingen of programma’s, maar om bepaalde aspecten daarvan op basis waarvan het panel heeft 

kunnen nagaan of de instelling in control is. 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 vijf bijlagen met:  

• Het accreditatieportret 

• Samenstelling van het panel 

• Het programma van de locatiebezoeken 

• Een overzicht van de bestudeerde documenten 

• Een lijst met afkortingen 
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3 Beschrijving van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Stichting LOI Hoger Onderwijs 

Locaties Afstandsonderwijs via blended learning vanuit Leiderdorp 

Status van de instelling Rechtspersoon voor hoger onderwijs 

3.2 Profiel van de instelling 

De Stichting LOI Hoger Onderwijs (LOI Hogeschool) is in 1996 ontstaan uit de Leidse 

Onderwijsinstellingen die opgericht is in 19231. De hogeschool verzorgt 52 geaccrediteerde hbo-

opleidingen in uiteenlopende domeinen binnen het hoger onderwijs, van ICT tot zorg, van vertaler tot 

accountancy, van toerisme tot onderwijs. Aan de instelling studeren ruim 11.000 studenten. De 

instelling kent ruim 1.000 docenten en heeft 365 medewerkers in dienst.  

 

De bestuursvoorzitter van LOI is eindverantwoordelijk voor LOI Hogeschool. Het bestuur kent naast een 

bestuursvoorzitter, een bestuurslid met portefeuille Finance & IT, een bestuurslid met portefeuille 

Commerce en een bestuurslid met de portefeuille Onderwijs. LOI Hogeschool bestaat uit drie 

businessunits en elke unit wordt aangestuurd door een business unit manager. De drie business unit 

managers zijn samen met de coördinator realisatiemanagement en met de programma-, realisatie- en 

servicemanagers verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de positionering van de 

hogeschool en het doorvoeren van innovaties en verbeteringen, zowel op het niveau van het instituut 

als op opleidingsniveau. De business unit managers leggen verantwoording af aan de portefeuillehouder 

onderwijs van het bestuur.  

 

LOI Hogeschool heeft als missie dat zij haar studenten een flexibele, uitdagende en een voor de 

arbeidspositie relevante leerervaring aanbiedt met maximale zelfstandigheid, onafhankelijkheid van tijd, 

plaats, tempo en apparaat met continue beschikbaarheid van begeleiding en beoordeling en technische 

eenvoud voor een betaalbare prijs. Kenmerken van LOI Hogeschool zijn marktgericht, flexibel, 

toegankelijk en betaalbare kwaliteit.  

 

Naast afstandsonderwijs heeft LOI sinds 2012 haar aanbod uitgebreid met LOI Klassikaal, waar 

afstandsonderwijs gecombineerd wordt met face to face onderwijs. Sinds enkele jaren richt LOI 

Hogeschool zich niet alleen op de particuliere doelgroep maar ook op de zakelijke markt. Zowel 

afstandsonderwijs als de klassikale variant zijn voor beide doelgroepen toegankelijk. Daarnaast biedt LOI 

Hogeschool maatwerktrajecten aan voor zakelijke klanten.  

 

LOI Hogeschool onderscheidt zich van andere hogescholen onder andere omdat zij werkt met docenten 

en vakinhoudelijk deskundigen die allemaal als medewerker op freelance-basis aan de hogeschool zijn 

verbonden.  

 

 

  

 
1 Op dinsdag 12 november 2019 voor afronding van dit adviesrapport verscheen een persbericht waarin de 

overname bekend werd gemaakt van LOI door de NCOI Groep. De overname behoeft nog goedkeuring van 

de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 
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Kengetallen per 1-6-2019 

Studentenaantallen Totaal aantal studenten  

Ad studenten 

Ba studenten  

Ma studenten  

Waarvan internationale studenten  

11.300 

757 

10.476 

67 

0 

Opleidingen Totaal aantal opleidingen  

Associate degree’s 

Bacheloropleidingen  

Masteropleidingen  

Engelstalige opleidingen  

52 

15 

36 

1 

0 

Verleende diploma’s Associate degree 

Ba  

Ma  

26 

864 

1 

Personeel LOI docenten 

LOI medewerkers 

Lectoren  

1.043 

365 

3 
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4 Beoordeling per standaard 

4.1 Standaard 1: Visie en beleid 

De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid gericht 

op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.   

 

Toelichting: De instelling kent een duidelijke en in alle geledingen gedeelde visie op goed onderwijs. 

Docenten en studenten dragen de visie en ontwikkelen deze in onderlinge samenspraak en met externe 

stakeholders. De onderwijsvisie is actueel door periodieke afstemming op de relevante (veranderende) 

omgeving. De onderwijsvisie is vertaald naar expliciete uitgangspunten voor kwaliteitszorg. De 

onderwijsvisie is, in overeenstemming met de ESG, studentgericht (student-centred learning). 

 

A. Bevindingen 

In de onderwijsvisie van LOI Hogeschool staat als missie beschreven dat zij haar studenten een flexibele, 

uitdagende en een voor de arbeidspositie relevante leerervaring biedt met maximale zelfstandigheid, 

onafhankelijkheid van tijd, plaats, tempo en apparaat met continue beschikbaarheid van begeleiding en 

beoordeling en technische eenvoud voor een betaalbare prijs. De onderwijsvisie is van deze missie 

afgeleid. Deze stelt dat door het aanbieden van toegankelijk, flexibel en marktrelevant 

beroepsonderwijs LOI Hogeschool wil bijdragen aan de arbeidsmobiliteit van (toekomstig) werkenden in 

Nederland. De visie is in de afgelopen zes jaar aangescherpt waarbij de focus is verlegd van ontwikkeling 

van onderwijs voor de arbeidsmarkt naar ontwikkeling van onderwijs met de arbeidsmarkt. 

Tegenwoordig treedt LOI Hogeschool op als partner en raadgever in het voorzien in specifieke 

opleidingsvragen van organisaties en branches.  

 

In haar onderwijsvisie onderscheidt LOI Hogeschool vijf kernpunten. Het eerste kernpunt is 

marktrelevant. LOI Hogeschool staat in direct contact met het werkveld om op die manier snel te 

kunnen reageren op (maatschappelijke) vraagstukken binnen onderwijs en arbeidsmarkt. Het tweede 

kernpunt is flexibel en toegankelijk. Studenten volgen een individueel en flexibel leerpad waarbij zij 

continu beschikken over begeleiding en toegang hebben tot een toegankelijke (digitale) leeromgeving. 

Voor de verdere flexibilisering van het onderwijs heeft LOI Hogeschool een nieuw didactisch model voor 

flexibel en vraaggericht onderwijs ontwikkeld. Als derde kernpunt in haar onderwijsvisie noemt LOI 

Hogeschool het studiesucces. Dit wordt bepaald door de individuele en maatschappelijke toegevoegde 

waarde van de student op de arbeidsmarkt te verkiezen boven een kwantitatieve, op output 

(diplomarendement) gerichte benadering. Het vierde kernpunt, didactiek, betreft enerzijds dat top-

down de onderwijskundige modellen gericht op (werkende) volwassenen centraal staan en anderzijds 

dat bottom-up de werkomgeving context biedt voor de vormgeving van het onderwijs. Kwaliteit van 

onderwijs is het laatste kernpunt. LOI Hogeschool stelt dat alle opleidingen gevalideerd, gecertificeerd 

of geaccrediteerd dienen te zijn.  

 

LOI Hogeschool heeft haar onderwijsvisie uitgewerkt in beleid op vijf beleidsterreinen: onderwijs, 

validering en diplomering, docent, student en kwaliteit. Beleidsdocumenten worden op instellingsniveau 

door het bestuur en de directie vastgesteld na afstemming en in dialoog met de relevante stakeholders. 

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en publicatie van de beleidsdocumenten ligt bij de 

afdeling Beleid & Kwaliteit (B&K).  

 

Bij de vertaling van de onderwijsvisie naar uitgangspunten van de kwaliteitszorg staat het vijfluiktraject 

centraal. Het proces wordt ingezet bij de evaluatie van het onderwijsaanbod, het ontwikkelen van 

nieuwe opleidingen en het herzien van bestaande opleidingen. Daarmee vormt het vijfluiktraject ook 

een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van LOI Hogeschool. Het vijfluiktraject bestaat uit de 

volgende vijf stappen: strategisch plan, jaarplan, haalbaarheidsonderzoek, verkoopbegroting en 

projectevaluatie. 
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In het kwaliteitsbeleid is beschreven dat binnen LOI Hogeschool sprake is van een gedragen 

kwaliteitscultuur: iedere medewerker is zich terdege bewust van de betekenis van kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs voor de studenten. Deze cultuur uit zich door de bereidheid kennis te delen, de 

intrinsieke motivatie om dingen goed te doen, samen te werken en continu te streven naar verbetering. 

LOI Hogeschool geeft in de zelfevaluatie aan een sterke kwaliteitscultuur te hebben, die doorwerkt op 

zowel instellings- als opleidingsniveau. Kenmerken van LOI Hogeschool die terug te vinden zijn in de 

kwaliteitscultuur zijn kwalitatief, degelijk, pragmatisch en zakelijk.  

 

De afstand tussen LOI Hogeschool enerzijds en LOI docenten en studenten anderzijds is door het 

afstandsonderwijs groter dan bij de meeste andere instellingen in het hoger onderwijs. LOI docenten 

zijn als freelancer verbonden aan de instelling en hebben veelal nog een andere functie naast hun werk 

voor LOI Hogeschool. Studenten studeren op afstand en hebben zeer beperkt fysiek contact met de 

instelling. LOI Hogeschool zorgt echter op verschillende manieren voor betrokkenheid van docenten en 

studenten bij de onderwijsvisie en het onderwijsbeleid. Alle beleidsdocumenten zijn digitaal te 

raadplegen en LOI Hogeschool houdt informatiesessies voor docenten en LOI Talks voor medewerkers, 

om hen op de hoogte te brengen over beleidsonderwerpen. Studenten worden middels enquêtes en 

gesprekken bevraagd over de onderwijsvisie.  

 

LOI Hogeschool kent diverse adviesorganen die meedenken over de invulling en uitvoering van strategie 

en beleid. Zij kent een Advisory Board dat een strategische, een netwerk- en een adviesfunctie heeft. 

Daarnaast heeft ieder vakgebied binnen LOI Hogeschool een eigen beroepenveldcommissie (BVC) die 

minimaal tweemaal per jaar bijeenkomt en gevraagd en ongevraagd advies geeft over de verbetering 

van de onderwijsprogramma’s. LOI Hogeschool staat bovendien in nauw contact met branche- en 

beroepsverenigingen.  

 

B. Overwegingen 

Uit de voorbereidende stukken en de locatiebezoeken heeft het panel een goed beeld gekregen van de 

onderwijsvisie en het daaruit voortkomende beleid van LOI Hogeschool. Volgens het panel heeft LOI 

Hogeschool een heldere, pragmatische visie die past bij de instelling. Op basis van de verschillende 

gesprekken stelt het panel vast dat de vijf elementen die LOI Hogeschool in haar onderwijsvisie 

onderscheidt voor studenten, docenten en medewerkers op alle niveaus herkenbare componenten zijn. 

LOI Hogeschool heeft in de afgelopen periode de visie aangescherpt waarin duidelijker de 

samenwerking tussen instelling en werkveld bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s centraal 

staat. Volgens het panel past deze aanscherping goed bij de koers die LOI Hogeschool vaart. Het panel is 

positief over de ontwikkeling van de visie op flexibel onderwijs die LOI Hogeschool ingezet heeft door de 

formulering van leeruitkomsten. Volgens het panel verhoogt dit de studentgerichtheid van het 

onderwijs.  

 

Alle geledingen zijn volgens het panel in meer of mindere mate betrokken bij de uitwerking en opvolging 

van de onderwijsvisie en het daarbij aansluitende beleid. Het panel waardeert het informele gesprek dat 

door het management van LOI Hogeschool met medewerkers binnen de instelling wordt gevoerd. De 

betrokkenheid van studenten bij onderwijsvisie en -beleid zou volgens het panel efficiënter kunnen. Het 

is gebleken dat de respons op studentevaluaties laag is. Hierop wordt uitgebreider ingegaan onder 

standaard 3.  

 

Het werkveld speelt binnen de visie en het beleid van LOI Hogeschool een cruciale rol. De sterke 

connectie met het beroepenveld heeft het panel in de visie en alle beleidsdocumenten aangetroffen. 

Ook tijdens de panelgesprekken met onder andere de beroepenveldcommissie en de Advisory Board 

constateerde het panel dat het werkveld nauw betrokken is bij de totstandkoming en ontwikkeling van 

het beleid van LOI Hogeschool.  

 

Het panel beaamt dat binnen LOI Hogeschool een sterke kwaliteitscultuur aanwezig is. Het heeft tijdens 

de panelbezoeken vele voorbeelden gezien van realisatie van kwaliteitsverbeteringen veelal via 
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impliciete besluitvorming. Kwaliteitsprocessen, accreditaties, evaluaties en verbetertrajecten worden 

niet alleen overgelaten aan beleidsspecialisten en managers, maar worden gedragen door alle 

betrokkenen bij de opleidingen en de gehele instelling. Opvallend waren de korte lijnen en de beperkte 

bureaucratie. Het panel is van mening dat dit past bij de cultuur van LOI Hogeschool.   

 

Het panel is van mening dat LOI Hogeschool in de toekomst bij de formulering van visie en beleid nog 

meer de regie zou mogen pakken in plaats van vooral reageren op externe signalen. De instelling heeft 

volgens het panel een sterke eigen signatuur. Het panel adviseert LOI Hogeschool deze eigen signatuur 

meer naar buiten te brengen (“be good and tell it”).  

 

C. Oordeel 

Op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen concludeert het panel dat LOI Hogeschool 

beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid gericht op de interne 

kwaliteitszorg van haar onderwijs. Het panel is van oordeel dat LOI Hogeschool voldoet aan standaard 1, 

Visie en beleid. 

 

4.2 Standaard 2: Uitvoering 

De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend uit passende beleidsacties 

en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en studenten met een 

functiebeperking. 

 

Toelichting: De onderwijsvisie is adequaat vertaald naar concrete beleidsacties en -processen. De 

instelling kent processen voor ontwerp, erkenning en borging van de kwaliteit van opleidingen in 

overeenstemming met de ESG en toont de werking en toepassing van deze processen aan op basis van 

een track record. Studenten en medewerkers zijn mede-eigenaar van het beleid en dragen vanuit de 

gezamenlijke visie bij aan de realisatie ervan. Uit die betrokkenheid blijkt de realisatie van de beoogde 

kwaliteitscultuur van de instelling. 

 

De uitvoering is in overeenstemming met de visie: personeel, toetsing en voorzieningen bevorderen de 

toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs. 

 

A. Bevindingen 

Onder standaard 1 zijn de onderwijsvisie met vijf kernpunten en de bijbehorende beleidsterreinen op 

het gebied van kwaliteitszorg beschreven. Het panel heeft kennisgenomen van de wijze waarop beleid 

op deze terreinen wordt gerealiseerd. Tijdens de locatiebezoeken heeft het panel een goed beeld 

gekregen van de verwezenlijking van de onderwijsvisie op de vijf kernpunten. 

 

Voor de beleidsuitvoering heeft iedere opleiding een functioneel team, bestaande uit een 

programmamanager, een servicemanager en realisatiemanager, ook wel de driehoek genoemd. De 

programmamanager zorgt ervoor dat de opleiding aansluit bij actuele ontwikkelingen in de 

beroepspraktijk en de markt. De servicemanager is verantwoordelijk voor het opleidingsbeheer 

(onderhoud, kwaliteit en actualiteit van bestaande opleidingen) en de bijbehorende begeleiding en 

beoordeling. De realisatiemanager houdt zich bezig met de ontwikkeling en didactische kwaliteit van het 

lesmateriaal, de leeromgeving en de toetsing. De driehoek draagt als team samen de 

verantwoordelijkheid voor het onderwijs, ondersteund door één of meerdere programmaleiders en 

gefaciliteerd door een business unit manager en de coördinator realisatiemanagement.  
 

Voor de uitvoering van het kernpunt ‘didactiek’ hanteert LOI Hogeschool een didactisch model afgeleid 

van de Adult learning theory van Malcolm Knowles. Eén uitgangspunt van deze theorie is dat 

volwassenen als bekwaam en zelfsturend moeten worden gezien en behandeld. De opleider moet een 

leeromgeving creëren waarin volwassenen hun mogelijk nog latente zelfsturende leervaardigheden 

verder kunnen ontwikkelen. LOI Hogeschool heeft daarom gekozen voor een reactief begeleidingsmodel 
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wat wil zeggen dat het begeleidingsteam reageert op vragen van de student. Dit team is continu 

beschikbaar waardoor de student tijd- plaats- en tempo-onafhankelijk kan studeren. Studenten kunnen 

met vragen over de inhoud van de leerstof via de online omgeving vragen stellen aan hun docent. 

Daarnaast beschikt iedere student over een coach. Coach en student spreken halfjaarlijks een plan van 

aanpak af.  

 

Tijdens de locatiebezoeken heeft het panel met verschillende coaches, docenten en studenten over 

studentbegeleiding gesproken. Studenten vertelden dat zij over het algemeen tevreden zijn over de 

begeleiding die zij ontvangen. Als zij vragen hebben kunnen zij bij hun docent terecht. Enkele van de 

studenten die het panel sprak tijdens het open spreekuur waren daarentegen kritisch over de 

begeleiding. Zij kregen vaker geen adequaat antwoord op hun vragen.  

De mate waarin studenten een beroep doen op hun coach verschilt per student. Coaches en docenten 

gaven tijdens de panelgesprekken aan dat LOI Hogeschool als beleid hanteert dat alleen begeleiding 

wordt gegeven als de student daarom vraagt. Een deel van de docenten en coaches zou liever een meer 

proactieve rol aannemen. Ook een deel van de studenten die het panel sprak tijdens de locatiebezoeken 

en het open spreekuur zou hieraan behoefte hebben.  

 

Zoals genoemd in standaard 1 hanteert LOI Hogeschool voor het kernpunt ‘studiesucces’ een 

kwalitatieve definitie die geënt is op het hebben van succes buiten de hogeschool, namelijk in de 

functie, het werkveld en/of de arbeidsmarkt. Dit verkiest LOI Hogeschool boven een kwantitatieve, op 

output gerichte benadering die alleen focust op succes binnen de onderwijsinstelling. Alhoewel de 

instelling het diplomarendement niet als indicator van studiesucces hanteert heeft het panel in de trails 

‘past performance’ wel de diplomarendementen van de opleidingen PABO en Bedrijfskunde bestudeerd. 

Opvallend is dat het aantal getuigschriften bij beide opleidingen zeer laag is maar het aantal certificaten 

hoog. Dit is volgens de instelling te verklaren doordat een deel van de studenten niet de intentie heeft 

de gehele opleiding te volgen. Een ander deel van de studenten haakt af of heeft een lange studieduur 

door de combinatie van gezin, werken en studeren, wat de studenten over het algemeen als zwaar 

ervaren.  

 

Het kernpunt ‘marktrelevant’ uit de visie is op verschillende manieren terug te vinden in de 

beleidsuitvoering. Zo heeft LOI Hogeschool de afgelopen jaren ingezet op de ontwikkeling van klassikaal 

ondersteund onderwijs onder de naam LOI Klassikaal, waarbij studenten aanvullend op het 

afstandsonderwijs eens in de twee à drie weken een klassikale bijeenkomst volgen. Met de invoering 

van LOI Klassikaal werd LOI Hogeschool ook interessanter voor werkgevers. Dit heeft geleid tot de 

invoering van LOI Zakelijk. LOI Hogeschool biedt zakelijke klanten naast afstandsopleidingen en 

klassikale varianten ook maatwerktrajecten aan.  

 

Een voorbeeld van een LOI Zakelijk traject is de samenwerking voor een PABO-traject met ‘Dit Is Wijs’. 

Deze opleiding heeft het afgelopen jaar onder vuur gelegen, omdat de overheid twijfelde of de kwaliteit 

van deze opleiding wel geborgd kon worden. Reden hiervoor was dat bij aanvang van deze 

samenwerking door ‘Dit Is Wijs’ de wens werd uitgesproken dat studenten in dertien maanden hun 

opleiding zouden kunnen afronden. Uit onderzoek van NVAO en Inspectie is inmiddels gebleken dat bij 

deze opleiding geen sprake is van een dertien maanden opleidingstraject. Studenten volgen de reguliere 

PABO-opleiding van LOI Hogeschool. Tijdens het locatiebezoek bevestigde de examencommissie dat zij 

voor dit PABO-traject dezelfde eisen aan het eindniveau stelt als voor de reguliere PABO-opleiding van 

LOI Hogeschool. 

 

LOI Hogeschool streeft naar een grote mate van flexibiliteit en toegankelijkheid van haar onderwijs. Dit 

doet zij naast de introductie van LOI Klassikaal en LOI Zakelijk ook door deelname aan het experiment 

leeruitkomsten. LOI Hogeschool participeert in dit experiment om haar onderwijs nog beter te laten 

aansluiten bij de werkende volwassene. Tijdens de locatiebezoeken heeft LOI Hogeschool toegelicht dat 

de standaardisatie van leeruitkomsten binnen alle opleidingen meer werk met zich meebracht dan 

verwacht en geleid heeft tot vertragingen in de implementatie. 
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Als onderdeel van de horizontale trail ‘onderzoek en professionalisering’ heeft het panel onderzocht hoe 

de hogeschool studenten passende onderzoeksvaardigheden bijbrengt en op welke manier zij 

structureel, tijdig en adequaat resultaten van onderzoek in de curricula van haar hbo-opleidingen 

verwerkt.  

 

In de afgelopen jaren heeft LOI Hogeschool praktijkgericht onderzoek steviger verankerd in de curricula 

middels een onderzoeksleerlijn in iedere opleiding. In deze leerlijn leren studenten een kritische, 

onderzoekende houding aan, ontwikkelen zij onderzoekend vermogen en worden zij op de hoogte 

gebracht van wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het eigen werkveld. Naast theorie ten aanzien 

van het uitvoeren van onderzoek passen studenten verschillende onderzoeksmethoden toe. In de 

praktijkintegratiemodules (PIM’s) oefenen studenten met de verschillende elementen van onderzoek 

doen als een belangrijke voorbereiding voor de afstudeeropdracht.  

 

LOI Hogeschool wordt op verschillende manieren gevoed met actueel onderzoek passend bij de 

opleidingen. Zo heeft het panel vernomen dat onderzoekers zitting hebben in de BVC’s. Daarnaast 

brengen docenten actuele ontwikkelingen uit hun eigen beroepspraktijk mee. Bij de ontwikkeling of 

herziening van curricula halen programmamanagers tevens onderzoeksinformatie op bij hun 

programmaleiders of experts uit het werkveld.  

 

In het lectoratenbeleid van LOI Hogeschool staat beschreven dat een lector bijdraagt aan de 

positionering van het LOI-onderwijs naar de arbeidsmarkt door middel van versterking van de 

onderwijsinhoud, de onderwijsvorm, door verbinding naar het werkveld te leggen en door 

ondersteuning van praktijkgericht onderzoek door studenten. Een lectoraat levert dan ook een bijdrage 

aan de gehele hogeschool en niet slechts aan één kennisgebied of opleiding. 

 

LOI Hogeschool kent tot op heden drie lectoraten: een lectoraat dat zich richt op de onderzoekende 

houding van studenten, een lectoraat gericht op de kwaliteit van werkplekleren en een lectoraat 

project- en programmamanagement. LOI Hogeschool heeft zich ten doel gesteld dit aantal nog dit jaar 

met twee lectoraten uit te breiden. Het streven is om continu minimaal 5 lectoren actief te hebben. 

Anders dan in het bekostigd onderwijs haalt een lector opdrachten en input uit het eigen netwerk en 

het netwerk van LOI Hogeschool (lectoren, studenten, docenten, medewerkers) en verbindt benodigde 

stakeholders aan zichzelf. LOI Hogeschool werkt met een flexibele inrichting van lectoraten; lectoren 

worden op freelancebasis aangesteld voor een flexibele periode. Het maximale aantal uren per lector 

per jaar is 200 uur.   

 

LOI Hogeschool heeft haar visie op internationalisering in de afgelopen jaren bijgesteld. Waar zij ten 

tijde van de vorige ITK nog de intentie had internationalisering te koppelen aan onderzoek heeft zij de 

afgelopen jaren besloten internationalisering anders in het curriculum te verankeren. In het actuele 

didactisch model beschrijft LOI Hogeschool dat de focus ligt op internationalisation at home, waardoor 

een LOI-student wordt voorbereid op een arbeidspositie in een steeds meer door internationale 

ontwikkelingen gestuurd of zelfs gekaderd werkveld. Tijdens het panelbezoek heeft het panel 

voorbeelden gezien van manieren waarop internationalisering een plek krijgt in verschillende 

opleidingen. Zo wordt Engelstalige literatuur geraadpleegd, wordt internationaal onderzoek 

geïntegreerd in het curriculum en worden cultuuraspecten behandeld.  

 

Onder het kernpunt ‘kwaliteit van onderwijs’ valt de uitvoering van het toetsbeleid. Het toetsbeleid 

geldt hogeschoolbreed en bevat alle uitgangspunten, richtlijnen en procedures rond het ontwikkelen, 

examineren, beoordelen en evalueren van leerwegonafhankelijke toetsen en voor het valideren van 

leeruitkomsten. Alle summatieve toetsen worden geconstrueerd op basis van een zes-ogenprincipe, de 

beoordeling op basis van een vier-ogenprincipe. In sommige gevallen wordt daar nog een derde 

beoordelaar aan toegevoegd, bijvoorbeeld als de cijfers van de eerste twee beoordelaars teveel uiteen 

lopen. 
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Het onderwijs van LOI Hogeschool vindt hoofdzakelijk plaats binnen de digitale leeromgeving (LOI 

Campus). In deze omgeving zijn de modules van de opleiding opgenomen en voorzien van 

studieactiviteiten. Daarnaast is de omgeving een informatieloket en komen studenten via deze 

omgeving in contact met hun begeleiders. De afdeling klantenservice speelt een belangrijke rol bij het 

adequaat beantwoorden van vragen van studenten. De afdeling functioneert goed na een slechte 

periode in het najaar 2018 waarin de bereikbaarheid duidelijk onder de maat was. Afhankelijk van de 

opleiding, wordt het afstandsonderwijs van LOI Hogeschool ondersteund met contactdagen. Hiervoor 

wordt over het algemeen een lokalencentrum in Leiderdorp gebruikt of locaties van derden. LOI 

Hogeschool biedt het klassikale onderwijs op acht locaties in Nederland aan. Examens vinden plaats op 

twintig testcentra of, wanneer een student in het buitenland verblijft, met toestemming van de 

examencommissie bij een ambassade of militaire post. Tijdens het locatiebezoek heeft het panel zelf de 

digitale leeromgeving kunnen bekijken en via een presentatie meer informatie over deze leeromgeving 

gekregen.  

 

LOI Hogeschool beschikt over een beleidsplan ‘Studeren met een functiebeperking’. Doel van dit plan is 

duidelijkheid te creëren voor studenten, maar ook voor examencommissies en medewerkers (van 

klantenservice tot docent) met betrekking tot de mogelijkheden (en onmogelijkheden) voor 

aanpassingen in onderwijs en examinering. Tijdens panelgesprekken is naar voren gekomen dat 

functiebeperkte studenten zich geïncludeerd voelen door de ondersteuning die zij krijgen. 

 

B. Overwegingen 

Het panel heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat de visie op onderwijs aantoonbaar concreet vertaald 

is naar een veelheid van initiatieven. Het panel heeft een groot aantal voorbeelden gezien van de 

uitwerking van strategische aandachtspunten in concrete beleidsuitvoering.  

 

Het panel is te spreken over de wijze waarop de ‘driehoek’ opereert in de vertaling van de visie naar 

uitvoering. Het is van mening dat door de korte lijnen tussen managers in de driehoek het mogelijk is 

om snel te kunnen informeren en handelen.   

 

Kernpunten van de onderwijsvisie zijn volgens het panel terug te vinden in de beleidsuitvoering. Zo laat 

LOI Hogeschool bijvoorbeeld met de invoering van LOI Zakelijk en LOI Klassikaal zien dat zij inspringt op 

behoeftes vanuit de markt. LOI Zakelijk en LOI Klassikaal zijn ook voorbeelden van succesvol uitgerolde 

beleidsacties op het gebied van flexibilisering van het onderwijs in de afgelopen periode. Het 

experiment leeruitkomst daarentegen is tot op heden minder succesvol gebleken. Het panel vertrouwt 

er echter op dat LOI Hogeschool, ondanks de vertragingen in de eerste fase van het project, erin slaagt 

dit project succesvol uit te bouwen en te continueren. 

 

Het panel heeft kennis genomen van het uitgangspunt van LOI Hogeschool dat de student een eigen 

verantwoordelijkheid voor zijn of haar leerproces en studiesucces draagt. De keuze van LOI Hogeschool 

om studenten niet proactief te begeleiden past volgens het panel bij dit uitgangspunt. Het panel is 

echter van mening dat de instelling ook een ‘zorgplicht’ naar studenten heeft. Deze zorgplicht en het 

lage rendement van de meeste opleidingen zijn volgens het panel redenen om te onderzoeken of er 

manieren zijn waarop de instelling een meer proactieve houding naar studenten na kan streven zonder 

haar visie los te laten. Een ander aspect van de zorgplicht is het tijdig en adequaat beantwoorden van 

vragen van studenten. Het panel vindt het zeer positief dat LOI Hogeschool het functioneren van de 

afdeling klantenservice weer snel op peil heeft weten te brengen.  

 

Volgens het panel is (praktijkgericht) onderzoek goed verankerd in de curricula van de opleidingen. Het 

panel is enthousiast over de PIM’s die theorie en praktijk verbinden en een goede opmaat zijn naar het 

afstudeeronderzoek. Het panel is ervan overtuigd dat het uitvoeren en volgen van (praktijkgericht) 

onderzoek zijn plek heeft gevonden binnen LOI Hogeschool, zij het soms impliciet. Volgens het panel 

liggen op dit vlak echter kansen. LOI Hogeschool zou haar ambities op onderzoeksgebied nog beter 
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zichtbaar kunnen maken. Het beveelt LOI Hogeschool aan om structurele samenwerking met partners 

uit het onderzoeksveld vast te leggen om de opleidingen inhoudelijk te voeden met inzichten uit 

wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld middels een onderzoeksraad.  

 

Het panel begrijpt de keuze van LOI Hogeschool te werken met lectoraten die domeinoverstijgend zijn. 

De bijdrage die de lectoraten leveren aan de hele hogeschool in plaats van één kennisgebied past, net 

als de flexibele invulling van lectoraten, bij de visie van LOI Hogeschool. Het panel heeft echter wel 

vastgesteld dat de lectoraten (nog) te weinig geïntegreerd zijn binnen het onderwijs van LOI 

Hogeschool. Het panel vraagt zich af of dit ook mogelijk is binnen de 200 uur die iedere lector jaarlijks 

aan het lectoraat kan besteden. Het adviseert LOI Hogeschool kritisch naar de omvang van de lectoraten 

te kijken.  

 

LOI Hogeschool heeft het panel laten zien dat zij internationalisering verweven heeft in haar opleidingen 

op een manier waarbij de beroepscontext waarvoor wordt opgeleid leidend is. Het panel is tevreden 

met de voorbeelden die zij van verschillende opleidingen heeft gezien. Het panel constateert dat 

internationalisering explicieter aanwezig kan zijn binnen opleidingen. Opleidingen kunnen 

internationalisering binnen hun domein volgens het panel beter definiëren.  

 

C. Oordeel 

Samengevat komt het panel tot de conclusie dat LOI Hogeschool passende maatregelen neemt om de 

visie op kwaliteit van onderwijs te realiseren. Het panel is van oordeel dat LOI Hogeschool voldoet aan 

standaard 2, Uitvoering. 

 

4.3 Standaard 3: Evaluatie en monitoring 

De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot 

onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij relevante stakeholders.  

 

Toelichting: De instelling organiseert effectieve feedback die de realisatie van het beleid ondersteunt. 

Hierbij zet zij passende evaluatie- en meetactiviteiten in, die bestendig verankerd zijn in de instelling. 

Die instrumenten leveren inzichtelijke informatie die bruikbaar is bij het formuleren van gewenste 

kwaliteitsontwikkeling. Onderdeel is een transparante werkwijze om risico’s te signaleren, te 

rapporteren en waar nodig te handelen, gericht op verbeteren. De reflectie op de uitkomsten is 

onderdeel van het organisatiemodel en geeft in alle lagen van de organisatie en de medezeggenschap 

voldoende inzicht in de effectiviteit van de beleidsuitvoering.   

  

Het is niet noodzakelijk dat de meet- en evaluatieactiviteiten instellingsbreed uniform zijn. Het gaat 

immers om de effectiviteit. Studenten, medewerkers, alumni en deskundigen uit het maatschappelijke 

veld spelen een actieve rol bij de evaluaties. De instelling publiceert accurate, actuele en toegankelijke 

informatie over de evaluatieresultaten.  

 

A. Bevindingen 

LOI Hogeschool beschrijft als doel van kwaliteitszorg het scheppen van de juiste voorwaarden zodat LOI 

Hogeschool haar visie op kwaliteit van het onderwijs daadwerkelijk kan waarmaken. Het systeem is 

daarbij gericht op resultaat, verbetering en dialoog. Het kwaliteitszorgbeleid is vastgelegd in het 

‘Kwaliteitsbeleid LOI, groei door kwaliteit’. Dit document schetst de algemene kaders van het LOI-

kwaliteitszorgsysteem.  

 

LOI Hogeschool verzamelt systematisch gegevens en cijfermatige analyses ten behoeve van de interne 

kwaliteitszorg. Alle relevante interne en externe signalen die LOI Hogeschool over de instelling of 

opleidingen ontvangt worden opgenomen in het instellings- en/of opleidingsdossier. Het instellings- en 

opleidingsdossier zijn de uitgangsdocumenten voor het bepalen van verbeterprojecten ten aanzien van 
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de instelling of een specifieke opleiding. Rapportages met resultaten van de interne kwaliteitszorg 

worden besproken in het onderwijsmanagersoverleg (OMO+). Naast een papertrail maakt LOI 

Hogeschool ook veelvuldig gebruik van informele kanalen voor verantwoording van beleidsvorming, 

passend bij de cultuur van de instelling. 

 

De evaluatie op opleidingsniveau vindt plaats aan de hand van verschillende instrumenten. Belangrijk is 

de zesjaarlijkse externe evaluatie in het kader van de NVAO-accreditatie. Het accreditatieportret van LOI 

Hogeschool laat zien dat in de periode 2013 - 2018 36 accreditatieaanvragen zijn ingediend (zie ook 

bijlage 1). Van deze aanvragen zijn 35 aanvragen positief beoordeeld. Naar aanleiding van ieder 

beoordelingsrapport evalueert LOI Hogeschool de aanbevelingen en zet zo nodig verbetermaatregelen 

in. Daarnaast zijn tien aanvragen voor een Toets Nieuwe Opleiding ingediend, waarvan één ingetrokken 

is. Deze aanvragen hebben geleid tot negen accreditaties, waarvan twee onder voorwaarden. 

 

Het beroepenveld is een belangrijke stakeholder bij de evaluatie van beleidsdoelstellingen. De BVC’s 

hebben als taak om de opleidingen te toetsen aan de eisen van de beroepspraktijk en LOI Hogeschool 

gevraagd en ongevraagd te adviseren over verbeteringen van de opleidingen. Aangezien docenten ook 

werkzaam zijn in de beroepspraktijk ontvangt de instelling ook via hen relevante feedback over de mate 

waarin de module-inhoud actueel en relevant is.   

 

Studenten worden op verschillende manieren in de kwaliteitscycli ingeschakeld zoals door de jaarlijkse 

reguliere studentenenquête, de module-evaluaties na elke module, maar ook via studentenpanels. 

Docenten geven aan ook zelf, op eigen initiatief, feedbackgesprekken met studenten te voeren, omdat 

ze daarmee op een meer directe wijze dan via de enquêtes informatie over hun onderwijs kunnen 

krijgen. De respons op de studentenenquêtes wordt instellingsbreed als te mager ervaren. De afdeling 

B&K inventariseert op welke manier de omvang en frequentie van de enquêtes verbeterd kan worden.  

 

Het panel heeft in de gesprekken geconstateerd dat de mate waarin studenten zich betrokken voelen bij 

evaluaties varieert tussen opleidingen. Het panel heeft ook waargenomen dat er verschil is in de mate 

waarin deze resultaten vervolgens worden gedeeld met studenten. Op de website van LOI Hogeschool 

zijn geen evaluatieresultaten aangetroffen. 

 

In de trail ‘onderzoek en professionalisering’ heeft het panel onderzocht op welke wijze LOI Hogeschool 

bewaakt dat docenten actueel vakbekwaam zijn en zich professionaliseren. Het panel heeft 

verschillende instrumenten aangetroffen waarmee LOI Hogeschool de vakbekwaamheid van de 

docenten bewaakt. Zo spelen bij het aanstellen van docenten zogenaamde functieprofielen een centrale 

rol. Voor elke docentrol is een eigen functieprofiel opgesteld. Na aanstelling dient iedere docent 

verplicht de door LOI Hogeschool zelf ontwikkelde didactische opleiding te volgen.  

 

De kwaliteit van de docenten wordt gemonitord via verschillende instrumenten. Zo voert LOI 

Hogeschool jaarlijks controles uit om onder andere te checken of docenten beschikken over de juiste 

diploma’s, of zij voldoen aan de correctietermijnen en of zij de didactische opleiding hebben gevolgd. 

Iedere docent dient tevens regelmatig een update van zijn of haar CV aan te leveren. Feedback over 

docenten ontvangt LOI Hogeschool ook van studenten via onder andere tevredenheidsonderzoeken. 

Door toepassing van het meerdere-ogenprincipe bij examinering en afstuderen houdt LOI Hogeschool 

tevens zicht op de kwaliteit van de beoordelingen.  

 

Docenten kunnen hun feedback delen via docenttevredenheidsonderzoeken, docentenpanels en 

kalibreersessies. Bij kalibreersessies ontmoeten docenten elkaar en brengen zij casussen in. 

Docentenpanels en kalibreersessies zijn facultatief.  

 

Het panel heeft tijdens het locatiebezoek kennisgemaakt met de Balanced Score Card (BSC), een 

sturingsinstrument dat vanaf dit jaar gefaseerd wordt geïmplementeerd om strategische doelen te 

monitoren. Voor elke strategische doelstelling is vastgesteld hoe deze kan worden gevolgd door middel 
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van kritische performance indicatoren (KPI’s). De BSC betreft strategisch beleid dat op korte termijn 

(maximaal drie jaar) gevoerd gaat worden. Twee grote pilaren van de BSC zijn de studenttevredenheid 

en kwaliteit van onderwijs.  

 

 

B. Overwegingen 

LOI Hogeschool heeft volgens het panel een adequaat systeem om de onderwijskwaliteit op structurele 

wijze en op verschillende niveaus te monitoren. Het panel heeft veel voorbeelden van pijlers van het 

kwaliteitszorgsysteem gezien zoals monitoringsinstrumenten, evaluaties, kwaliteitssignalen en KPI’s. De 

combinatie van de verschillende formele evaluaties en informele afstemming maakt dat LOI Hogeschool 

zich een veelzijdig beeld vormt van de kwaliteit van haar onderwijs.  

 

Het panel heeft het instellingsdossier en verschillende opleidingsdossiers van LOI Hogeschool 

bestudeerd. Op basis van deze dossiers en panelgesprekken concludeert het panel dat LOI Hogeschool 

sterk reageert op signalen. Het panel is echter niet overtuigd of er ook voldoende gehandeld wordt op 

basis van geaggregeerde data. Volgens het panel kan feedback effectiever worden gebruikt. Het panel 

ziet de BSC als een mooie ontwikkeling en een essentieel element in het kwaliteitszorgsysteem. Het is 

van mening dat met dit instrument meer geaggregeerde informatie kan worden verkregen. Een andere 

manier om het kwaliteitszorgsysteem verder te ontwikkelen is door het invoeren van tussentijdse 

interne audits.  

 

Studenten kunnen volgens het panel efficiënter worden bevraagd naar hun tevredenheid over het 

onderwijs. Volgens het panel is de opbrengst van studentenenquêtes op dit moment te laag. Bovendien 

verdient de terugkoppeling van evaluatieresultaten naar studenten, aandacht. Het panel beveelt de 

instelling tevens aan actuele en toegankelijke informatie over de evaluatieresultaten op de website te 

publiceren.  

 

Door het type onderwijs en het freelance dienstverband van docenten is de afstand tussen LOI 

Hogeschool en docenten groter dan bij de meeste bekostigde instellingen. Toch slaagt LOI Hogeschool 

er volgens het panel goed in de kwaliteit van de docenten te waarborgen. Volgens het panel gebruikt de 

instelling voldoende instrumenten, zowel formeel als informeel, om de kwaliteit van haar 

docentencorps te toetsen. Het panel waardeert de horizontale kwaliteitsbewaking door bijvoorbeeld 

kalibreersessies en meerdere-ogenprincipe. 

 

C. Oordeel 

Het panel komt tot de conclusie dat LOI Hogeschool stelselmatig evalueert of zij de beoogde 

beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. Hierbij betrekt de instelling 

vertegenwoordigers uit alle lagen van de organisatie, evenals externen. Het panel is van oordeel dat LOI 

Hogeschool voldoet aan standaard 3, Evaluatie en monitoring. 

 

4.4 Standaard 4: Ontwikkeling 

De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering van haar onderwijs. 

 

Toelichting: Op grond van feedback en reflectie op de resultaten zijn doelgerichte maatregelen 

genomen om het beleid of de uitvoering te versterken, te verbeteren of bij te stellen. Het opvolgen van 

verbetermaatregelen is verankerd in de organisatiestructuur. Het ontwikkelbeleid van de instelling 

stimuleert alle betrokkenen om bij te dragen aan innovatie en kwaliteitsverbetering.  Interne en externe 

stakeholders zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen die in gang worden gezet op grond van de 

evaluatieresultaten. De instelling verbetert zich doorlopend en sluit aan op de (veranderende) 

omstandigheden en verwachtingen van studenten en werkgevers. 
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A. Bevindingen 

LOI Hogeschool formaliseert de kwaliteitszorg met de PDCA-cyclus. Elke drie jaar stelt LOI Hogeschool 

een strategische agenda op die verder uitwerking krijgt in de jaarplannen, beleidsstukken en 

projectplannen (Plan). Op basis van de plannen vindt de daadwerkelijke uitvoering van het 

(verbeter)beleid plaats (Do). Aan de hand van evaluaties en kwaliteitssignalen wordt het onderwijs 

gemonitord (Check). Conclusies en aanbevelingen uit rapportages van het kwaliteitszorgsysteem kunnen 

vervolgens aanleiding zijn voor bijstellen of verandering van beleid (Act). Het panel heeft verschillende 

voorbeelden gezien van acties die zijn ondernomen naar aanleiding van interne signalen. Voorbeelden 

zijn de maatregelen die genomen zijn op de klantenservice en de invoering van de plagiaatscanner.  

 

De klantenservice is het loket waar studenten terecht kunnen met hun vragen. Dit loket kwam in het 

najaar van 2018 flink onder druk te staan door onder andere een verstoring in het emailsysteem en een 

onderbezetting, waardoor het loket onvoldoende bereikbaar was. Het panel heeft tijdens de trail 

‘Klantenservice’ bestudeerd hoe de instelling gereageerd heeft op dit probleem en verbeteringen in het 

systeem heeft aangebracht.  

 

Tijdens het panelbezoek heeft de instelling toegelicht dat zij naast het nemen van directe acties zoals 

overwerksessies, hulp van andere afdelingen en aanname van nieuwe collega’s dit incident ook 

aangegrepen heeft om structurele verbeteringen op de klantenservice aan te brengen. Voorbeelden zijn 

het verhogen van de deskundigheid van de medewerkers door onder andere kennissessies en het 

herzien van het inwerktraject en het verbeteren van het informatiemanagement. Na deze acties is de 

wachttijd voor de klantenservice sterk gedaald en de klanttevredenheid gestegen.  

 

Aanleiding voor de invoering van de plagiaatscanner waren signalen van een toename van plagiaat na 

de invoering van LOI Klassikaal. Studenten gingen doordat zij elkaar nu ontmoetten meer samenwerken. 

Via de examencommissies van verschillende domeinen is dit signaal terecht gekomen bij de Centrale 

Examencommissie van LOI (CELOI), die maatregelen genomen heeft.  

 

Naast deze interne PDCA-cyclus leiden de resultaten van externe beoordelingen ook tot concrete 

verbeteracties. De verticale trail ‘past performance Bedrijfskunde’ heeft het panel inzicht gegeven in de 

maatregelen die genomen zijn na een heraccreditatie in 2011 waarbij de eindwerken van onvoldoende 

kwaliteit waren. Zo is een verplichte kick off afstuderen voor studenten ontwikkeld en is er standaard 

een tweede corrector scripties aangewezen (en een derde waar nodig). Na een pilot in Bedrijfskunde 

zijn deze verbeteringen later instellingsbreed doorgevoerd.  

 

Zoals vermeld beschrijft LOI Hogeschool haar toekomstige plannen in de strategische agenda. In de 

agenda van 2019-2021 heeft LOI Hogeschool vijf actielijnen met onderliggende projecten vormgegeven. 

Voorbeelden van projecten in de aankomende periode zijn de implementatie van een duale 

opleidingsvariant, nieuwe vormgeving van het IT-landschap (onder de naam LOI Next), flexibilisering van 

het onderwijsaanbod door specialisaties en minoren en deelname aan de pilot instellingsaccreditatie.   

 

B. Overwegingen 

Het panel heeft binnen LOI Hogeschool een cultuur aangetroffen die de betrokkenen aanzet tot 

kwaliteitsverbetering. Het materiaal en de gesprekken hebben het panel overtuigd dat de instelling 

beschikt over adequate instrumenten – en die ook effectief inzet – om de kwaliteitscyclus rond te 

maken en de PDCA-cirkel te sluiten. In de jaarrapportages van de afdeling B&K en instellings- en 

opleidingsdossiers wordt systematisch aandacht besteed aan opvolging van acties ter verbetering van 

de onderwijskwaliteit. Daarnaast wordt ook effectief gereageerd op externe signalen. Het panel is te 

spreken over de actieve rol van de CELOI en decentrale examencommissies in de kwaliteitsborging. 

 

De verbeteringen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd op de klantenservice zijn een goed voorbeeld 

van kwaliteitsverbetering. LOI Hogeschool heeft hier volgens het panel adequaat gereageerd op de 
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problemen die zich voordeden. Naast ad hoc verbeteringen heeft zij ook structurele maatregelen 

genomen gericht op verdere verbetering van het systeem.  

 

Naast verbetergerichtheid heeft het panel ook voorbeelden van ontwikkelingsgerichtheid 

waargenomen. Het waardeert bijvoorbeeld de deelname aan de pilot instellingsaccreditatie. In de 

innovatie van haar onderwijs zijn volgens het panel ontwikkelingen vanuit het werkveld leidend. Het 

panel treft hier een pragmatische aanpak aan, passend bij LOI Hogeschool. Het panel raadt de instelling 

aan om haar ambitie sterker naar buiten toe uit te dragen. Zoals ook vermeld onder standaard 1, “be 

good and tell it”. 

 

C. Oordeel 

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

 

 

4.5 Eindoordeel 

A. Bevindingen 

De onderwijsvisie van LOI Hogeschool stelt dat door het aanbieden van toegankelijk, flexibel en 

marktrelevant beroepsonderwijs zij wil bijdragen aan de arbeidsmobiliteit van (toekomstig) werkenden 

in Nederland. De onderwijsvisie kent vijf kernpunten: marktrelevant, flexibel en toegankelijk, 

studiesucces, didactiek en kwaliteit van onderwijs.  

Tijdens de locatiebezoeken heeft het panel een goed beeld gekregen van de verwezenlijking van het 

beleid op deze vijf kernpunten. In de gesprekken is gedurende de trail ‘onderzoek en 

professionalisering’ extra aandacht besteed aan de manier waarop LOI Hogeschool structureel, tijdig en 

adequaat resultaten van onderzoek in de curricula van haar hbo-opleidingen verwerkt, studenten 

voorbereidt op passende onderzoeksvaardigheden en bewaakt dat docenten actueel vakbekwaam zijn 

en zich professionaliseren. 

 

LOI Hogeschool organiseert effectieve feedback die de realisatie van het beleid ondersteunt. Zij 

verzamelt systematisch gegevens en cijfermatige analyses ten behoeve van de interne kwaliteitszorg. 

Alle relevante interne en externe signalen die LOI Hogeschool over de instelling of opleidingen ontvangt 

worden opgenomen in het instellings- en/of opleidingsdossier. Vanaf dit jaar wordt gefaseerd de BSC 

geïmplementeerd, een sturingsinstrument om strategische doelen te monitoren. 

 

LOI Hogeschool formaliseert de kwaliteitszorg met de PDCA-cyclus. Elke drie jaar stelt LOI Hogeschool 

een strategische agenda op die verder uitwerking krijgt in de jaarplannen, beleidsstukken en 

projectplannen (Plan). Op basis van de plannen vindt de daadwerkelijke uitvoering van het 

(verbeter)beleid plaats (Do). Aan de hand van evaluaties en kwaliteitssignalen wordt het onderwijs 

gemonitord (Check). Conclusies en aanbevelingen uit rapportages van het kwaliteitszorgsysteem kunnen 

vervolgens aanleiding zijn voor bijstellen of verandering van beleid (Act). 

 

B. Overwegingen 

Volgens het panel heeft LOI Hogeschool een heldere, pragmatische visie die past bij de instelling. Het 

panel stelt vast dat de vijf kernpunten voor studenten, docenten en medewerkers op alle niveaus 

herkenbare componenten zijn. De sterke band tussen LOI Hogeschool en beroepenveld heeft het panel 

in de visie en alle beleidsdocumenten aangetroffen.  

 

Het panel heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat de visie op onderwijs aantoonbaar concreet vertaald 

is naar een veelheid van initiatieven. De vijf kernpunten van de onderwijsvisie zijn volgens het panel 

terug te vinden in de beleidsuitvoering. Volgens het panel is (praktijkgericht) onderzoek goed verankerd 

in de curricula van de opleidingen. LOI Hogeschool zou haar ambities op onderzoeksgebied echter nog 

beter zichtbaar kunnen maken.  
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LOI Hogeschool heeft volgens het panel een adequaat systeem om de onderwijskwaliteit op structurele 

wijze en op verschillende niveaus te monitoren. De combinatie van de verschillende formele evaluaties 

en informele afstemming maakt dat LOI Hogeschool zich een veelzijdig beeld vormt van de kwaliteit van 

haar onderwijs. Volgens het panel kan de instelling in haar kwaliteitszorgsysteem een verbeterslag 

maken door meer geaggregeerde data te gebruiken. De BSC is hier een goed hulpmiddel bij. Daarnaast 

adviseert het panel LOI Hogeschool om haar studenten efficiënter te bevragen naar hun tevredenheid 

over het onderwijs.  

 

Het panel heeft binnen LOI Hogeschool een sterke kwaliteitscultuur aangetroffen die de betrokkenen 

aanzet tot kwaliteitsverbetering en daarnaast ook gericht is op onderwijsontwikkeling. Het panel raadt 

de instelling aan om haar ambitie sterker naar buiten toe uit te dragen. 

 

C. Oordeel 

Op basis van de ambities, visie en keuzes van LOI Hogeschool en haar verantwoording over de realisatie 

van die ambities, concludeert het panel dat de instelling:  

• Beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid gericht op de

 interne kwaliteitszorg van haar onderwijs;  

• Haar onderwijsvisie op doeltreffende wijze verwezenlijkt via beleidsacties en -processen;  

• Stelselmatig evalueert of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit

 realiseert;  

• Gericht is op ontwikkeling en systematisch werkt aan de verbetering van de kwaliteit van haar

 onderwijs en haar opleidingen.  

 

Het panel is van mening dat het eindoordeel van de instellingstoets van LOI Hogeschool positief is.  
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5 Aanbevelingen 

Op grond van de bevindingen tijdens de audit beveelt het panel LOI Hogeschool aan om onderstaande 

verbeteringen door te voeren: 

• Verken de vraag en behoefte naar een meer proactieve benadering en mogelijke manieren om daar

 invulling aan te geven. 

• Zorg voor een structurele verbinding met het onderzoeksveld om de opleidingen continu te voeden

 met resultaten van onderzoek.  

• Maak efficiënter en effectiever gebruik van monitoringssystemen en benut ze voor het beter

 geaggregeerd in kaart brengen van de prestaties 

• Bevorder de transparantie door studieresultaten te publiceren op een manier die bij LOI Hogeschool

 past 

 

 

Overzicht van het advies 

De onderstaande tabel geeft per standaard het oordeel van de commissie 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 

 

Naam 

instelling 

Stichting LOI 

Hoger 

Onderwijs      

 

  

       
 

  
Som van 

Aantal   

Jaar 

besluit         

 

    

Soort dossier 

Eindoordeel 

en besluit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal 

Accreditatie NL Goed           1  1 

  Herstelperiode 1       1 

  Voldoende 6 2   14 7 1 30 

 Positief2       4 4 

Totaal 

Accreditatie NL   7 2     14 8 5 36 

Toets Nieuwe 

Opleiding NL 

Aan 

voorwaarden 

voldaan 1 1 1   1    4 

  

Aanvraag 

ingetrokken       1  1 

  Positief     1  1  2 

  Voorwaarden 1 1  1    3 

Totaal Toets Nieuwe Opleiding 

NL 2 2 1 2 1 2  10 

Eindtotaal   9 4 1 2 15 10 5 46 

 
2 Kader 2018 ‘Beoordelingskader accreditatiestelsel Hoger Onderwijs Nederland’ 
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Bijlage 2 Tabel Chronologisch overzicht besluiten 

 

Accreditatie 

Jaar 

besluit Naam opleiding CROHO 

ISAT Eindoordeel en 

besluit 

Bijzondere 

procedures Totaal 

2013 B Bedrijfskunde 34035 Voldoende na herstel 1 

  B Bouwkunde 34263 Voldoende   1 

  B Logistiek en Economie 34436 Voldoende   1 

  B Rechten 30108 Voldoende   1 

   81012 Voldoende   1 

 B Toegepaste Psychologie 34507 Voldoende na herstel 1 

 M Master of Business Administration 70024 Herstelperiode   1 

2014 B Communication and Multimedia Design 34092 Voldoende   1 

 M Master of Business Administration 70024 Voldoende na herstel 1 

2017 B Bedrijfseconomie 34401 Voldoende   1 

 B Bedrijfskunde 34035 Voldoende   1 

 B Bedrijfskundige Informatica 34404 Voldoende   1 

 B Commerciële Economie 34402 Voldoende   1 

 B Facility Management 34500 Voldoende   1 

 B Financial Services Management 34414 Voldoende   1 

 B Fiscaal Recht en Economie 34140 Voldoende   1 

 B Informatica 34479 Voldoende   1 

 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 

van de tweede graad in Talen 30116 Voldoende   1 

 B Opleiding voor Management, Economie 

en Recht 34435 Voldoende   1 

 B Security Management 30105 Voldoende  1 

 B Small Business and Retail Management 34422 Voldoende  1 

 B Technische Informatica 34475 Voldoende  1 

 M Master of Business Administration 70024 Voldoende  1 

2018 Ad Rechten 80101 Voldoende AD 1 

 B Hartfunctielaborant 34547 Voldoende   1 

 B Laborant Klinische Neurofysiologie 34477 Voldoende   1 

 B Longfunctieanalist 34554 Voldoende   1 

 B Management 

 

34480 

80113 

Voldoende 

Voldoende AD 1 

 B Rechten 30108 Goed   1 

 B SPD Bedrijfsadministratie 34426 Voldoende   1 

2019 B Toegepaste Psychologie 34507 Voldoende  1 

 Ad Accountancy  34406 Positief  1 

 B Accountancy,  80008 Positief  1 

 B Vertaler Spaans 34591 Positief  1 

 B Vertaler Frans 34590 Positief  1 

 B Vertaler Duits 34592 Positief  1 

 B Vertaler Engels 34483 Positief  1 

Eindtotaal        36 



 

 

 

 
26 Instellingstoets Kwaliteitszorg Stichting LOI Hoger Onderwijs  2 december 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

 

  
 

   
 

 

 

Toets nieuwe opleiding  

Jaar 

besluit Naam opleiding CROHO 

ISAT Eindoordeel en 

besluit 

Bijzondere 

procedures Totaal 

2013 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs 34808 Voorwaarden  1 

 B Opleiding tot leraar voortgezet 

onderwijs van de tweede graad in 

Talen 

30116 

Aan voorwaarden 

voldaan  1 

2014 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs 34808 Aan voorwaarden 

voldaan 

 1 

 B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 34617 Voorwaarden  1 

2015 B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 34617 Aan voorwaarden 

voldaan 

 1 

2016 B Europese Studies 34146 Voorwaarden  1 

 B Opleiding tot Verpleegkundige 34560 Positief  1 

2017 B Europese Studies 34146 Aan voorwaarden 

voldaan 

 1 

2018 B Opleiding tot leraar voortgezet 

onderwijs van de tweede graad in 

Wiskunde 

35221 Positief  1 

 Aanvraag ingetrokken - Aanvraag 

ingetrokken 

 1 

Eindtotaal        
10 
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Bijlage 2: Samenstelling van het panel 

 

Voorzitter 

Mr. Leendert Klaassen, o.a. voormalig voorzitter CvB Stenden Hogeschool 

 

Panellid 

Drs. Leo Schoots, bestuurder in de sector gezondheidszorg, nu toezichthouder, adviseur en coach 

 

Panellid 

Drs. Joke Elzenaar, o.a. voormalig directeur Bestuursacademie en directeur B2B NCOI opleidingen 

 

Panellid 

Drs. Barbara Schaefers, voormalig staflid van de HAN, expert interne kwaliteitszorg, nu zelfstandig 

adviseur 

 

Student-lid 

Jade Brouns, onderwijskundige bij Fontys en student PABO 

 

Secretaris 

Dr. Annemarie Venemans, zelfstandig adviseur en secretaris bij De Onderzoekerij. 

 

Procescoördinator 

Drs. Henri Ponds, beleidsmedewerker NVAO, coördinator instellingstoets.  

 

 

 

Alle panelleden hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en ondertekend. 
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Bijlage 3: Programma’s van de locatiebezoeken 

Verkennend bezoek 

Namen van deelnemers aan de gesprekken zijn op te vragen bij de NVAO 

Dag 1: 17 september 2019 

09.00 – 09.30 Paneloverleg (besloten) 

09.30 – 10.15 Kennismaking en rondleiding 

10.30 – 11.30 Sessie 1: Gesprek met instellingsbestuur 

11.45 – 12.45 Sessie 2: Gesprek over standaard 1 

13.00 – 14.00 Sessie 3: Gesprek en lunch met studenten 

14.15 – 15.15 Sessie 4: Gesprek met docenten en coaches 

15.30 – 16.30 Sessie 5: Gesprek over standaard 2 

16.45 – 17.30 Sessie 6: Gesprek met studenten  

19.00 – 20.00 Open spreekuur 

Dag 2: 18 september 2019 

09.00 – 09.30 Paneloverleg (besloten) 

09.30 – 10.30 Sessie 7: Gesprek over standaard 3 

10.45 – 11.45  Sessie 8: Gesprek over standaard 4 

12.00 – 13.00 Sessie 9: Gesprek met Advisory Board 

13.00 – 15.00 Paneloverleg en lunch (besloten) 

15.00 – 16.30 Terugkoppeling verkennend bezoek en afstemming verdiepend bezoek 

Verdiepend bezoek 

Dag 1: 15 oktober 2019  

Verticale trail Past performance - PABO 

08.45 – 09.30 Paneloverleg (besloten) 

09.30 – 10.15 Sessie 1: Gesprek met studenten 

10.30 – 11.15 Sessie 2: Gesprek met docenten 

11.30 – 12.15 Sessie 3: Gesprek met betrokkenen van de ‘driehoek’ 

12.30 – 13.15 Sessie 4: Gesprek met de examencommissie 

13.15 – 14.00 Lunch en paneloverleg 

 

Horizontale trail Klantenservice 

14.00 – 14.45 Sessie 5: Gesprek met diverse medewerkers over de trail Klantenservice 

15.00 – 15.45 Sessie 6: Gesprek met de verantwoordelijke managementlijn van de afdeling 

Klantenservice 

15.45 – 16.30 Paneloverleg  

Dag 2 - 16 oktober 2019  

Verticale trail Past performance - Bedrijfskunde 

08.45 – 09.30 Paneloverleg (besloten) 

09.30 – 10.15 Sessie 7: Gesprek met studenten 

10.30 – 11.15 Sessie 8: Gesprek met docenten 

11.30 – 12.15 Sessie 9: Gesprek met betrokkenen van de ‘driehoek’ 

12.30 – 13.15 Sessie 10: Gesprek met de examencommissie 

13.15 – 14.00 Lunch en paneloverleg 
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Horizontale trail Onderzoek en professionalisering 

14.00 – 15.00 Sessie 11: Gesprek met business unit managers 

15.15 – 16.00 Sessie 12: Gesprek met studenten 

16.00 – 16.30 Paneloverleg 

 

Dag 3 - 17 oktober 2019  

Vervolg Horizontale trail Onderzoek en professionalisering 

08.45 – 09.30 Paneloverleg (besloten) 

09.30 – 10.15 Sessie 13: Gesprek met docenten actief in onderzoekslijn, afstudeerdocenten en 

lectoren 

10.30 – 11.15 Sessie 14: Gesprek met betrokkenen in ‘de driehoek’ 

11.30 – 12.15 Sessie 15: Gesprek met leden van verschillende examencommissies 

12.15 – 13.00 Lunch 

13.00 – 16.00 Oordeelsvorming panel 

16.00 – 16.30 Plenaire terugkoppeling 
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Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten 

 

Van tevoren zijn aan het panel ter beschikking gesteld: 

 

LOI Generiek  

• Missie en visie LOI 

• Beleid Onderwijsomgeving LOI (3.0) 

• Handboek Vijfluiktraject (4.0) 

• Sjablonen behorende bij het Vijfluiktraject Projectaanlevering jaarlijkse herzieningen 

• Memo Modulenamen 

• Realisatiedocumenten 

• Processen rond realisatie en livegang opleidingen en modules (versie juni 2018)  

 

LOI Hogeschool  

• Onderwijsvisie LOI Hogeschool (3.0) 

• Didactisch model LOI Hogeschool (7.0) 

• Format Strategisch plan HO (mei 2019) 

• Structuurdocument praktijk- integratiemodules (PIM's) 

• Structuurdocument Portfolio-module (POM) 

• Handboek Afstudeeronderzoek en scriptie generiek  

• Handboek Afstudeeronderzoek en scriptie gezondheidszorg 

• Handboek Onderzoeksleerlijn LOI Hogeschool  

• Handboek Opleidingsdossier LOI Hogeschool  

• Handboek Studielastnorm LOI Hogeschool 

• LTP LOI Hogeschool 

• Pilot Afstudeerrubrics 

 

Examinering en diplomering  

LOI Generiek  

• Handboek borging kwaliteit examinering  

• Handboek vrijstellingen (6.0)  

• Handboek fraude en plagiaat (2.0)  

• Procedure Beveiliging examen-producten voor interne en externe medewerkers (2.0)  

• Procedure cum laude-regeling  

• Procedure werving examencommissieleden (2.0)  

• Reglement Examencommissies LOI (6.0)  

• Reglement Fraude en Plagiaat (5.0)  

• Reglement Lamark Testcenter  

• Regeling annuleren van een examen  

• Jaarverslag CELOI 2017  

• Van leerdoel tot examenvraag (toetsconstructie schriftelijke examens)  

  

LOI Hogeschool  

• Handboek Examinering en diplomering LOI Hogeschool  

• Rapport Afstudeerproces LOI Hogeschool - bevindingen en aanbevelingen accreditatiepanels 

2016-2017  

 

Studenten  

LOI Generiek  

• Algemene voorwaarden studeren bij LOI  

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
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• Reglement college/commissie van beroep voor de examens (4.0)  

• Reglement klachtencommissie LOI (1.0)  

• Handboek Klacht, Bezwaar en Beroep (3.0)  

• Studeren met een functiebeperking (2.0)  

 

Tevredenheidsonderzoeken: 

• Klanttevredenheid: KTO-CFM 2016 

• Klachtenunit jaarrapportage 2017 

• Klachtenunit jaarrapportage 2018  

 

LOI Hogeschool  

• Reglement klacht, bezwaar en beroep LOI Hogeschool (4.0)  

• Reglement Toelating LOI Hogeschool (5.0) 

• Reglement Toelating tot Master-opleiding LOI Hogeschool (1.0)  

 

Tevredenheidsonderzoeken:  

• Alumni enquête na MAZ - resultaten van 2017 

• Alumni enquête na MAZ - resultaten van 2018  

• Alumni 2016 en 2017 

• Student 2016 en 2017  

• Praktijkopleiders 2016 en 2017  

• Studiestakers 2016 en 2017  

 

Medewerkers  

LOI Generiek  

LOI-docenten:  

• Beleid LOI-docenten (4.0)  

• Beloning LOI-docenten  

• Contracten en financiële documenten externe opdrachtnemers  

• Functieprofielen LOI-docenten  

• Handboek Kwaliteitscontroles LOI-docenten  

• Procedure uitleentraject leerboeken aan derden  

 

Tevredenheidsonderzoeken 

• LOI-docenten 2016 en 2017  

 

LOI-medewerkers (via HR):  

• Privacy statement medewerkers (AVG)  

• Hoe het werk werkt 

• HR-Formulieren 

• Pensioenregeling LOI  

• Onkostenreglement   

• Werving & Selectie   

• Functieraster 

• Salarisschalen  

• Organisatieschema's 

• Handleidingen 

• Arbo en Preventie 

• Zwangerschap en ouderschapsverlof  

 

LOI Hogeschool  

• Lectoratenbeleid LOI Hogeschool 2.0 

• Procedure aanlevering externe medewerkers  
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• Borging kwaliteit externe medewerkers  

 
Kwaliteit  

LOI Generiek  

• Kwaliteitsbeleid LOI (4.0) 

• Communicatiebeleid LOI (2.0)  

 

LOI Hogeschool  

• Beoordelingskaders accreditatie- stelsel hoger onderwijs 2016  

• Eisen rondom panelsamenstelling per 01-05-2017  

• Verslag van werkzaamheden LOI Hogeschool 2017  

 

Organisatie  

LOI Generiek  

• LOI Zakelijk: samenwerkingsprotocol AM & PM  

• Organogrammen  

Voor de audittrails zijn de volgende documenten geleverd: 

 

Trail past performance kwaliteitszorg PABO 

• Aantal studenten  

• Aantal docenten  

• Aantal verstrekte getuigschriften  

• Aantal verstrekte certificaten  

• Studentenenquête 2018  

• Stoppersonderzoek 2018  

• Alumnionderzoek 2018  

• Module-evaluaties  

• Verslagen van domeinexamencommissie Educatie 2018/2019  

• Verslagen van BVC 2018/2019  

• Vijfluikdocumentatie: van strategisch plan tot en met projectevaluatie  

• Voorbeelden van verslagen van de driehoek voor zover beschikbaar (of actielijsten, of 

mailverkeer) 

• Gespreksverslagen van externe overleggen met werkgevers, organisaties, branche- en 

beroepsverenigingen 

• Opleidingsdossier  

• Verkoopbegroting Hbo Lerarenopleiding basisonderwijs 

• Memo's/verbeterplannen (als aanpassing/aanvulling op vkb) 

• Verslagen studentenpanels 2018/2019  

• Verslagen docentenpanels 2018/2019  

• Verslag kwaliteitsbeoordeling docenten 2018 

• Kwaliteitsbeoordeling Externe medewerkers – 2018 

• Haalbaarheidsonderzoek PABO 

• NPS resultaten PABO 

• Signalen van studenten die via Kana worden ontvangen en leiden tot verbeteracties komen in 

het opleidingsdossier. 

 

Trail 2 Past performance bedrijfskunde 

• Aantal studenten  

• Aantal docenten  

• Aantal verstrekte getuigschriften  

• Aantal verstrekte certificaten  

• Studentenenquête 2018  
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• Stoppersonderzoek 2018  

• Alumnionderzoek 2018  

• Module-evaluaties  

• Verslagen van domeinexamencommissie Management, Bedrijfskunde en Toerisme 2018/2019  

• Verslagen van BVC 2018/2019  

• Vijfluikdocumentatie: van strategisch plan tot en met projectevaluatie  

• Voorbeelden van verslagen van de driehoek voor zover beschikbaar (of actielijsten, of 

mailverkeer) 

• Opleidingsdossier  

• Verkoopbegroting Bedrijfskunde 2017 

• Memo's/verbeterplannen (als aanpassing/aanvulling op vkb) 

• Verslagen studentenpanels 2018/2019  

• Verslagen docentenpanels 2018/2019  

• Verslag kwaliteitsbeoordeling docenten 2018 

• Kwaliteitsbeoordeling docenten – 2018 

• Signalen van studenten die via Kana worden ontvangen en leiden tot verbeteracties komen in 

het opleidingsdossier. 

• Zelfevaluatierapport Hbo Ba Bedrijfskunde 

 

Trail Klantenservice 

• Beleidsdocumenten over klantenservice 

• Handboek klacht, bezwaar en beroep (3.0).pdf 

• Proces klantenservice behandelen e-mail.pdf 

• Proces klantenservice behandelen klacht.pdf 

• Plannen 2019 Studie- en klantenservice.pptx - presentatie 

• Kleurcodeplan 2018.pptx 

• Tone of voice en schrijftips Webcare.pdf 

• Voorbeeld van maandelijkse rapportage die aan bestuur en organisatie-brede management 

wordt gestuurd 

• Voorbeeld van wekelijkse rapportage die aan bestuur, organisatie-brede management en 

afdelingscoördinatoren en teamleiders van klantenservice wordt gestuurd 

• Plannen Q1 en Q2 2018 - presentatie voor klantenservice medewerkers 

• Update plannen Q1 en Q2 2018 Klantenservice - presentatie voor klantenservice medewerkers 

• Prestaties klantenservice 

• Dagelijkse rapportage over klantenservice voor eigen afdeling en bestuur 

• Een overzicht van scholingsactiviteiten van de medewerkers van klantenservice: 

o Coaching QM. 

o Training en coaching 

o Overzicht senior coaching 

• Voorbeeld inwerktraject 

• Voorbeeld inwerktraject senior 

• Voorbeeld van wekelijkse nieuwsbrief voor de afdeling klantenservice 

 

Trail onderzoek en professionalisering 

• Onderwijsvisie LOI Hogeschool 

• Kwaliteitsbeleid 

• Didactisch model (waarin opgenomen de ontwerpcriteria voor de onderzoeksleerlijn) 

• PIM structuurdocument (als belangrijk instrument in de onderzoeksleerlijn) 

• Strategische agenda 2019-2021 

• Lectoratenbeleid LOI Hogeschool (2.0) 

• Beleid LOI-docenten 
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• Arbeidsvoorwaarden LOI-medewerkers  

• Reglement examencommissies LOI 

o Functieprofielen. Ter illustratie zijn de volgende profielen hierna opgenomen 

o Functieprofiel Lid Beroepenveldcommissie 

o Functieprofiel Programmaleider 

o Functieprofiel TutorPlan 

o Functieprofiel Lector 

o Functieprofiel Supervisor afstuderen 

o Functieprofiel Ontwikkelaar/beoordelaar onderwijsproduct 

o Functieprofiel Docent afstandsonderwijs 

o Functieprofiel Docent klassikaal 

o Functieprofiel Examinator 

• Lectoraatsopdrachten 

• Handboek programmamanager  

• Overzicht structurele borgingsactiviteiten programmamanager 

• Handboek afstuderen (generiek) - interne procedures 

• Handboek mondelinge afstudeerzitting - interne procedures 

• Handleiding afstuderen voor de afstudeerdocent 

• Handleiding afstudeeropdracht en mondelinge afstudeerzitting - Associate degree 

• Handboek interne monitoring kwaliteit LOI-docenten 

• Handboek beoordeling individuele docent 

• Handboek borging kwaliteit door de examencommissies 

• Procedure aanwijzing examinatoren 

• Ontwerp van onderzoeksmodules - Ter illustratie zijn de leer- en toetsplannen van de modules 

hierna opgenomen, zij behoren allen tot de onderzoeksleerlijn in een specifieke opleiding 

o LTP Inleiding onderzoek doen (generieke module) 

o LTP PIM Verdieping mediadesign- en creatie (hbo CMD) 

o LTP EBP in de gezondheidszorg (hbo Verpleegkunde) 

o LTP Afstudeeropdracht Associate degree (generieke module) 

• Interne kwaliteitsbeoordeling docenten 2018 

• Overzicht aantal EC onderzoeksleerlijn per opleiding  

• Rapport afstudeerproces LOI Hogeschool (bevindingen n.a.v. accreditaties 2016/2017) 

• Evaluatie afstudeerproces LOI Hogeschool 2018 (incl. bevindingen n.a.v. accreditaties 2018) 

• Evaluatie rapportage afstuderen 2016, 2017, 2018 

• MAZ-enquête studenten 2018 

• MAZ-enquête studenten 2019 

• KPI's examencommissie  

• Studentenonderzoeken zoals: alumni onderzoek, studenttevredenheidsonderzoek 

• Module-evaluatie Inleiding onderzoek doen (ter illustratie) 

• Verslag bijeenkomst supervisoren juni 2019 

• Verslag bijeenkomst afstudeerdocenten 2018 

 

Tijdens het visitatiebezoek zijn de volgende documenten geleverd: 

• Handouts van presentaties 

• Informatie over de didactische opleiding voor docenten 

• OMO+ verslagen 
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

B&K Beleid en Kwaliteit 

Ba bachelor 

BSC Balanced Score Card  

BVC Beroepenveldcommissie 

CELOI Centrale Examencommissie 

CvB College van Bestuur 

EVC elders verworven competentie 

ITK Instellingstoets Kwaliteitszorg 

KPI kritische performance indicatoren 

LOI Leidse Onderwijsinstellingen 

MT managementteam 

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OER onderwijs- en examenreglement 

OMO+ Managementoverleg van bestuurder, het bestuurslid met de portefeuille 

 onderwijs en managers die bij de organisatie en uitvoering van het onderwijs 

 betrokken zijn 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

PIM Praktijk integratie module 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met 

het oog op de beoordeling van Stichting LOI Hoger Onderwijs. 

 

Aanvraagnummer: 008077 

 

Colofon 

 

Adviesrapport  

Stichting LOI Hoger Onderwijs 

Instellingstoets kwaliteitszorg 

2 december 2019 

Samenstelling: NVAO   NEDERLAND 


