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1 Samenvattend advies 

De HZ University of Applied Sciences (HZ) presenteert zich als de persoonlijke hogeschool en beoogt 

ondernemende, innovatieve en waardengedreven professionals op te leiden voor een duurzame en 

globaliserende samenleving door vernieuwend interdisciplinair onderwijs, onderzoek en valorisatie. Deze 

missie wordt vormgegeven door een onderwijsvisie, in de vorm van het instellingsplan, die richting geeft 

aan de invulling van de rol van de HZ en haar stakeholders, het opleidingsportfolio en de regionale, 

nationale en internationale positie van de instelling. Richtinggevend binnen de persoonlijke hogeschool 

zijn de kernwaarden integriteit en respect; vertrouwen en rekenschap; en samenwerken en kwaliteit. De 

visie op onderwijs onderscheidt zich door de dubbelprofilering van onderwijs en onderzoek gericht op 

de drie expertisedomeinen Water, Energie, en Vitaliteit met als overkoepelend thema de Duurzame 

Dynamische Delta. 

 

Binnen de visie op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek staat de student centraal. De HZ belegt de 

uitvoering van beleid, het monitoren van de resultaten en het sturen op veranderingen bij de 

opleidingen. De opleidingsteams zijn daarmee verantwoordelijk om de visie via strategische initiatieven 

te vertalen naar hun eigen jaarplannen. Het opstellen van de jaarplannen vindt plaats in samenspraak 

met studenten, onderwijsondersteuners en verschillende organen van medezeggenschap. De 

opleidingsteams leggen de jaarplannen vervolgens voor aan de domeindirecteuren en het College van 

Bestuur. Deze structuur zorgt voor een brede gedragenheid van de visie in alle geledingen in de 

organisatie. De beleidsuitvoering wordt uitgelijnd en geborgd in het opleidingsoverstijgende 

managementteam. Het team exploreert tevens mogelijke kansen voor samenwerkingsverbanden en 

deelt best practices met elkaar.  

 

Gegevens worden verzameld in het kader van de Plan, Do, Check, Act (PDCA)-cyclus en de Planning & 

Controlcyclus. Daarnaast maakt de instelling gebruik van diverse externe meet- en evaluatie-

instrumenten. Volgens het panel heeft de HZ kwaliteitssystemen ingericht die aansluiten op de 

onderwijsvisie en borgen dat het hbo-niveau wordt behaald. De huidige kwaliteitssystemen en de 

kwaliteitscultuur geven volgens het panel goed weer dat de instelling zich voortdurend bezighoudt met 

het verbeteren en ontwikkelen van onderwijs en onderzoek. Wel neemt het panel een disbalans waar 

tussen de kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. Het panel raadt aan om waar mogelijk de omvang 

van de kwantitatieve informatie te reduceren, kwalitatieve informatie toe te voegen en ook beter toe te 

snijden op de nieuwe strategische initiatieven, zodat de HZ volgens een uitgewerkte sturingsmethodiek 

effectief kan bijsturen op de uitkomsten van evaluaties en meetmomenten. 

 

Het panel stelt vast dat medewerkers en studenten voortdurend bezig zijn met het verbeteren en 

doorontwikkelen van onderwijs. Veranderingen komen zowel formeel als informeel tot stand. De kracht 

van informele veranderprocessen binnen de HZ is in ieder gesprek dat het panel heeft gevoerd door 

medewerkers en studenten benadrukt. De vele verbeteringen en vernieuwingen die de afgelopen jaren 

zijn ingevoerd worden breed gedragen. De expertisedomeinen bieden volgens het panel mooie kansen 

om samen met overheden en het werkveld, menselijk kapitaal en kennis aan te trekken en daarmee de 

toekomstbestendige hogeschool te realiseren.  

 

Het panel, 

 

Den Haag, 15 april 2019 

 

Namens het panel ter beoordeling van de instelling HZ University of Applied Sciences 

 

Hans van der Vlist Yvet Blom 

(voorzitter)  (secretaris) 
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2 Inleiding en verantwoording 

2.1 Doel van de instellingstoets 

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

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

verwachtingen en eisen voldoet. De instellingstoets kwaliteitszorg ITK gaat uit van de ambities, visie en 

keuzes van de instelling, maar vraagt de instelling verantwoording af te leggen over het realiseren van 

die ambities.  

Daarbij staan de volgende vier samenhangende vragen centraal:  

1. Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling ten aanzien van de kwaliteit

 van haar onderwijs in de brede zin en vindt hierover voldoende externe en interne afstemming

 plaats? 

2. Hoe realiseert de instelling deze visie op kwaliteit? 

3. Hoe monitort de instelling dat zij de visie op kwaliteit realiseert? 

4. Hoe werkt de instelling aan verbetering? 
 

De instellingstoets is vrijwillig en bestaat naast de beoordeling en accreditatie van opleidingen. Het 

behalen van een positieve ITK geeft de instelling het recht opleidingen voor accreditatie te laten 

beoordelen op basis van de beperkte opleidingsbeoordeling. Bij het ontbreken van een positieve ITK 

doorloopt de opleiding een uitgebreide opleidingsbeoordeling.  

 

In de eerste ronde ITK’s van 2011 tot en met 2016 hebben 35 instellingen een positieve ITK. Deze 

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

 

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

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

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

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

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

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

NVAO wordt getraind. 

2.2 Samenstelling van het panel 

Het panel is als volgt samengesteld: 

• Dhr. Hans van der Vlist, voorzitter 

• Dhr. Wim Boomkamp, lid 

• Dhr. Wim Drossaert, lid 

• Mw. Pascale de Groote, lid 

• Dhr. Lars Blom, student-lid 

• Mw. Yvet Blom, secretaris 

• Mw. Maya de Waal, procescoördinator NVAO 

 

In bijlage 1 zijn de CV’s van de panelleden opgenomen. 
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2.3 Inrichting van de instellingstoets 

2.3.1 Voorbereiding en bezoeken 

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) voor HZ University of Applied Sciences (HZ) bestond uit een 

verkennend en een verdiepend bezoek. Het programma voor de locatiebezoeken is van tevoren 

afgestemd tussen de instelling, de panelvoorzitter en de procescoördinator. Het programma van beide 

bezoeken met de verschillende onderwerpen van gesprek en de respectievelijke gesprekspartners is 

beschikbaar in bijlage 3. 

 

Ter voorbereiding op de ITK heeft de HZ een reflectierapport geschreven dat de instelling vanuit twee 

invalshoeken beschrijft. De eerste invalshoek beschrijft de hogeschool vanuit de kwaliteitsstandaarden 

en draagt de titel: HZ van bovenaf. De tweede invalshoek bevat een verzameling van interviews van 

medewerkers en studenten van de instelling en draagt de titel HZ van binnenuit. Het rapport is zo 

vormgegeven dat het vanuit beide invalshoeken kan worden gelezen door het rapport om te draaien. 

 

In de voorbereiding op het eerste locatiebezoek hebben de panelleden het reflectierapport en de 

bijbehorende bijlagen bestudeerd. Op 23 november 2018 is het panel bijeengekomen om het eerste 

locatiebezoek voor te bereiden met de secretaris en de procescoördinator. Tijdens dit bezoek zijn de 

eerste indrukken, opmerkingen en vragen door de panelleden onderling besproken en zijn de vragen 

geformuleerd voor de verschillende gesprekssessies.  

 

Het eerste locatiebezoek vond plaats op 11 en 12 december 2018 en was verkennend van aard. 

Gedurende het bezoek sprak het panel met de verschillende geledingen (zie bijlage 3). De gesprekken 

boden onder meer inzicht aan de wijze waarop de HZ zich profileert als de persoonlijke hogeschool, door 

de waarneembare betrokkenheid en het enthousiasme van de gesprekspartners. Aan het einde van het 

verkennende bezoek heeft het panel de voorlopige indrukken over de kwaliteit van het onderwijsbeleid 

en de kwaliteitszorg gedeeld met de gesprekspartners. Tijdens de beknopte terugkoppeling zijn tevens 

de voorgenomen audittrails voor het verdiepende bezoek genoemd. Deze trails zijn voortgekomen uit 

de bevindingen aangaande de vernieuwde organisatiestructuur; de strategische initiatieven; en de wijze 

waarop de expertisedomeinen zijn geconcretiseerd binnen het onderwijs en onderzoek. 

 

Het panel heeft onderwerpen voor vier audittrails geformuleerd. Een verticale trail gericht op de 

verticale past performance van de opleidingen Communicatie en Engineering en drie horizontale trails 

waarin verdiepend is gekeken naar de uitvoering van de zelforganiserende teams, de inbedding van 

internationalisering binnen de HZ en het profielthema Water. Het panel brengt tevens een advies uit 

over de Kwaliteitsafspraken. Dit onderwerp kwam tijdens het tweede locatiebezoek aan bod en wordt in 

het adviesrapport Kwaliteitsafspraken aan het bestuur van de NVAO aangeboden. 

 

De instelling, procescoördinator en panelvoorzitter hebben gezamenlijk de trails uitgewerkt en het 

programma voor het tweede bezoek vastgesteld. De instelling heeft vervolgens aanvullende informatie 

voor de door het panel gekozen trails aangeleverd en de gesprekspartners uitgenodigd. Bijlage 4 geeft 

een overzicht van het materiaal dat het panel heeft bestudeerd.  

 

Het tweede locatiebezoek vond plaats op 16, 17 en 18 januari 2019. Het panel is aan de vooravond van 

het tweede bezoek bijeengekomen om de eerste indrukken van de onderwerpen van de audittrails uit 

te wisselen en het bezoek verder voor te bereiden. Tijdens het bezoek heeft het panel zijn indrukken 

getoetst in de sessies met alle relevante stakeholders. Het panel heeft vervolgens de informatie die het 

voor en tijdens de twee bezoeken heeft vergaard, intern besproken. Tijdens dit overleg zijn de 

bevindingen vastgesteld en in het licht van het beoordelingskader afgewogen. Aan het einde van het 

verdiepende bezoek heeft het panel zijn conclusies mondeling gedeeld met de gesprekspartners van 

beide bezoeken.  

 

Op basis van de bevindingen en overwegingen van het panel heeft de secretaris een eerste versie van 

het rapport opgesteld. Dit conceptrapport is aan de panelleden en de instelling voorgelegd voor 

commentaar waarna de voorzitter de definitieve versie heeft vastgesteld.  
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2.3.2 Werkwijze van het panel met betrekking tot de audittrails 

Zoals hierboven reeds is aangeduid heeft het panel de volgende audittrails uitgevoerd: 

 

Audittrail 1 – De verticale trail Interne kwaliteitszorg. Een onderzoek naar de kwaliteitszorg van de past 

performance in de praktijk waarin de borging van de onderwijskwaliteit en de samenhang van de 

verschillende kwaliteitszorginstrumenten centraal stond. Het panel selecteerde voor deze trail twee 

opleidingen die tijdens de laatste opleidingsaccreditaties uiteenlopend zijn beoordeeld; de opleidingen 

Communicatie en Engineering. Door een nadere analyse van de kwaliteitscycli van deze twee 

opleidingen heeft het panel kunnen vaststellen welke ontwikkeling beide opleidingen sinds de laatste 

opleidingsaccreditatie hebben doorlopen.  

 

Audittrail 2 – De horizontale trail Profielthema Water. Een onderzoek naar de uitwerking van het 

profielthema Water binnen de instelling en de wijze waarop dit thema binnen de opleidingen is 

vertaald. Het panel voerde gesprekken met lectoren, docenten en studenten en analyseerde de 

uitwerking van het thema binnen opleidingen waar het thema Water nauw bij aansluit en binnen 

opleidingen die geen evidente samenhang hebben met dit thema.  

 

Audittrail 3 – De horizontale trail Zelforganisatie. Een onderzoek naar de implementatie, de monitoring 

en het leerproces van de instelling tijdens de huidige transitie van de organisatie met het oog op de 

uitvoering van de zelforganiserende teams. Tijdens deze trail heeft het panel verder kennisgenomen van 

de verschillende fasen die teams doorlopen en de bijdrage aan het onderwijsprofiel en kwalitatief goed 

onderwijs. Op verzoek van het panel zijn gesprekken gevoerd met gesprekspartners die onderdeel 

uitmaken van een team dat zelforganiserend is en met gesprekspartners die uitmaken van een team 

waarbij de transitie tot zelforganiserend vermogen moeizamer verloopt. Deze gesprekken werden 

ingevuld met gesprekspartners van de opleidingen Technische Bedrijfskunde en Leraar Basisonderwijs; 

en met medewerkers van de dienst Informatisering en Automatisering.   

 

Audittrail 4 – De horizontale trail Internationalisering. Een onderzoek naar de wijze waarop 

internationalisering gestalte krijgt in de inhoud en inrichting van het onderwijs. Daarbij onderzocht het 

panel in hoeverre de ambitie op het gebied van internationalisering het onderwijs in de driehoek van 

onderwijs-onderzoek-ondernemingen verrijkt. Het panel voerde gesprekken met (internationale) 

docenten en medewerkers van de diensten om meer inzicht te krijgen in het strategisch initiatief  

internationalisering.  
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2.4 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de HZ University of Applied Sciences. Vervolgens geeft het 

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

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

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

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

binnen de HZ University of Applied Sciences. Het gaat daarbij dus niet om een beoordeling van de in de 

audittrails betrokken opleidingen of programma’s, maar om bepaalde aspecten daarvan op basis 

waarvan het panel zijn vraagstelling kan beantwoorden. In hoofdstuk 5 zijn adviezen ter verbetering van 

het kwaliteitszorgsysteem opgenomen. Het rapport sluit af met een samenvattende tabel van de 

oordelen over de kwaliteitszorg van de instelling. 

 

Het rapport bevat verder vijf bijlagen met:  

• Een overzicht van de uitkomsten van accreditatiebeoordelingen en toets nieuwe opleiding 

• Informatie over de samenstelling van het panel 

• Het programma van de locatiebezoeken 

• Een overzicht van de bestudeerde documenten 

• Een lijst met afkortingen 
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3 Profiel van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling HZ University of Applied Sciences 

Locaties Vlissingen en Middelburg  

Status van de instelling Bekostigd 

3.2 Profiel van de instelling 

HZ University of Applied Sciences (HZ) presenteert zich als de persoonlijke hogeschool en biedt 

persoonlijk en kleinschalig voltijd- en deeltijdonderwijs binnen drie domeinen: Sociaal Maatschappelijk, 

Economie en Management, en Techniek. De domeinen omvatten een breed aanbod aan opleidingen dat 

is afgestemd op de kennisbehoefte van de regio en daarbuiten. Vanuit deze behoefte profileert de HZ 

zich met het thema Duurzame Dynamische Delta dat wordt vormgegeven door het onderwijsconcept 

Student- en Procesgericht Onderwijs en Onderzoek en de expertisedomeinen Water, Energie, en 

Vitaliteit. De uitwerking van het thema vindt plaats binnen het onderwijs en binnen de vier Applied 

Research Centres met een of meer lectoraten en een kenniscentrum. Daarnaast participeert de HZ in 

vier Centres of Expertise. In 2018 studeerden er aan de HZ 4.698 studenten en werkten er 515 

medewerkers.1 HZ heeft twee vestigingen in Vlissingen en een vestiging in Middelburg. 

 

Sinds 1 januari 2019 kent de HZ een nieuwe organisatiestructuur met als doel het gezamenlijk realiseren 

van een toekomstbestendige hogeschool. De structuurwijziging betreft onder meer het terugbrengen 

van bestuur en management tot een smalle algemene directie, bestaande uit een eenhoofdig College 

van Bestuur, met drie domeindirecteuren en een directeur bedrijfsvoering. De kanteling betekent ook 

een wijziging in de beslissingsstructuur van de organisatie. Taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie belegd waarmee de HZ streeft naar meer zelf-

organiserend vermogen en resultaatverantwoordelijkheid voor de opleidingen, diensten en 

onderzoeksgroepen.  

 

De missie van de HZ kenmerkt zich door de persoonlijke benadering, innoverend ondernemen, 

vernieuwend onderwijs en valorisatie. De HZ heeft een visie op kwaliteit van onderwijs om vanuit een 

solide basis, samen te werken en betekenisvol bij te dragen aan ieders groei. De HZ zet zich in om als de 

persoonlijke hogeschool haar visie op kwaliteit te realiseren door middel van een zestal beloftes aan de 

student die zijn vertaald naar ambities en doelen. De visie op kwaliteit, de beloftes, de ambities en 

doelen vormen het fundament voor de zeven strategische initiatieven van de instelling die richting 

geven aan het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de HZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Op basis van de zelfreflectie. 
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Kengetallen 2018 

Studentenaantallen Totaalaantal bachelorstudenten 

Nationale bachelorstudenten 

Internationale bachelorstudenten 

Masterstudenten 

4.698 

4.219 

479 

0  

Initiële opleidingen Bacheloropleidingen 

Associate Degrees 

Masteropleidingen2  

Associate degree Academie3 

- Associate degrees 

22 

4 

0 

 

4 

Verleende diploma’s  Ba 

Ma 

843 

0 

Personeel Personeelsomvang (fte)  

Aantal personeelsleden 

Waarvan lectoren 

(414,8 fte) 

515 

14 

Financiën  Totaal begroot budget 2019 (€ x 1.000) 44,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 In september 2019 start de eerste professionele masteropleiding van de HZ, de Master River Delta Development. Een joint degree 

met de Hogeschool Rotterdam en Van Hall Larenstein. 
3 De HZ heeft samen met Avans de Associate degree Academie in Roosendaal opgericht. De HZ neemt hier voor 20% aan deel en is 

verbonden aan vier van de acht Ad-opleidingen. De instroomcijfers en gerelateerde inkomsten zijn niet opgenomen in de kencijfers. 

Deze komen ten goede aan de Associate degree Academie.  



 

11 

 

4 Beoordeling per standaard 

4.1 Standaard 1: Visie en beleid 

Standaard 1: De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend 

beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.   

  

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

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

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

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

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

 

A. Bevindingen 
De HZ University of Applied Sciences (HZ) presenteert zich in de zelfevaluatie als de persoonlijke 

hogeschool en acteert vanuit de gekoppelde kernwaarden integriteit en respect; vertrouwen en 

rekenschap; en samenwerken en kwaliteit. De instelling heeft als uitgangspunt om ondernemende, 

innovatieve en waardengedreven professionals op te leiden voor een duurzame en globaliserende 

samenleving door vernieuwend interdisciplinair onderwijs, onderzoek en valorisatie. Deze missie wordt 

vormgegeven door de visie op onderwijs zoals beschreven in het Instellingsplan 2018-2021. De 

onderwijsvisie bestaat uit elf elementen4 die richting geven aan de invulling van de rol van de HZ en 

haar stakeholders, het opleidingsportfolio en de regionale, nationale en internationale positie van de 

instelling.  

 

De huidige missie en visie zijn ontstaan tijdens het opstellen van het Instellingsplan 2013-2017. 

Gedurende een uitgebreid voorbereidingstraject in 2012 en 2013 werkte een grote groep medewerkers, 

studenten en externe stakeholders van de HZ mee aan de formulering van de missie, visie, 

profielkeuzes, kernwaarden, ambities en doelen. Volgens de zelfevaluatie en de gesprekspartners is het 

huidige instellingsplan in grote lijnen een voortzetting van het vorige instellingsplan. De teams, 

opleidingen en ook de Hogeschoolraad vonden de planperiode van 2013 tot 2017 niet voldoende om de 

hoge ambities en doelen te kunnen realiseren. Het Instellingsplan 2018-2021 kent een aangescherpte 

missie en visie met een sterkere focus op het centraal stellen van de student en een scherpe profilering 

op onderzoek.  

 

De HZ vervlecht het onderwijs en onderzoek binnen het overkoepelende thema Duurzame Dynamische 

Delta, gericht op expertisedomeinen die aansluiten bij de zuidwestelijke Delta; Water, Energie, en 

Vitaliteit. Deze vervlechting duidt de HZ als een dubbele profilering op onderwijs en onderzoek. Tijdens 

de gesprekken met het College van Bestuur (CvB) leerde het panel dat het onderwijs op ten minste één 

van de expertisedomeinen dient aan te sluiten. Volgens het CvB wordt deze ambitie behaald vanwege 

de nauwe samenwerking tussen lectoren, docent-onderzoekers, studenten en vertegenwoordigers van 

het werkveld bij het verrichten van wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek en kennisinnovatie 

binnen de drie expertisedomeinen. Ieder domein is gevat in een Centre of Expertise en wordt ingekleurd 

door meerdere lectoraten en onderzoeksgroepen. Een sterke verbetering van het huidige instellingsplan 

ten opzichte van het vorige, is volgens de Hogeschoolraad de gedragen interne visie en een toenemende 

betrokkenheid vanuit het werkveld bij de totstandkoming. Het plan bevat volgens de gesprekspartners 

wel nog steeds zeer ambitieuze elementen, die misschien moeilijk zijn te realiseren. De medewerkers 

zien het instellingsplan vooral als een gezamenlijk initiatief waar ze trots op zijn en waar ze achter staan.  

 

Tijdens het bezoek noemden de Raad van Toezicht (RvT) en het CvB de grote uitdaging van de HZ als 

hogeschool die zich bevindt in een perifere regio met een demografische krimp, om voldoende 

                                                                 
4 De elf elementen zijn: Ambitieuze studenten die hun talent ontwikkelen; Onderscheidend door onderwijsconcept en 

expertisedomeinen; Leverancier van hoger opgeleiden voor de regio; Kernspeler voor innovatie in de regio; Internationaal 

georiënteerd; Regionaal en (inter)nationaal partnernetwerk; Actieve relatie met stakeholders; Innovatief portfolio aan praktijkgerichte 

opleidingen; Duurzaamheid is een speerpunt; Een lerende organisatie; Een toekomstbestendige organisatie.  
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studenten te blijven aanspreken die kiezen voor HZ. In het peiljaar 2018 was ongeveer zeventig procent 

van de studenten afkomstig uit de regio. De RvT en het CvB verwachten dat door toedoen van de krimp 

en urbanisatie dit percentage zal teruglopen tot iets meer dan vijftig procent. Deze cijfers alsmede het 

aangekondigde vertrek van de voorzitter van het CvB zijn voor de RvT aanleiding geweest het CvB te 

verzoeken om de toekomstbestendigheid van de instelling in kaart te brengen. De voorzitter van het 

CvB heeft vervolgens samen met het diensthoofd Personeel & Organisatieontwikkeling (P&OO) 

onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid waarvoor tevens de directie, de medewerkers en de 

Hogeschoolraad zijn geraadpleegd. Dit onderzoek heeft geleid tot de gefaseerde reorganisatie naar een 

toekomstbestendige organisatie; een hybride organisatie van teams die op zowel formele als informele 

wijze acteert met een goede balans tussen de organisatie vanuit de lijn en vanuit het netwerk.  

 

De vernieuwde organisatiestructuur kent een verschuiving van een centralistisch bestuurde instelling 

naar een meer domein-gestuurde instelling met een verhoogde autonomie voor de verschillende 

domeinen en opleidingen. Volgens het CvB zorgt de verschuiving van een traditionele organisatie naar 

een netwerk-organisatie voor meer focus op enerzijds de interactie tussen de student en de opleiding 

en anderzijds op de (netwerk)partners in de regio. De diensten, de directie, het bestuur en de processen 

binnen de organisatie faciliteren deze interactie. Het herinrichten van de organisatiestructuur wordt 

daarom ook wel de kanteling genoemd.  

 

De visie op de kwaliteit van onderwijs is neergelegd in het document Samen blijven(d) verbeteren: 

kwaliteit op de HZ (2018) en beoogt HZ-medewerkers te verbinden door “vanuit een solide basis, samen 

te werken en betekenisvol bij te dragen aan ieders groei”. Deze visie is uitgewerkt in zes beloftes aan de 

student die het leer- en ontwikkelingsproces vorm en richting geven. Vanuit de beloftes zijn ambities en 

doelen geabstraheerd die zijn uitgewerkt in het instellingsplan en waaruit zeven strategische initiatieven 

zijn opgesteld: (i) Uitdagend onderwijs; (ii) Praktijkgericht onderzoek en valorisatie; (iii) Professionele 

teams van medewerkers; (iv) Werving en ontwikkeling portfolio; (v) Inspirerende campus; (vi) 

Toekomstbestendige organisatie; (vii) Internationalisering. De strategische initiatieven vormen de basis 

voor de interne kwaliteitszorg van onderwijs en zijn richtinggevend voor de jaarplannen van opleidingen 

en diensten. Ieder strategisch initiatief omvat een eigen visie en een opsomming van activiteiten, 

beoogde resultaten en kwaliteitsindicatoren.  

 

De interne kwaliteitszorg van onderwijs is door de HZ in centraal beleid uitgewerkt in een aantal 

richtinggevende beleidsdocumenten die opleidingen zowel ruimte als houvast bieden bij het vormgeven 

van het onderwijsprogramma en de kwaliteit van onderwijs borgen. Een van die documenten is het 

beleidsdocument het Onderwijskompas dat is gebaseerd op het onderwijsconcept Student- en 

Procesgericht Onderwijs en Onderzoek. Dit onderwijsconcept vertrekt vanuit de didactiek van 

competentieverwerving en rust op de drie pijlers: Authentieke beroepssituaties; Activeren tot (samen) 

leren; en Ontwikkelen tot autonome professionals. Het Onderwijskompas vormt de basis voor het HZ-

brede toetsbeleid, waar het leren van toetsen centraal staat, in tegenstelling tot het leren voor toetsen. 

Opleidingen kunnen naar eigen inzicht de doelstellingen in het Onderwijskompas inkleuren. Om dit 

proces bij alle opleidingen goed te stroomlijnen, heeft het CvB een bewuste keuze gemaakt om 

onderwijskundigen in te zetten die hierbij ondersteunen. De onderwijskundigen vallen hiërarchisch 

onder de domeindirecteuren.  

 

Een ander belangrijk richtinggevend beleidsdocument is het document Visie en werkwijze praktijkgericht 

onderzoek HZ, dat de visie op onderzoek vanuit het perspectief van de student, de markt en het 

kennisdomein benadert. Hieruit is het beleidskader Bij(de)tijds afstuderen afgeleid dat tien 

uitgangspunten bevat waaraan iedere opleiding dient te voldoen en die borgen dat studenten worden 

opgeleid tot beroepsbekwame professionals met een onderzoekend vermogen.  

 

Door de kanteling beschikken de opleidingen en diensten over een grote mate van autonomie voor de 

invulling van de jaarplannen. Zij monitoren zelf de kwaliteitszorg met behulp van de 

kwaliteitszorginstrumenten, stemmen dit af met studenten, docenten, examencommissies, 

opleidingscommissies en beroepenveldcommissies, en leggen de resultaten voor aan de 

domeindirecteuren en diensthoofden. De domeindirecteuren en diensthoofden informeren vervolgens 
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het CvB. De opleidingen, diensten en het College van Bestuur rapporteren systematisch over relevante 

beleidsontwikkelingen en evaluatieresultaten. De verbeteringen worden gepubliceerd in de digitale 

werk- en leeromgeving MyHZ en in de studentenhandleidingen.  

 

Het CvB geeft aan regelmatig gesprekken te voeren met de RvT, de directie, de medewerkers en de 

studenten om daarmee de continuïteit van de organisatie te bewaken. De inspraak van studenten is 

formeel geregeld via de Hogeschoolraad, de opleidingscommissies, het studentoverleg en de dag van de 

medezeggenschap. Vanwege de kleinschaligheid van de organisatie en de korte lijnen tussen docenten, 

studenten en management worden veel zaken binnen de HZ ook informeel geregeld. De korte lijnen 

worden door alle gesprekspartners als zeer waardevol beschouwd. 

 

B. Overwegingen 
Het panel constateert dat de HZ over een heldere visie op onderwijs en onderwijskwaliteit beschikt en 

dat het huidige instellingsplan goed is doorleefd binnen de instelling. Alle betrokkenen met wie het 

panel heeft gesproken geven aan zich verbonden te voelen met de visie en de vervlechting van 

onderwijs en onderzoek. De brede gedragenheid is toe te schrijven aan de totstandkoming van het 

instellingsplan waaraan medewerkers, studenten en externe stakeholders gezamenlijk hebben 

bijgedragen. Het panel spreekt van een ambitieuze en toekomstgerichte visie, waarin de instelling kiest 

voor een sterk profiel van de Duurzame Dynamische Delta dat past bij de regio.  

 

Het panel constateert dat de HZ de beloftes die zij doet aan studenten nakomt en ziet ze via de 

strategische initiatieven terug in de jaarplannen van de teams. De ruimte die de hogeschool biedt in de 

uitvoering van haar visie, is zichtbaar in verschillende beleidsdocumenten zoals het HZ Bijdetijds 

afstuderen. Dit document zet de kaders neer waar iedere student aan dient te voldoen en biedt de 

opleiding tevens een flexibele inrichting van het afstuderen. Het HZ beleidskader Bijdetijds afstuderen 

geeft volgens het panel blijk van een student-centred approach. 

 

De documenten die het panel heeft bestudeerd beschrijven meerdere expertisedomeinen, ambities en 

strategische initiatieven die op meerdere plekken in verschillende varianten terugkomen. Hoewel het 

panel constateerde dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van alle expertisedomeinen, ambities 

en strategische initiatieven van de instelling, gaf het panel tijdens de gesprekken aan deze veelheid aan 

componenten als verwarrend te ervaren. Om de expertisedomeinen, ambities en strategische 

initiatieven nog beter uit te dragen, beveelt het panel aan om de componenten te comprimeren tot een 

krachtig geheel.  

 

Tijdens het locatiebezoek merkte het panel op dat de RvT nog vrij terughoudend was bij de uitvoering 

van zijn taken. Volgens het panel heeft de instelling baat bij een proactieve invulling van de rol van de 

RvT, vooral in het licht van de kanteling met een nieuw, eenhoofdig College van Bestuur en de 

uitdagingen binnen de krimpregio. De kanteling van de organisatie naar een hybride en 

toekomstbestendige organisatie, intrigeert het panel. Het panel onderschrijft dat de verschuiving naar 

een netwerkorganisatie veel kansen in de regio biedt. De instelling kan volgens het panel de 

positionering in de regio en daarbuiten verstevigen door prominenten aan te trekken die de visie actief 

uitdragen. Hierin ziet het panel ook een kans voor de beroepenveldcommissie op domeinniveau: een 

versterking van de huidige beroepenveldcommissie zal volgens het panel een waardevolle bijdrage 

leveren aan projecten en initiatieven en daarmee ook de positionering binnen de regio.  

 

De kanteling betekent voorts dat de teams zelf verantwoordelijk zijn voor de organisatie binnen het 

team. De transitie binnen de teams bevindt zich in verschillende fasen; enkele teams bevinden zich nog 

in de opstartfase. Volgens het CvB, de RvT en de directie vraagt het welslagen van de transitie naar een 

toekomstbestendige organisatie om goede coaching bij de teamsamenstelling en teamontwikkeling. 

Tijdens het bezoek leerde het panel dat de teams zelf verantwoordelijk zijn om ondersteuning te vragen. 

Deze ruimte blijkt nog niet voor ieder team goed te werken. Het bestuur, de raad en de directie geven 

aan te weten welke teams zich moeizaam ontwikkelen tot zelforganiserende teams. Zowel de 

domeindirecteuren als medewerkers van P&OO coachen deze teams bij hun ontwikkeling. Zij gaan 
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tevens in gesprek met de medewerkers die niet bijdragen aan hun eigen of hun teamontwikkeling en 

nemen bij aanhoudende weerstand afscheid van de betreffende medewerker.  

 

Het eigenaarschap van de visie en de uitvoering van het beleid binnen de teams is volgens het panel 

evident doordat zij zelf de jaarplannen opstellen op grond van de strategische initiatieven. De keuze om 

eigenaarschap over onderwijs en de onderwijskwaliteit bij teams neer te leggen past volgens het panel 

bij de cultuur en de persoonlijke benadering van de hogeschool. De ruimte tot de verwezenlijking van 

zelforganiserend vermogen binnen de teams brengt echter zichtbaar grote verschillen tussen de teams 

met zich mee. Het panel ziet graag dat de HZ een scherper beleid opstelt om deze transitie te 

implementeren en monitoren. Ondanks de verschillen in uitvoering constateert het panel dat 

medewerkers uit alle geledingen eigenaarschap tonen en zichtbaar bewust zijn van de inhoud van hun 

jaarplannen.  

 

Tot slot merkte het panel op dat het expertisedomein Water specifiek en het overkoepelende thema 

Duurzame Dynamische Delta niet zijn uitgewerkt als strategisch initiatief. Het panel vindt dit opvallend 

aangezien dit domein en dit thema vele kansen bieden op het gebied van onderzoek, 

internationalisering, samenwerkingen met andere onderzoeksinstituten en het creëren van groei. 

Tijdens het locatiebezoek legde het panel in verschillende gesprekken voor om meer aandacht te 

hebben voor Water en Duurzame Dynamische Delta. De kansen die Water en Duurzame Dynamische 

Delta  met zich meebrengen werden door de verschillende gesprekspartners onderschreven.  

 

Het panel concludeert op basis van de bevindingen en overwegingen dat de HZ University of Applied 

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

de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.  

 

C. Oordeel 

 

Het panel is van oordeel dat de HZ University of Applied Sciences voldoet aan standaard 1, Visie en 

beleid. 

4.2 Standaard 2: Uitvoering 

Standaard 2: De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend uit passende 

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

studenten met een functiebeperking.  

  

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

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

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

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

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

kwaliteitscultuur van de instelling.  

  

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

toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs.  
 

A. Bevindingen 
Binnen de HZ vindt het opstellen van centraal beleid plaats in samenspraak met studenten, 

onderwijsondersteuners, de directie, het CvB en verschillende organen van medezeggenschap. De 

teams werken het beleid zelf uit in de jaarplannen binnen de gestelde kaders van de strategische 

initiatieven. Tijdens het bezoek spraken veel gesprekspartners met waardering over de ruimte die ze 

krijgen om het beleid naar eigen inzicht uit te werken. De jaarplannen en de financiële middelen worden 

door het aanspreekpunt van het team, meestal de opleidingscoördinator, afgestemd met de 

domeindirecteuren en het CvB. Voorts wordt de beleidsuitvoering uitgelijnd en geborgd via 

opleidingsoverstijgende teams van opleidingscoördinatoren. Daarbij onderzoekt men mogelijke kansen 

voor samenwerkingsverbanden en deelt best practices met elkaar. De beleidsacties en beleidsprocessen 
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binnen de instelling sluiten aan bij de strategische initiatieven. De initiatieven beogen richting te geven 

aan het instellingsplan en worden op centraal niveau geïnitieerd.  

 

Het strategische initiatief uitdagend onderwijs stelt de student en de ontwikkeling van zijn kennis en 

kunde tot beroepsbeoefenaar centraal. De jaarplannen van de opleidingen beschrijven de ambities, 

doelen en resultaten voor de innovatie en uitvoering van het onderwijs. De domeindirecteuren en het 

CvB bespreken het tempo van de beoogde innovatie en ontwikkeling. De HZ biedt studenten extra 

uitdaging en ontwikkeling in verschillende programma’s zoals het Honours program waarin studenten 

hun kennis verbreden en ervaring opdoen in een internationale omgeving, en HZ-Personality, dat zich 

richt op persoonlijke ontwikkeling.  

 

Studenten worden intensief begeleid bij hun studieproces door studieloopbaancoaches, decanen en 

studentpsychologen, waarbij internationale studenten extra studieloopbaancoaching ontvangen voor 

een zachte landing binnen de hogeschool. Extra begeleiding wordt ook geboden aan langstudeerders. 

De HZ heeft voor deze groep recentelijk een decaan aangesteld die tevens verantwoordelijk is voor het 

bevorderen van het eerstejaarsrendement. De examencommissie besluit over individuele aanvragen 

rondom vrijstellingen. Faciliteiten voor studenten met functiebeperking kunnen door 

studieloopbaancoach en decaan worden voorgesteld en afhankelijk van de aard van de voorziening 

beslist directeur of examencommissie.  

 

Het onder standaard 1 beschreven document Visie en werkwijze praktijkgericht onderzoek HZ en het 

document Valoriseren voor een Duurzame Dynamische Delta zijn in lijn met het strategisch initiatief 

Praktijkgericht onderzoek en valorisatie, waarin onderwijs en onderzoek wordt vervlochten. Samen met 

overheden en ondernemers beoogt de HZ economische en maatschappelijke waarde te creëren met 

behulp van bestaande of nieuwe kennis en afgestemd op de regio. De instelling heeft op en rond de drie 

expertisedomeinen lectoraten en onderzoeksgroepen ingericht waarin lectoren, docent-onderzoekers, 

studenten en vertegenwoordigers van het werkveld gezamenlijk werken aan relevante vraagstukken. 

Mede omdat Zeeland een krimpregio is, werkt de HZ nauw samen met de Provincie Zeeland en het 

werkveld om de ‘braindrain’ aan te pakken en kennis van buiten de regio aan te trekken. Tijdens de 

horizontale trail Water werden voorbeelden aangereikt waaruit de vervlechting van het thema Water 

met het onderwijs bij ook minder voor de hand liggende opleidingen werd aangetoond, zoals het Data 

Science project vanuit HBO-ICT en het waterdrinkproject op scholen Sam de Waterman vanuit de 

opleiding Verpleegkunde. De opleidingen spreken zeer regelmatig met het werkveld over de invulling 

van initiatieven en projecten. De keuzes die tijdens deze overleggen worden gemaakt worden vanuit 

een hoger strategisch niveau bekeken. Formele raadpleging van het werkveld geschiedt via 

Beroepenveldcommissies en de Raden van Advies.  

 

Het panel heeft tijdens de past performance trail beleidsacties gezien die het gevolg waren van de 

opdracht van de overheid aan het hoger onderwijs om het aantal technische opleidingen te reduceren. 

Drie technische opleidingen hebben op basis van deze beleidswijziging de opleiding Engineering opgezet 

waarvan de beroepsrollen van vier afstudeerrichtingen zijn afgestemd met het werkveld en het landelijk 

opleidingsoverleg. De opleiding biedt uiteenlopende initiatieven en projecten die onderwijs, onderzoek 

en ondernemen verbinden. Docenten prezen tijdens de gesprekken de proactiviteit en het 

ondernemerschap van studenten. Zo hebben studenten deelgenomen aan de Solar Boat Challenge in 

Monaco waarvoor zij slimme innovaties hebben toegepast bij het opwekken en gebruiken van 

duurzame energie en tevens bedrijven hebben benaderd voor sponsoring.   

 

Het strategisch initiatief Professionele teams van medewerkers stelt de teamsamenstelling en 

teamontwikkeling centraal en stimuleert teams om zelforganiserend en resultaatverantwoordelijk te 

werken. Zelforganiserende teams gaan uit van de sterke kwaliteiten van de teamleden en verdelen 

onderling de taken die daarop aansluiten waardoor medewerkers de eigen regie nemen over hun 

werkzaamheden. De HZ biedt teams (financiële) middelen waarmee zij teamontwikkelingsgerichte 

activiteiten kunnen ondernemen. De zelforganiserende teams voorzien in de behoefte van de hoger 

opgeleide professionals en pasafgestudeerden die meer ruimte en eigenschap wilden in de organisatie.  
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Het professionaliseringsbeleid voor docenten is afgeleid uit docent 2.0, één van de strategische 

initiatieven uit het vorige Instellingsplan. De professionalisering richt zich op het creëren van bekwame 

docententeams op het gebied van vakinhoud, didactiek en gedrag. Middelen die vanuit de HZ worden 

aangereikt en hierop sturen zijn de afspraken in de gesprekkencyclus, de ondersteuning van 

teamontwikkeling door de centrale dienst P&OO en het bieden van scholing door P&OO op het gebied 

van didactische bekwaamheid en examinering. De HZ besteedt speciaal aandacht aan de vitaliteit van 

medewerkers. De instelling kent sinds 2017 een vitaliteitscentrum waar medewerkers een 

gezondheidsscan kunnen laten uitvoeren en een vitaliteitsplan kunnen laten opstellen. Het 

vitaliteitscentrum is tevens een leer- en onderzoeksomgeving voor studenten van de opleiding 

Sportkunde en het lectoraat Healthy Region.  

 

Met de Werving en ontwikkeling van het portfolio beoogt de HZ zichzelf zowel regionaal, nationaal als 

internationaal op de kaart te zetten. De HZ richt zich daarom tevens op initiatieven zoals het 

ontwikkelen van Associate Degrees, deeltijdonderwijs en cursorisch onderwijs (contractactiviteiten). 

Daarnaast beoogt de HZ door middel van internationalisering meer buitenlandse studenten te werven 

en het partnernetwerk te vergroten.  

 

De HZ beoogt te voorzien in een Inspirerende campus; een fysieke en digitale campus waar studenten 

kunnen leren, onderzoeken en werken. Dit strategische initiatief is onder meer te zien in Campus 

Zeeland; een samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid om de 

innovatiekracht van Zeeland te vergroten en te zorgen voor een toekomstbestendige economie. Het 

beleid rondom de digitale campus is vastgelegd in i-strategy. De digitale middelen die de HZ biedt zijn 

onder andere de digitale leeromgeving Learn, Osiris en Curriculum Designer. De HZ geeft met de 

werkgroep Onderwijslogistiek, gehoor aan de wens van – voornamelijk deeltijd – studenten om 

onderwijs flexibel te organiseren.  

 

De aanleiding tot het strategisch initiatief de toekomstbestendige organisatie is uitgebreid onder 

standaard 1 beschreven. De gefaseerde reorganisatie bestaat uit (i) de kanteling naar een nieuwe 

organisatiestructuur; (ii) de transitie naar zelforganiserende teams, aangestuurd vanuit het 

managementteam; en (iii) de daadwerkelijke inrichting en optimalisering van de organisatieverandering. 

De transitie heeft als doel de toekomstbestendige hogeschool waarmee de HZ haar ambities en 

doelstellingen nog beter wil realiseren. Belangrijke uitgangspunten zijn de gedragen kwaliteitscultuur; 

het ontwikkelen van dienend en gedeeld leiderschap; resultaatverantwoordelijke en zelforganiserende 

teams; en het vormen van een hybride netwerkorganisatie.  

 

In het kader van internationalisering heeft de HZ naar aanleiding van de Instellingstoets Kwaliteitszorg in 

2012, de aanbevelingen met betrekking tot internationalisering binnen de HZ overgenomen door het 

werven van een internationale staf en internationale studenten, internationale casuïstiek in te brengen 

en Nederlandse studenten te stimuleren om een buitenlandervaring op te doen. In haar huidige 

onderwijsvisie heeft de HZ Internationalisering als strategisch initiatief benoemd. In de zelfevaluatie 

geeft de hogeschool aan dat er nog geen sprake is van een internationale campus. Het docenten, 

studenten en het management onderschrijven dit, maar geven ook aan dat het aantal internationale 

docenten sterk is gegroeid en dat er steeds meer sprake is van een internationale gemeenschap. Om de 

internationale positie verder te versterken, heeft de HZ een programmadirecteur internationalisering 

aangesteld met als opdracht om internationalisering zowel verticaal als horizontaal in te bedden in de 

organisatie gericht op de maatschappij; het instituut; het onderwijs, onderzoek en valorisatie; de 

student; de medewerker; de campus en faciliteiten; en het internationale netwerk. 

 

De implementatie van de strategische initiatieven wordt op verschillende manieren ondersteund. Het 

management draagt zorg voor het uitlijnen en borgen van de opleidingen en samenwerkingsverbanden 

waardoor cohesie tussen de projecten en betrokkenen ontstaat. Projecten en initiatieven worden in 

nauwe samenwerking met de lectoraten en Centres of Expertise uitgevoerd. Gedurende de kanteling is 

er ook een belangrijke rol voor P&OO weggelegd. Deze afdeling is als eerste gekanteld zodat de dienst 

daarna andere teams kon begeleiden bij hun teamontwikkeling. 
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De gesprekspartners geven aan dat de talenten van medewerkers sinds de kanteling meer worden 

benut. Doordat iedere medewerker een stuk van het eigenaarschap voor zijn rekening neemt ervaren zij 

minder behoefte aan algemeen leiderschap. Tijdens de gesprekken vertelden medewerkers dat zij de 

doelen en ambities met bijbehorende kwaliteitsindicatoren door de kanteling nu meer doorleven. De 

transitie naar zelforganiserende teams heeft hen bewuster gemaakt van de indicatoren waarop ze in 

hun team moeten sturen. 

 

B. Overwegingen 
Het panel heeft tijdens het bezoek een goed beeld gekregen over de wijze waarop de visie en de 

strategische initiatieven een plek krijgen in de organisatie. De visie leeft sterk in de organisatie en geeft 

zichtbaar richting aan het onderwijs en onderzoek van de HZ. Dit blijkt volgens het panel onder meer uit 

de adequate vertaling door ieder opleidingsteam, onderzoeksgroep en dienst van de visie en 

strategische initiatieven naar de jaarplannen. In lijn met de kanteling ligt de verantwoordelijkheid voor 

de uitvoering van het beleid bij de opleidingen en diensten waarbij het CvB met name een coachende en 

ondersteunende rol vervult. Beleid wordt gezamenlijk ontwikkeld en best practices worden gedeeld 

tijdens verschillende formele overleggen. Beleidsacties en -processen worden gedeeld op de digitale 

werk- en leeromgeving MyHZ.  

 

De studenten en medewerkers voelen zich duidelijk betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van 

beleid. De meeste gesprekspartners vertelden zeer enthousiast over hun nieuw verworven taken en 

verantwoordelijkheden. Zij verklaren hun betrokkenheid door de decentrale belegging van 

eigenaarschap, alsmede de kleinschaligheid en persoonlijkheid. De autonomie van de teams heeft 

volgens het panel ook tot gevolg dat er zichtbare verschillen zijn in de uitvoering van de strategische 

initiatieven. Deze verschillen zijn zichtbaar in de wijze van uitwerking en het tempo waarop de 

strategische initiatieven worden geïmplementeerd. Volgens het panel is het belangrijk om de processen 

te blijven bewaken en waar nodig bij te sturen.  

 

Het panel heeft tijdens de horizontale trail Water grondig kennis kunnen nemen van de wijze waarop de 

HZ dit expertisedomein vervlecht met het onderwijs. Opleidingen en lectoraten zoeken continu de 

verbinding met elkaar en met het werkveld om onderzoek uit te voeren dat past binnen de 

onderzoekslijn. Binnen de HZ werken docenten, docent-onderzoekers, lectoren, vertegenwoordigers 

van het werkveld en studenten hierdoor samen aan een groeiend aantal projecten. De samenwerkingen 

komen niet alleen tot stand tussen voor de hand liggende partneropleidingen en lectoraten, maar ook 

tussen opleidingen en lectoraten die normaalgesproken minder met elkaar in aanraking zouden komen. 

Ook de verticale past performance trail bood goed inzicht in de uitvoering van beleidsacties en 

beleidsprocessen. De opleiding Engineering toonde volgens het panel een systematische en solide 

aanpak bij het opzetten van deze nieuwe opleiding en het internaliseren van de driehoek onderzoek, 

onderwijs en ondernemen. In de ogen van het panel is het raadzaam om medewerkers te stimuleren om 

deze aanpak HZ-breed toe te passen. 

 

Het kwaliteitszorgsysteem en de kwaliteitscultuur zijn merkbaar aanwezig. Het panel constateert dat de 

kwaliteitszorg goed functioneert, hoewel het panel op sommige beleidsgebieden voorbeelden heeft 

gezien die minder goed waren uitgewerkt. Een van die voorbeelden is het beleid rondom het strategisch 

initiatief internationalisering. In het rapport van de Instellingstoets Kwaliteitszorg uit 2012 snijdt het 

vorige panel een aantal kritische punten aan met betrekking tot internationalisering. Volgens het 

huidige panel zijn deze punten merkbaar door het College van Bestuur opgepakt via de gestelde 

ambities en de getroffen maatregelen. Het panel merkte wel op dat teams nog zoekende zijn in de 

uitvoering van het nieuwe strategische initiatief Internationalisering. Volgens het panel is de oorzaak 

gelegen in dat het International Office vooral operationeel wordt ingezet en dat er nog geen beleid is 

ingericht om internationalisering goed tot uitdrukking te laten komen. Het panel beveelt aan de 

beleidsprocessen rondom internationalisering verder uit te werken zodat de instelling met betrekking 

tot dit initiatief meer transparantie kan bieden in het kwaliteitszorgsysteem. De vele ontwikkelingen die 

de HZ de afgelopen jaren op het terrein van internationalisering heeft doorgemaakt en de ambities van 

de instelling rondom dit thema, zijn in de ogen van het panel vertrouwenwekkend. Het vertrouwen in 

de verdere verankering van dit strategisch initiatief binnen de organisatie wordt versterkt door de 
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recente aanstelling van de strategisch programmadirecteur. Het panel ziet daarbij graag dat de instelling 

investeert in een betere ondersteuning van internationale studenten bij de integratie in de hogeschool 

en de omliggende maatschappij.  

  

Concluderend stelt het panel dat de onderwijsvisie adequaat is vertaald naar concrete beleidsacties en   

beleidsprocessen, waarvoor zowel medewerkers als studenten zich verantwoordelijk voelen en 

bijdragen aan de realisatie ervan.  

 

C. Oordeel 

 

Het panel is van oordeel dat de HZ University of Applied Sciences voldoet aan standaard 2, Uitvoering. 
 

4.3 Standaard 3: Evaluatie en monitoring 

Standaard 3: De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking 

tot onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij relevante stakeholders.   

  

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

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

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

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

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

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

voldoende inzicht in de effectiviteit van de beleidsuitvoering.   

  

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

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

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

informatie over de evaluatieresultaten.   

 

A. Bevindingen 
De HZ evalueert en monitort de beleidsacties door gegevens te verzamelen in lijn met de Plan, Do, 

Check, Act (PDCA)-cyclus en de Planning & Controlcyclus. Deze instrumenten zijn richtinggevend voor 

het vaststellen, realiseren, evalueren en bijstellen van de doelen en acties uit het Instellingsplan en de 

jaarplannen. De vier gekoppelde PDCA-cycli bewaken het verbeteringsproces op verschillende 

organisatieniveaus en de planning & controlcyclus monitort de kwaliteitscycli tussen de verschillende 

niveaus. 

 

Het vertrekpunt van de planning & controlcyclus is het instellingsplan. De cyclus bestaat uit de financiële 

cyclus, de gesprekkencyclus medewerkers, en de BMO-cyclus. Het BMO (voluit het Bestuur en 

Management Overleg) vindt vijf keer per jaar plaats. De academiedirecteuren en diensthoofden komen 

tijdens het BMO met het CvB samen, waar zij de voortgang van de jaar- en projectplannen bespreken en 

eventuele risico’s en beheersmaatregelen met elkaar afstemmen. Het CvB houdt hierdoor actief zicht op 

de ontwikkeling en de borging van de onderwijskwaliteit. De kwaliteitsindicatoren waarover in de BMO-

rapportages gerapporteerd wordt, zijn vooraf vastgelegd in een kwaliteitskalender. De kaderbrief en het 

instellingsplan bepalen de financiële en inhoudelijke kaders waarbinnen teams moeten opereren en hun 

jaar- en projectplannen moeten opstellen. Budgetten worden vrijgegeven bij goedkeuring van de 

begroting. De voortgang op de jaarplannen wordt bewaakt en gemonitord door middel van een iteratief 

proces dat ruimte biedt om de ambities uit de jaarplannen aan te passen aan nieuwe inzichten uit de 

kaderbrief, de begroting of de jaarrekening. Het CvB informeert de RvT tijdens formele en informele 

overleggen over de realisatie van de beleidsdoelstellingen, onder meer op het gebied van 

onderwijskwaliteit.  

 

De vier gekoppelde PDCA-cycli hebben verschillende doorlooptijden. Op verschillende niveaus binnen 

de HZ verzamelt de instelling gegevens. Op opleidingsniveau worden het curriculum en de 
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opleidingsblokken geëvalueerd aan de hand van kwaliteitsmetingen. Docenten, studenten en het 

managementteam bespreken de resultaten aan de hand van vooraf vastgelegde kwaliteitsindicatoren. 

Indien uit de evaluaties, onderzoeken en gesprekken ontwikkelinitiatieven volgen, volgt de mogelijkheid 

tot inspraak vanuit de opleidingscommissie. De opleidingscommissie ook zelfstandig besluiten om te 

evalueren. Ook vindt afstemming plaats met het lokale beroepenveld. Als de resultaten uit de evaluaties 

hier aanleiding toe geven, volgen Curriculum- en/of blokverbeteringen. Tot slot worden verbeteringen 

in het jaarplan en het team scholingsplan opgenomen. Deze plannen bieden de kaders voor innovatie 

en het verzorgen van onderwijs en onderzoek. Het CvB, het management, de curriculumgroep en, waar 

relevant, opleidingsoverstijgende regiegroepen, monitoren de kwaliteitsindicatoren. De bevindingen die 

volgen uit de monitoring worden naar het management en de docenten teruggekoppeld. Docenten 

publiceren op de digitale werk- en leeromgeving Learn alle verbeteringen. De integratie van de 

expertisedomeinen in het curriculum vindt plaats in overleg met diverse stakeholders over de trends en 

ontwikkelingen binnen de thema’s. Vervolgens vat de opleiding de initiatieven en projecten in een 

raamwerk van indicatoren die worden gemonitord en geborgd door opleidingsoverstijgende 

regiegroepen (waar relevant), de directie en het CvB. 

 

Op opleidingsniveau wordt de kwaliteit van het onderwijs ook geborgd door een aantal externe 

instrumenten. Iedere zes jaar worden opleidingen beoordeeld op de kwaliteit door een externe 

commissie vanuit de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Als aanvulling op de 

kwaliteitstoetsing van de NVAO heeft de HZ sinds 2015 een raamwerk voor interne ontwikkelgerichte 

auditing voor opleidingen. Het eigenaarschap voor het initiëren van de audit ligt bij de opleiding en ook 

de resultaten worden enkel teruggekoppeld aan de opleiding. Opleidingen vragen binnen vastgestelde 

termijnen een toetsing aan die gericht is op de inbedding van de visie van de instelling met het 

onderwijskompas als handleiding. De interne auditing wordt gefaseerd vormgegeven en bestaat uit drie 

onderdelen; het ontwerp van het curriculum; de kwaliteitszorg binnen de opleiding; en de uitvoering van 

het onderwijs. De toetsing vindt plaats door collega’s van verwante en niet verwante opleidingen. Uit de 

evaluaties van de eerste fase  blijkt dat de interne audits bijdragen aan het lerend vermogen. De 

resultaten van deze onderzoeken worden besproken met studenten, medewerkers, het werkveld en de 

verschillende medezeggenschapsorganen. Verbeterpunten die uit deze gesprekken voortkomen worden 

ter opvolging en uitwerking opgenomen in de jaar- en projectplannen.  

 

Op cursusniveau kent de instelling een verbetercyclus. Twee keer per jaar wordt een cursusevaluatie 

uitgevoerd. In het geval van een blokkensysteem vindt de evaluatie na ieder blok plaats: vier keer per 

jaar. Na iedere cursus of blok evalueren docenten de cursus met studenten aan de hand van 

gestandaardiseerde vragen gericht op de cursus en het functioneren van de docent. De feedback die de 

docenten van studenten krijgen wordt vastgelegd. De kwantitatieve en kwalitatieve evaluatieresultaten 

worden vervolgens besproken in het opleidingsteam. Bij gezamenlijke cursussen of blokken worden de 

resultaten met de direct betrokkenen besproken. Eenvoudige verbeteringen vinden kortcyclisch plaats. 

Grotere veranderingen worden voorgelegd aan de opleidingscommissie en studentenraad en 

meegenomen in de jaarplannen van de opleiding. Docenten en studenten geven aan dat verbeteringen 

met hen worden gedeeld in Learn en de studentenhandleidingen. Tijdens functionerings- en 

beoordelingsgesprekken kunnen de resultaten uit de cursusevaluaties aan de betreffende medewerkers 

worden voorgelegd.  

 

Het beoordelingsgesprek vindt een keer per jaar plaats en richt zich op het bevorderen van de 

ontwikkeling van de medewerker. Medewerkers en het management benadrukten dat zij de 

ontwikkelingscyclus vooral als een continu proces zien dat het hele jaar door wordt afgestemd op de 

behoefte van de medewerker. Hierdoor beperken medewerkers zich niet alleen tot het stellen van 

vragen tijdens het beoordelingsgesprek en komen vragen over professionalisering, tevredenheid, 

werkafspraken en dilemma’s vaak tijdens informele gesprekken aan bod.  

 

Richtinggevend voor het monitoren en borgen van de onderwijskwaliteit op instellingsniveau is het 

instellingsplan en de kaderbrief en het daaruit afgeleide meerjarenprojectenplan en het jaaractieplan. 

Het CvB houdt actief toezicht via de BMO’s, het jaarverslag, de midterm review en het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. De resultaten kunnen aanleiding geven tot het bijstellen van het 
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meerjarenbeleid en het projectenplan. De lage scores in medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2016 

waren aanleiding voor het CvB om met ieder team in gesprek te gaan. Hieruit leerde het CvB dat 

medewerkers een hoge werkdruk ervaarden, meer erkenning van hun talenten wensten en meer 

behoefte hadden aan autonomie. Het CvB heeft hierop acties ondernomen waar de Hogeschoolraad 

nauw bij betrokken was. Gesprekspartners van verschillende geledingen gaven aan na de kanteling een 

toegenomen tevredenheid te ervaren. In 2019 zal de medewerkerstevredenheid via formeel onderzoek 

opnieuw worden gemeten.  

 

B. Overwegingen 
Het panel heeft kennisgenomen van de HZ kwaliteitssystemen en kwaliteitscultuur en stelt dat deze 

aansluiten op de onderwijsvisie. De instelling maakt gebruik van diverse interne en externe meet- en 

evaluatie-instrumenten en houdt zich voortdurend bezig met het verbeteren en ontwikkelen van 

onderwijs. Het panel is positief over de kwaliteitssystemen en kwaliteitscultuur en ziet de 

ontwikkelgerichtheid ook terug in de interne ontwikkelgerichte audit die de HZ recent heeft ingevoerd. 

De medewerkers met wie het panel heeft gesproken onderschrijven het effect van het lerend vermogen 

en zien de interne audit als een leermoment waarvoor de inspanning en de voorbereiding niet anders is 

dan bij externe audits.  

 

De planning & control cyclus is volgens het panel gebaseerd op een gestandaardiseerde, toegankelijke 

en goed in het systeem belegde informatievoorziening. Hierbij merkt het panel op dat de HZ sterk stuurt 

op het meten van kwantificeerbare resultaten en ontwikkelingen. Medewerkers houden de voortgang 

omtrent de vooraf vastgestelde kwaliteitsindicatoren bij in de online omgeving waardoor het CvB en de 

directie altijd inzicht heeft in de resultaten van de organisatie. In het dashboard MyHZ wordt deze 

kwantitatieve informatie naar de mening van het panel uitstekend bijgehouden. Informatie die ook 

tijdens de overleggen die het CvB heeft met de RvT periodiek wordt gedeeld. De resultaten van de 

evaluaties en meetmomenten worden vaak direct gebruikt om  kortcyclisch te verbeteren, wat maakt 

dat deze traceerbaar en navolgbaar zijn. Hiermee laat de HZ volgens het panel een mooie ontwikkeling 

zien sinds de vorige Instellingstoets Kwaliteitszorg.  

 

De meting op kwalitatieve indicatoren vindt minder vaak plaats. Hoewel dit volgens het panel 

gecompenseerd wordt door wat de instelling kwantitatief meet, vormt dit toch een punt van aandacht. 

Het panel adviseert om de structuur rondom kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren meer in balans 

te brengen en om als CvB en directie effectief bij te sturen op de uitkomsten van evaluaties en 

meetmomenten. Het panel raadt daarbij ook aan om de veelheid aan kwantitatieve indicatoren en 

documentatie te reduceren. Deze maatregelen zullen volgens het panel zowel interne als externe 

stakeholders beter inzicht geven in het kwaliteitszorgsysteem van de HZ. Een andere constatering van 

het panel is dat medewerkers ook tijdens informele overleggen soms verbeteracties formuleren die zij 

niet altijd goed vastleggen. Hierdoor zijn verbeteringen minder goed traceerbaar en navolgbaar. Het 

panel beveelt aan een systeem in te richten waarin het vastleggen van verbeteracties wordt geborgd. 

 

De HZ evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen ten aanzien van onderwijskwaliteit 

haalt. Het panel heeft verschillende voorbeelden gezien die de effectiviteit van de kwaliteitssystemen 

onderschrijven. Op instellingsniveau heeft de brede toetsing van het Instellingsplan 2013-2017 geleid 

tot het huidige instellingsplan met nieuwe strategische initiatieven gericht op groei en het creëren van 

kansen. De regelmatige evaluaties en meetmomenten op opleidings- en cursusniveau bewerkstelligen 

een stijging in de student- en medewerkerstevredenheid. Deze stijging is niet alleen kwantitatief 

waarneembaar. Tijdens de gesprekken waren de studenten en medewerkers lovend over de 

voortdurende ontwikkelingen van de opleidingen, de teams en de gehele organisatie. Ook de 

gesprekkencyclus op medewerkersniveau staat merkbaar in het teken van het bevorderen van de 

onderwijskwaliteit. De medewerker en leidinggevende bespreken tijdens het beoordelingsgesprek het 

functioneren en de ontwikkeling van de medewerker en daarmee ook de positie die de medewerker 

inneemt in het team. Het CvB, het management en de medewerkers geven aan dat medewerkers extra 

worden begeleid wanneer zij moeite hebben om zich te ontwikkelen. Indien de medewerker afspraken 

niet nakomt en niet voldoende bijdraagt aan zijn eigen ontwikkeling of aan de ontwikkeling van het 

team, dan wordt er afscheid genomen van de betreffende medewerker. Het panel vindt dat de HZ 
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hiermee slagvaardigheid toont waarmee de instelling de ontwikkeling bevordert van de teams en 

daarmee ook de onderwijskwaliteit.  

 

De teams, de directie en het bestuur raadplegen met regelmaat organen van medezeggenschap (de 

Raad van Toezicht, de Hogeschoolraad, de Raad van Advies, de opleidingscommissie en de 

studentenraad), stakeholderparticipanten (de Hogeschoolraad, beroepenveldcommissie, de 

opleidingscommissie) en de examencommissie en de toetscommissie. Iedere opleiding wordt in de 

commissies vertegenwoordigd. Nieuwe leden van de commissies worden voorbereid op hun taken 

tijdens speciaal georganiseerde bijeenkomsten. Het panel constateert dat de medezeggenschap een 

belangrijke rol speelt in het kwaliteitszorgsysteem. De commissies zijn actief betrokken bij de 

onderwijskwaliteit waarvoor zij feedback verzamelen en terugkoppelen en bijdragen aan de uitvoering 

van verbeteringen. Ook buiten de medezeggenschap neemt het panel een sterke betrokkenheid van 

medewerkers, studenten en externen waar. Het panel ziet in de sterke betrokkenheid de HZ als 

persoonlijke hogeschool goed terug.  

 

Concluderend stelt het panel dat de HZ de over een gedegen kwaliteitszorgsysteem beschikt dat op 

uiteenlopende manieren meet en evalueert, veranderingen effectief doorvoert en de realisatie van het 

beleid ondersteunt. 
 

C. Oordeel 

 

Het panel is van oordeel dat de HZ University of Applied Sciences voldoet aan standaard 3, Evaluatie en 

monitoring. 
 

4.4 Standaard 4: Ontwikkeling 

Standaard 4: De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering van haar 

onderwijs.  

  

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

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

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

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

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

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

omstandigheden en verwachtingen van studenten en werkgevers.   

 

A. Bevindingen 
De HZ beschrijft in de zelfevaluatie dat zij zich richt op de voortdurende verbetering van de 

professionaliteit, kwaliteit en verbetergerichtheid van haar medewerkers. Bijgevolg heeft deze focus 

invloed op het onderzoek, de valorisatie en de bedrijfsvoering en daarmee ook de 

toekomstbestendigheid van de hogeschool.  

 

De resultaten van kwaliteitsmetingen op opleidingsniveau leiden tot continue verbetering van de 

opleidingen. Verbetermaatregelen op de middellange en lange termijn, worden door de teams belegd 

bij de opleidingscommissie. Opleidingsoverstijgende initiatieven van meerdere opleidingen met 

gemeenschappelijke vakken, komen ter raadpleging terecht bij opleidingsoverstijgende regiegroepen. 

De teams bedden de doorgevoerde verbetermaatregelen in de jaarplannen in. Verbetermaatregelen 

worden vervolgens in Learn en de studentenhandleidingen van het daaropvolgende jaar verwerkt en 

worden gepubliceerd. 

 

Doordat het beleid in het huidige instellingsplan vanuit de teams wordt geïnitieerd is het huidige 

ontwikkelingsproces volgens verschillende gesprekspartners meer gestroomlijnd en toegespitst op de 

student. Illustratief voor de inrichting van het ontwikkelproces is de past performance trail van de 

opleiding Communicatie. De opleiding heeft de aanbevelingen uit de opleidingsaccreditatie vertaald 



 

22 

 

naar verschillende ontwikkelingsinitiatieven. Een belangrijk initiatief dat door het management is 

benoemd, is de intensieve samenwerking die is opgezet met de opleiding Commerciële Economie. 

Hierdoor benaderen studenten projecten opleidingsoverstijgend en is het voor opleidingen eenvoudiger 

om externe partnerschappen te sluiten. De gesprekken met studenten en alumni van de opleiding 

Communicatie gaven inzicht in de inbedding van praktijkgericht onderzoek in de opleiding, de 

blokvorming, de toetsing en de inrichting van de PDCA.  

 

De opleidingen stemmen het curriculum en de huidige trends en ontwikkelingen periodiek af met de 

diverse stakeholders. Hieruit zijn verschillende initiatieven en projecten voortgekomen die zijn gericht 

op de huidige klimaatontwikkelingen. Ter ondersteuning van de integratie van de expertisedomeinen in 

het onderwijs heeft de HZ ook geïnvesteerd in een ontwikkeltraject voor teams gericht op het opzetten 

van gezamenlijke projecten en crossovers. Hieruit zijn onder meer samenwerkingsverbanden ontstaan 

met andere hogescholen in binnen- en buitenland. De grote belangstelling voor de Delta vraagstukken 

heeft geleid tot veel gerelateerde projecten en tot het opzetten van de Summer Academy Delta 

Challenges. De voortgang van de projecten wordt in het BMO gemonitord. Opleidingen die weinig 

lopende opdrachten hebben die raken aan de expertisedomeinen worden uitgenodigd voor een gesprek 

met het management. Samen met de opleiding kijkt het management naar de mogelijkheden en de 

middelen die de opleiding nodig heeft om de expertisedomeinen beter te kunnen integreren.  

 

Tijdens het locatiebezoek gaven gesprekspartners aan dat ontwikkelinitiatieven ook kunnen ontstaan na 

informele overleggen. Deze verbeteringen bleken niet altijd te worden gedocumenteerd waardoor het 

panel niet iedere verbetering op papier heeft kunnen inzien. Studenten, medewerkers, het 

management, de directie en het bestuur, benadrukten herhaaldelijk hoezeer zij de informele overleggen 

en de daaropvolgende verbeteringen waarderen. Vooral studenten en docenten gaven aan zeer 

tevreden te zijn over de snelheid waarmee verbeteringen worden doorgevoerd. Voorbeelden die zij 

aandragen zijn roosterwijzigingen en verbeteringen in de docentbegeleiding.  

 

B. Overwegingen 
Het kwaliteitssysteem van de HZ kenmerkt zich volgens het panel als een zeer verbetergericht systeem, 

met een sterke en open kwaliteitscultuur. Het panel heeft kennisgenomen van de vele verbeteringen en 

vernieuwingen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Deze verbeteringen zijn ingegeven door het 

versterkte instellingsplan, het aanscherpen van de PDCA-cyclus en de ontwikkelingen in de regio. 

Medewerkers waarmee het panel heeft gesproken geven aan gemotiveerd te zijn om constant te 

verbeteren. Het panel stelt dan ook vast dat de vele ontwikkelingen binnen de instelling breed worden 

gedragen. Het centraal stellen van de student binnen de organisatie, bewerkstelligt dat veel 

ontwikkelinitiatieven vanuit de teams worden ingegeven. Veranderingen worden veelal doorgevoerd 

door kort-cyclische verbeteringen. Het panel constateerde dat verbeteringen die informeel zijn ontstaan 

door betrokkenen als effectief worden ervaren, maar niet altijd goed zijn vastgelegd. Dit roept bij het 

panel de vraag op of er voldoende overzicht is of de juiste prioriteiten zijn gesteld bij de gemaakte 

keuzen voor verbetering. 

 

Een goed voorbeeld van de zichtbare verankering van verbetermaatregelen zag het panel in de wijze 

waarop de opleiding Communicatie de resultaten uit de eerdere opleidingsaccreditatie systematisch 

heeft vertaald naar ontwikkelingsinitiatieven die ze effectief heeft doorgevoerd, zoals het inbedden van 

praktijkgericht onderzoek en het optimaliseren van de verbeteringscycli. Gesprekspartners gaven aan 

een aanzienlijke stijging in de student- en medewerkerstevredenheid te zien en te ervaren. Het panel 

beveelt aan om de uitkomsten van deze good practice nog beter zichtbaar te maken in de organisatie. 

 

Tijdens het locatiebezoek heeft het panel kennisgenomen van de verbeteringen in de 

onderwijskwaliteit. Binnen de instelling is er een sterke feedbackcultuur. De teams en het management 

zijn gedreven om ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen te realiseren. De formele processen 

worden goed in kaart gebracht en het panel heeft voorbeelden gezien waarbij verbetercycli 

systematisch worden ingezet. Het panel geeft in overweging dat er op het thema Water nog kansen 

liggen op het vlak van  innovatie en versterken van het partnernetwerk. Ook de beoogde versterking van 

het thema internationalisering kan hier goed mee worden verbonden. 
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Concluderend stelt het panel dat de HZ ontwikkelingsgericht en systematisch werkt aan de verbetering 

van haar onderwijs.  

 

C. Oordeel 
 

Het panel is van oordeel dat de HZ University of Applied Sciences voldoet aan standaard 4, 

Ontwikkeling. 

4.5 Eindoordeel 

A. Bevindingen 
De HZ is een informele organisatie die persoonlijk en kleinschalige onderwijs biedt, met een scherpe 

dubbelprofilering op onderwijs en onderzoek binnen het thema Duurzame Dynamische Delta. 

Studenten, medewerkers en externe stakeholders hebben intensief samengewerkt aan de 

totstandkoming van de onderwijsvisie. Hierdoor is er een brede gedragenheid van de visie wat is terug 

te zien in de uitwerking en opvolging van de onderwijsvisie. Het panel heeft een veelheid aan 

veranderingen waargenomen die de afgelopen jaren zijn ingebed. Een van die veranderingen is de 

kanteling, een structuurwijziging die mede is ingegeven door de krimp in de regio. Tijdens het bezoek 

was de instelling nog volop in beweging om zich te ontwikkelen tot een toekomstbestendige organisatie 

waar taken en verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn neergelegd en waarin iedere 

medewerker eigenaarschap ervaart voor de onderwijskwaliteit. 

 

De zeven strategische initiatieven zijn leidend bij de onderwijskwaliteit. In lijn met de kanteling komen 

beleidsinitiatieven veelal van onderaf. Opleidingen en diensten krijgen de ruimte om de uitwerking van 

de strategische initiatieven binnen de gestelde kaders uit het instellingsplan naar eigen inzicht in te 

kleuren. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de resultaten van het gevoerde beleid. De opleidingen en 

diensten en ook het management en bestuur voeren systematische evaluaties en metingen uit. De 

verschillende organisatieniveaus kennen kwaliteitscycli met diverse doorloopperioden. De opleidingen, 

diensten en het College van Bestuur rapporteren systematisch over relevante beleidsontwikkelingen en 

evaluatieresultaten.  

 

De strategische initiatieven en evaluaties zijn richtinggevend voor de verbetering van onderwijs en het 

kwaliteitszorgsysteem. Door de kleinschaligheid van de instelling en de persoonlijke aanpak, zijn 

medewerkers en studenten actief betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs en het borgen van de 

kwaliteit.  

 

B. Overwegingen 
Het panel heeft door de gesprekken tijdens het bezoek en door de beschikbaar gestelde informatie, een 

goed beeld gekregen van de onderwijsvisie van de HZ. De onderwijsvisie wordt door de gehele 

organisatie gedeeld en komt duidelijk terug in het beleid van de opleidingen. Het eigenaarschap van de 

visie en de uitvoering van het beleid binnen de teams is evident doordat zij zelf de jaarplannen opstellen 

op grond van de strategische initiatieven.  

 

De HZ is een krachtige informele organisatie met kwetsbaarheden. De krimp in de regio zorgt voor een 

kwetsbare positie van de hogeschool. Het panel ziet de expertisedomeinen als een mooie kans om 

samen met overheden en het werkveld, menselijk kapitaal en kennis aan te trekken.  

 

De kanteling die moet bijdragen aan het realiseren van een toekomstbestendige hogeschool, is een 

structuurwijziging die het panel heeft geïntrigeerd. Volgens het panel behoeft het doorvoeren van een 

wijziging van deze omvang veel aandacht van de organisatie en leiding.  

 

 

C. Oordeel 
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Het panel is van mening dat het eindoordeel van de instellingstoets van de HZ University of Applied 

Sciences positief is.  
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5 Aanbevelingen 

Op grond van de bevindingen tijdens de audit beveelt het panel aan de HZ University of Applied 

Sciences om onderstaande verbeteringen door te voeren: 

 

• De profilering van HZ op het overkoepelende thema Duurzame Dynamische Delta, in het bijzonder 

het thema Water, kan nog scherper worden neergezet. Volgens het panel biedt dit profiel nog 

meer kansen. Het panel adviseert de mogelijkheden daartoe verder te verkennen, ook in 

samenhang met het strategisch initiatief internationalisering en de samenwerking met andere 

onderzoeksinstellingen op dit thema te versterken. 

• De bestuurlijke informatievoorziening binnen HZ is goed gestandaardiseerd, omvangrijk en nog niet 

geheel toegesneden op de nieuwe strategisch initiatieven. Het panel beveelt aan waar mogelijk de 

omvang van de kwantitatieve informatie te reduceren, kwalitatieve informatie toe te voegen en 

ook beter toe te snijden op de nieuwe strategische initiatieven. 

• In de periode van de panelbezoeken vond aan de top de wisseling van de personele bezetting 

plaats, met een nieuwe rol voor directeuren gericht op implementatie van het concept van 

zelforganiserende teams. Het panel heeft waargenomen dat er nog sprake is van grote verschillen 

in volwassenheid van teams. Het panel beveelt aan om dit proces goed te monitoren en zo nodig 

beleid en kwaliteitszorg op dit veranderproces aan te scherpen. 

• De kracht van de kleinschaligheid en de informele cultuur van HZ heeft als achterkant dat 

verbeterinitiatieven en goede praktijken niet altijd systematisch worden vastgelegd. Het panel 

beveelt aan een bij HZ passende methodiek uit te werken om verbeterinitiatieven en de 

uitkomsten van goede praktijken systematischer instellingsbreed zichtbaar te maken. 
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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 

 

Instellingstoets kwaliteitszorg, HZ University of Applied Sciences 

 

 

Accreditatieportret HZ University of Applied Sciences 

 

 

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 accreditatiestelsel5, waarvan het definitief besluit is verstuurd voor 1 september 

2018. Daarmee wordt de periode 2012 tot mid-2018  in beeld gebracht6.  

 

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 twee maal voorkomen. Bijvoorbeeld bij toekenning herstelperiode 

en vaststelling realisatie herstel.  

 

Aangezien de HZ University of Applied Sciences op 3 juni 2013 de Instellingstoets kwaliteitszorg 

met een positief resultaat heeft doorlopen 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 2012 tot mid-2018 heeft de HZ University of Applied Sciences 37 aanvragen 

ingediend, waarvan 27 accreditatieaanvragen.  

 

Er zijn 10 aanvragen voor een Toets Nieuwe Opleiding ingediend.  

 

 

 

  

                                                                 
5 Op 1 januari 2011 is het nieuwe Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs in werking 

getreden (besluit 21 december 2010, Stb. 2010, 862). 
6 Met uitzondering van de besluiten onder het eerdere regime in die periode. 
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Bijlage 1 Tabel overzicht eindoordelen 

 

Naam instelling 
HZ University of 
Applied Sciences   

  

 

           
          

Som van Aantal   Jaar besluit           

Soort dossier Eindoordeel en besluit 2012 2013 2014 2015 2016 2017      2018 Eindtotaal 

Accreditatie NL Anders    2     2 

 Goed  1 1  1 1 1 5 

 Herstelperiode  1      1 

  Voldoende 1 1 8 2  3 4 19 

Totaal Accreditatie 
NL   1 3 11 2 

1 
4 5 27 

Toets Nieuwe 
Opleiding NL 

Aan voorwaarden 

voldaan     

 

 2 2 

 Aanvraag ingetrokken       1 1 

 Positief 1      4 5 

 Voorwaarden       2 2 

Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL 1      9 10 

Eindtotaal   2 3 11 2 1 4 9 37 
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Bijlage 2 Tabel Chronologisch overzicht besluiten 

 

 Accreditatie 

Jaar besluit 

Naam opleiding CROHO 

Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2012 B Civiele Techniek Voldoende   1 
2013 B Aquatische Ecotechnologie Goed   1 

  B Communicatie Herstelperiode   1 
  B Engineering Voldoende   1 

2014 B Bedrijfseconomie Voldoende   1 
  B Business IT & Management Anders   1 
  B Commerciële Economie Voldoende   1 
  B Communicatie Voldoende   1 
  B HBO-ICT Voldoende   1 
  B Human Resource Management Voldoende   1 
  B Informatica Anders   1 
  B International Business and Management 

Studies Voldoende   1 
  B Opleiding tot Verpleegkundige Voldoende   1 
 B Social Work Goed   1 
 B Vitaliteitsmanagement & Toerisme Voldoende   1 
  B Human Resource Management Voldoende   1 

2015 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Voldoende   1 
  B Sport en Bewegingseducatie Voldoende   1 

2016 B Watermanagement Goed  1 
2017 B Chemie Voldoende  1 

 B Engineering Voldoende  1 
 B Logistics Engineering Voldoende  1  

B Maritiem Officier Goed  1 
2018 B Pedagogiek Goed  1 

 B Civiele Techniek Voldoende  1 
 B Bedrijfskunde MER Voldoende  1 
 B International Business and Languages Voldoende  1 
 B HBO-ICT Voldoende  1 

Eindtotaal       27 
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Toets nieuwe opleiding 

Jaar besluit 

Naam opleiding CROHO 

Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2012 B Pedagogiek Positief   1 
2018 AD Logistiek Positief  1 

 AD Health & Social Work Voorwaarden  1 
 AD Management Voorwaarden  1 
 

M River Delta Development 
Aan voorwaarden 
voldaan  1 

 AD Technische Bedrijfskunde Positief  1 
 AD Bedrijfskunde Positief  1 
 AD Professional Kind en Educatie Positief  1 
 

AD Management 
Aan voorwaarden 
voldaan  1 

 
AD Aanvraag ingetrokken 

Aanvraag 
ingetrokken  1 

Eindtotaal       
10 
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Bijlage 2: Samenstelling van het panel 

 

Voorzitter de heer Hans van der Vlist 

Mr. Hans van der Vlist is voormalig Secretaris-Generaal van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen, voormalig Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 

van het Ministerie Justitie en Veiligheid en voormalig lid van de Raad voor de Rechtspraak. Hij is 

thans werkzaam als Topconsultant bij het Rijk en in meerdere toezichthoudende functies. 
 

Panellid de heer Wim Boomkamp 

Drs. Wim Boomkamp is afgestudeerd in Pedagogische en Androgogische Wetenschappen. Dhr. 
Boomkamp heeft meerdere bestuursfuncties gehad en was tot voor kort voorzitter van het CvB 
van Saxxion. Momenteel bekleedt hij o.a. de functie van voorzitter van de RvT bij het Twents 
Museum en de Dimence Group. 
 

Panellid de heer Wim Drossaert 

Wim Drossaert MSc studeerde biologie en is momenteel Algemeen Directeur bij DUNEA, 

Hiervoor was hij president Europa/Africa bij MWH Global (nu Stantec) en is hij bestuurslid bij 

o.a. VNO-NCW en Netherlands Partnership Water. 

 

Panellid mevrouw Pascale De Groote 

Pascale De Groote is algemeen directeur van Artesis Hogeschool Antwerpen. Sinds 2016 is zij 
tevens voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad. Hiervoor was zij decaan van het Koninklijk 
Conservatorium van Antwerpen (Antwerpse Hogeschool Artesis) en docent dansgeschiedenis 
aan de Universiteit van Antwerpen. 
 

Student-lid de heer Lars Blom 

Lars Blom is student aan de hbo-bachelor ICT & Software Engineering met de specialisatie Cyber 

Security aan Fontys Hogescholen. Hij is voorzitter van de opleidingscommissie. 

 

Secretaris mevrouw Yvet Blom. 

 

Procescoördinator mevrouw Maya de Waal MSc MA. 

 

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

Verkennend bezoek 
 
Dag 1 
 

08:30 – 09:45 Ontvangst panel, intern overleg, voorbereiding gesprekken 
 

09:45 – 
10:30 

Meet and greet, inclusief presentatie opleiding Bouwkunde en presentatie 
praktijkgericht onderzoek Oesterboorder 

10:30 – 
11:15 

Gesprek College van Bestuur 

11:15 – 
11:30 

Pauze, intern overleg 

11:30 – 
12:30 

Gesprek standaard 1 Visie en beleid 

12:30 – 
13:15 

Lunch, intern overleg 

13:15 – 
14:15 

Gesprek standaard 2 Beleidsacties en -processen 

14:15 – 
14:30 

Pauze, intern overleg 

14:30 – 
15:30 

Gesprek Raad van Toezicht 

15:30 – 
15:45  

Pauze, intern overleg 

15:45 – 
16:30 

Activiteit Best practice ‘professionele teams van medewerkers’ met 
opleidingsteam Pedagogiek 

16:30 – 
17:30 

Activiteit Rondleiding 
1. Simulatoren opleiding Maritiem Officier  
2. Sealab, laboratorium Delta Academy  
3. Studenten-activiteit (neuromarketing en user experience)  
4. Studenten-activiteit (kwaliteit van arbeid) 

17:30 – 
18:00 

Intern overleg, afsluiting eerste bezoekdag 

18:30 – 
19:00 

Open spreekuur 

 
 
Dag 2 
 

08:30 – 09:15 Activiteit Ontbijt met studenten rondom internationalisering 
09:15 – 
09:30 

Pauze, intern overleg 

09:30 – 
10:30 

Gesprek standaard 3 Evaluatie en monitoring 

10:30 – 
11:15 

Rondleiding gebouw “Groene Woud” 

11:15 – 
12:00 

Activiteit Kennismaken met studenten, docenten en management flexibele 
deeltijdopleidingen 

12:00 – 
14:00 

Lunch, intern overleg, “vrije ruimte” voor pane 

14:00 – 
15:00 

Gesprek standaard 4 Ontwikkelgerichtheid 

15:00 – 
17:30 

Intern overleg 

17:30 – 18:0 Beknopte terugkoppeling panel met vermelding trails 
18:00 –   Afsluiting tweede bezoekdag 
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Verdiepende bezoek 
 
Dag 1 
 

08:30 – 09:30 Ontvangst panel, intern overleg, voorbereiding gesprekken 

09:30 – 
10:15 

Gesprek docenten Engineering 

10:15 – 
11:00 

Gesprek studenten Engineering 

11:00 – 
11:15 

Pauze 

11:15 – 
11:45 

Demonstratie in het waterloopkundig laboratorium van studentenproject van 
opleiding Engineering: zuivering ‘plastic soep’ in water met behulp van hovercrafts 

11:45 – 
12:30 

Gesprek management Engineering 

12:30 – 
13:30 

Lunch en intern overleg 

13:30 – 
14:00 

Toelichting ‘ onderwijsvernieuwing’ bij opleiding Communicatie en Commerciële 
Economie 

14:00 – 
14:45 

Gesprek docenten Communicatie 

14:45 – 
15:00 

Pauze 

15:00 – 
15:45 

Gesprek studenten 

15:45 – 
16:30 

Gesprek management communicatie 

16:30 – 
17:30 

Intern overleg, afsluiting eerste dag 

 
 
Dag 2 
 

08:30 – 09:15 Ontvangst panel, intern overleg, voorbereiding gesprekken 

09:15 – 
09:30 

Trail Water: Introductie op het thema water 

09:30 – 
10:30 

Trail Water: Gesprek rondom trail profielthema water 

10:30 – 
11:00 

Pauze 

11:00 – 
11:30 

Trail zelforganisatie: Gesprek opleiding Technische Bedrijfskunde 

11:30 – 
12:00 

Trail zelforganisatie: Gesprek opleiding Leraar Basisonderwijs 

12:00 – 
12:30 

Trail zelforganisatie: Gesprek dienst Informatisering en Automatisering 

12:30 – 
13:45 

Lunch, intern overleg 

13:45 – 
14:30 

Trail zelforganisatie: Gesprek domeindirecteuren, dienst Personeel en 

Organisatieontwikkeling en diensthoofd 
14:30 – 
15:00 

Pauze, afronding trail zelforganisatie 

15:00 – 
16:00 

Trail Internationalisering: Gesprek (internationale) docenten 

16:00 – 
16:15 

Intern overleg 

16:15 – 
17:15 

Trail Internationalisering: Gesprek ondersteuning 

17:15 – 
17:30 

Afronding trail zelforganisatie, afsluiting tweede bezoekdag 

 
Dag 3 
 

08:30 – 09:30 Ontvangst panel, intern overleg, voorbereiding gesprekken 
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09:30 – 
10:15 

Trail Kwaliteitsafspraken: Gesprek College van Bestuur, directie, controller, 
vertegenwoordiging opleidingen 

10:15 – 
11:00 

Trail Kwaliteitsafspraken: Gesprek medezeggenschap 

11:00 – 
11:30 

Pauze 

11:30 – 
12:15 

Trail Kwaliteitsafspraken: Gesprek Raad van Toezicht 

12:15 – 
15:30 

Lunch, intern overleg 

15:30 – 
16:00 

Terugkoppeling 
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Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten 

 
Van te voren zijn in het kader van het verkennende bezoek aan het panel ter beschikking gesteld: 

• Zelfevaluatierapport Instellingstoets Kwaliteitszorg HZ van bovenaf 

• Zelfevaluatierapport Instellingstoets Kwaliteitszorg HZ van binnenuit 

• Verkorte versie Instellingsplan 2018-2021 

• HZ Instellingsplan 2018-2021 

• Strategie en strategische initiatieven 

• HZ Onderwijskompas 

• Visie en werkwijze onderzoek binnen HZ 

• Bijdetijds afstuderen – HZ studeerbaarheid 

• Samen blijven(d) verbeteren – Kwaliteit in de HZ 

• Begroting 2019 

• Kaderbrief 2019 
 

 
Voor de audittrails zijn de volgende documenten geleverd: 

• CT1 Civiele Techniek jaarplan 2019 

• CT2 Civiele Techniek jaarplan 2019 verslag opleidingscommissie 

• PE1 Pedagogiek jaarplan 2019 

• PE2 Pedagogiek jaarplan 2019 verslag opleidingscommissie 

• SW1 Social Work jaarplan 2019  

• SW2 Social Work jaarplan 2019 verslag opleidingscommissie 

• SW3 Social Work jaarplan 2019 oplegger 
Daarnaast is via iLearn ondersteunend materiaal beschikbaar gesteld. 
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

Ba bachelor 

CvB college van bestuur 

EC European credit point 

hbo hoger beroepsonderwijs 

ma master 

MT managementteam 

NSE nationale studentenenquête 

NVAO Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie 

OER onderwijs- en examenreglement 

P&OO dienst Personeel & 

Organisatieontwikkeling 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

SLC studieloopbaancoaching 
 



 

 

 

 
 

 

  

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

oog op de beoordeling van de HZ University of Applied Sciences. 

 

Aanvraagnummer: 006450 

 

Colofon 

 

Adviesrapport  

HZ University of Applied Sciences 

Instellingstoets kwaliteitszorg 

15 april 2019 

Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 


