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1 Samenvattend advies 

Het panel dat de instellingstoets van Hogeschool Utrecht (HU) heeft uitgevoerd, is tot de conclusie 

gekomen dat de instelling ‘in control’ is van de kwaliteit van haar opleidingen. De HU voldoet aan de vier 

standaarden van het beoordelingskader van de NVAO voor instellingen. Hieronder worden de 

bevindingen en overwegingen kort weergegeven. 

 

Standaard 1: Visie en beleid 

HU heeft een visie op onderwijs geformuleerd met de volgende hoofdonderwerpen: (1) leven lang 

leren, (2) co-creatie met de beroepspraktijk, (3) onderwijs gebaseerd op praktijkgericht onderzoek, (4) 

gepersonaliseerd leren en (5) blended learning. Hiervan heeft de HU veertien dimensies afgeleid 

waarmee nieuw onderwijs wordt ontworpen. De instelling voert aansluitend beleid op de interne 

kwaliteitszorg van het onderwijs, waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het assortiment 

en het onderwijs ligt bij de lijn. Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de systematiek 

van het sturen op onderwijskwaliteit. 

 

Het panel oordeelt dat de HU voldoet aan de standaard Visie en beleid. Het vindt de onderwijsvisie in 

lijn liggen met de organisatiestrategie. De onderwijsvisie is bovendien consistent uitgewerkt in 

ontwerpdimensies. Ze wordt gedragen door alle gelederen binnen de organisatie, doordat ze tot stand 

is gekomen in nauwe samenspraak met in- en externe belanghebbenden. Ook kan het panel zich vinden 

in de sturingsfilosofie met betrekking tot de interne kwaliteitszorg, waarbij de verantwoordelijkheid ligt 

op de plaats waar men de meeste invloed op de kwaliteit kan uitoefenen. Wel heeft het panel een 

kanttekening geplaatst bij de visie op leren: de hoofdonderwerpen van de onderwijsvisie maken een 

pedagogisch-didactische uitwerking van de visie op leren noodzakelijk, mede gezien de uiteenlopende 

doelgroepen waarop de onderwijsvisie zich richt. 

 

Standaard 2: Uitvoering 

De onderwijsvisie en ontwerpdimensies bieden richting, ruimte en houvast bij het vernieuwen van het 

onderwijs, zo stelt de HU in haar Zelfevaluatie. De ambitie is dat in 2023 90 procent van de opleidingen 

hun herontwerp hebben gerealiseerd. Op opleidingsniveau zijn er dan ook continu dialoogsessies over 

de wijze waarop en het tempo waarmee de teams aan de slag gaan met de onderwijsvisie. Docenten 

hebben meer verantwoordelijkheid en kunnen meebeslissen over hun werk. Dat neemt niet weg dat er 

sprake is van een hoge werkdruk en dat sommige docenten moeite hebben met de ingezette koers. Eén 

van de vernieuwingen betreft het gepersonaliseerd leren, in het bijzonder het flexibele 

deeltijdonderwijs met zijn leerwegonafhankelijk toetsen en beoordelen. Er zijn opleidingen die dit 

concept ook in het voltijdonderwijs willen invoeren. Ter versterking van de onderwijskwaliteit is er 

tevens een vernieuwingstraject voor de voorzieningen in gang gezet. De bedrijfsvoering, systemen en 

processen worden aangepast aan het nieuwe onderwijs. De HU werkt aan de verbetering van de digitale 

leeromgeving. Voor studenten met een functiebeperking zijn diverse voorzieningen beschikbaar. 

 

Het panel oordeelt dat de HU voldoet aan de standaard Uitvoering. Het panel acht de uitvoering in 

overeenstemming met de onderwijsvisie: personeel, toetsing en voorzieningen bevorderen de 

toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs. Het heeft waardering voor de wijze waarop de 

instelling in betrekkelijk korte tijd niet alleen de organisatievernieuwing heeft doorgevoerd en nieuwe 

huisvesting heeft gerealiseerd, maar ook een grootschalige onderwijsvernieuwing in gang heeft gezet. 

Het kan zich vinden in de mogelijkheid van opleidingen om zelf tempo en accenten te bepalen. Wel 

vindt het panel, met de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht, dat er meer stabiliteit in de 

organisatie nodig is. Weliswaar kunnen opleidingen hun grenzen goed aangeven, het risico bestaat dat 

‘het lijntje breekt’. Dit geldt ook voor docenten die een hoge werkdruk ervaren. Het panel vraagt 

bovendien aandacht voor docenten die evenzeer uit kwaliteitsbesef niet met de veranderingen mee 

willen of kunnen. Met het toetsbeleid binnen het flexibele deeltijdonderwijs is de HU een goede weg 

ingeslagen. Docenten worden gefaciliteerd om dit goed vorm te geven, maar wellicht gaat het te snel 

om dit ook al in het voltijdonderwijs in te voeren.  
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Met de fysieke voorzieningen is de HU naar het oordeel van het panel op de goede weg: de diensten 

beseffen welke stappen er nog moeten worden gezet en dat bijvoorbeeld een stabiele 

informatievoorziening voor studenten belangrijk is. Voor de voorzieningen in termen van begeleiding en 

communicatie is nog extra aandacht nodig. Vooral studenten die moeite hebben met de verlangde 

zelfregie, dreigen tussen wal en schip te raken. De voorzieningen voor studenten met een 

functiebeperking, zo heeft de HU zelf aangegeven, zijn met name wat betreft de systematische 

ontsluiting ervan, voor verbetering vatbaar. 

 

Standaard 3: Evaluatie en monitoring 

De instituutsdirecteuren leggen aan het CvB verantwoording af over de onderwijskwaliteit binnen hun 

instituut. Meerjarenplannen, halfjaarlijkse BMO-gesprekken met instituutsdirecteuren en integrale 

managementinformatie over bijvoorbeeld financiën, instroom, rendement en uitval spelen hierbij een 

belangrijke rol. Voor deze informatie maken de opleidingen bovendien gebruik van periodieke evaluatie- 

en meetinstrumenten, die onder in- en externe belanghebbenden zijn uitgezet. In de planning- & 

controlcyclus heeft de reguliere inbreng van opleidingscommissies, werkveldcommissies, 

medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht eveneens een belangrijke plaats. De evaluatie en 

monitoring van de onderwijsinnovatie binnen de opleidingen zijn ingebed in deze reguliere planning- & 

controlcyclus. Daarnaast wordt onderzocht hoe de voortgang is van de realisatie van de onderwijsvisie 

binnen de hele instelling.  

 

Het panel oordeelt dat de HU voldoet aan de standaard Evaluatie en monitoring. Het stelt vast dat er 

sprake is van een adequaat systeem van evaluatie en monitoring, passend bij de sturingsfilosofie van de 

instelling. De BMO-gesprekken worden goed voorbereid en in de integrated reports is veel 

management- en sturingsinformatie beschikbaar. De wijze van evalueren en monitoren verschilt per 

instituut. Het panel heeft op instellingsniveau een harde sturing op financiën en rendement 

waargenomen en een ‘zachte evaluatie’ van de realisatie van de onderwijsvisie. De HU heeft wat de 

onderwijsinnovatie betreft wel doelen geformuleerd maar er wordt niet scherp op gemonitord, noch 

worden er gerichte afspraken gemaakt over de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Een mix van 

kritische prestatie-indicatoren en soft controls is gewenst. Daarmee kan de HU de beoogde 

doelstellingen beter evalueren en monitoren. 

 

Standaard 4: Ontwikkeling 

Na vaststelling van het instellingsplan Hogeschool Utrecht in 2020 (2014) is de HU in 2015 begonnen 

met een ingrijpende organisatieontwikkeling. Aanleiding waren onder meer de snelle 

omgevingsontwikkelingen waarop de HU sneller wil inspelen, en tegenvallende resultaten in 

studierendement en tevredenheidsonderzoeken. De faculteitslaag is geschrapt om de wendbaarheid te 

vergroten en een nauwere samenwerking tussen de instituten c.q. opleidingen mogelijk te maken. Ook 

is in de organisatie een beweging gecreëerd met structurele gelegenheden om van elkaar te leren. Voor 

de onderwijsinnovatie geven de onderwijsvisie en ontwerpdimensies de kaders aan, maar docenten 

geven als proceseigenaren de veranderingen vorm. Hierdoor leggen de instituten c.q. opleidingen hun 

eigen accenten en kiezen ze een eigen tempo. Het panel stelt vast dat de adaptiviteit per 

instituut/opleiding sterk verschilt. In de organisatieontwikkeling is de HU tevens begonnen de 

dienstverlening beter en efficiënter te maken. 

 

Het panel oordeelt dat de HU voldoet aan de standaard Ontwikkeling. Het heeft tijdens de 

locatiebezoeken een zeer actieve organisatie ontmoet, met gedreven en veranderingsgezinde docenten 

die met elkaar op zoek zijn naar mogelijkheden om de onderwijskwaliteit systematisch verder te 

verbeteren. De HU ontwikkelt zich doorlopend en zoekt aansluiting op de veranderende verwachtingen 

van haar belanghebbenden. Met instemming stelt het panel vast dat de ontschotting ervoor heeft 

gezorgd dat instituten onderling en instituten met kenniscentra nauwer samenwerken. Bovendien 

richten de opleidingen zich sterker dan voorheen op evaluatie-uitslagen, bijvoorbeeld van de NSE. 

Tegelijkertijd heeft het panel per instituut grote verschillen geconstateerd: waar de ene opleiding een 

grote uitval in de propedeuse als normaal accepteert, zetten de docenten van een andere opleiding met 

elkaar in hoog tempo de schouders onder nieuwe verbeter-trajecten.  
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Het panel adviseert dan ook sterker te sturen op verbeteringen van de uitvalproblematiek en anderzijds 

in de organisatiestructuur voldoende waarborgen in te bouwen die het ontwikkelbeleid waar nodig 

kunnen afremmen. In alle gevallen is de betrokkenheid van het ‘Umfeld’ groot. 

 

Het panel, 

 

 

Den Haag, 26 februari 2019 

 

Namens het panel ter beoordeling van Hogeschool Utrecht 

 

 

 

 

dhr. drs. W.J. Breebaart mw. dr. M. van Vliet 

(voorzitter) (secretaris) 
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2 Inleiding en verantwoording 

2.1 Samenstelling van het panel 

Het panel is als volgt samengesteld: 

 Dhr. drs. Pim Breebaart (voorzitter panel), o.m. oud-voorzitter CvB Haagse Hogeschool, oud-

voorzitter van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen en vicevoorzitter van de Raad 

van Toezicht van Hotelschool The Hague; 

 Mevr. prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink (lid), voorzitter Onderwijsraad en hoogleraar 

onderwijs- en arbeidseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en voorheen tevens hoogleraar 

Evidence Based Education aan de Universiteit van Maastricht; 

 Mevr. drs. Geke van Velzen (lid), directeur-bestuurder van Stichting Lezen & Schrijven, voormalig 

secretaris College van Bestuur Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam; 

 Dhr. mr. Marius Buiting (lid), directeur Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de 

Zorginstellingen (NVTZ), tevens werkzaam als adviseur op het terrein van kwaliteit van zorg; 

 Dhr. Bart Hekkema (student-lid), student wo-bachelor Europese talen en culturen met focus op 

Duitse taal en cultuur, politiek en maatschappij, Midden- en Oost-Europese studies, Zweedse taal 

en cultuur. Afgestudeerde Tweedegraadslerarenopleiding Geschiedenis. 

 

Het panel voldoet aan de eisen van de NVAO zoals die in het Beoordelingskader staan omschreven. Het 

beschikt over bestuurlijke deskundigheid, hoger-onderwijs-deskundigheid en deskundigheid op het 

gebied van de inrichting en effectiviteit van kwaliteitszorgsystemen. Ook zijn de studenten en het 

maatschappelijk veld vertegenwoordigd. Dit blijkt uit de cv’s van de panelleden, die in bijlage 1 zijn 

opgenomen. 

 

Het panel is bijgestaan door drs. Henri Ponds, procescoördinator NVAO, en dr. Rietje van Vliet, extern 

secretaris. 

2.2 Werkwijze van het panel 

Het panel heeft zijn werkzaamheden uitgevoerd in de periode september – december 2018. Het eerste 

bezoek was bestemd voor verkennende gesprekken (30 en 31 oktober 2018) en het tweede bezoek voor 

verdere verdieping door middel van audit trails (10, 11 en 12 december 2018). In bijlage 2 staat een 

overzicht van de gespreksrondes tijdens de locatiebezoeken. 

 

Een aantal gespreksrondes was gereserveerd voor de beoordeling Kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 

2019-2024, een beoordelingstraject dat op verzoek van de instelling gelijktijdig door het panel werd 

uitgevoerd. Het panel heeft de processen van de instellingstoets en de kwaliteitsafspraken, hoewel 

tijdens dezelfde bezoekdagen uitgevoerd, afzonderlijk en inhoudelijk zo veel als mogelijk gescheiden 

uitgevoerd. Over de beoordeling van de Kwaliteitsafspraken wordt in een afzonderlijk rapport verslag 

gedaan.  

 

In het beoordelingsproces ITK heeft het panel de oordelen en beslisregels in acht genomen, 

overeenkomstig het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland (versie 

september 2016). Dit betekent dat elke standaard is voorzien van een oordeel op de schaal: 

 Voldoet – De instelling voldoet aan de standaard. 

 Voldoet ten dele – De instelling voldoet in belangrijke mate aan de standaard maar er zijn 

verbeteringen nodig om volledig aan de standaard te voldoen. Hiervoor worden voorwaarden 

gesteld. 

 Voldoet niet – De instelling voldoet niet aan de standaard. 

 

Een positief eindoordeel wordt gegeven indien de instelling aan alle standaarden voldoet. Van een 

positief eindoordeel onder voorwaarden is sprake wanneer er op maximaal op twee standaarden 

voorwaarden zijn opgelegd die binnen een termijn van twee jaar realistisch en haalbaar zijn.  

Een negatief eindoordeel wordt gegeven indien de instelling niet voldoet aan een of meer standaarden 

en eveneens bij drie of meer standaarden ten dele voldoet. 
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Het panel stelt met waardering vast dat de samenwerking met de HU voorafgaand en tijdens de audit 

goed was. Op aanvullende vragen en wensen van het panel heeft de HU steeds adequaat gereageerd. 

Het panel heeft met alle gesprekspartners in alle openheid kunnen spreken over de kwaliteitszorg 

binnen de instelling als geheel en de drie geselecteerde opleidingen en de flexibele deeltijd in het 

bijzonder. 

2.2.1 Voorbereiding van locatiebezoeken 

In de aanloopfase (februari – september 2018) heeft de NVAO het beoordelingsproces nader uitgewerkt 

(inclusief planning en samenstelling panel). Vanaf september 2018 hebben de panelleden, de secretaris 

en de procescoördinator van het panel regelmatig afgestemd over de voorbereiding. Tussen de twee 

locatiebezoeken is er veelvuldig contact geweest met de HU over de samenstelling van de 

gespreksgroepen. Dit heeft geresulteerd in de vaststelling van een definitief programma met betrekking 

de instellingstoets. 

 

Het panel heeft op 20 september 2018 de Zelfevaluatie Professionals met impact (augustus 2018) en op 

28 september 2018 de bijlagen bij deze Zelfevaluatie ontvangen. Later werden op verzoek van het panel 

nog enige documenten nagestuurd. Ook hebben de panelleden een account voor het 

hogeschoolnetwerk gekregen waarmee ze gedurende het hele proces digitaal toegang hadden tot 

aanvullende informatie van de HU. Een overzicht van de bestudeerde documenten is opgenomen in 

bijlage 3. 

 

De NVAO heeft voorts een accreditatieportret opgesteld. Dit portret bevat een overzicht van alle 

accreditatiebesluiten en –oordelen met betrekking tot de opleidingen van de HU gedurende de periode 

2011-midden 2018. Het is op 28 september 2018 als achtergrond-informatie verspreid onder de leden 

van het panel. 

 

Op 26 september 2018 is het panel bijeengekomen voor een ITK-training van de NVAO, waar tevens 

naar aanleiding van de Zelfevaluatie de eerste indrukken met betrekking tot standaard 1 van het 

beoordelingskader besproken zijn. Vervolgens hebben de panelleden per e-mail onderling vragen 

uitgewisseld die zij tijdens de locatiebezoeken willen stellen. Het totaal aan vragen vormde het 

uitgangspunt voor het vooroverleg op 29 oktober 2018, voorafgaand aan het eerste locatiebezoek. Na 

uitwisseling van eerste indrukken en bijbehorende vragen hebben de panelleden per standaard de 

discussiepunten geïnventariseerd die zij tijdens gesprekken aan de orde gesteld wilden zien. 

2.2.2 Eerste locatiebezoek: verkenning 

Het eerste locatiebezoek heeft plaatsgevonden op dinsdag 30 en woensdag 31 oktober 2018. Het panel 

heeft een serie verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de HU: het College van 

Bestuur (CvB), de Raad van Toezicht (RvT), de Hogeschoolraad (HSR), vertegenwoordigers van het 

werkveld, directeuren van instituten en kenniscentra, opleidingsmanagers, docenten en studenten. Ook 

is er gesproken met betrokkenen bij de onderwijsinnovatie, bij de centrale en 

instituutsmedezeggenschap en bij de kwaliteit van toetsing en beoordeling. De gespreksrondes waren 

zo veel mogelijk per standaard ingedeeld. Het definitieve programma en de samenstelling van de 

groepen gesprekspartners zijn weergegeven in bijlage 2. 

 

Er was één student die zich had gemeld voor het open spreekuur; omdat de student zich niet kon 

vrijmaken op de dagen van het locatiebezoek, heeft dit programmaonderdeel op een ander moment 

plaatsgehad met de procescoördinator. Het schriftelijke verslag van dit gesprek is door de student 

goedgekeurd, verspreid onder de panelleden en met hen besproken. Het spreekuur tijdens het 

locatiebezoek is vervallen.  

 

Na afloop van het eerste locatiebezoek heeft het panel in een besloten overleg de hoofd-onderwerpen 

voor het tweede bezoek vastgesteld.  
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Het panel besloot in drie opleidingen na te gaan hoe de kwaliteitszorg is ingericht en werkt, hoe risico’s 

worden gesignaleerd en hoe de resultaten, evaluaties en verbeteracties worden opgevolgd (verticale 

trails):  

 Bedrijfskunde – De opleiding heeft sinds september 2018 een nieuw croho-nummer als gevolg van 

een (landelijke) fusie tussen de bestaande opleidingen Business Management en Bedrijfskunde 

MER. De voltijdse variant heeft sinds september 2017 samen met Facility Management en Logistics 

Management een nieuwe, gezamenlijke propedeuse. De voltijdse variant wordt verzorgd op twee 

locaties. De deeltijdse variant participeert in de pilot flexibilisering. 

 Verpleegkunde – In 2016 is een nieuw curriculum van start gegaan met als belangrijk kenmerk het 

leren met, in en van de praktijk. De deeltijdse en duale variant hebben al ruime ervaring op het 

gebied van flexibel opleiden. De opleiding heeft in 2017 een explosieve groei doorgemaakt, wat 

een nieuwe organisatiestructuur nodig maakte. 

 Pabo – De opleiding maakt deel uit van het Instituut Theo Thijssen en werkt vanouds samen met 

het werkveld, andere HU-instituten, kenniscentra en de Universiteit Utrecht. Een convenant met 15 

schoolbesturen is bedoeld om leerkrachten primair onderwijs samen op te leiden. 

 

Gespreksthema’s tijdens deze trails waren kleine kwaliteit, communicatie en informatie-voorziening, 

studiesucces en mate van implementatie van de onderwijsinnovatie. Het panel heeft voor de drie 

opleidingen gekozen omdat ze tot sterk verschillende domeinen behoren en omdat ze in de Nationale 

Studenten Enquête (NSE) uiteenlopende resultaten oogsten. 

 

Het panel heeft in het genoemde besloten overleg tevens vastgesteld dat het de kwaliteitszorg wil 

nagaan bij de onderwijsinnovatie binnen de HU, in casu de flexibilisering van deeltijdopleidingen in het 

kader van het Landelijk experiment leeruitkomsten bacheloropleidingen deeltijd (horizontale trail). Deze 

keuze is ingegeven door het feit dat de flexibilisering nauw gerelateerd is aan de onderwijsvisie van de 

HU, met name aan de aspecten leven lang leren en gepersonaliseerd leren. In overleg met de HU zijn de 

volgende opleidingen geselecteerd: Finance & Control, Human Resource Management, Social Work, 

Technische Bedrijfskunde en Opleiding tot Fysiotherapeut. De opleidingen vertegenwoordigen de 

breedte van de instelling en laten een verscheidenheid zien in zowel het beginmoment als de diepte van 

de flexibilisering. 

 

Aan het slot van het eerste locatiebezoek heeft het panel aan het CvB kort mondeling verslag 

uitgebracht van de eerste bevindingen. Daarbij zijn tevens de voorgenomen audit trails voor het tweede 

bezoek ter sprake gebracht. 

2.2.3 Voorbereiding tweede locatiebezoek 

Op 30 november 2018 heeft het panel de documentatie ontvangen ten behoeve van de horizontale en 
verticale trails. Ook heeft de secretaris een kort verslag van het eerste locatiebezoek verspreid onder de 
panelleden. Zij hebben tevens hun discussiepunten via e-mail ingebracht, waarvan het overzicht als 
input diende voor het vooroverleg. 
 
Het vooroverleg heeft plaatsgevonden op een drietal momenten tijdens het tweede locatiebezoek, op 
10 en 11 december 2018. Dit overleg was bedoeld om concrete vragen te formuleren die het panel 
wilde stellen tijdens de gespreksrondes van de audit trails. 

2.2.4 Tweede locatiebezoek: verdieping 

De audit trails hebben plaatsgevonden op maandag en dinsdag 10 en 11 december 2018. Het panel 
heeft op beide dagen gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de drie geselecteerde 
opleidingen. Er waren aparte gespreksrondes met studenten, met docenten en – wat de horizontale 
trail betreft – met werkplek/praktijkbegeleiders. Het programma en de samenstelling van de groepen 
gesprekspartners zijn weergegeven in bijlage 2.  
 
Op 11 en 12 december 2018 vond met betrekking tot de instellingstoets het afsluitend beraad plaats, 
waarin de panelleden hun overwegingen en oordelen hebben besproken en vertaald naar voorlopige 
conclusies. Na afloop van dit afsluitend beraad heeft de panelvoorzitter deze toegelicht aan het CvB en 
alle medewerkers die bij de instellingsaudit waren betrokken. 
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2.2.5 Totstandkoming adviesrapport 

De secretaris heeft op basis van de bestudeerde documenten, de gevoerde gesprekken en de voorlopige 
conclusies tijdens het afsluitend beraad een eerste conceptversie van het rapport opgesteld. Deze versie 
is aan de panelleden voorgelegd en door hen van commentaar voorzien. Hierna heeft de panelvoorzitter 
de voorlopige versie van het adviesrapport vastgesteld.  
 
Op 7 januari 2019 heeft de instelling de voorlopige versie van het adviesrapport ontvangen en in het 
kader van de hoor- en wederhoorprocedure de gelegenheid gekregen voorstellen te doen voor 
correcties van feitelijke aard. De HU heeft hiervan op 4 februari 2019 gebruik gemaakt. De voorgestelde 
wijzigingen zijn teruggekoppeld aan de panelleden. Op 26 februari 2019 heeft de panelvoorzitter tot slot 
de definitieve versie vastgesteld, waarna het adviesrapport is aangeboden aan het bestuur van de 
NVAO. 

2.3 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

 
Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de HU plus een aantal kengetallen. Vervolgens geeft het 
panel in hoofdstuk 4 zijn oordeel over de kwaliteitszorg van de instelling per standaard van het 
beoordelingskader. Bij elke standaard worden de bevindingen opgesomd en vervolgens de 
overwegingen van het panel gegeven.  
 
De bevindingen naar aanleiding van de audit trails dienen hierbij steeds als casuïstische evidentie voor 
de wijze waarop het kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert binnen de HU. Het gaat daarbij dus 
niet om een beoordeling van de in de audit trails betrokken opleidingen of programma’s, maar om 
bepaalde aspecten daarvan op basis waarvan het panel heeft kunnen nagaan of de instelling in control 
is.  
 
In hoofdstuk 5 zijn adviezen ter verbetering van het kwaliteitszorgsysteem opgenomen.  
Het rapport sluit af met een samenvattende tabel van de oordelen over de kwaliteitszorg van de 
instelling. 
 
Het rapport bevat verder vier bijlagen met: (1) informatie over de samenstelling van het panel, (2) het 
programma van de locatiebezoeken, (3) een overzicht van de bestudeerde documenten en (4) een lijst 
met afkortingen. 
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3 Profiel van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Hogeschool Utrecht 

Locaties Utrecht, Amersfoort en verschillende lesplaatsen voor

 opleidingen van het Seminarium Ortho-pedagogiek 

Status van de instelling Bekostigd 

3.2 Profiel van de instelling 

HU is in 2005 voortgekomen uit een fusie met diverse hogescholen uit de regio. In het fusietraject, dat 

reeds in 1995 van start ging, zijn volgens de Zelfevaluatie drie ontwikkel-lijnen zichtbaar: de HU werkt 

toe naar één organisatie, naar een assortiment voor een leven lang leren en naar een kennisorganisatie 

met onderwijs én praktijkgericht onderzoek. 

Recent is een nieuwe stap gezet in de organisatieontwikkeling: per 1 februari 2017 zijn de zes 

faculteiten opgeheven om plaats te maken voor de 22 zelfstandige instituten. Ook zijn de zes facultaire 

kenniscentra omgevormd tot vier zelfstandige kenniscentra waarover alle lectoraten zijn verdeeld. Een 

nieuwe sturingsfilosofie deed haar intrede: verantwoordelijkheden liggen daar waar optimaal invloed 

kan worden uitgeoefend op uitvoering en resultaat. 

Deze stappen zijn gepaard gegaan met de ontwikkeling van nieuwe huisvesting, waardoor alle 

opleidingen in Utrecht sinds 2017 op Utrecht Science Park (de Uithof) worden verzorgd (een aantal 

opleidingen wordt in Amersfoort aangeboden). Ook was er sprake van centralisering, afslanking en 

efficiëntere inzetting van de ondersteunende staf ten gunste van een grotere onderwijskundige staf 

(docenten). Verder is vooruitlopend op deze ingrijpende veranderingen reeds in 2015 een begin 

gemaakt met de implementatie van een nieuwe onderwijsvisie. 

De Hogeschoolraad speelt een rol in het besluitvormingsproces van de HU als geheel; de instituutsraden 

hebben die rol voor hun eigen instituut. 

3.3 Kengetallen per 31-12-2017 

Bron: opgave HU (waaronder Bestuursjaarverslag Hogeschool Utrecht 2017) 

 

Studentenaantallen 

(per 1-9-2017) 

Totaal aantal studenten 

Ba-studenten 

Ma-studenten (bekostigd/onbekostigd) 

Ad-studenten 

34.608 

31.669 

2.885 

  54 

Opleidingen Totaal aantal opleidingen 

Bacheloropleidingen  

Masteropleidingen  

Associate degree-opleidingen 

97 

67 

26 

4 

Verleende diploma’s Totaal aantal diploma’s  

Ba  

Ma (bekostigd/onbekostigd) 

Ad 

5.743 

4.728 

  971 

44 

Personeel Totaal  

OP 

OBP 

Opleidingsniveau OP (minimaal masters) 

Man/vrouwverhouding  

3.416 

2.354 

1.062 

92% 

38-62% 
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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.   

  

A. Bevindingen 

HU heeft haar visie op onderwijs vastgelegd in de notitie Onze wereld van morgen (2015). Uitgangspunt 

vormen de vier strategische lijnen die de instelling heeft samengevat onder de noemers (1) University of 

Applied Sciences, (2) Onderwijs voor studenten van 17-67 jaar, (3) Verankerd in de regio Utrecht en (4) 

Meer focus.  

 

Een tweede uitgangspunt heeft betrekking op de visie op leren. Kenmerkend in deze visie is (1) het 

samen leren (co-creatie, leerteams), (2) persoonlijk leren (aansluitend op persoonlijke leerbehoeften), 

(3) leren leren (leren als strategie om de beroepspraktijk te professionaliseren en innoveren) en (4) 

leren in de 21e eeuw (gebruikmakend van echte leersituaties, echte vraagstukken en ethische 

dilemma’s van nu en in de toekomst). 

 

Door de organisatiestrategie te verbinden met de visie op leren heeft de HU een visie op onderwijs 

geformuleerd met de volgende vijf hoofdonderwerpen: 

 Leven lang leren – De HU biedt onderwijs aan instromers op de arbeidsmarkt en werkenden die 

hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, aanscherpen, verbreden en verdiepen. 

 Co-creatie met de beroepspraktijk – Studenten, docenten, onderzoekers en werkveld werken nauw 

samen: om van elkaar te leren en om bij te dragen aan de professionalisering en innovatie van de 

beroepspraktijk. 

 Onderwijs gebaseerd op praktijkgericht onderzoek – HU-studenten en -professionals ontwikkelen 

onderzoekend vermogen waarmee ze in staat zijn creatief, innovatief en methodisch te werk te 

gaan.  

 Gepersonaliseerd leren – Dit raamwerk voor talentontwikkeling betekent voor HU-studenten: regie 

over eigen leerproces en keuzes maken in studietempo, inhoud en niveau. Voor het onderwijs 

betekent dit: zo min mogelijk volgtijdelijkheid, veel zelfstandig te volgen modulen en 

leerwegonafhankelijke toetsing. 

 Blended learning - Leren in verschillende leeromgevingen (face-to-face onderwijs, werkplekleren, 

leerteamleren, online leren en individueel leren), maar altijd vanuit de beroepscontext. 

 

Van deze onderwijsvisie heeft de HU veertien dimensies afgeleid waarmee nieuw onderwijs kan worden 

ontworpen. Dit laatste is nodig, aldus de instelling, om bijvoorbeeld studentuitval tegen te gaan en het 

werkveld van nu én morgen beter te bedienen. De ontwerpdimensies hebben betrekking op co-creatie 

met de beroepspraktijk, onderzoek als kennisbasis, gepersonaliseerd leren, nieuwe didactiek en 

kwaliteit. Ze zijn in zoverre niet voorschrijvend dat ze docententeams de ruimte geven om een eigen 

invulling te geven aan de vernieuwing van hun onderwijs. De HU beschouwt de implementatie ervan als 

een continu en organisatiebreed leerproces, aldus de Zelfevaluatie. 

 

Het panel heeft ook kennisgenomen van het document Kwaliteitsbeleid onderwijs (2015). Dit beschrijft 

onder meer de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het assortiment en het onderwijs. Die ligt 

overeenkomstig de sturingsfilosofie bij de lijn, terwijl de verantwoordelijkheid voor de systematiek van 

het sturen op onderwijskwaliteit ligt bij het CvB. In de planning- & control-cyclus nemen de 

meerjarenplannen van de instituten, diensten en kenniscentra, inclusief de managementcontracten, een 

belangrijke plaats in. De voortgang van de meerjarenplannen is onderwerp van gesprek in het bilateraal 

managementoverleg (BMO), dat tweemaal per jaar met het CvB wordt gevoerd. In de gesprekscyclus 

met medewerkers wordt gewerkt volgens de systematiek van resultaat-gericht werken. De HU noemt 

verder als belangrijke elementen van de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs: periodieke 

kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties, benchmarks, in- en externe audits, midterm reviews, 

medezeggenschap en toezicht.  
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Daarnaast spreekt de instelling in haar Zelfevaluatie over de kwaliteitscultuur, waarin de dialoog met 

interne en externe belanghebbenden over het onderwijs en de onderwijs-kwaliteit de basis vormt. In dit 

verband heeft het CvB de kwaliteitsdriehoek werkveld-onderzoek-onderwijs genoemd. Wat de interne 

belanghebbenden betreft: voor de formulering van de onderwijsvisie zijn er drie jaar lang dwars door de 

organisatie heen dialoogsessies georganiseerd: met instituutsdirecteuren, opleidingsmanagers en met 

kleinere dan wel grotere groepen docenten. De leden van de medezeggenschapsraden zeggen in deze 

dialoog een belangrijke rol te spelen, zowel op instellings- als op instituutsniveau. De instelling 

beschouwt verder het leiderschap en de professionalisering van individuele docenten en 

docententeams als onderdelen van de kwaliteitscultuur. 

 

B. Overwegingen 

De onderwijsvisie van de HU ligt naar het oordeel van het panel in lijn met haar organisatiestrategie. De 

onderwijsvisie is bovendien beleidsmatig consistent en concreet uitgewerkt in ontwerpdimensies. Ze is 

tot stand gekomen in samenspraak met in- en externe belanghebbenden. Het panel heeft waardering 

voor de wijze waarop de instelling op centraal en decentraal niveau in voortdurende dialoog staat met 

de kwaliteitsdriehoek, en daarbij docenten, studenten en het werkveld betrekt. De onderwijsvisie is dan 

ook niet alleen actueel dankzij de periodieke afstemming op het werkveld, ook is ze volgens het panel 

studentgericht. Verder is de onderwijsvisie vertaald naar expliciete uitgangspunten voor kwaliteitszorg.  

 

Uit alle gesprekken is gebleken dat de onderwijsvisie breed wordt gedragen. Men spreekt met 

enthousiasme over onderdelen als co-creatie en gepersonaliseerd leren, al zijn die nog niet overal even 

ver ontwikkeld. Ook is men – al dan niet in samenwerking met het HU-brede lectoraat Methodologie 

van Praktijkgericht Onderzoek – bezig het onderzoekend leren vorm te geven. De studenten die al een 

nieuw curriculum volgen, zo bleek tijdens beide locatiebezoeken, waarderen met name de co-creatie 

met de beroepspraktijk en het leerteamleren (als onderdeel van het blended learning). De effectieve 

kleinschaligheid van het leerteamleren is in alle gespreksrondes genoemd. 

 

De visie van de HU op leren verdient aparte aandacht. De ontwerpdimensies hebben grotendeels 

betrekking op het design van het onderwijs (en minder op het leren van en door studenten), zo heeft 

het panel geconstateerd. Alleen bij de dimensies over het ervarend leren, blended learning en de 

leerteams ligt de focus op leren. Een pedagogisch-didactische visie op leren ontbreekt echter, evenals 

een uitwerking van de HU-didactiek in relatie tot het leven lang leren, als onderdeel van de 

onderwijsvisie. Dat die nodig is, is onder meer gebleken uit het gesprek over het gepersonaliseerd leren 

bij Bedrijfskunde en de Pabo, waar binnen de studentenpopulatie sprake is van een grote diversiteit. 

Het panel adviseert daarom de visie op leren verder uit te werken tot een pedagogisch-didactische visie 

die geschikt is voor meerdere doelgroepen: van voltijd reguliere studenten tot en met werkende 

professionals.  

 

Het panel concludeert dat de HU een duidelijke visie heeft op goed onderwijs en dat deze onderwijsvisie 

gedragen wordt door alle belanghebbenden. Docenten, studenten en het werkveld zijn betrokken 

geweest bij de totstandkoming van de onderwijsvisie en zijn dat nog steeds bij de doorontwikkeling 

ervan. De onderwijsvisie is dan ook actueel en studentgericht. De onderwijsvisie is bovendien 

uitgewerkt in een bruikbaar concept van ontwerpdimensies waarmee nieuw onderwijs kan worden 

vormgegeven. De visie op leren verdient een verdere uitwerking tot een pedagogische visie, zoals 

hierboven beschreven. Alles afwegend is het panel van oordeel dat er sprake is van een krachtige 

onderwijsvisie die sterk richtinggevend is voor de ontwikkeling van het onderwijs en didactiek in de 

dagelijkse praktijk van opleidingen. 
 

C. Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht voldoet aan standaard 1, Visie en beleid. 
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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.  

  

A. Bevindingen 

De totstandkoming van de onderwijsvisie is gepaard gegaan met een aantal andere wijzigingen die de 

implementatie van de onderwijsvisie binnen de hele organisatie moet faciliteren. Sinds 2017 is de 

faculteitslaag uit de organisatiestructuur verdwenen en zijn de opleidingen ondergebracht in instituten. 

De sturingsfilosofie is aangescherpt: verantwoordelijkheden liggen daar waar optimaal invloed kan 

worden uitgeoefend op uitvoering en resultaat. Ook zijn alle Utrechtse HU-opleidingen nu gehuisvest op 

Utrecht Science Park. Vakgebieden resp. onderwijsinstituten die in de beroepspraktijk veel met elkaar te 

maken hebben, zijn nu gehuisvest in hetzelfde gebouw. 

 

Uitgangspunt van de onderwijsvisie en ontwerpdimensies is dat ze richting, ruimte en houvast bieden bij 

het vernieuwen van het onderwijs, zo stelt de HU in haar Zelfevaluatie. De instelling verwacht dat in 

2020 40 procent van de opleidingen hun herontwerp heeft gerealiseerd en in 2023 90 procent. Op 

opleidingsniveau zijn er dan ook continu dialoog-sessies over de wijze waarop en het tempo waarmee 

de teams aan de slag gaan met de onderwijsvisie. Docenten met wie het panel gesproken heeft, hebben 

aangegeven dat die sessies nu eens top-down, dan weer bottom-up tot stand komen. Ook zeggen ze nu 

veelvuldig te rade te gaan bij collega-opleidingen binnen of buiten hun instituut. Verder worden er 

maandelijks studiedagen gehouden over trends en ontwikkelingen, bedoeld om het onderwijsaanbod 

actueel te houden.  

 

Personeel 

Het panel heeft in diverse gespreksrondes vernomen welke acties er zijn ondernomen om alle docenten 

mee te krijgen in het vernieuwingsproces. De HU noemt in dit verband de werkdruk, communicatie en 

het cynisme als verbeterpunten. De wens om op deze punten beter te scoren, heeft geleid tot een 

nieuwe inzet om de werkdruk te verminderen binnen alle instituten en een nieuw 

professionaliseringsbeleid dat onder meer gericht is op samenwerken. Maatregelen zijn bijvoorbeeld 

vitaliteitprogramma’s, leiderschapstrainingen en teamcoaches. Ook zijn er innovatiefondsen in het leven 

geroepen die docenten meer ruimte geven om het onderwijs te (her-)ontwerpen. Bovendien krijgen de 

docenten dankzij de participatietrajecten meer verantwoordelijkheid en kunnen ze meebeslissen over 

hun werk. De Hogeschoolraad geeft aan dat ‘klassieke docenten’ die sceptisch staan tegenover de 

onderwijsinnovatie, langzaam maar zeker hierin meegaan, maar soms ook afhaken.  

 

Een belangrijke ingreep van het CvB is geweest om de ondersteunende diensten centraal en efficiënter 

te organiseren. De besparing die dit opleverde, investeert de HU nu in versterking van de onderwijsstaf 

c.q. de docent-studentratio.  

 

Toetsing 

Bij de implementatie van de onderwijsvisie heeft de HU met name op het gebied van gepersonaliseerd 

leren de toetsing vernieuwd. Omdat studenten meer regie krijgen over hun eigen leerproces, is 

leerwegonafhankelijke toetsing het uitgangspunt, aldus de Zelf-evaluatie. In het HU Toetskader (2017) 

zijn de uitgangspunten van dit concept beschreven. Het wordt momenteel ingevoerd in de 36 

deeltijdopleidingen die participeren in het ‘experiment leeruitkomsten’. Er zijn opleidingen die ook de 

voltijdse variant flexibeler gaan inrichten, met de daarbij behorende wijze van toetsen. Verder is in het 

Toetskader aandacht voor de kwaliteitszorg rond toetsen. De examencommissies zien toe op de 

handhaving van het toetsbeleid en het voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving. De ambitie is dat 

alle examinatoren in 2020 beschikken over de basis-kwalificatie examinering (BKE) en circa 20 procent 

de seniorkwalificatie (SKE). 

 

Voorzieningen 

HU streeft naar huisvesting die tegemoetkomt aan de specifieke vraag van het nieuwe onderwijs. Er is 

nieuwbouw gerealiseerd, er zijn gebouwen afgestoten en de bestaande gebouwen zijn gerenoveerd. De 

huisvesting biedt alle fysieke voorzieningen die docenten en studenten nodig hebben om er te kunnen 
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werken en studeren, zo heeft het panel tijdens de locatiebezoeken (inclusief rondleidingen) 

waargenomen. In de bezochte praktijklokalen voor het technisch en gezondheidszorgonderwijs is 

moderne apparatuur aanwezig. Ook zijn er op diverse plaatsen in de gebouwen gemeenschappelijke 

(studenten)ruimtes en individuele werkplekken. Wel moeten de bedrijfsvoering, systemen en processen 

aangepast worden aan het nieuwe onderwijs, meldt de HU in haar Zelfevaluatie. Ook de digitale 

leeromgeving moet verder worden doorontwikkeld. Tijdens de audit trails is diverse malen aan de orde 

geweest in hoeverre de instelling dit heeft gerealiseerd. Verder heeft het panel via documenten en 

presentaties kennisgenomen van de niet-fysieke faciliteiten voor studenten met een functiebeperking, 

studenten die tijdens hun studie een extra uitdaging zoeken (honoursonderwijs), studenten met een 

topsportstatus en bestuurlijk actieve studenten. 

 

B. Overwegingen 
Het panel vindt dat de HU haar onderwijsvisie adequaat heeft vertaald naar concrete beleidsacties en 

beleidsprocessen. Het heeft waardering voor de wijze waarop de instelling in betrekkelijk korte tijd niet 

alleen de organisatievernieuwing heeft doorgevoerd en nieuwe huisvesting heeft gerealiseerd, maar 

ook een grootschalige onderwijsvernieuwing in gang heeft gezet. De HU is in de ogen van de panelleden 

een lerende organisatie; docententeams krijgen zelfstandigheid in het ontwerp en uitvoering van het 

onderwijs en zij kunnen gezamenlijk leren van gemaakte fouten. Studenten en medewerkers zijn mede-

eigenaar van het beleid en dragen vanuit de gezamenlijke visie bij aan de realisatie ervan. De 

sturingsfilosofie van de HU maakt het mogelijk dat docententeams op basis van de ontwerpdimensies 

zelf het tempo en het pad van de onderwijsinnovatie kunnen beïnvloeden en bepalen. Tijdens de 

gespreksrondes heeft het panel bijvoorbeeld geconstateerd dat de ene opleiding primair inzet op 

blended learning (in het bijzonder de leerteams) en de andere opleiding op co-creatie met het werkveld 

of op het praktijkgericht onderzoek binnen de opleiding. Het vernieuwingstraject heeft daarom mede 

dankzij de sturingsfilosofie een grotere kans van slagen. Bovendien is het werkveld tevreden over 

responsiviteit van de instelling, hetgeen volgens het panel een aanwijzing is dat de co-creatie met het 

werkveld een reële kans op succes heeft. 

 

Niettemin hebben de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht gewezen op de noodzaak om meer 

stabiliteit in de organisatie te creëren: er is veel trekkracht maar het risico dat het lijntje breekt is reëel. 

Tijdens de audit trails hebben ook opleidingen te kennen gegeven dat zij willen temporiseren. ‘De basis 

moet eerst goed zijn’, is hun argumentatie. Uit de verslagen van de BMO’s die het panel heeft ingezien, 

blijkt dat opleidingen goed hun grenzen kunnen aangeven. Ze kunnen, ondanks de druk die erop ligt, 

ervoor kiezen om te wachten met innoveren. In 2017 constateerde de Stuurgroep Onderwijsinnovatie, 

aldus de Midterm review (2017), dat in sommige gevallen het onderwijsinnovatieproces nog geheel aan 

de voorkant zit. In juli 2018 bleek 11 procent van de opleidingen geen plannen te hebben voor het 

herontwerpen van het onderwijs (Rapportage belang en realisatie HU-onderwijsvisie). 

 

Het spanningsveld tussen veranderingswensen enerzijds en veranderingsmogelijkheden anderzijds 

brengt een aantal risico’s met zich mee. Enerzijds bestaat de mogelijkheid dat de door de HU 

uitgesproken ambities met betrekking tot de implementatie van de onderwijsvisie niet worden 

gerealiseerd. Anderzijds is de kans reëel dat er te veel tegelijkertijd moet worden vernieuwd, waardoor 

de balans uit het oog verloren wordt. Het panel heeft diverse keren de opmerking gehoord dat 

vernieuwingen soms alweer een vervolg krijgen zonder dat ze zijn afgerond of geconsolideerd. Het 

advies is daarom focus aan te brengen in de onderwijsinnovatie en tijd te nemen om te reflecteren op 

de stappen die zijn gezet. Daarmee kan de HU beter bewaken dat de ingezette maatregelen goed, 

effectief en ‘zonder rafelrandjes’ zijn doorgevoerd. 

 

Personeel 

Het panel heeft in de gesprekken met docenten een grote waardering waargenomen voor de wijze 

waarop zij ook al in het voortraject betrokken zijn geweest bij de nieuwe onderwijsvisie. Hun motivatie 

om de implementatie tot een kwalitatief goed einde te brengen is groot. Er is ruim voldoende 

kwaliteitsbesef. Dat laatste geldt echter ook voor de docenten voor wie de onderwijsinnovatie geen 

vanzelfsprekendheid is. Het panel vraagt daarom expliciet aandacht voor deze personeelsgroep. Zowel 
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de inbreng van de docenten die onderwijsinnovatie voorstaan als de inbreng van degenen die om 

diverse redenen de richting of snelheid van de innovaties bekritiseren, zijn van belang voor een 

kwalitatief goede doorvoering van de onderwijsvisie. Dit geldt te meer daar de werkdruk door het 

merendeel van de docenten als hoog wordt ervaren: ‘We verbouwen met de winkel open’. Het panel 

vindt het een teken van goede verhoudingen dat de Hogeschoolraad dit onderwerp bij het CvB heeft 

aangekaart en dat de hoge werkdruk inmiddels ieders aandacht heeft. Het panel kan zich dan ook 

vinden in de maatregelen die de hogeschool heeft genomen of gaat nemen om te hoge werkdruk tegen 

te gaan. Het panel meent bovendien dat het professionaliseringsbeleid zich terecht niet alleen richt op 

samenwerking maar ook op open innovatie: net als studenten zijn er voor docenten leerteams die zelf 

aangeven op welke beroepsinhouden ze zich verder willen professionaliseren. Bovendien doen 

docenten dankzij de samenwerking met het werkveld kennis op van vakinhoudelijke ontwikkelingen en 

werkt een substantieel aantal docenten ook als onderzoeker in een lectoraat. 

 

Toetsing 

Het toetsbeleid is in lijn met de onderwijsvisie, zo heeft het panel geconstateerd. Tijdens de 

gespreksrondes heeft het panel diverse opleidingen gevraagd hoe zij er een invulling aan geven. 

Sommige opleidingen laten studenten actief meedenken over de inrichting van een toets, andere 

opleidingen zetten in op integrale toetsing en/of portfoliotoetsing met assessments. De BKE-

professionalisering is hierbij ondersteunend. Het leerweg-onafhankelijk toetsen in de 

deeltijdopleidingen, zo bleek tijdens de horizontale trail, is nog niet doorontwikkeld. Het panel meent 

dat dit gezien de recente start van het experiment leeruitkomsten bij de HU ook nog niet verwacht kan 

worden. Met de oprichting van communities of practice op dit punt is een goede weg ingeslagen. Het 

panel aarzelt echter ten aanzien van het voornemen van sommige voltijdopleidingen om al een begin te 

maken met de flexibilisering, inclusief de daarbij behorende leerwegonafhankelijke toetsing. Het panel 

raadt de HU aan te reflecteren op de vraag of een snel verwachte zelfstandigheid en zelfregie van de 

voltijdse student, die uit het havo of het mbo komt, niet ten koste gaat van het studietempo of zelfs het 

behalen van het hbo-bachelordiploma. Sommige sterke studenten zullen snelle zelfstandigheid 

aankunnen, maar de meeste studenten waarschijnlijk niet.  

 

Het panel adviseert eerst de kwaliteit van het onderwijsconcept en de daarbij horende toetsing binnen 

de flexibele deeltijdopleidingen te optimaliseren en pas daarna na te denken over vervolgstappen in de 

voltijdse varianten van opleidingen. Daarnaast heeft de hogeschool nog weinig ervaring met de 

complexiteit van de onderwijsorganisatie en voortgangsregistratie bij gepersonaliseerd leren. Het is 

raadzaam om hiermee eerst en alleen ervaring op te doen in het experiment leeruitkomsten. De 

mogelijkheid om deeltijdexperimenten verder te ontwikkelen en te implementeren in het voltijds 

onderwijs, vereist volgens het panel grote zorgvuldigheid en doordenking van het leerconcept ‘leven 

lang leren’ voor voltijdstudenten. 

 

Voorzieningen 

Het panel heeft van studenten en docenten gehoord dat de kleine kwaliteit onder druk staat. Weliswaar 

wordt hieraan gewerkt, toch ervaren de betrokkenen het als belemmerend voor hun werk resp. studie. 

Zo blijkt de wens om efficiënt om te gaan met gebouwen ondanks het ingezette verbeterbeleid nog 

altijd haaks te staan op de vraag naar aaneengesloten roosters in hetzelfde gebouw. De Hogeschoolraad 

noemt in dit verband blended learning, als onderdeel van de onderwijsvisie, waardoor het 

huisvestingsconcept verder kan worden verbeterd. Andere acties die zijn ingezet maar nog niet hebben 

geleid tot optimale verbetering zijn bijvoorbeeld, aldus de studenten, de digitale leeromgeving (Hubl 

resp. Canvas) en de nieuwe app MyHU waarmee studenten de door hen benodigde studie-informatie 

geïntegreerd kunnen binnenhalen.  

 

Ook heeft het panel gehoord dat de ondersteuningsprocessen vanuit de HU-diensten nog niet goed zijn 

afgestemd op de vragen vanuit het vernieuwde onderwijs. Wat dit betreft is de instelling terecht bezig 

met een vernieuwingsslag. De verbetering is al duidelijk zichtbaar in de communicatie tussen instituten 

onderling en met het CvB. Dat is nog niet het geval in de begeleiding van studenten. Hoewel de 

studenten grote waardering hebben voor de bereikbaarheid van hun docenten en voor bijvoorbeeld de 
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onderlinge begeleiding binnen de leerteams, hebben sommigen moeite met het feit dat ze zelf de 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leerproces. Het panel heeft gehoord dat de studenten 

die de zelfregie niet aankunnen, in de begeleiding te weinig aandacht krijgen. Dit speelt volgens hen het 

meeste in het begin van de studie. Ook hebben studenten aandacht gevraagd voor de begeleiding bij 

hun studiekeuze, zowel voor als vlak na de poort (‘studie switch’). Het panel acht het raadzaam de 

communicatie met en begeleiding van studenten, zowel bij hun studiekeuze en tijdens de studie, 

blijvend op het netvlies te houden om daarmee het studie/studentsucces te vergroten.  

 

Voorzieningen met betrekking tot studenten die meer uitdaging in hun studie willen, zijn volgens het 

panel in orde. Vooral het honoursonderwijs met zijn gevarieerde aanbod doet volledig recht aan het 

concept gepersonaliseerd leren. De voorzieningen voor studenten met een functiebeperking, zo heeft 

de HU zelf aangegeven, zijn voor verbetering vatbaar. Het panel kan zich vinden in de analyse van de HU 

naar aanleiding van de beleidsscan op dit punt, en staat positief tegenover het verbeterproject 

Studeren+. 

 

Het panel is van oordeel dat de uitvoering in overeenstemming is met de onderwijsvisie: personeel, 

toetsing en voorzieningen bevorderen de toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs. Wel 

heeft het panel het spanningsveld tussen veranderingswensen enerzijds en veranderingsmogelijkheden 

anderzijds genoemd als belangrijk aandachtspunt voor de organisatie. Dit aandachtspunt werkt door in 

de onderwerpen werkdruk, leerwegonafhankelijk toetsen, communicatie en kleine kwaliteit. Daarnaast 

is het van belang expliciet aandacht te geven aan dat deel van de docenten- en studentenpopulatie voor 

wie het vernieuwde onderwijs niet vanzelfsprekend geschikt is. 

 

Ondanks de hierboven genoemde aandachtspunten is het panel ervan overtuigd dat de hogeschool ‘op 

het goede spoor zit’. In een grote Randstadhogeschool als de HU is een instellingsbrede 

onderwijsinnovatie uitermate complex en zo bezien verdienen de stappen die de HU maakt alle 

waardering van het panel. 

 

C. Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht 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.   

  

A. Bevindingen 

HU heeft bij de invoering van de nieuwe organisatiestructuur een nieuwe planning- & controlcyclus 

opgezet, waarbij de instituutsdirecteuren aan het CvB verantwoording afleggen over de 

onderwijskwaliteit binnen hun instituut. Meerjarenplannen, de halfjaarlijkse BMO-gesprekken met 

instituutsdirecteuren (voorbereid door de diensten) en integrale managementinformatie over 

bijvoorbeeld financiën, instroom, rendement en uitval spelen hierbij een belangrijke rol. Voor deze 

informatie maken de instituten resp. opleidingen bovendien gebruik van periodieke evaluatie- en 

meetinstrumenten. De schriftelijke instrumenten variëren van docent- en cursusevaluatie (Evalytics), de 

NSE, de Hbo-Monitor en het tweejaarlijkse werkbelevingsonderzoek onder de HU-medewerkers. Als 

mondelinge instrumenten zijn onder meer genoemd de zgn. pizzasessies, waarbij studenten na afloop 

van een periode het genoten onderwijs evalueren, en de evaluaties van de semesterteams (bijvoorbeeld 

bij Bedrijfskunde), waar coördinatoren en docenten het onderwijs uit de afgelopen periode evalueren 

en verbeteracties initiëren. Ook slagingspercentages van toetsen worden in de evaluatie meegenomen. 

De instelling wil hiermee kortcyclische kwaliteitsslagen mogelijk maken. Voorafgaand aan het nieuwe 

collegejaar (juli) houden sommige opleidingen voor hun belanghebbenden participatiebijeenkomsten 

om de jaarplannen te actualiseren. 
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In de planning- & controlcyclus heeft ook de reguliere inbreng van opleidingscommissies, 

werkveldcommissies, medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht een belangrijke plaats. De 

onderwijskwaliteit wordt eveneens gemonitord en geëvalueerd binnen samenwerkingsverbanden met 

het werkveld; dergelijke netwerk-communities zijn voor iedere opleiding anders ingericht. Op het niveau 

van individuele docenten zijn de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken instrumenten 

voor het monitoren en evalueren van hun bijdrage aan de onderwijskwaliteit. De evaluaties ten behoeve 

van de accreditatie en branche- of sectorgerelateerde erkenningen zijn evenzeer van belang; de 

instelling voert voor alle zgn. degree-opleidingen halverwege de accreditatieperiode midterm reviews 

uit door interne auditors, een extern deskundige en een gecertificeerde voorzitter. De uitkomst van de 

instellingstoets kwaliteitszorg dient mede als input voor het formuleren van een nieuw instellingsplan. 

 

De evaluatie en monitoring van de onderwijsinnovatie zijn ingebed in de reguliere planning- & 

controlcyclus. De instituutsdirecteuren leggen over de voortgang ieder half jaar verantwoording af aan 

het CvB. Daarnaast evalueert het CvB jaarlijks met de instituutsdirecteuren het hele 

onderwijsassortiment. Ook stelt het een projectportfolio voor innovatieprojecten vast waarvan de 

voortgang afzonderlijk wordt geëvalueerd en gemonitord. Het CvB brengt verder jaarlijks werkbezoeken 

aan de instituten, waar het spreekt met docenten en studenten over de onderwijskwaliteit, vaak zonder 

aanwezigheid van de instituutsdirecteur. 

 

In 2015-2016 heeft onder alle degree-opleidingen een midterm review plaatsgevonden over de 

voortgang van de implementatie van de onderwijsvisie (Midterm review 2017). Ook is bij een aantal 

opleidingen als casestudy onderzocht of de kwaliteitszorg leidt tot een betere kwaliteit van opleidingen. 

De onderzoeksuitkomsten zijn besproken op een studiedag, waar vertegenwoordigers van alle interne 

belanghebbenden vertegenwoordigd waren (inclusief de Raad van Toezicht). De voortgang van het 

flexibiliseringstraject binnen het deeltijdonderwijs wordt, inclusief de leerwegonafhankelijke toetsing en 

leerwegonafhankelijke beoordeling, afzonderlijk gemonitord. Voor de stand van zaken met betrekking 

tot de wijze waarop opleidingen het onderzoekend vermogen van studenten ontwikkelen, heeft het 

lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek zowel in 2015 als in 2018 een apart onderzoek 

verricht. In 2018 heeft de HU mede ter gelegenheid van de instellingstoets een meta-onderzoek verricht 

naar de voortgang van alle vernieuwingen als gevolg van de onderwijs-vernieuwingen (Rapportage 

belang en realisatie HU-onderwijsvisie). 

 

B. Overwegingen 

Het panel stelt vast dat er sprake is van een adequaat systeem van evaluatie en monitoring, passend bij 

de sturingsfilosofie van de instelling. Uit de documentatie van de drie instituten  die het panel heeft 

ingezien, blijkt dat de BMO-gesprekken goed worden voorbereid en dat er onder andere in de 

integrated reports veel management- en sturingsinformatie beschikbaar is, waarbij het voldoen aan 

doelstellingen is aangegeven met ‘stoplichtkleuren’. Het panel acht het een transparante wijze om 

risico’s te detecteren en die te rapporteren aan CvB. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de opleiding 

Verpleegkunde, waar snel maatregelen moesten worden getroffen om de enorme groei van 

studentenaantallen op te vangen. 

 

Het panel heeft ook binnen de instituten c.q. de opleidingen gezien dat de onderwijs-kwaliteit op 

verschillende manieren wordt gemonitord en geëvalueerd en dat er naar aanleiding van de feedback 

snel wordt geacteerd om de kwaliteit te verbeteren. De feedback is afkomstig van studenten, docenten 

en – bij co-creatie – vertegenwoordigers van het werkveld. Ook de inbreng van opleidings- en 

werkveldcommissies en de medezeggenschap is hier relevant. 

 

Wat de onderwijsvernieuwing betreft kan het panel zich vinden in het feit dat evaluatie en monitoring 

zijn opgenomen in de reguliere kwaliteitscyclus, waarbij de realisatie van de afzonderlijke onderdelen 

van de onderwijsvisie tevens instellingsbreed wordt geëvalueerd. Tijdens de horizontale trail over de 

flexibilisering van het deeltijdonderwijs heeft het panel van de betrokkenen vernomen dat er na 

feedback van studenten snel wordt gehandeld, met name op basis van de evaluatie van het 

leerwegonafhankelijk toetsen en beoordelen. 

 

Toch meent het panel dat hier nog verbetering mogelijk is. Het heeft een harde sturing op financiën en 

rendement waargenomen en een ‘zachte evaluatie’ van de realisatie van de onderwijsvisie. De HU heeft 
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als afgeleide van de onderwijsvisie wel streefdoelen geformuleerd met betrekking tot de 

onderwijsinnovatie, maar er wordt niet scherp op gemonitord, noch worden er gerichte afspraken 

gemaakt over de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. ‘Daar zijn we nog zoekend in’, zo heeft de 

directeur van het kenniscentrum Leren en Innoveren gemeld. De ontwerpdimensies bijvoorbeeld 

worden niet stelselmatig geëvalueerd. Ook is niet helder waaraan gemeten wordt wanneer de 

onderwijsinnovatie geslaagd is. Het advies is daarom een mix van kritische prestatie-indicatoren en soft 

controls vast te stellen, op basis waarvan de beoogde doelstellingen met betrekking tot de 

onderwijskwaliteit kunnen worden geëvalueerd en gemonitord. 

 

Het panel concludeert dat de HU op voldoende wijze feedback organiseert die de realisatie van het 

onderwijsbeleid ondersteunt. De instelling maakt daarbij gebruik van eigen en landelijke 

meetinstrumenten, conform de planning- & controlcyclus van de instelling c.q. de instituten. Ze betrekt 

hierbij al haar interne en externe belanghebbenden. De managementinformatie die hieruit voortkomt, 

is transparant en aantoonbaar geschikt om risico’s te signaleren ten behoeve van verbeterbeleid. Ook 

vindt het panel dat de reflectie op de uitkomsten, zoals weergegeven in de rapportages die het heeft 

bestudeerd, in alle lagen van de organisatie en de medezeggenschap inzicht geeft in de effectiviteit van 

de beleidsuitvoering. Wel acht het panel noodzakelijk dat de HU de onderwijsinnovatie met scherper 

geformuleerde criteria evalueert en monitort. 
 

C. Oordeel 

 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht 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.  

  

A. Bevindingen 

Na vaststelling van het instellingsplan Hogeschool Utrecht in 2020 (2014) is de HU in 2015 begonnen 

met een ingrijpende organisatieontwikkeling. Aanleidingen waren snelle omgevingsontwikkelingen, 

waar de HU adequater op wil inspelen en de behoefte om meer budget vrij te maken voor het directe 

onderwijs (docent-studentratio). Zowel de huisvestingsontwikkelingen als de reorganisatie van de 

ondersteunende diensten beogen uiteindelijk middelen vrij te spelen voor het onderwijs. Maar ook de 

tegenvallende resultaten in studierendement en tevredenheidsonderzoeken waren redenen om meer te 

investeren in (de kwaliteit van) het onderwijs. In de eerste plaats heeft de instelling de faculteitslaag 

geschrapt om, onder andere, haar wendbaarheid te vergroten. De ontschotting had eveneens als doel 

een nauwere samenwerking tussen de instituten c.q. opleidingen op te leveren. Ten tweede ging deze 

horizontalisering gepaard met een nieuw sturingsconcept, waarbij het leiderschap goed werd toegerust 

om verant-woordelijkheid te dragen. Ook zijn de medewerkers en docenten in de organisatie 

gestimuleerd om van elkaar te leren. Met elkaar is een nieuwe onderwijsvisie geformuleerd die, zo stelt 

het panel vast, momenteel in verschillende snelheden binnen de instituten wordt gerealiseerd. 

 

Tijdens verschillende gesprekrondes heeft het panel de adaptiviteit van de opleidingen aan de orde 

gesteld. Hieruit is gebleken dat de onderwijsvisie en de ontwerpdimensies de kaders aangeven, maar 

dat de docenten daarbinnen als proceseigenaren de veranderingen initiëren en vormgeven. Hun keuzes 

worden ingegeven door evaluatiegegevens en andere vormen van feedback, maar ook naar aanleiding 

van interne discussies over het absorptievermogen van studenten en docenten. Projecten die ze willen 

uitvoeren, worden voorgelegd aan de instellingsbrede Portfolio Board, die bij de toekenning van 

faciliteiten beoordeelt of een opleiding niet te snel wil. Participatiedagen en de medezeggenschap 

kunnen evenzeer een temporiserend effect hebben. Het panel stelt op basis van de gesprekken hierover 

eveneens vast dat de adaptiviteit per instituut/opleiding sterk verschilt. 

 

In de organisatieontwikkeling is de HU tevens begonnen de dienstverlening beter en efficiënter te 

maken. In het recente verleden waren docenten en studenten kritisch op de interne dienstverlening en 

misten ze de menselijke maat. Er heeft dan ook een kanteling plaatsgevonden: waren de diensten 
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aanvankelijk vooral vanuit systemen en techniek gedreven, nu gaat men meer uit van de gebruikers. Zo 

heeft de instelling als leidende principes gekozen voor selfservice en voor Click Call Consult. Het is een 

ontwikkelpad, zo heeft het panel vernomen, want de dienstverlening loopt naar eigen zeggen van 

betrokkenen en gebruikers nog niet optimaal. De HU wil nog een stap maken naar innovatieve 

serviceconcepten en zal hiervoor aparte gelden inzetten en evaluatietrajecten uitvoeren. 

 

B. Overwegingen 
Het panel heeft tijdens de locatiebezoeken een zeer actieve organisatie ontmoet, met gedreven en 

veranderingsgezinde docenten die met elkaar op zoek zijn naar mogelijkheden om de onderwijskwaliteit 

systematisch verder te verbeteren. Van verschillende gesprekspartners heeft het panel vernomen dat 

de kwaliteitscultuur steeds meer wordt gedragen en de afgelopen jaren is verbeterd. ‘We willen het huis 

op orde brengen’, zo heeft het panel meerdere malen vernomen. Het proceseigenaarschap heeft 

hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Het panel vindt het in dit verband positief dat de algemene 

tevredenheid van medewerkers in het laatste zeer recente werkbelevingsonderzoek significant beter is 

dan twee jaar geleden. Wel wijst het panel op de hoge ervaren werkdruk en de noodzaak om alert te 

blijven op het vernieuwingstempo. 

 

Met instemming stelt het panel vast dat de ontschotting ervoor heeft gezorgd dat instituten onderling 

en instituten met kenniscentra nauwer samenwerken. Bovendien richten de opleidingen zich sterker 

dan voorheen op evaluatie-uitslagen. Het panel bemerkte een teleurstelling over de laatste uitslag van 

de NSE, die ondanks alle onderwijsvernieuwingen geen verbetering liet zien in de studenttevredenheid. 

Maar het panel bemerkte evenzeer een grote alertheid en actiebereidheid. ‘We zijn nog niet uit het dal’, 

zo stelde een van de instituutsdirecteuren. Ook bij de diensten realiseert men op basis van de feedback 

van studenten en docenten dat het verbetertraject nog niet is voltooid. 

 

Tegelijkertijd heeft het panel per instituut grote verschillen geconstateerd: waar de ene opleiding een 

grote uitval in de propedeuse als normaal accepteert, zetten de docenten van een andere opleiding met 

elkaar in hoog tempo de schouders onder nieuwe verbeter-trajecten. Het panel adviseert enerzijds 

sterker te sturen op verbeteringen van de uitvalproblematiek en anderzijds in de organisatiestructuur 

voldoende waarborgen in te bouwen die het ontwikkelbeleid waar nodig kunnen afremmen. Dat dit 

laatste niet overal even noodzakelijk wordt ervaren, moge blijken uit het enthousiasme bij de docenten 

die betrokken zijn bij de flexibilisering van het deeltijdonderwijs. Daar ziet men goede resultaten van de 

ingezette koers. Deeltijdse studenten geven te kennen dat de flexibilisering een grote verbetering is en 

studentenaantallen zijn recent toegenomen. Bovendien heeft de onderwijsinnovatie ook het werkveld 

gestimuleerd om bij te dragen aan de nieuwe koers en aan de kwaliteitsverbetering. De betrokkenheid 

van het ‘Umfeld’ is dan ook groot. 

 

Het panel concludeert dat de HU zich doorlopend ontwikkelt en aansluiting zoekt op de veranderende 

verwachtingen van haar belanghebbenden. Het ontwikkelbeleid stimuleert alle betrokkenen om bij te 

dragen aan innovatie en kwaliteitsverbetering. De instelling neemt verder doelgerichte maatregelen om 

het beleid ten aanzien van de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit doet ze op basis van evaluaties, 

feedback en reflectie. Het panel adviseert daarbij te temporiseren in zowel het aantal maatregelen als 

de snelheid van doorvoeren ten gunste van de kwaliteit en effectiviteit. Eveneens adviseert het panel 

veel energie te steken in het verkleinen van de ongediplomeerde uitval en het toenemen van het 

studiesucces van de studenten. 

 

C. Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht voldoet aan standaard 4, Ontwikkeling. 
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5 Aanbevelingen 

Op grond van de bevindingen adviseert het panel aan de HU om onderstaande verbeteringen door te 

voeren: 

 Werk de visie op leren verder uit tot een pedagogisch-didactische visie die recht doet aan de 

hoofdonderwerpen van de onderwijsvisie. 

 Geef aandacht aan het spanningsveld tussen veranderingswensen enerzijds en 

veranderingsmogelijkheden anderzijds door focus aan te brengen en waar nodig te temporiseren. 

 Neem de tijd voor reflectie op de stappen die zijn gezet, om te bewaken dat de ingezette 

maatregelen goed, effectief en ‘zonder rafelrandjes’ zijn doorgevoerd. 

 Houd bij de onderwijsinnovatie expliciet rekening met docenten die moeite hebben met de 

ingezette koers dan wel kritische kanttekeningen plaatsen. 

 Reflecteer regelmatig of de gewenste invoering van flexibilisering in voltijdse varianten van 

opleidingen voldoende rekening houdt met studenten voor wie het nemen van zelfregie een groot 

risico is bij het succesvol afronden van hun hbo-bacheloropleiding. 

 Houd goede communicatie en informatievoorzieningen met studenten, voor en tijdens de studie, 

blijvend op het netvlies en zet daarmee sterk in op studie/studentsucces c.q. verbetering van de 

‘kleine kwaliteit’ (‘het huis op orde’).  

 Stel een mix samen van kritische prestatie-indicatoren en soft controls waarmee de beoogde 

doelstellingen met betrekking tot de onderwijskwaliteit c.q. de onderwijsinnovatie kunnen worden 

geëvalueerd en gemonitord. 
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6 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: Samenstelling van het panel 

Dhr. drs. W.J. (Pim) Breebaart (voorzitter) 

Pim Breebaart studeerde sociologie en filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij gaf langdurig les in het 

hoger onderwijs, had diverse directiefuncties in de Hogeschool Rotterdam en was voorzitter van de 

Colleges van Bestuur van ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en Stenden Hogeschool. Tot 2017 was 

hij lid van de Adviesraad van de NVAO. Actueel is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de 

Hotelschool The Hague en voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders van 

Hogescholen en hij heeft een aantal instellingsbeoordelingen verricht. In opdracht van de Minister van 

Onderwijs van Nederland was hij voorzitter van de commissie die de plannen van hogescholen en 

universiteiten beoordeelde om hun onderwijs voor volwassenen te flexibiliseren. Hij was de laatste 

jaren voorzitter van het bestuur van een basisschool en zeer actief betrokken bij het passend en speciaal 

onderwijs po, vo en mbo in de provincie Zuid-Holland. Hij schreef regelmatig voor diverse 

onderwijsbladen. Actueel recenseert hij boeken over hoger onderwijs in het blad THEMA. 

 

Mevr. prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink (panellid) 

Henriëtte Maassen van den Brink is hoogleraar onderwijs- en arbeidseconomie aan de Universiteit van 

Amsterdam. Haar deskundigheid en onderzoek liggen op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en 

economische ontwikkeling. Verder is zij sinds 2008 wetenschappelijk coördinator van het TIER (Top 

Institute of Evidence Based Education Research) en van 1 januari 2015 tot 1 januari 2019 voorzitter van 

de Onderwijsraad. Zij was lid van de Raden van Toezicht van het LUMC Leiden, Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam. Zij publiceert in (inter)nationale 

wetenschappelijke tijdschriften en schrijft opiniestukken in diverse dag- en weekbladen en was visiting 

fellow aan Stanford University Stanford, Columbia University New York en het European University 

Institute in Florence. 

 

Mevr. drs. G. (Geke) van Velzen (panellid) 

Geke van Velzen is vanaf 1 januari 2018 directeur-bestuurder van de Stichting Lezen & Schrijven, die zich 

inzet voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Ze studeerde Sociologie 

en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was onder meer Secretaris van het College van 

Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Ook werkte zij in New 

York, waar ze de samenwerking verkende op het terrein van onderwijs tussen de Verenigde Staten en 

Nederland in opdracht van Nuffic en in samenwerking met het Consulaat-Generaal in New York.  

 

Dhr. mr. J.M. (Marius) Buiting (panellid) 

Mr. Marius Buiting, arts, is directeur van de NVTZ. Daarvoor was hij ruim 25 jaar op het terrein van 

kwaliteit in de zorg onder meer bij het Ministerie van Volksgezondheid, het kwaliteitsinstituut voor de 

gezondheidszorg CBO en als president van de European Society for Quality in Healthcare. Daarnaast is 

hij onder meer Chairman of the board van het European Health Futures Forum, lid van het Nationaal 

bestuur van de Zonnebloem en van de raad van toezicht van Lean in de Zorg. Tevens werkte hij mee aan 

de bestseller ‘Verdraaide Organisaties, terug naar de bedoeling’ van Wouter Hart. 

 

Dhr. (Bart) Hekkema, BEd (student-lid) 

Bart Hekkema (student-lid), student wo-bachelor Europese talen en culturen met focus op Duitse taal 

en cultuur, politiek en maatschappij, Midden- en Oost-Europese studies, Zweedse taal en cultuur. Hij is 

afgestudeerd aan de Tweedegraadslerarenopleiding Geschiedenis, afstudeerrichting: vakverdieping en 

leerlinggestuurde didactiek. Actief geweest als docent geschiedenis en Duits in het voorgezet onderwijs. 

  

Het panel werd bijgestaan door dhr. drs. Henri Ponds, beleidsmedewerker NVAO en procescoördinator, 

en mevr. dr. Rietje van Vliet, zelfstandig onderwijsadviseur, secretaris. 

 

Alle panelleden en de secretaris hebben een onafhankelijkheids- en geheimhoudings-verklaring ingevuld 

en ondertekend.  
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Bijlage 2: Programma’s van de locatiebezoeken 

Het panel heeft in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg een bezoek gebracht aan de HU op 30 

t/m 31 oktober 2018 en 10 t/m 12 december 2018. Een aantal gespreksrondes betrof (deels) de 

Kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019-2024, waarover in een afzonderlijk rapport verslag wordt 

gedaan. 
 
Programma dinsdag 30 oktober 2018 

Heidelberglaan 7, 3584 CS Utrecht 
 

08.15-09.00 uur Meet & Greet panel en aantal gesprekspartners 

 

09.00-09.30 uur Bestuurlijke kennismaking College van Bestuur 

 – Voorzitter CvB 

 – Lid CvB 

 – Lid CvB 

 

09.30-10.00 uur Intern overleg (besloten) 

 

10.00-11.00 uur Gespreksronde 1 – Visie en beleid (standaard 1) 

 – Extern lid Stuurgroep Onderwijsinnovatie 

 – Voormalig programmadirecteur HU Onderwijsinnovatie  

 – Directeur Utrechtzorg 

 – Directeur Instituut Verpleegkundige Studies 

 – Hogeschooldocent Instituut Verpleegkundige Studies 

 – Directeur Instituut Engineering & Design 

 – Hogeschoolhoofddocent Instituut Engineering & Design  

 – Directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven 

 

11.00-11.15 uur Intern overleg (besloten) 

 

11.15-12.15 uur Gespreksronde 2 – Uitvoering (standaard 2) 

 – Directeur-bestuurder Versa Welzijn 

 – Directeur Instituut Social Work 

 – Hogeschooldocent Instituut Social Work 

 – Student Social Work en voorzitter vakgroepadviescommissie 

 – Directeur Instituut voor Media 

 – Opleidingsmanager Communicatie en Multimedia Design  

 – Hogeschooldocent Instituut voor Media 

 – Voorzitter College van Examencommissies HU, hogeschooldocent Instituut 

voor Bewegingsstudies 

 

12.15-13.00 uur Lunch en intern overleg (besloten) 

 

13.00-13.45 uur Rondleiding onderwijsleeromgeving Heidelberglaan 7 

 – Opleidingsmanager Verpleegkunde 

 – Opleidingsmanager Life Sciences 

 

13.45-14.00 uur Intern overleg (besloten) 

 

14.00-15.00 uur Presentaties voor gesplitst panel – Uitvoering (standaard 2) 

 

 Project flexibilisering deeltijdopleidingen 

 – Projectleider Flexibele deeltijdopleidingen 
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 – Opleidingsmanager deeltijdopleidingen economisch domein  

 – Student Verpleegkunde deeltijd 

 – Student Finance & Control deeltijd 

 – Opleidingsmanager Verpleegkunde 

 – Hogeschooldocent Instituut voor Verpleegkundige Studies 

 

 Selficient en duurzaam bouwen 

 – Hogeschooldocent Centre of Expertise Smart Sustainable Cities 

– Student Elektrotechniek en lid van team Selficient Denver  

 – Student Built Environment en lid van team Selficient Hongarije  

 – Docent Instituut voor Gebouwde Omgeving 

 – Docent Institute for Business Administration 

 – Student Built Environment 

 

 Digitalisering onderwijs/ Blended leren 

 – Projectleider digitale leeromgeving en implementatie Canvas  

 – Hogeschooldocent Institute for ICT 

 – Projectleider didactiek Instituut Archimedes 

 – Projectleider onderwijsinnovatie 

 

 Honoursonderwijs 

 – Projectleider Honoursonderwijs HU 

 – Hogeschooldocent Instituut Arbeid en Organisatie 

 – Hogeschooldocent Instituut Archimedes, alumnus en oud- honoursstudent 

 – Twee honourstudenten 

 

15.00-15.15 uur Intern overleg (besloten) 

 

15.15-15.45 uur Gespreksronde 3 – Medezeggenschap 

 – Hogeschooldocent Instituut Archimedes, voorzitter Hogeschoolraad  

 – Student HBO-ICT, vicevoorzitter Hogeschoolraad 

 – Informatiespecialist HU Diensten, voorzitter Dienstenraad 

 – Student Technische Bedrijfskunde, voorzitter Instituutsraad 

 

15.45-16.00 uur Intern overleg (besloten) 

  

16.00-17.15 uur Gespreksronde 4 – Raad van Toezicht (deels over Kwaliteitsafspraken) 

 – Voorzitter RvT 

 – Lid auditcommissie RvT 

 – Lid commissie Onderzoek en Onderwijs RvT 

  

 – Lid commissie Onderzoek en Onderwijs RvT  

 

17.15-17.30 uur Intern beraad (besloten) 

 

17.30-17.45 uur Terugkoppeling  

 – HU-projectleider ITK 

 

Programma dinsdag 31 oktober 2018  

Padualaan 99, 3584 CH Utrecht 
 

08.15-09.00 uur Ontvangst 

 Intern beraad (besloten) 
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09.00-10.15 uur Gespreksronde 5 – Resultaten en evaluatie (standaard 3) 

 – Directeur-eigenaar Bureau Sportzorg 

 – Directeur Instituut voor Bewegingsstudies 

 – Hogeschooldocent Instituut voor Bewegingsstudies 

 – Directeur Instituut Gebouwde Omgeving 

 – Hogeschooldocent Instituut Gebouwde Omgeving 

 – Directeur Instituut voor Gebarentaal en Dovenstudies 

 – Lector kenniscentrum Sociale Innovatie 

 – Student Social Work en onderzoeker bij kenniscentrum Sociale Innovatie 

 

10.15-10.30 uur Intern beraad (besloten) 

 

10.30-11.45 uur Gespreksronde 6 – Ontwikkeling (standaard 4) 

 – Directeur Economic Board Utrecht 

 – Directeur Instituut Archimedes 

 – Hogeschooldocent Instituut Archimedes 

 – Directeur Instituut voor Recht en proceseigenaar Assortiment  

 – Hogeschooldocent Instituut voor Recht 

 – Directeur kenniscentrum Leren en Innoveren 

 – Directeur Institute for ICT 

 – Directeur Dienst ICT en lid Stuurgroep Onderwijsinnovatie 

 

11.45-12.30 uur Lunch 

 Intern beraad (besloten) 

 

12.30-13.15 uur Rondleiding onderwijsleeromgeving Padualaan 99 

 – Instituutssecretaris Institute for Engineering & Design 

 

13.15-14.00 uur Gespreksronde 7 – Studenten 

 – Student CMV en voorzitter opleidingscommissie 

 – Student Built Environment 

 – Alumnus CMV en student master Community Development  

 – Student versnelde bachelor Fysiotherapie, lid instituutsraad  

 – Student Journalistiek, voorzitter opleidingscommissie 

 – Student Farmakunde, voorzitter opleidingscommissie 

 – Student HBO-ICT, lid instituutsraad ICT en bestuurslid MUST  

 – Student Life Sciences, bestuurslid OSHU (koepeloverleg) 

 – Alumnus Werktuigbouwkunde 

 

14.00-14.15 uur Intern beraad (besloten) 

  

  

   

14.15-15.00 uur Gespreksronde 8 – College van Bestuur 

 – Voorzitter CvB 

 – Lid CvB 

 – Lid CvB 

 

15.00-16.00 uur Intern beraad (besloten) 

 

16.00-16.30 uur Terugkoppeling 

 – Voorzitter CvB 

 – HU-projectleider ITK 

 – Lid projectgroep ITK 
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Programma maandag 10 december 2018  

Heidelberglaan 15, 3584 CS Utrecht 
 

09.00-09.15 uur Ontvangst 

 

09.15-11.00 uur Intern beraad (besloten) 

 

 Verticale trail Bedrijfskunde 

 

11.00-11.45 uur Gespreksronde 9 – Studenten Bedrijfskunde 

 – Tweedejaars student deeltijd 

 – Tweedejaars student voltijd Amersfoort 

 – Tweedejaars student voltijd 

 – Tweedejaars student voltijd, voorzitter opleidingscommissie 

 – Eerste-jaars student voltijd 

 – Vijfdejaars student voltijd Business Management 

 – Vierdejaars student Bedrijfskunde MER, lid opleidingscommissie 

 – Vierdejaars student deeltijd 

 

11.45-12.00 uur Intern beraad (besloten) 

 

12.00-12.45 uur Gespreksronde 10 – Docenten Bedrijfskunde 

 – Marketing Manager Cloudsuite & praktijkbegeleider 

 – Hogeschooldocent voltijd en deeltijd & voorzitter instituutsraad  

 – Hogeschooldocent & teamleider propedeuse 

 – Hogeschooldocent voltijd, lid projectteam onderwijsinnovatie & 

praktijkcoördinator 

 – Hogeschooldocent deeltijd  

 – Hogeschooldocent voltijd, semestercoördinator propedeuse & lid 

curriculumregiegroep 

 – Hogeschooldocent voltijd Amersfoort, studieloopbaanbegeleider & 

praktijkcoördinator 

 – Hogeschooldocent voltijd & projectleider onderwijsinnovatie 

 

12.45-13.45 uur Lunch 

 Intern beraad (besloten) 

 

 Verticale trail Verpleegkunde 

 

13.45-14.30 uur Gespreksronde 11 – Studenten Verpleegkunde 

 – Derdejaars student duaal 

 – Vierdejaars student voltijd & lid opleidingscommissie 

 – Alumnus, oud-lid instituutsraad & opleidingscommissie 

 – Tweedejaars student mbo-hbo 

 – Vierdejaars student voltijd 

 – Eerstejaars student voltijd & groepsvertegenwoordiger 

 

14.30-14.45 uur Intern beraad (besloten) 

 

14.45-15.30 uur Gespreksronde 12 – Docenten Verpleegkunde 

 – Hogeschooldocent, lid implementatiegroep, curriculumcommissie & 

onderwijsdialoog 

 – Hogeschooldocent & lid examencommissie 
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 – RIVAS Zorggroep 

 – Hogeschooldocente, zelfplanning, implementatie, communicatie, 

samenwerking HU diensten & werktafel 

 – Post-doc onderzoeker & hogeschooldocent & minor verpleegkundig 

leiderschap 

 – Hogeschooldocent, projectlid landelijke groep onderwijs uitwisseling & SLB 

 – Hogeschooldocent & onderzoeker 

 – Hogeschooldocent, onderwijsinnovatie & project BN2020 

 – Handje Helpen, organisatie voor informele zorg 

 

15.30-16.30 uur Intern beraad (besloten) 

 

16.30-16.45 uur Terugkoppeling 

 – HU projectleider ITK 

 

Programma dinsdag 11 december 2018  

Padualaan 97, 3584 CH Utrecht 

 

09.00-09.15 uur Ontvangst 

 

09.15-11.45 uur Intern beraad (besloten) 

 

 Verticale trail Pabo 

 

11.45-12.30 uur Gespreksronde 13 – Studenten Pabo 

 – Derdejaars student voltijd Amersfoort & lid instituutsraad 

 – Derdejaars student voltijd Amersfoort & vertegenwoordiger van Mannen 

op de Pabo (MOP) 

 – Derdejaars student voltijd Utrecht, voorzitter opleidingscommissie & 

vicevoorzitter Instituutsraad 

 – Derdejaars student Academische lerarenopleiding primair onderwijs 

 – Eerstejaars student flexibele deeltijd 

 – Alumna (2017), werkzaam als leerkracht in het primair onderwijs 

 – Vierdejaars student voltijd Utrecht 

 – Tweedejaars student voltijd Utrecht & vicevoorzitter opleidingscommissie 

 

12.30-12.45 uur Intern beraad (besloten) 

 

12.45-13.30 uur Gespreksronde 14 – Docenten Pabo 

 – Hogeschoolhoofddocent, voorzitter curriculumcommissie & projectleider 

flexibele deeltijdopleiding 

 – Hogeschooldocent, teamleider voltijd en reguliere deeltijd jaar 1 en 2 

 – Stichting Robijn - stichting met 11 basisscholen, bovenschoolsopleider 

 – Hogeschooldocent muziek, secretaris curriculumcommissie & ontwikkelaar 

flexibele deeltijdopleiding 

 – Werkplekcoördinator, ontwikkelaar flexibele deeltijdopleiding 

 – Hogeschooldocent, voorzitter instituutsraad & lid opleidingscommissie 

 – Trinamiek - stichting met 24 basisscholen, bovenschools schoolopleider 

 

13.30-16.00 uur Lunch 

 Intern beraad (besloten) 

 

 Horizontale trail Leven lang leren / Flexibele deeltijd 
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16.00-16.45 uur Gespreksronde 15 – Docenten 

 – Hogeschooldocent Finance & Control deeltijd flex 

 – Hogeschooldocent Fysiotherapie deeltijd flex 

 – Hogeschooldocent Finance & Control deeltijd flex 

 – Hogeschooldocent Human Resource Management deeltijd flex 

 – Hogeschooldocent Social Work deeltijd flex 

 – Hogeschooldocent Technische Bedrijfskunde deeltijd flex 

 – Hogeschooldocent Technische Bedrijfskunde deeltijd flex 

 – Hogeschooldocent Social Work deeltijd flex 

 – Hogeschooldocent Human Resource Management deeltijd flex 

 

16.45-17.00 uur Intern beraad (besloten) 

 

17.00-17.45 uur Gespreksronde 16 – Studenten 

 – Student Finance & Control deeltijd (instroommoment februari 2018) 

 – Student Human Resource Management deeltijd flex (instroommoment 

september 2017) 

 – Student Social Work deeltijd flex (instroommoment september 2017) 

 – Student Fysiotherapie deeltijd flex (instroommoment september 2018) 

 – Student Finance & Control deeltijd (instroommoment september 2017) 

 – Student Technische Bedrijfskunde deeltijd flex & lid opleidingscommissie 

(instroommoment september 2018) 

 – Student Social Work deeltijd flex (instroommoment september 2017) 

 – Student Technische Bedrijfskunde deeltijd flex (instroommoment 

september 2018) 

 

17.45-18.15 uur Intern beraad (besloten) 

 

18.15-19.00 uur Gespreksronde 17 – Werkveldrelaties  

 – Criminoloog & onderzoeker Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool 

Utrecht 

 – CTO bij AFAS Software 

 – HR Interim Manager, Trainer & Coach bij Radix Advies & Interim 

 – Corporate Director Finance & Control, Royal Haskoning DHV 

 – PhD-student bij Wageningen Universiteit en geriatriefysiotherapeut bij 

Amaris Zorggroep 

 – Lead innovation manager bij Vodafone 

 – Young Talent Development Manager Rabobank COO-IT 
 

19.00-19.30 uur Intern beraad (besloten) 

 

19.30-19.45 uur Terugkoppeling 

 – HU-projectleider HU 

 

Woensdag 12 december 2018 

Padualaan 99, 3584 CH Utrecht 
 

 Kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019-2024 

 

09.00-09.30 uur Presentatie College van Bestuur  

09.30-10.15 uur Gesprek studenten en docenten medezeggenschap 

10.15-10.30 uur Intern beraad (besloten) 

10.30-11.15 uur Gesprek instituutsdirecteuren en dienst HR 

11.15-11.30 uur Intern beraad (besloten) 



 

 

 

30 Instellingstoets Kwaliteitszorg Hogeschool Utrecht  26 februari 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

 

11.30-12.15 uur Gesprek College van Bestuur 

 

 ITK en Kwaliteitsafspraken 

 

12.15-16.00 uur Lunch 

 Intern afrondend beraad (besloten) 

 

16.00-16.30 uur Terugkoppeling panel ITK en Kwaliteitsafspraken 

 –  Betrokkenen bij de ITK en de Kwaliteitsafspraken HU  
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Bijlage 3: Overzicht van de bestuurde documenten 

A  Documenten op instellingsniveau Algemeen 

 Zelfevaluatie voor de NVAO Instellingstoets Kwaliteitszorg Onderwijs Hogeschool Utrecht 

(augustus 2018) 

 Bestuursjaarverslag Hogeschool Utrecht 2017 (juni 2018) 

 Hogeschool Utrecht in 2020 (maart 2014) 

 Visie op onderwijs HU, ‘Onze wereld van morgen’ (2015) 

 Kwaliteitsbeleid onderwijs Hogeschool Utrecht (november 2015) 

 Hogeschool Utrecht, partner voor de stad van morgen (november 2015) 

 Bestuurs- en beheersreglement HU (september 2016) 

 Reglement medezeggenschap Hogeschool Utrecht (september 2017) 

 Organogram Hogeschool Utrecht (zonder datum) 

 Samenwerkingshandvest Hogeschool Utrecht (oktober 2017) 

 HU Toetskader (mei 2017) 

 

Evaluaties 

 Accreditatieportret Hogeschool Utrecht, status opleidingen (NVAO, 28 juni 2018) 

 Accreditatieportret Hogeschool Utrecht (NVAO, 19 september 2018) 

 Factsheet HU Nationale Studenten Enquête 2018 

 Rapportage belang en realisatie HU Onderwijsvisie & 4 jaar onderwijsinnovatie in beeld gebracht 

(juli 2018) 

 Ontwikkeling praktijkgericht onderzoek Hogeschool Utrecht 2002-2018 (juni 2018) 

 Midterm review instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs (februari 2017) 

 NSE HU, ongewogen oordelen opleidingen en diensten (8 oktober 2018) 

 Werkbelevingsonderzoek HU 2015 t/m 2017 (oktober 2018) 

 Managementinformatie Instituut for International Business Studies (incl. integrated reports 2018) 
 

Hogeschoolraad 

 Besluitenlijst Hogeschoolraad 6 juni 2018 

 Besluitenlijst Hogeschoolraad 11 juli 2018 

 Besluitenlijst Overlegvergadering Hogeschoolraad-CvB 4 juli 2018 
 

Raad van Toezicht 

 Verslag commissie Onderwijs & Onderzoek RvT (15 mei 2017) 

 Verslag commissie Onderwijs & Onderzoek RvT (5 maart 2018) 

 Verslag commissie Onderwijs & Onderzoek RvT (14 mei 2018) 

 Conceptverslag commissie Onderwijs & Onderzoek RvT (1 oktober 2018) 
 

B Documenten verticale audit trails Bedrijfskunde, Verpleegkunde en Pabo 

 Managementplan 2019-2021 Institute for Business Administration (juli 2018) 

 Rapportage oktober 2018 Institute for Business Administration (november 2018) 

 Agenda BMO – IBA 

 Verslaglegging BMO-gesprek IBA (26 september 2018) 
 

 Managementplan 2019-2021 Instituut voor Verpleegkundige Studies (september 2018) 

 Rapportage augustus 2018 Instituut voor Verpleegkundige Studies (september 2018) 

 Agenda BMO-gesprekken IVS 

 Verslag BMO-gesprek Instituut voor Verpleegkundige Studies (4 oktober 2018) 
 

 Managementplan 2019-2021 Instituut Theo Thijssen (november 2018) 

 Rapportage oktober 2018 Instituut Theo Thijssen (november 2018) 

 Agenda BMO – ITT 

 Verslag BMO-gesprek Instituut Theo Thijssen (3 oktober 2018) 

 Samenwerkingsovereenkomst opleidingsschool Utrecht-Amersfoort 2016-2019 (juni 2016) 
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C Documenten horizontale audit trail Leven lang leren / Flexibele deeltijd 

 

 Kader pilot Flexibilisering: het flexibele onderwijsconcept van HU (zonder datum) 

 Informatiedossier Flexibel Hoger Onderwijs Volwassenen, Pilot Flexibele deeltijd Verpleegkunde 

Hogeschool Utrecht (oktober 2016) 

 Best practise: Pilot Flexibilisering deeltijd/werken met leeruitkomsten (oktober 2018) 
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

ad associate degree 

ba bachelor 

BKE Basiskwalificatie examinering 

BMO Bilateraal managementoverleg 

HSR Hogeschoolraad 

HU Hogeschool Utrecht 

CvB College van Bestuur 

HR dienst Human Resources 

HRM Human Resources Management 

IBMS International Business and Management Studies 

IIBS Institute for International Business Studies 

IED Institute for Engineering & Design 

IM&ICT  dienst Informatiemanagement & ICT 

IR Instituutsraad 

ITK Instellingstoets Kwaliteitszorg 

ma master 

MUST Medezeggenschap Utrechtse Studenten 

NSE Nationale StudentenEnquête 

NVAO Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie 

OC Opleidingscommissie 

OER Onderwijs- en Examenregeling 

OBP Onderwijsondersteunend en Beheerspersoneel 

OP Onderwijzend Personeel 

OSHU Overleg Studievereniging Hogeschool Utrecht 

P&C Planning & Control 

RvT Raad van Toezicht 

SKE Seniorkwalificatie examinering 

SLB Studieloopbaanbegeleiding 

WBO Werkbelevingsonderzoek 
 



 

 

 

 
 

 

  

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

oog op de beoordeling van de Hogeschool Utrecht. 

 

Aanvraagnummer: 006209 
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