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1 Samenvattend advies 

De NVAO kwam voor de instellingstoets van de Christelijke Hogeschool Ede in 2019 tot het 
oordeel 'positief onder voorwaarden’ en formuleerde daarbij twee voorwaarden:  
1. Het expliciet kennen en herkennen door alle betrokkenen in de instelling van de strategische 
doelstellingen in relatie tot het 'één CHE-principe' door de hele instelling heen.  
2. Het monitoren of de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot de onderwijskwaliteit 
daadwerkelijk worden gerealiseerd door:  

o Het volledig en concreter maken van de managementrapportagecyclus en het verbeteren 
van de kwaliteit van de managements- en beleidsdocumenten, waardoor deze als deugdelijke 
beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden;  
o De formele borgings- monitoringsstructuur versterken door het aanscherpen van het 
'bestuurlijk oordeel' als sturingsinstrument en een navolgbare controle op de totstandkoming 
van verbeteringen.  

 
Ten aanzien van de eerste voorwaarde heeft het panel vastgesteld dat de CHE een methodische 
en systematische benadering heeft ingevoerd bij het opstellen en uitvoeren van strategisch 
beleid, die zorgt voor brede betrokkenheid en het (her)kennen ervan in relatie tot het één CHE-
principe. Medewerkers, studenten en werkveldpartners worden ook expliciet benaderd om mee 
te werken aan de koersbepaling van de hogeschool. De strategische doelen uit het instellingsplan 
worden door alle betrokkenen met wie het panel sprak op eenduidige wijze benoemd en 
herkend.  
 
Met betrekking tot voorwaarde 2 heeft het panel uitgebreid gesproken met verschillende 
betrokkenen over de complexiteit van de huidige organisatiestructuur en in hoeverre deze 
duidelijk, herkenbaar en functioneel is in relatie tot de formele borgings-en monitoringsstructuur. 
Daarbij is het panel in positieve zin opgevallen dat het College van Bestuur inzet op een meer 
zakelijke werkwijze, waarbij alle medewerkers duidelijke taken en rollen hebben en ook expliciet 
aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. Medewerkers beaamden dat de 
aangescherpte werkwijze leidt tot een duidelijkere rolverdeling en een planmatiger aanpak van 
het werk. Het panel concludeert daarom dat alle betrokkenen de huidige complexe structuur als 
werkbaar zien en dat deze bijdraagt aan het vervolmaken van de gewenste zakelijke aanpak.  
 
Het panel is positief over de aangescherpte werkwijze in de rapportagecyclus en de manier 
waarop de PDCA-cyclus op verschillende niveaus in de organisatie wordt rondgemaakt. De 
instelling stuurt nu via de inzet van kaderbrieven en jaarplannen duidelijk op de strategische 
doelen uit het instellingsplan. Ook stelt het panel vast dat via gremia als de curriculumteams en 
opleidingscommissies adequaat wordt gereageerd op (de bestuurlijke oordelen in) de 
managementrapportages. Daarnaast is de rol van de bestuurssecretaris duidelijk versterkt; deze 
vervult nu een cruciale spilfunctie in de rapportagecyclus, in de opvolging van besluiten, en 
daarmee in het rondmaken van de PDCA-cyclus. De CHE hanteert nu ook een richtlijn om de 
kwaliteit van beleidsdocumenten te bewaken ten aanzien van status, vormgeving en inhoud. 
Daarmee is de kwaliteit van management- en beleidsdocumenten gegarandeerd en kunnen zij als 
deugdelijke beleidsinstrumenten ingezet worden.  
 
Samenvattend is er meer verbinding ontstaat tussen de verschillende geledingen in de 
organisatie en wordt actief uitvoering gegeven aan het 'één CHE-principe’. Het panel stelt vast 
dat de CHE de realisatie van de beoogde beleidsdoelstellingen adequaat en systematisch 
monitort. Het panel stelt vast de CHE voldoet aan de voorwaarden die de NVAO in haar besluit 
van 19 mei 2019 heeft gesteld ten aanzien van de Instellingtoets Kwaliteitszorg. Daarmee 
voldoet de Christelijke Hogeschool Ede aan standaard 3 van de Instellingstoets Kwaliteitszorg en 
adviseert het panel de NVAO toekenning van een onvoorwaardelijke Erkenning ITK aan de 
instelling.  
 
Het panel, 
 
Den Haag, 14 mei 2021 
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Drs. Wim Boomkamp Drs. Linda te Marvelde 
 
(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 de Erkenning ITK geeft de instelling het recht opleidingen voor accreditatie te 
laten beoordelen op basis van de beperkte opleidingsbeoordeling. Bij het ontbreken van een 
Erkenning ITK doorloopt de opleiding een uitgebreide opleidingsbeoordeling.  
 
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. 
 
De NVAO kan voorwaarden stellen bij het behalen van de Erkenning ITK. De instelling heeft een 
termijn van maximaal twee jaar om aan die voorwaarden te voldoen. Het voldoen aan de 
voorwaarden wordt beoordeeld door (in principe) het panel dat de oorspronkelijke ITK heeft 
afgenomen.  
 

2.2 Samenstelling van het panel 

Het panel is als volgt samengesteld: 
• Drs. Wim Boomkamp, voorzitter 
• Els Verhoef MCM, lid  
• Drs. Frank Vriens, lid 
• Mia Sas (lic), lid 
• Sander van Egmond, student-lid 
• Drs. Linda te Marvelde, secretaris 
• Drs. Irma Franssen, procescoördinator NVAO 
 

2.3 Inrichting van de instellingstoets 

2.3.1 Voorbereiding en bezoek 
Het panel heeft zijn werkzaamheden uitgevoerd het voorjaar 2021. Deze hadden tot doel te 
komen tot een beoordeling van de voorwaarden die, het kader van de Instellingstoets 
kwaliteitszorg, zijn geformuleerd in het Besluit verlening erkenning ITK onder voorwaarden (d.d. 
20 mei 2019) . De NVAO formuleerde twee voorwaarden. 
Voorwaarde 1  
• Het expliciet kennen en herkennen door alle betrokkenen in de instelling van de strategische 
doelstellingen in relatie tot het 'één CHE-principe' door de hele instelling heen.  



 

 
 

7 Instellingstoets Kwaliteitszorg Christelijke Hogeschool Ede  14 mei 2021 
NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

 

 
Voorwaarde 2  
• Het monitoren of de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot de onderwijskwaliteit 
daadwerkelijk worden gerealiseerd door:  

o Het volledig en concreter maken van de managementrapportagecyclus en het verbeteren 
van de kwaliteit van de managements- en beleidsdocumenten, waardoor deze als 
deugdelijke beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden;  
o De formele borgings- monitoringsstructuur versterken door het aanscherpen van het 
'bestuurlijk oordeel' als sturingsinstrument en een navolgbare controle op de 
totstandkoming van verbeteringen.  

 
Het panel heeft ten behoeve van de beoordeling van de voorwaarden het Zelfevaluatierapport 
Instellingstoets kwaliteitszorg CHE ‘Oog voor Kwaliteit’ met bijlagen ontvangen. Een overzicht 
van de bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage 3. Vervolgens hebben de panelleden 
onafhankelijk van elkaar hun eerste indrukken schriftelijk ingediend. Ze zijn besproken tijdens 
het vooroverleg op woensdag 19 april 2021. De panelleden hebben per voorwaarde de 
discussiepunten en vragen geïnventariseerd die zij tijdens het online bezoek aan de orde gesteld 
wilden zien.  
 
Op 20 april 2021 heeft het online locatiebezoek plaatsgevonden. Het programma van het online 
locatiebezoek is opgenomen in bijlage 1.  
 
2.3.2 Totstandkoming van het rapport 
De secretaris heeft op basis van de bestudeerde documenten, de gevoerde gesprekken en de 
voorlopige conclusies tijdens het afsluitend beraad een eerste conceptversie van het rapport 
opgesteld. 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 17 mei 2021 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 CHE heeft hiervan op 21 mei 2021 gebruik gemaakt. De 
voorgestelde wijzigingen zijn teruggekoppeld aan de panelleden. Op 21 mei 2021 heeft de 
commissievoorzitter tot slot de definitieve versie vastgesteld, waarna het adviesrapport is 
aangeboden aan het bestuur van de NVAO.  

2.4 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de CHE. Vervolgens geeft de commissie in 
hoofdstuk 4 haar oordeel over het voldoen aan de voorwaarden.  
 
Het rapport bevat verder drie bijlagen met: (1) bezoekprogramma, (2) een overzicht van de 
bestudeerde documenten en (3) een lijst met afkortingen. 
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3 Profiel van de instelling 

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) werkt vanuit waarden als relatie, inhoud en 
verantwoordelijkheid, gevoed vanuit haar christelijke bron, de Bijbel. In haar missie beschrijft de 
instelling dat zij de samenleving wil dienen door – samen met het werkveld – professionals op te 
leiden die weten wie ze zijn en wat ze kunnen bijdragen aan de beroepspraktijk en de 
samenleving. De instelling wil daarnaast bekend staan vanwege betrokkenheid bij de ander. Aan 
de CHE studeren ruim 5.000 studenten en er werken 560 medewerkers.  
 
De CHE heeft negen groepen van opleidingen. Iedere opleiding heeft één directeur die 
verantwoordelijk is voor de opleiding; een directeur is vaak verantwoordelijk voor meerdere 
opleidingen en/of opleidingsvarianten. De hogeschool onderscheidt zes beleidsterreinen: 
Identiteit, Onderwijs, Onderzoek, Werkveld, Mensen en Middelen. Hierbinnen ontwikkelen de 
portefeuillehouders hogeschoolbrede beleidskaders. Iedere directeur is verantwoordelijk voor de 
implementatie en realisatie van dit beleid binnen de eigen opleiding(en), en doet dit in nauw 
overleg met onder andere een curriculumteam.  
 
Sinds 2016 is de CHE gekanteld van een hiërarchische naar een netwerkorganisatie, met ruimte 
voor meer horizontaal werken, zelforganiserende teams en professional leadership. De 
besturingsfilosofie van de CHE draait om het werken vanuit een sterke inhoudelijke interactie 
tussen het tactisch leiderschap van de verschillende opleidingen en het strategisch leiderschap 
van de hogeschool. 
 
Het werken in teams is een bewuste keuze; eigenaarschap is zoveel mogelijk belegd bij 
uitvoerende professionals. Verder vervullen de zogenoemde regienetwerken, zoals het 
Regienetwerk Onderwijs (RNO) en het Regienetwerk Examencommissies, een essentiële rol in de 
organisatie. Deze netwerken bestaan uit medewerkers van verschillende curriculumteams of 
ondersteunende teams die inhoudelijk betrokken zijn op (een onderdeel van) een van de zes 
beleidsterreinen. Zij geven input aan de directie ten behoeve van de vorming en/of aanpassing 
van hogeschoolbrede beleidskaders en delen relevante ontwikkelingen met elkaar.  
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4 Beoordeling per voorwaarde 

4.1 Voorwaarde 1 

Het expliciet kennen en herkennen door alle betrokkenen in de instelling van de strategische 
doelstellingen in relatie tot het 'één CHE-principe’ door de hele instelling heen.  
 
In de instellingstoets in 2018 heeft het panel vastgesteld dat er sprake was van een onbewuste 
bekwaamheid van betrokkenen op het gebied van de (strategische) visie van het CHE-bestuur. 
Het expliciet kennen en herkennen van de strategische doelstellingen (in relatie tot het 'één 
CHE-principe’) door de hele instelling heen was volgens het panel een noodzakelijke volgende 
stap om op meta-niveau bewust en kritisch te kunnen reflecteren op (de kwaliteit van) het werk.  
 
Strategische visie- en beleidsvorming 
Na het oordeel ‘positief onder voorwaarden’ van de NVAO heeft de CHE zich verder 
ingespannen om alle stakeholders actief te betrekken bij (strategische) visie- en beleidsvorming.  
 
De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) neemt haar vigerende instellingsplan De CHE: Voor de 
Wereld van Morgen 2016-2020 nog als uitgangspunt voor haar activiteiten in 2021. Begin 2019 is 
een midterm review georganiseerd om de realisatie van de strategische doelen uit dit 
instellingsplan te evalueren. Hieruit bleek dat het instellingsplan in wisselende mate werd 
gebruikt als sturingsinstrument. Dit heeft geleid tot een hernieuwde focus op de vijf strategische 
doelen uit het instellingsplan. De planningscyclus start sinds 2020 met een kaderbrief, die 
leidend is voor het beleid in alle lagen van de organisatie. De strategische doelen geven via deze 
weg nu herkenbaar richting aan het CHE-jaarplan en de jaarplannen van de opleidingen. Het 
panel waardeert dat de kaderbrief door de opleidingen wordt gebruikt als startpunt van hun 
jaarplannen. Daarmee fungeert het als middel om de doelen van de instelling breed uit te dragen 
en onderdeel te maken van de dagelijkse onderwijspraktijk.  
 
De CHE stuurt in 2021 aan op de totstandkoming van een compact nieuw instellingsplan dat een 
beperkt aantal stuurbare, concrete en meetbare doelen bevat. Het College van Bestuur zet 
eigentijdse middelen in om het nieuwe instellingsplan op te stellen. Zo zijn alle medewerkers, 
studenten en werkveldpartners via een persoonlijk schrijven uitgenodigd om mee te denken over 
de inhoud van het nieuwe instellingsplan. Hier is door een aanzienlijk aantal respondenten 
enthousiast op gereageerd. Ook zijn en worden er strategiedagen georganiseerd waarbij 
onderwerpen als de kaderbrief en het nieuwe instellingsplan nadrukkelijk op de agenda staan.  
 
Het plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen (Programma Toekomstproof Onderwijs) 
is voor de CHE ook een manier om de betrokkenheid van stakeholders bij strategische koers van 
de instelling te versterken. Het programma omvat negen projecten die worden uitgevoerd door 
de opleidingen en vervult een brugfunctie tussen het huidige instellingsplan (2016-2020) en het 
aanstaande instellingsplan (2021-2027). Met het Programma Toekomstproof Onderwijs 
realiseert de CHE een meerjarige onderwijsagenda die voortbouwt op belangrijke doelstellingen 
uit het huidige en volgende instellingsplan.  
 
Kennen en herkennen van strategische doelstellingen 
Het panel heeft evidentie gezien dat de instelling meer resultaatgerichte (zakelijke) structuren 
heeft aangebracht. De methodische en systematische benadering die de hogeschool heeft 
ingevoerd bij het opstellen en uitvoeren van strategisch beleid, zorgt voor brede betrokkenheid 
en het (her)kennen ervan in relatie tot het één CHE-principe. De strategische doelen uit het 
instellingsplan worden door alle betrokkenen met wie het panel sprak op eenduidige wijze 
benoemd en herkend.  
 
De meer zakelijke aanpak die de hogeschool heeft geïntroduceerd is ook zichtbaar in de 
werkwijze van het bestuur. Sinds enkele jaren organiseert het College van Bestuur iedere zes 
weken medewerkersbijeenkomsten, die onder andere als streven hebben om de 
hogeschoolbrede strategische doelen met medewerkers te bespreken. Daarnaast gaan de 
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bestuursleden persoonlijk in gesprek met de CHE-gemeenschap door bijdragen te leveren aan 
het onderwijs (als docenten), en door periodiek op bezoek te gaan bij de curriculumteams, de 
opleidingscommissies en de examencommissies. De verschillende gremia waarderen dit 
gestructureerde en laagdrempelige contact met het bestuur, waar de vertaling tussen strategie 
en praktijk nu expliciet is geagendeerd. Medewerkers en studenten beaamden in gesprek met 
het panel verder dat zij regelmatig nadrukkelijk door de instelling worden uitgenodigd om mee te 
denken over de koers van de hogeschool, bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten, 
enquêtes, focusgroepen et cetera. Hierdoor is de bekendheid met de strategische doelen van de 
CHE evident vergroot.  
 
Het College van Bestuur heeft met ingang van studiejaar 2018-2019 een studentassessor 
aangesteld die namens studenten aanwezig is bij diverse bestuursoverleggen. Hieruit, en ook uit 
de oprichting van een studentenpanel, blijkt dat het College van Bestuur er expliciet naar streeft 
om korte lijnen met de studenten te onderhouden als het gaat om het de wisselwerking tussen 
strategie en praktijk. De samenwerking tussen het College van Bestuur, studenten én 
medewerkers krijgt verder gestalte in de werkwijze van de Hogeschoolraad. De raad informeert 
het panel dat ze adequaat en bijtijds betrokken worden bij voorgenomen (strategische) 
beleidswijzigingen. Er vindt iedere drie à vier weken overleg plaats tussen het College van 
Bestuur en het dagelijks bestuur van de raad.  
 
Conclusie 
Het panel oordeelt op basis van bovenstaande bevindingen dat de Christelijke Hogeschool Ede 
voldoet aan voorwaarde 1. 

4.2 Voorwaarde 2 

Het monitoren of de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot de onderwijskwaliteit 
daadwerkelijk worden gerealiseerd door: 
• Het volledig en concreter maken van de managementrapportagecyclus en het verbeteren van de 

kwaliteit van de managements- en beleidsdocumenten, waardoor deze als deugdelijke 
beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden; 

• De formele borgings- monitoringsstructuur versterken door het aanscherpen van het ‘bestuurlijk 
oordeel' als sturingsinstrument en een navolgbare controle op de totstandkoming van 
verbeteringen.  

 
Tijdens de instellingstoets in 2018 constateerde het panel dat de CHE zich, volgens haar 
instellingsplan, wil ontwikkelen tot een wendbare, vraaggerichte en vernieuwende 
netwerkorganisatie. Daartoe is in de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen in gang gezet, 
zoals het stimuleren van zelforganisatie en het standaardiseren van ondersteunende 
werkprocessen. Volgens het panel bevond de CHE zich echter nog midden in deze ontwikkeling. 
De NVAO beoordeelde standaard 3 daarom als ‘voldoet ten dele’ en formuleerde voorwaarden 
die als doel hebben de monitoring en realisatie van de beleidsdoelstellingen te versterken.  
 
In de stukken die het panel nu heeft bestudeerd blijkt dat de CHE de afgelopen jaren heeft 
gewerkt aan het opzetten van duidelijke structuren en het maken van concrete en zakelijke 
werkafspraken die bijdragen aan het actief monitoren van de beleidsdoelstellingen. Tijdens het 
online bezoek is het voor het panel nog duidelijker geworden hoe de structuur functioneert en 
hoe de verschillende organisatieonderdelen met elkaar interacteren.  
 
Het panel heeft uitgebreid gesproken met verschillende betrokkenen over de complexiteit van 
de huidige organisatiestructuur en in hoeverre deze duidelijk, herkenbaar en functioneel is in 
relatie tot de formele borgings-en monitoringsstructuur. Daarbij is het panel in positieve zin 
opgevallen dat het College van Bestuur inzet op een meer zakelijke werkwijze, waarbij alle 
medewerkers duidelijke taken en rollen hebben en ook expliciet aangesproken worden op hun 
verantwoordelijkheden. Medewerkers met wie het panel sprak beaamden dat de aangescherpte 
werkwijze leidt tot een duidelijkere rolverdeling en een planmatiger aanpak van het werk. Zij 
spreken van een ‘hygiënische werkcultuur’ die bijdraagt aan het succesvol werken aan 
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gezamenlijke doelen. Medewerkers doorgronden de organisatiestructuur en ervaren het als 
positief dat zij actief worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden, successen en 
verbeterpotentieel. Het panel concludeert daarom dat alle betrokkenen de huidige structuur als 
werkbaar zien en dat deze bijdraagt aan het vervolmaken van de zakelijke aanpak. Tegelijkertijd 
merkt het panel op dat patronen niet per definitie gekoesterd moeten worden. Er zou een 
moment kunnen komen waarop de structuur vereenvoudigd kan worden, wanneer dat passend 
is.  
 
Rapportagecyclus 
De strategische doelen uit het instellingsplan worden, met behulp van de recent geïntroduceerde 
kaderbrief, jaarlijks vertaald naar een CHE-jaarplan en naar de jaarplannen van de opleidingen. 
De jaarplannen worden opgesteld met behulp van een gestandaardiseerd proces.  
 
De opleidingsdirecteuren rapporteren drie keer per jaar aan het College van Bestuur over de 
voortgang van de gestelde doelen in t-rapportages (trimesterrapportages). Deze t-rapportages 
hebben betrekking op de zes beleidsterreinen en zijn gebaseerd op de kwaliteitszorggegevens 
van de opleidingen en informatie van de afdelingen Financiën en HRM. Ook het procesteam 
Planning & Control levert maandelijks een cijfermatige rapportage aan over de beleidsterreinen 
Mensen en Middelen. Nieuw bij de t-rapportages is dat de directeuren deze nu opstellen in 
samenspraak met hun curriculumteam.  
 
De CHE betrekt de middenlaag nu bewust actief bij het opstellen en uitvoeren van de 
jaarplannen en de t-rapportages. De decentrale medezeggenschapsorganen geven hierover ook 
advies. Er wordt ook gecontroleerd of de t-rapportages aan de gestelde eisen voldoen. Daarmee 
is een garantie ingebouwd dat er eenzelfde werkwijze en structuur wordt gehanteerd door alle 
directeuren. De aangescherpte werkwijze in de rapportagecyclus zorgt ervoor dat medewerkers, 
studenten en toezichthouders inzicht krijgen en kunnen meedenken (voor zover dat bij hun rol 
past) over het beleid, de voortgang van de plannen en de verbetervoorstellen.  
 
Ook de voortgang van het programma Toekomstproof Onderwijs wordt expliciet verantwoord in 
de reguliere t-rapportages. De check op concrete resultaten vindt jaarlijks plaats door het 
College van Bestuur en de directeuren, in afstemming met de Hogeschoolraad en het 
Regienetwerk Onderwijs. Deze check fungeert als input voor het volgende CHE-jaarplan. In het 
jaarverslag van het College van Bestuur is verder een verplicht hoofdstuk opgenomen over de 
programmaresultaten, inclusief een reflectie van de Hogeschoolraad. Het College van Bestuur 
heeft verder elke zes weken een voortgangsoverleg met de portefeuillehouder en de 
programmaleider van het programma. 
 
Het panel heeft ook expliciet stilgestaan bij de rol en taakopvatting van de opleidingscommissies 
en stelt vast dat deze bijzonder aan kracht hebben gewonnen sinds 2018. De leden zijn 
voldoende geëquipeerd (in uren, vergoeding en scholing) om hun taken uit te voeren. De 
opleidingscommissies worden ook adequaat betrokken, bijvoorbeeld bij het opstellen van de 
jaarplannen en bij het bespreken van de t-rapportages. Het panel heeft aansprekende 
voorbeelden gehoord over directeuren die in vergaderingen van opleidingscommissies 
aanschuiven om te spreken over de inhoud van de t-rapportages, en over opleidingscommissies 
die het gesprek aangaan met het College van Bestuur over ontwikkelingen in hun opleiding. Het 
panel is van oordeel dat deze commissies nu volwaardig onderdeel zijn geworden van de 
borgingscyclus.  
 
Samenvattend is het panel positief over de aangescherpte werkwijze in de rapportagecyclus. De 
instelling stuurt via de jaarplannen duidelijk op de strategische doelen uit het instellingsplan. 
Daarmee heeft de CHE een grote verbeterslag gemaakt. De formelere structuur is daadwerkelijk 
geëffectueerd en is een verrijking voor allen gebleken. Het resulteert in meer planmatig werken, 
een duidelijke rolverdeling en meer regie en verantwoordelijkheid voor de directeuren.  
 
Werkwijze bestuurlijk oordeel 
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Het College van Bestuur formuleert een bestuurlijk oordeel nadat de t-rapportages zijn 
besproken in het directeurenoverleg. Dit oordeel wordt vervolgens op opleidingsniveau door de 
directeuren besproken met hun curriculumteams en leidinggevenden. De uitkomsten van deze 
gesprekken worden ook weer teruggekoppeld aan het College van Bestuur in het 
directeurenoverleg. Navraag van het panel leert dat de curriculumteams, op basis van de 
rapportagecyclus, voldoende zicht hebben op wat er met het bestuurlijke oordeel gebeurt. Ook 
de bezoeken van het College van Bestuur aan de curriculumteams dragen bij aan de actieve 
monitoring van gestelde doelen. De bestuurlijke oordelen worden gepubliceerd op Topdesk; 
betrokkenen hebben op deze manier inzicht in de hogeschoolbrede doelen en resultaten en 
kunnen ook reageren op de bestuurlijke oordelen. Het panel stelt vast dat de curriculumteams en 
opleidingscommissies adequaat reageren op de bestuurlijke oordelen. Deze reacties vinden hun 
weg ook terug ‘naar boven’ en daarmee is het bestuurlijke oordeel een sturingsinstrument 
geworden.  
 
De acties die voortvloeien uit een bestuurlijk oordeel worden door de bestuurssecretaris 
opgenomen in een lijst met actiepunten en toegewezen aan betreffende medewerkers. De 
bestuurssecretaris ziet actief toe op de voortgang en de actielijst komt terug als onderdeel van 
de volgende t-rapportage. De rol van de bestuurssecretaris is hiermee duidelijk versterkt; hij 
vervult een cruciale spilfunctie in de rapportagecyclus, in de opvolging van besluiten, en daarmee 
in het rondmaken van de PDCA-cylcus. 
 
Het College van Bestuur bespreekt het bestuurlijk oordeel op instellingsniveau met de 
Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht.  
 
Kwaliteit management- en beleidsdocumenten 
De CHE hanteert nu ook een richtlijn om de kwaliteit van beleidsdocumenten te bewaken ten 
aanzien van status, vormgeving en inhoud. Nadat een beleidsdocument door het College van 
Bestuur is vastgesteld, controleert de bestuurssecretaris of de statusinformatie voldoet aan de 
richtlijn. Hierna wordt het beleidsdocument door het bestuurssecretariaat geplaatst op Topdesk 
en is het beschikbaar voor alle medewerkers en studenten. Daarmee is de kwaliteit van 
management- en beleidsdocumenten gegarandeerd en kunnen zij als deugdelijke 
beleidsinstrumenten ingezet worden.  
 
Conclusie 
Het panel oordeelt op basis van bovenstaande bevindingen dat de Christelijke Hogeschool Ede 
voldoet aan voorwaarde 2. 
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5 Overzicht van het advies 

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

Voorwaarde Oordeel 
1. Het expliciet kennen en herkennen door alle betrokkenen in de instelling van 
de strategische doelstellingen in relatie tot het 'één CHE-principe’ door de hele 
instelling heen.  

Voldoet 

2. Het monitoren of de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot de 
onderwijskwaliteit daadwerkelijk worden gerealiseerd door: 
  Het volledig en concreter maken van de managementrapportagecyclus en het 
verbeteren van de kwaliteit van de managements- en beleidsdocumenten, 
waardoor deze als deugdelijke beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden; 
  De formele borgings- monitoringsstructuur versterken door het aanscherpen 
van het ‘bestuurlijk oordeel' als sturingsinstrument en een navolgbare controle 
op de totstandkoming van verbeteringen.  

Voldoet 

 
 
Het panel stelt vast dat de Christelijke Hogeschool Ede aan de twee gestelde voorwaarden heeft 
voldaan en daarmee op standaard 3 van de Instellingstoets Kwaliteitszorg een oordeel ‘voldoet’ 
heeft. Het panel adviseert de NVAO de Erkenning ITK onvoorwaardelijk toe te kennen aan de 
Christelijke Hogeschool Ede. 
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Bijlage 1: Bezoekprogramma 

Tijdstip Groep Functie / rol 

08:30-08:45 Welkom, opening en voorstellen panel Voorzitter College van Bestuur 

  
Alle gespreksdeelnemers van de dag zijn 
als toehoorder aanwezig Lid College van Bestuur 

    Onderwijskundig adviseur kwaliteitszorg / Inleider 

    Voorzitter 

    Lid 

    Lid 

    Lid 

    Student-lid 

    Procescoördinator 

    Secretaris 

08:45-09:45 Gesprek College van Bestuur (CvB) Voorzitter CvB 

    Lid CvB / Docent Bedrijfskunde 

09:45-10:15 Panel overleg    

10:15-11:15 
Gesprek Directeuren en voorzitters 
curriculumteams (CT) 

Directeur Social Work en CHE voor Professionals 

    Directeur Educatie en deeltijdonderwijs 

    
Directeur Theologie, Onderwijs, Onderzoek en Jan Luyken Instituut 
(inclusief minoren) 

    
Directeur Bedrijfskunde, HRM, Journalistiek, Communicatie, CHE 
Academy 

    Voorzitter CT Theologie 

    Voorzitter CT Verpleegkunde 

    Voorzitter CT ICT 

11:15-11:45 Panel overleg   

11:45-12:45 
Docenten en medezeggenschap 
centraal/decentraal  

Docent Journalistiek en Communicatie 

    Docent Verpleegkunde 

    Docent Educatie 

    Docent Social Work 

    Docent Bedrijfskunde / lid Hogeschoolraad 

    Docent Educatie / secretaris Hogeschoolraad 

    
Communicatie Adviseur Online Marketing & Communicatie / voorzitter 
Hogeschoolraad 

12:45-13:15 Panel overleg    

13:15:13:45 PAUZE   

13:45-14:45  
Studenten en medezeggenschap 
centraal/decentraal 

Student Social Work / voorzitter Studenthogeschoolraad (SHR) 

    Student communicatie / secretaris SHR 

    Student Theologie / lid SHR 

    Student Bedrijfskunde / Studentassessor 

    Student Educatie / lid Opleidingscommissie Educatie 

    Student Verpleegkunde / lid Opleidingscommissie Verpleegkunde 

    Voorzitter Opleidingscommissie Journalistiek & Communicatie 
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    Lid Opleidingscommissie ICT 

14:45-15:15 Panel overleg    

15:15-16:15 
Hoofden en ondersteuners centrale 
diensten 

Bestuurssecretaris / Docent Bedrijfskunde 

    Teamleider Studentzaken 

    Controller / Docent Bedrijfskunde 

    
Onderwijskundig adviseur kwaliteitszorg / Voorzitter examencommissie 
Verpleegkunde 

    Teamleider HRM 

16:15-16:45 Panel overleg   

16:45-17:15 Terugkoppeling door panel   
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Bijlage 2: Overzicht van de bestudeerde documenten 

Van tevoren zijn aan het panel ter beschikking gesteld: 
 
1. Oog voor Kwaliteit. Zelfevaluatierapport Instellingstoets Kwaliteitszorg CHE 
2. Adviesrapport ITK  
3. IP 2016 2020  
4. NVAO-besluit 
5. BBR  
6. Besturingsmodel  
7. Werken in teams  
8. Verbindend werken  
9. Ad Media Voorstel  
10. Ad Media PPT 
11. CvB Besluitenlijst  
12. Ad Media Vooronderzoek  
13. Aanbiedingsbrief  
14. CvB verslag  
15. Coronakader CHE  
16. BO T2 2020  
17. Kwazokader  
18. CHE-jaarplan 2021  
19. T2 2020  
20. Reactie CT Edu  
21. Reactie CT VPK  
22. Reactie CT SW  
23. Reactie CT ICT  
24. Reactie CT M&O 
25. Reactie CvB  
26. AGO 2019  
27. CSE Data  
28. CSE Evaluatie 
29. Richtlijn beleidsdocumenten  
30. Data ondergrenzen 
31. ITK Zelfevaluatie 2018  
32. Rapport PMO  
33. Rapport MTO  
34. Gezond werken  
35. Coronakader PZ  
36. Rapport PZ  
37. Status Gezond werken 
38. Procesteam  
39. Ziekteverzuim  
40. Format jaarplannen  
41. PVI SVM  
42. Rapport IP MTR  
43. Reactie IP MTR  
44. Ontwerp IP 
45. CvB besluitenoverzicht 
46. Deelsessies IP Mdw  
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Bijlage 3: Lijst met afkortingen 

Ba bachelor 
cvb college van bestuur 
EC European credit point 
EFQM European Foundation for Quality 

Management 
EVC elders verworven competentie 
hbo hoger beroepsonderwijs 
ma master 
MR medezeggenschapsraad 
MT managementteam 
NSE nationale studentenenquête 
NVAO Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie 
OBP ondersteunend en 

beheerspersoneel 
OER onderwijs- en examenreglement 
P&O Stafbureau Personeel en 

Organisatie 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
SLB studieloopbaan begeleiding 
 



 

 
 

 
 
 
  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het 
oog op de beoordeling van de voorwaarden die bij de Instellingstoets 
kwaliteitszorg aan de Christelijke Hogeschool Ede zijn gesteld. 
 
Aanvraagnummer: 009890 
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1 Samenvattend advies 

De NVAO kwam voor de instellingstoets van de Christelijke Hogeschool Ede in 2019 tot het 
oordeel 'positief onder voorwaarden’ en formuleerde daarbij twee voorwaarden:  
1. Het expliciet kennen en herkennen door alle betrokkenen in de instelling van de strategische 
doelstellingen in relatie tot het 'één CHE-principe' door de hele instelling heen.  
2. Het monitoren of de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot de onderwijskwaliteit 
daadwerkelijk worden gerealiseerd door:  

o Het volledig en concreter maken van de managementrapportagecyclus en het verbeteren 
van de kwaliteit van de managements- en beleidsdocumenten, waardoor deze als deugdelijke 
beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden;  
o De formele borgings- monitoringsstructuur versterken door het aanscherpen van het 
'bestuurlijk oordeel' als sturingsinstrument en een navolgbare controle op de totstandkoming 
van verbeteringen.  

 
Ten aanzien van de eerste voorwaarde heeft het panel vastgesteld dat de CHE een methodische 
en systematische benadering heeft ingevoerd bij het opstellen en uitvoeren van strategisch 
beleid, die zorgt voor brede betrokkenheid en het (her)kennen ervan in relatie tot het één CHE-
principe. Medewerkers, studenten en werkveldpartners worden ook expliciet benaderd om mee 
te werken aan de koersbepaling van de hogeschool. De strategische doelen uit het instellingsplan 
worden door alle betrokkenen met wie het panel sprak op eenduidige wijze benoemd en 
herkend.  
 
Met betrekking tot voorwaarde 2 heeft het panel uitgebreid gesproken met verschillende 
betrokkenen over de complexiteit van de huidige organisatiestructuur en in hoeverre deze 
duidelijk, herkenbaar en functioneel is in relatie tot de formele borgings-en monitoringsstructuur. 
Daarbij is het panel in positieve zin opgevallen dat het College van Bestuur inzet op een meer 
zakelijke werkwijze, waarbij alle medewerkers duidelijke taken en rollen hebben en ook expliciet 
aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. Medewerkers beaamden dat de 
aangescherpte werkwijze leidt tot een duidelijkere rolverdeling en een planmatiger aanpak van 
het werk. Het panel concludeert daarom dat alle betrokkenen de huidige complexe structuur als 
werkbaar zien en dat deze bijdraagt aan het vervolmaken van de gewenste zakelijke aanpak.  
 
Het panel is positief over de aangescherpte werkwijze in de rapportagecyclus en de manier 
waarop de PDCA-cyclus op verschillende niveaus in de organisatie wordt rondgemaakt. De 
instelling stuurt nu via de inzet van kaderbrieven en jaarplannen duidelijk op de strategische 
doelen uit het instellingsplan. Ook stelt het panel vast dat via gremia als de curriculumteams en 
opleidingscommissies adequaat wordt gereageerd op (de bestuurlijke oordelen in) de 
managementrapportages. Daarnaast is de rol van de bestuurssecretaris duidelijk versterkt; deze 
vervult nu een cruciale spilfunctie in de rapportagecyclus, in de opvolging van besluiten, en 
daarmee in het rondmaken van de PDCA-cyclus. De CHE hanteert nu ook een richtlijn om de 
kwaliteit van beleidsdocumenten te bewaken ten aanzien van status, vormgeving en inhoud. 
Daarmee is de kwaliteit van management- en beleidsdocumenten gegarandeerd en kunnen zij als 
deugdelijke beleidsinstrumenten ingezet worden.  
 
Samenvattend is er meer verbinding ontstaat tussen de verschillende geledingen in de 
organisatie en wordt actief uitvoering gegeven aan het 'één CHE-principe’. Het panel stelt vast 
dat de CHE de realisatie van de beoogde beleidsdoelstellingen adequaat en systematisch 
monitort. Het panel stelt vast de CHE voldoet aan de voorwaarden die de NVAO in haar besluit 
van 19 mei 2019 heeft gesteld ten aanzien van de Instellingtoets Kwaliteitszorg. Daarmee 
voldoet de Christelijke Hogeschool Ede aan standaard 3 van de Instellingstoets Kwaliteitszorg en 
adviseert het panel de NVAO toekenning van een onvoorwaardelijke Erkenning ITK aan de 
instelling.  
 
Het panel, 
 
Den Haag, 14 mei 2021 
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Namens het panel ter beoordeling van de voorwaarden voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg 
van de Christelijke Hogeschool Ede 
 
 
 
 
Drs. Wim Boomkamp Drs. Linda te Marvelde 
 
(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 de Erkenning ITK geeft de instelling het recht opleidingen voor accreditatie te 
laten beoordelen op basis van de beperkte opleidingsbeoordeling. Bij het ontbreken van een 
Erkenning ITK doorloopt de opleiding een uitgebreide opleidingsbeoordeling.  
 
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. 
 
De NVAO kan voorwaarden stellen bij het behalen van de Erkenning ITK. De instelling heeft een 
termijn van maximaal twee jaar om aan die voorwaarden te voldoen. Het voldoen aan de 
voorwaarden wordt beoordeeld door (in principe) het panel dat de oorspronkelijke ITK heeft 
afgenomen.  
 

2.2 Samenstelling van het panel 

Het panel is als volgt samengesteld: 
• Drs. Wim Boomkamp, voorzitter 
• Els Verhoef MCM, lid  
• Drs. Frank Vriens, lid 
• Mia Sas (lic), lid 
• Sander van Egmond, student-lid 
• Drs. Linda te Marvelde, secretaris 
• Drs. Irma Franssen, procescoördinator NVAO 
 

2.3 Inrichting van de instellingstoets 

2.3.1 Voorbereiding en bezoek 
Het panel heeft zijn werkzaamheden uitgevoerd het voorjaar 2021. Deze hadden tot doel te 
komen tot een beoordeling van de voorwaarden die, het kader van de Instellingstoets 
kwaliteitszorg, zijn geformuleerd in het Besluit verlening erkenning ITK onder voorwaarden (d.d. 
20 mei 2019) . De NVAO formuleerde twee voorwaarden. 
Voorwaarde 1  
• Het expliciet kennen en herkennen door alle betrokkenen in de instelling van de strategische 
doelstellingen in relatie tot het 'één CHE-principe' door de hele instelling heen.  
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Voorwaarde 2  
• Het monitoren of de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot de onderwijskwaliteit 
daadwerkelijk worden gerealiseerd door:  

o Het volledig en concreter maken van de managementrapportagecyclus en het verbeteren 
van de kwaliteit van de managements- en beleidsdocumenten, waardoor deze als 
deugdelijke beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden;  
o De formele borgings- monitoringsstructuur versterken door het aanscherpen van het 
'bestuurlijk oordeel' als sturingsinstrument en een navolgbare controle op de 
totstandkoming van verbeteringen.  

 
Het panel heeft ten behoeve van de beoordeling van de voorwaarden het Zelfevaluatierapport 
Instellingstoets kwaliteitszorg CHE ‘Oog voor Kwaliteit’ met bijlagen ontvangen. Een overzicht 
van de bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage 3. Vervolgens hebben de panelleden 
onafhankelijk van elkaar hun eerste indrukken schriftelijk ingediend. Ze zijn besproken tijdens 
het vooroverleg op woensdag 19 april 2021. De panelleden hebben per voorwaarde de 
discussiepunten en vragen geïnventariseerd die zij tijdens het online bezoek aan de orde gesteld 
wilden zien.  
 
Op 20 april 2021 heeft het online locatiebezoek plaatsgevonden. Het programma van het online 
locatiebezoek is opgenomen in bijlage 1.  
 
2.3.2 Totstandkoming van het rapport 
De secretaris heeft op basis van de bestudeerde documenten, de gevoerde gesprekken en de 
voorlopige conclusies tijdens het afsluitend beraad een eerste conceptversie van het rapport 
opgesteld. 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 17 mei 2021 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 CHE heeft hiervan op 21 mei 2021 gebruik gemaakt. De 
voorgestelde wijzigingen zijn teruggekoppeld aan de panelleden. Op 21 mei 2021 heeft de 
commissievoorzitter tot slot de definitieve versie vastgesteld, waarna het adviesrapport is 
aangeboden aan het bestuur van de NVAO.  

2.4 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de CHE. Vervolgens geeft de commissie in 
hoofdstuk 4 haar oordeel over het voldoen aan de voorwaarden.  
 
Het rapport bevat verder drie bijlagen met: (1) bezoekprogramma, (2) een overzicht van de 
bestudeerde documenten en (3) een lijst met afkortingen. 
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3 Profiel van de instelling 

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) werkt vanuit waarden als relatie, inhoud en 
verantwoordelijkheid, gevoed vanuit haar christelijke bron, de Bijbel. In haar missie beschrijft de 
instelling dat zij de samenleving wil dienen door – samen met het werkveld – professionals op te 
leiden die weten wie ze zijn en wat ze kunnen bijdragen aan de beroepspraktijk en de 
samenleving. De instelling wil daarnaast bekend staan vanwege betrokkenheid bij de ander. Aan 
de CHE studeren ruim 5.000 studenten en er werken 560 medewerkers.  
 
De CHE heeft negen groepen van opleidingen. Iedere opleiding heeft één directeur die 
verantwoordelijk is voor de opleiding; een directeur is vaak verantwoordelijk voor meerdere 
opleidingen en/of opleidingsvarianten. De hogeschool onderscheidt zes beleidsterreinen: 
Identiteit, Onderwijs, Onderzoek, Werkveld, Mensen en Middelen. Hierbinnen ontwikkelen de 
portefeuillehouders hogeschoolbrede beleidskaders. Iedere directeur is verantwoordelijk voor de 
implementatie en realisatie van dit beleid binnen de eigen opleiding(en), en doet dit in nauw 
overleg met onder andere een curriculumteam.  
 
Sinds 2016 is de CHE gekanteld van een hiërarchische naar een netwerkorganisatie, met ruimte 
voor meer horizontaal werken, zelforganiserende teams en professional leadership. De 
besturingsfilosofie van de CHE draait om het werken vanuit een sterke inhoudelijke interactie 
tussen het tactisch leiderschap van de verschillende opleidingen en het strategisch leiderschap 
van de hogeschool. 
 
Het werken in teams is een bewuste keuze; eigenaarschap is zoveel mogelijk belegd bij 
uitvoerende professionals. Verder vervullen de zogenoemde regienetwerken, zoals het 
Regienetwerk Onderwijs (RNO) en het Regienetwerk Examencommissies, een essentiële rol in de 
organisatie. Deze netwerken bestaan uit medewerkers van verschillende curriculumteams of 
ondersteunende teams die inhoudelijk betrokken zijn op (een onderdeel van) een van de zes 
beleidsterreinen. Zij geven input aan de directie ten behoeve van de vorming en/of aanpassing 
van hogeschoolbrede beleidskaders en delen relevante ontwikkelingen met elkaar.  
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4 Beoordeling per voorwaarde 

4.1 Voorwaarde 1 

Het expliciet kennen en herkennen door alle betrokkenen in de instelling van de strategische 
doelstellingen in relatie tot het 'één CHE-principe’ door de hele instelling heen.  
 
In de instellingstoets in 2018 heeft het panel vastgesteld dat er sprake was van een onbewuste 
bekwaamheid van betrokkenen op het gebied van de (strategische) visie van het CHE-bestuur. 
Het expliciet kennen en herkennen van de strategische doelstellingen (in relatie tot het 'één 
CHE-principe’) door de hele instelling heen was volgens het panel een noodzakelijke volgende 
stap om op meta-niveau bewust en kritisch te kunnen reflecteren op (de kwaliteit van) het werk.  
 
Strategische visie- en beleidsvorming 
Na het oordeel ‘positief onder voorwaarden’ van de NVAO heeft de CHE zich verder 
ingespannen om alle stakeholders actief te betrekken bij (strategische) visie- en beleidsvorming.  
 
De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) neemt haar vigerende instellingsplan De CHE: Voor de 
Wereld van Morgen 2016-2020 nog als uitgangspunt voor haar activiteiten in 2021. Begin 2019 is 
een midterm review georganiseerd om de realisatie van de strategische doelen uit dit 
instellingsplan te evalueren. Hieruit bleek dat het instellingsplan in wisselende mate werd 
gebruikt als sturingsinstrument. Dit heeft geleid tot een hernieuwde focus op de vijf strategische 
doelen uit het instellingsplan. De planningscyclus start sinds 2020 met een kaderbrief, die 
leidend is voor het beleid in alle lagen van de organisatie. De strategische doelen geven via deze 
weg nu herkenbaar richting aan het CHE-jaarplan en de jaarplannen van de opleidingen. Het 
panel waardeert dat de kaderbrief door de opleidingen wordt gebruikt als startpunt van hun 
jaarplannen. Daarmee fungeert het als middel om de doelen van de instelling breed uit te dragen 
en onderdeel te maken van de dagelijkse onderwijspraktijk.  
 
De CHE stuurt in 2021 aan op de totstandkoming van een compact nieuw instellingsplan dat een 
beperkt aantal stuurbare, concrete en meetbare doelen bevat. Het College van Bestuur zet 
eigentijdse middelen in om het nieuwe instellingsplan op te stellen. Zo zijn alle medewerkers, 
studenten en werkveldpartners via een persoonlijk schrijven uitgenodigd om mee te denken over 
de inhoud van het nieuwe instellingsplan. Hier is door een aanzienlijk aantal respondenten 
enthousiast op gereageerd. Ook zijn en worden er strategiedagen georganiseerd waarbij 
onderwerpen als de kaderbrief en het nieuwe instellingsplan nadrukkelijk op de agenda staan.  
 
Het plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen (Programma Toekomstproof Onderwijs) 
is voor de CHE ook een manier om de betrokkenheid van stakeholders bij strategische koers van 
de instelling te versterken. Het programma omvat negen projecten die worden uitgevoerd door 
de opleidingen en vervult een brugfunctie tussen het huidige instellingsplan (2016-2020) en het 
aanstaande instellingsplan (2021-2027). Met het Programma Toekomstproof Onderwijs 
realiseert de CHE een meerjarige onderwijsagenda die voortbouwt op belangrijke doelstellingen 
uit het huidige en volgende instellingsplan.  
 
Kennen en herkennen van strategische doelstellingen 
Het panel heeft evidentie gezien dat de instelling meer resultaatgerichte (zakelijke) structuren 
heeft aangebracht. De methodische en systematische benadering die de hogeschool heeft 
ingevoerd bij het opstellen en uitvoeren van strategisch beleid, zorgt voor brede betrokkenheid 
en het (her)kennen ervan in relatie tot het één CHE-principe. De strategische doelen uit het 
instellingsplan worden door alle betrokkenen met wie het panel sprak op eenduidige wijze 
benoemd en herkend.  
 
De meer zakelijke aanpak die de hogeschool heeft geïntroduceerd is ook zichtbaar in de 
werkwijze van het bestuur. Sinds enkele jaren organiseert het College van Bestuur iedere zes 
weken medewerkersbijeenkomsten, die onder andere als streven hebben om de 
hogeschoolbrede strategische doelen met medewerkers te bespreken. Daarnaast gaan de 
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bestuursleden persoonlijk in gesprek met de CHE-gemeenschap door bijdragen te leveren aan 
het onderwijs (als docenten), en door periodiek op bezoek te gaan bij de curriculumteams, de 
opleidingscommissies en de examencommissies. De verschillende gremia waarderen dit 
gestructureerde en laagdrempelige contact met het bestuur, waar de vertaling tussen strategie 
en praktijk nu expliciet is geagendeerd. Medewerkers en studenten beaamden in gesprek met 
het panel verder dat zij regelmatig nadrukkelijk door de instelling worden uitgenodigd om mee te 
denken over de koers van de hogeschool, bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten, 
enquêtes, focusgroepen et cetera. Hierdoor is de bekendheid met de strategische doelen van de 
CHE evident vergroot.  
 
Het College van Bestuur heeft met ingang van studiejaar 2018-2019 een studentassessor 
aangesteld die namens studenten aanwezig is bij diverse bestuursoverleggen. Hieruit, en ook uit 
de oprichting van een studentenpanel, blijkt dat het College van Bestuur er expliciet naar streeft 
om korte lijnen met de studenten te onderhouden als het gaat om het de wisselwerking tussen 
strategie en praktijk. De samenwerking tussen het College van Bestuur, studenten én 
medewerkers krijgt verder gestalte in de werkwijze van de Hogeschoolraad. De raad informeert 
het panel dat ze adequaat en bijtijds betrokken worden bij voorgenomen (strategische) 
beleidswijzigingen. Er vindt iedere drie à vier weken overleg plaats tussen het College van 
Bestuur en het dagelijks bestuur van de raad.  
 
Conclusie 
Het panel oordeelt op basis van bovenstaande bevindingen dat de Christelijke Hogeschool Ede 
voldoet aan voorwaarde 1. 

4.2 Voorwaarde 2 

Het monitoren of de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot de onderwijskwaliteit 
daadwerkelijk worden gerealiseerd door: 
• Het volledig en concreter maken van de managementrapportagecyclus en het verbeteren van de 

kwaliteit van de managements- en beleidsdocumenten, waardoor deze als deugdelijke 
beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden; 

• De formele borgings- monitoringsstructuur versterken door het aanscherpen van het ‘bestuurlijk 
oordeel' als sturingsinstrument en een navolgbare controle op de totstandkoming van 
verbeteringen.  

 
Tijdens de instellingstoets in 2018 constateerde het panel dat de CHE zich, volgens haar 
instellingsplan, wil ontwikkelen tot een wendbare, vraaggerichte en vernieuwende 
netwerkorganisatie. Daartoe is in de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen in gang gezet, 
zoals het stimuleren van zelforganisatie en het standaardiseren van ondersteunende 
werkprocessen. Volgens het panel bevond de CHE zich echter nog midden in deze ontwikkeling. 
De NVAO beoordeelde standaard 3 daarom als ‘voldoet ten dele’ en formuleerde voorwaarden 
die als doel hebben de monitoring en realisatie van de beleidsdoelstellingen te versterken.  
 
In de stukken die het panel nu heeft bestudeerd blijkt dat de CHE de afgelopen jaren heeft 
gewerkt aan het opzetten van duidelijke structuren en het maken van concrete en zakelijke 
werkafspraken die bijdragen aan het actief monitoren van de beleidsdoelstellingen. Tijdens het 
online bezoek is het voor het panel nog duidelijker geworden hoe de structuur functioneert en 
hoe de verschillende organisatieonderdelen met elkaar interacteren.  
 
Het panel heeft uitgebreid gesproken met verschillende betrokkenen over de complexiteit van 
de huidige organisatiestructuur en in hoeverre deze duidelijk, herkenbaar en functioneel is in 
relatie tot de formele borgings-en monitoringsstructuur. Daarbij is het panel in positieve zin 
opgevallen dat het College van Bestuur inzet op een meer zakelijke werkwijze, waarbij alle 
medewerkers duidelijke taken en rollen hebben en ook expliciet aangesproken worden op hun 
verantwoordelijkheden. Medewerkers met wie het panel sprak beaamden dat de aangescherpte 
werkwijze leidt tot een duidelijkere rolverdeling en een planmatiger aanpak van het werk. Zij 
spreken van een ‘hygiënische werkcultuur’ die bijdraagt aan het succesvol werken aan 
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gezamenlijke doelen. Medewerkers doorgronden de organisatiestructuur en ervaren het als 
positief dat zij actief worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden, successen en 
verbeterpotentieel. Het panel concludeert daarom dat alle betrokkenen de huidige structuur als 
werkbaar zien en dat deze bijdraagt aan het vervolmaken van de zakelijke aanpak. Tegelijkertijd 
merkt het panel op dat patronen niet per definitie gekoesterd moeten worden. Er zou een 
moment kunnen komen waarop de structuur vereenvoudigd kan worden, wanneer dat passend 
is.  
 
Rapportagecyclus 
De strategische doelen uit het instellingsplan worden, met behulp van de recent geïntroduceerde 
kaderbrief, jaarlijks vertaald naar een CHE-jaarplan en naar de jaarplannen van de opleidingen. 
De jaarplannen worden opgesteld met behulp van een gestandaardiseerd proces.  
 
De opleidingsdirecteuren rapporteren drie keer per jaar aan het College van Bestuur over de 
voortgang van de gestelde doelen in t-rapportages (trimesterrapportages). Deze t-rapportages 
hebben betrekking op de zes beleidsterreinen en zijn gebaseerd op de kwaliteitszorggegevens 
van de opleidingen en informatie van de afdelingen Financiën en HRM. Ook het procesteam 
Planning & Control levert maandelijks een cijfermatige rapportage aan over de beleidsterreinen 
Mensen en Middelen. Nieuw bij de t-rapportages is dat de directeuren deze nu opstellen in 
samenspraak met hun curriculumteam.  
 
De CHE betrekt de middenlaag nu bewust actief bij het opstellen en uitvoeren van de 
jaarplannen en de t-rapportages. De decentrale medezeggenschapsorganen geven hierover ook 
advies. Er wordt ook gecontroleerd of de t-rapportages aan de gestelde eisen voldoen. Daarmee 
is een garantie ingebouwd dat er eenzelfde werkwijze en structuur wordt gehanteerd door alle 
directeuren. De aangescherpte werkwijze in de rapportagecyclus zorgt ervoor dat medewerkers, 
studenten en toezichthouders inzicht krijgen en kunnen meedenken (voor zover dat bij hun rol 
past) over het beleid, de voortgang van de plannen en de verbetervoorstellen.  
 
Ook de voortgang van het programma Toekomstproof Onderwijs wordt expliciet verantwoord in 
de reguliere t-rapportages. De check op concrete resultaten vindt jaarlijks plaats door het 
College van Bestuur en de directeuren, in afstemming met de Hogeschoolraad en het 
Regienetwerk Onderwijs. Deze check fungeert als input voor het volgende CHE-jaarplan. In het 
jaarverslag van het College van Bestuur is verder een verplicht hoofdstuk opgenomen over de 
programmaresultaten, inclusief een reflectie van de Hogeschoolraad. Het College van Bestuur 
heeft verder elke zes weken een voortgangsoverleg met de portefeuillehouder en de 
programmaleider van het programma. 
 
Het panel heeft ook expliciet stilgestaan bij de rol en taakopvatting van de opleidingscommissies 
en stelt vast dat deze bijzonder aan kracht hebben gewonnen sinds 2018. De leden zijn 
voldoende geëquipeerd (in uren, vergoeding en scholing) om hun taken uit te voeren. De 
opleidingscommissies worden ook adequaat betrokken, bijvoorbeeld bij het opstellen van de 
jaarplannen en bij het bespreken van de t-rapportages. Het panel heeft aansprekende 
voorbeelden gehoord over directeuren die in vergaderingen van opleidingscommissies 
aanschuiven om te spreken over de inhoud van de t-rapportages, en over opleidingscommissies 
die het gesprek aangaan met het College van Bestuur over ontwikkelingen in hun opleiding. Het 
panel is van oordeel dat deze commissies nu volwaardig onderdeel zijn geworden van de 
borgingscyclus.  
 
Samenvattend is het panel positief over de aangescherpte werkwijze in de rapportagecyclus. De 
instelling stuurt via de jaarplannen duidelijk op de strategische doelen uit het instellingsplan. 
Daarmee heeft de CHE een grote verbeterslag gemaakt. De formelere structuur is daadwerkelijk 
geëffectueerd en is een verrijking voor allen gebleken. Het resulteert in meer planmatig werken, 
een duidelijke rolverdeling en meer regie en verantwoordelijkheid voor de directeuren.  
 
Werkwijze bestuurlijk oordeel 
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Het College van Bestuur formuleert een bestuurlijk oordeel nadat de t-rapportages zijn 
besproken in het directeurenoverleg. Dit oordeel wordt vervolgens op opleidingsniveau door de 
directeuren besproken met hun curriculumteams en leidinggevenden. De uitkomsten van deze 
gesprekken worden ook weer teruggekoppeld aan het College van Bestuur in het 
directeurenoverleg. Navraag van het panel leert dat de curriculumteams, op basis van de 
rapportagecyclus, voldoende zicht hebben op wat er met het bestuurlijke oordeel gebeurt. Ook 
de bezoeken van het College van Bestuur aan de curriculumteams dragen bij aan de actieve 
monitoring van gestelde doelen. De bestuurlijke oordelen worden gepubliceerd op Topdesk; 
betrokkenen hebben op deze manier inzicht in de hogeschoolbrede doelen en resultaten en 
kunnen ook reageren op de bestuurlijke oordelen. Het panel stelt vast dat de curriculumteams en 
opleidingscommissies adequaat reageren op de bestuurlijke oordelen. Deze reacties vinden hun 
weg ook terug ‘naar boven’ en daarmee is het bestuurlijke oordeel een sturingsinstrument 
geworden.  
 
De acties die voortvloeien uit een bestuurlijk oordeel worden door de bestuurssecretaris 
opgenomen in een lijst met actiepunten en toegewezen aan betreffende medewerkers. De 
bestuurssecretaris ziet actief toe op de voortgang en de actielijst komt terug als onderdeel van 
de volgende t-rapportage. De rol van de bestuurssecretaris is hiermee duidelijk versterkt; hij 
vervult een cruciale spilfunctie in de rapportagecyclus, in de opvolging van besluiten, en daarmee 
in het rondmaken van de PDCA-cylcus. 
 
Het College van Bestuur bespreekt het bestuurlijk oordeel op instellingsniveau met de 
Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht.  
 
Kwaliteit management- en beleidsdocumenten 
De CHE hanteert nu ook een richtlijn om de kwaliteit van beleidsdocumenten te bewaken ten 
aanzien van status, vormgeving en inhoud. Nadat een beleidsdocument door het College van 
Bestuur is vastgesteld, controleert de bestuurssecretaris of de statusinformatie voldoet aan de 
richtlijn. Hierna wordt het beleidsdocument door het bestuurssecretariaat geplaatst op Topdesk 
en is het beschikbaar voor alle medewerkers en studenten. Daarmee is de kwaliteit van 
management- en beleidsdocumenten gegarandeerd en kunnen zij als deugdelijke 
beleidsinstrumenten ingezet worden.  
 
Conclusie 
Het panel oordeelt op basis van bovenstaande bevindingen dat de Christelijke Hogeschool Ede 
voldoet aan voorwaarde 2. 
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5 Overzicht van het advies 

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

Voorwaarde Oordeel 
1. Het expliciet kennen en herkennen door alle betrokkenen in de instelling van 
de strategische doelstellingen in relatie tot het 'één CHE-principe’ door de hele 
instelling heen.  

Voldoet 

2. Het monitoren of de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot de 
onderwijskwaliteit daadwerkelijk worden gerealiseerd door: 
  Het volledig en concreter maken van de managementrapportagecyclus en het 
verbeteren van de kwaliteit van de managements- en beleidsdocumenten, 
waardoor deze als deugdelijke beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden; 
  De formele borgings- monitoringsstructuur versterken door het aanscherpen 
van het ‘bestuurlijk oordeel' als sturingsinstrument en een navolgbare controle 
op de totstandkoming van verbeteringen.  

Voldoet 

 
 
Het panel stelt vast dat de Christelijke Hogeschool Ede aan de twee gestelde voorwaarden heeft 
voldaan en daarmee op standaard 3 van de Instellingstoets Kwaliteitszorg een oordeel ‘voldoet’ 
heeft. Het panel adviseert de NVAO de Erkenning ITK onvoorwaardelijk toe te kennen aan de 
Christelijke Hogeschool Ede. 
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Bijlage 1: Bezoekprogramma 

Tijdstip Groep Functie / rol 

08:30-08:45 Welkom, opening en voorstellen panel Voorzitter College van Bestuur 

  
Alle gespreksdeelnemers van de dag zijn 
als toehoorder aanwezig Lid College van Bestuur 

    Onderwijskundig adviseur kwaliteitszorg / Inleider 

    Voorzitter 

    Lid 

    Lid 

    Lid 

    Student-lid 

    Procescoördinator 

    Secretaris 

08:45-09:45 Gesprek College van Bestuur (CvB) Voorzitter CvB 

    Lid CvB / Docent Bedrijfskunde 

09:45-10:15 Panel overleg    

10:15-11:15 
Gesprek Directeuren en voorzitters 
curriculumteams (CT) 

Directeur Social Work en CHE voor Professionals 

    Directeur Educatie en deeltijdonderwijs 

    
Directeur Theologie, Onderwijs, Onderzoek en Jan Luyken Instituut 
(inclusief minoren) 

    
Directeur Bedrijfskunde, HRM, Journalistiek, Communicatie, CHE 
Academy 

    Voorzitter CT Theologie 

    Voorzitter CT Verpleegkunde 

    Voorzitter CT ICT 

11:15-11:45 Panel overleg   

11:45-12:45 
Docenten en medezeggenschap 
centraal/decentraal  

Docent Journalistiek en Communicatie 

    Docent Verpleegkunde 

    Docent Educatie 

    Docent Social Work 

    Docent Bedrijfskunde / lid Hogeschoolraad 

    Docent Educatie / secretaris Hogeschoolraad 

    
Communicatie Adviseur Online Marketing & Communicatie / voorzitter 
Hogeschoolraad 

12:45-13:15 Panel overleg    

13:15:13:45 PAUZE   

13:45-14:45  
Studenten en medezeggenschap 
centraal/decentraal 

Student Social Work / voorzitter Studenthogeschoolraad (SHR) 

    Student communicatie / secretaris SHR 

    Student Theologie / lid SHR 

    Student Bedrijfskunde / Studentassessor 

    Student Educatie / lid Opleidingscommissie Educatie 

    Student Verpleegkunde / lid Opleidingscommissie Verpleegkunde 

    Voorzitter Opleidingscommissie Journalistiek & Communicatie 
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    Lid Opleidingscommissie ICT 

14:45-15:15 Panel overleg    

15:15-16:15 
Hoofden en ondersteuners centrale 
diensten 

Bestuurssecretaris / Docent Bedrijfskunde 

    Teamleider Studentzaken 

    Controller / Docent Bedrijfskunde 

    
Onderwijskundig adviseur kwaliteitszorg / Voorzitter examencommissie 
Verpleegkunde 

    Teamleider HRM 

16:15-16:45 Panel overleg   

16:45-17:15 Terugkoppeling door panel   
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Bijlage 2: Overzicht van de bestudeerde documenten 

Van tevoren zijn aan het panel ter beschikking gesteld: 
 
1. Oog voor Kwaliteit. Zelfevaluatierapport Instellingstoets Kwaliteitszorg CHE 
2. Adviesrapport ITK  
3. IP 2016 2020  
4. NVAO-besluit 
5. BBR  
6. Besturingsmodel  
7. Werken in teams  
8. Verbindend werken  
9. Ad Media Voorstel  
10. Ad Media PPT 
11. CvB Besluitenlijst  
12. Ad Media Vooronderzoek  
13. Aanbiedingsbrief  
14. CvB verslag  
15. Coronakader CHE  
16. BO T2 2020  
17. Kwazokader  
18. CHE-jaarplan 2021  
19. T2 2020  
20. Reactie CT Edu  
21. Reactie CT VPK  
22. Reactie CT SW  
23. Reactie CT ICT  
24. Reactie CT M&O 
25. Reactie CvB  
26. AGO 2019  
27. CSE Data  
28. CSE Evaluatie 
29. Richtlijn beleidsdocumenten  
30. Data ondergrenzen 
31. ITK Zelfevaluatie 2018  
32. Rapport PMO  
33. Rapport MTO  
34. Gezond werken  
35. Coronakader PZ  
36. Rapport PZ  
37. Status Gezond werken 
38. Procesteam  
39. Ziekteverzuim  
40. Format jaarplannen  
41. PVI SVM  
42. Rapport IP MTR  
43. Reactie IP MTR  
44. Ontwerp IP 
45. CvB besluitenoverzicht 
46. Deelsessies IP Mdw  
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Bijlage 3: Lijst met afkortingen 

Ba bachelor 
cvb college van bestuur 
EC European credit point 
EFQM European Foundation for Quality 

Management 
EVC elders verworven competentie 
hbo hoger beroepsonderwijs 
ma master 
MR medezeggenschapsraad 
MT managementteam 
NSE nationale studentenenquête 
NVAO Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie 
OBP ondersteunend en 

beheerspersoneel 
OER onderwijs- en examenreglement 
P&O Stafbureau Personeel en 

Organisatie 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
SLB studieloopbaan begeleiding 
 



 

 
 

 
 
 
  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het 
oog op de beoordeling van de voorwaarden die bij de Instellingstoets 
kwaliteitszorg aan de Christelijke Hogeschool Ede zijn gesteld. 
 
Aanvraagnummer: 009890 
 
Colofon 
Concept adviesrapport 
Christelijke Hogeschool Ede 
Instellingstoets kwaliteitszorg 
14 mei 2021 
Samenstelling: NVAO NEDERLAND 
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