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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel concludeert dat HZ University of Applied Sciences (hierna: HZ) aan alle criteria van 

het beoordelingsprotocol kwaliteitsafspraken voldoet en komt op grond daarvan tot een 

positief eindoordeel. Het panel baseert zijn oordeel op het informatiedossier, de aanvullende 

documenten en de gesprekken met diverse vertegenwoordigers van de instelling op 18 

januari 2019. 

Criterium 1 

De kwaliteitsafspraken hebben een duidelijke samenhang met de onderwijsvisie van HZ. De 

bestedingsmaatregelen sluiten volgens het panel nauw aan bij de zes thema’s uit het 

sectorakkoord en zijn gericht op de verbetering van de kwaliteit. Het panel meent dat de 

keuzes van de instelling goed aansluiten bij de cultuur binnen HZ, zoals het decentraal 

alloceren van twee derde van de bestedingsmiddelen aan de verlaging van de docent-student 

ratio. In de ogen van het panel geeft deze keuze blijk van de vernieuwde organisatiestructuur 

die de organisatie beoogt te bewerkstelligen. HZ zet de overige middelen in voor de 

versterking van de HZ community en studentparticipatie, het versterken van HZ als lerende en 

samenwerkende organisatie; en het doorontwikkelen van een inspirerende campus. 

Criterium 2 

De medezeggenschap is goed betrokken bij de invulling van de kwaliteitsafspraken. Studenten 

en de medezeggenschap speelden een prominente rol in het totstandkomingsproces en staan 

volledig achter het plan. De HR legde de grote lijnen voor aan het CvB. Gezamenlijk werd 

vervolgens een plan gecreëerd waarin vier bestedingsvoornemens uitgewerkt werden. Na 

goedkeuring op de grote lijnen zijn de afspraken voorgelegd aan de interne stakeholders voor 

verdere invulling van de bestedingsvoornemens.  Dit resulteerde in een hoofdlijnenakkoord. 

HZ heeft daarbij voorzien in een goede informatieverstrekking naar alle geledingen. Het plan 

biedt opleidingscommissies voldoende ruimte om de eigen ambities in de jaarplannen te 

kunnen inbedden. HZ beoogt de studentleden van de HR voor 4 uur per week te faciliteren en 

de facilitering van opleidingscommissies te herzien.  

 

Criterium 3 

De inrichting van de kwaliteitsafspraken sluiten goed aan bij de ontwikkelingen binnen HZ en 

de instellingscultuur en zijn volledig ingebed in de organisatie. Door het grootste deel van de 

bestedingsvoornemens decentraal neer te leggen, kunnen opleidingen zelf voor hen passende 

initiatieven nemen voor beleidsacties gericht op verlaging van de DS-ratio. Het panel vindt het 

sterk dat de opleidingscommissies ruimte krijgen om de bestedingsvoornemens binnen de 

kaders van het hoofdlijnenakkoord in te kleuren. HZ borgt zowel de inhoudelijke als de 

financiële processen door de PDCA-cyclus en via de medezeggenschap en 

opleidingscommissies. De HR en de opleidingscommissies kunnen de gelden monitoren in de 
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planning en control cyclus waarover via de jaarverslagen van de opleidingen en de BMO 

wordt gerapporteerd.  

 

Den Haag, 19 april 2019 

 

Namens het panel ter beoordeling van het plan voor de kwaliteitsafspraken van HZ University 

of Applied Sciences,  

 

 

 

 

Hans van der Vlist Yvet Blom 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling HZ University of Applied Sciences 

Vestigingsplaats(en) Vlissingen, Middelburg 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

HZ University of Applied Sciences (HZ) profileert zich als de persoonlijke hogeschool met als 

kernwaarden integriteit en respect; vertrouwen en rekenschap; en samenwerken en kwaliteit. 

HZ verwoordt haar missie als het opleiden van ondernemende, innovatieve en 

waardengedreven professional voor een duurzame en globaliserende samenleving door 

vernieuwend interdisciplinair onderwijs, onderzoek en valorisatie. HZ biedt persoonlijk en 

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

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

opleidingen dat is afgestemd op de kennisbehoefte van de regio en daarbuiten. Vanuit deze 

behoefte profileert HZ zich met het thema Duurzame Dynamische Delta dat wordt 

vormgegeven door het onderwijsconcept Student- en Procesgericht Onderwijs en Onderzoek 

en de expertisedomeinen Water, Energie, en Vitaliteit.  

 

HZ is een publiek gefinancierde instelling met twee vestigingen in Vlissingen en een vestiging 

in Middelburg. In 2018 studeerden er aan HZ 4.698 studenten, waarvan 4.435 bekostigde 

studenten. Zij volgen onderwijs aan 22 bacheloropleidingen en 4 Associate degree 

opleidingen. Daarnaast biedt HZ nog 4 Associate degree opleidingen aan via de Associate 

degrees Academie in Roosendaal, een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ. Tien 

procent van de studentpopulatie bestaat uit internationale studenten. Aan HZ werken ruim 

500 medewerkers. Het budget van de hogeschool omvat (m) € 3,1.  

  

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

realiseren van een toekomstbestendige hogeschool gezien de krimpregio waarin HZ zich 

bevindt. De structuurwijziging betreft onder meer het terugbrengen van een bestuur en het 

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

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

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

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

zelforganiserend vermogen en resultaatverantwoordelijkheid van en voor de opleidingen, 

diensten en onderzoeksgroepen.  
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Aansluitend op de huidige organisatiestructuur stellen de opleidingen en diensten hun eigen 

jaarplannen op. HZ biedt kaders voor de jaarplannen via de strategische initiatieven1 uit het 

HZ instellingsplan 2018-2019 waarmee de basis wordt gelegd voor de interne kwaliteitszorg 

van onderwijs. Opleidingen en diensten monitoren zelf de kwaliteitszorg met behulp van de 

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

opleidingscommissies en beroepenveldcommissies, en leggen de resultaten voor aan de 

domeindirecteuren en diensthoofden. De domeindirecteuren en diensthoofden informeren 

vervolgens het CvB. De opleidingen, diensten en het College van Bestuur rapporteren 

systematisch over relevante beleidsontwikkelingen en evaluatieresultaten. Verbeteringen 

worden gepubliceerd in de digitale werk- en leeromgeving MyHZ en in de 

studentenhandleidingen.  

 

De inspraak van studenten is formeel geregeld via de Hogeschoolraad, de 

opleidingscommissies en het studentoverleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 De zeven strategische initiatieven uit het instellingsplan betreffen: (i) Uitdagend onderwijs; (ii) Praktijkgericht 

onderzoek en valorisatie; (iii) Professionele teams van medewerkers; (iv) Werving en ontwikkeling portfolio; (v) 

Inspirerende campus; (vi) Toekomstbestendige organisatie; en (vii) Internationalisering. 
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2 Beoordeling per criterium 

2.1 Criterium 1 

Het plan draagt beredeneerd bij aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De voornemens 

die de instelling heeft met de studievoorschotmiddelen en de doelen die zij daarmee wil 

verwezenlijken op de genoemde onderwijskwaliteit-thema’s, zijn helder geformuleerd en 

passen bij de context, historie en bredere (onderwijs)visie van de instelling.  

2.1.1 Bevindingen 

De interne kwaliteitszorg binnen HZ University of Applied Sciences (HZ) is neergelegd in het 

Instellingsplan 2018-2021 door middel van zeven strategische initiatieven2 die volgens het 

College van Bestuur (CvB) en de Hogeschoolraad (HR) nauw aansluiten op de 

kwaliteitsafspraken uit het Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs. De sterke samenhang 

tussen de zes thema’s uit de kwaliteitsafspraken en de strategische initiatieven, leidde tot de 

bewuste keuze voor het inbedden van alle thema’s in de koers die HZ met haar instellingsplan 

heeft ingezet. De HR heeft autonoom binnen de kaders van de kwaliteitsafspraken een plan 

ontwikkeld zoals neergelegd in het document Kwaliteitsafspraken 2019-2024 HZ University of 

Applied Sciences (hierna: het plan). Dit plan is door de HR voorgelegd aan het CvB.  

 

Het plan beschrijft de vier bestedingsvoornemens; de verweving met de kwaliteitsafspraken; 

en de maatregelen die HZ beoogt uit te werken. Zo wil HZ het grootste deel van de middelen 

(63%) gebruiken voor het behoud en mogelijke uitbreiding van Onderwijzend Personeel 

(verlaging DS-ratio naar 1:24). In lijn met de sturingsfilosofie van de instelling zijn deze 

middelen bij de opleidingen gealloceerd. De verdeelsleutel is naar ratio van de 

studentenaantallen. Opleidingen kunnen kiezen voor initiatieven die aansluiten op de 

thema’s intensiever en kleinschaliger onderwijs; meer en betere begeleiding; studiesucces; 

onderwijsdifferentiatie; en professionalisering van medewerkers. Voorbeelden zijn 

persoonlijke coaching, intervisie, supervisie, projectmatig werken, en begeleiding in het 

werkveld. Andere initiatieven zijn het aanpassen van het onderwijs- en onderzoeksportfolio 

aan de behoeften van bedrijven, instellingen en studenten, en de professionalisering van de 

teams. Hierin beoogt HZ te voorzien door teams te herpositioneren en de docenten bij te 

scholen in vakinhoudelijke- en didactische competenties en gedragscompetenties. 

 

De overige 37% van de middelen is centraal neergelegd. De versterking van de HZ community 

en studentparticipatie (20%) sluit aan op de thema’s intensiever en kleinschaliger onderwijs; 

meer en betere begeleiding; studiesucces; en onderwijsdifferentiatie. Voorbeelden van 

initiatieven zijn de investering in de opleidingscommissies ter versterking van de rol bij 

onderwijsbeleid, onderwijsuitvoering en kwaliteitszorg. Met dit initiatief beoogt de instelling 

de relatie tussen docenten, onderzoekers en het beroepenveld en onderwijs en onderzoek 

nog beter af te stemmen op de behoeften van de studenten en het beroepenveld. Een ander 

                                                                 
2 De zeven strategische initiatieven uit het instellingsplan betreffen: (i) Uitdagend onderwijs; (ii) Praktijkgericht 

onderzoek en valorisatie; (iii) Professionele teams van medewerkers; (iv) Werving en ontwikkeling portfolio; (v) 

Inspirerende campus; (vi) Toekomstbestendige organisatie; en (vii) Internationalisering. 
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initiatief dat HZ beoogt te realiseren is het opstellen van een regionaal ambitieplan met 

collega-instellingen in de onderwijskolom (vo, mbo, hbo), gericht op onder meer een betere 

begeleiding bij de doorstroom van (aspirant) studenten. Andere initiatieven zijn de 

intensivering van mentale begeleiding en ondersteuning van studenten, het toekennen van 

een jaarlijks vrij besteedbaar budget ter versterking van de HZ Community en 

studentparticipatie, en het bieden van meer ruimte aan HZ studenten om te participeren in 

talentprogramma’s zoals het HZ Honours Programma. 

 

De versterking van HZ als lerende en samenwerkende organisatie (10%) sluit aan op de 

intentie van HZ tot de verdere ontwikkeling als toonaangevend kennisinstituut dat uitdagend 

onderwijs en onderzoek biedt. Dit bestedingsvoornemen is in lijn met de thema’s meer en 

betere begeleiding; studiesucces; en professionalisering van docenten. HZ wil in lijn met de 

huidige organisatietransitie naar zelforganiserende teams, investeren in teamsamenstelling 

en teamontwikkeling. Volgens het CvB biedt de vernieuwde organisatiestructuur meer focus 

op de interactie tussen de student en de opleiding en ontstaat er bovendien meer ruimte 

voor het leggen en onderhouden van contacten met de (netwerk)partners in de regio.  

 

Het vierde voornemen, doorontwikkeling van een inspirerende campus  (7%), richt zich op het 

investeren in passende en goede onderwijsfaciliteiten die borgen dat de studiefaciliteiten en 

de infrastructuur het HZ-onderwijsconcept Student- en Procesgericht Onderwijs3 

ondersteunen. 

2.1.2 Overwegingen 

Het panel constateert dat het CvB en de HR gezamenlijk heldere keuzes maakten om de zes 

thema’s te financieren. De keuzes sluiten volgens het panel nauw aan bij de onderwijsvisie en 

zijn gericht op de verbetering van de kwaliteit. De duidelijke samenhang tussen de 

bestedingsvoornemens en de zes thema’s uit de kwaliteitsafspraken is zichtbaar in het plan 

Kwaliteitsafspraken. Het panel meent dat de keuzes van de instelling goed aansluiten bij de 

cultuur binnen HZ, zoals het decentraal alloceren van twee derde van de bestedingsmiddelen. 

In de ogen van het panel geeft deze keuze blijk van de implementatie van de vernieuwde 

organisatiestructuur die de organisatie beoogt te bewerkstelligen. Het panel is positief over 

de keuze om rol van de opleidingscommissies te versterken en ziet graag dat de instelling de 

opleidingscommissies actief in hun kracht zet en ze desgewenst intensief ondersteunt. 

 

Concluderend stelt het panel dat het plan bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs en past bij de bredere onderwijsvisie van de instelling.  

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat HZ University of Applied Sciences voldoet aan criterium 1. 

                                                                 
3 Student- en Procesgericht Onderwijs en Onderzoek kenmerkt zich door intensief, kleinschalig en uitdagend 

onderwijs in combinatie met praktijkgericht onderzoek. 
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2.2 Criterium 2 

De interne belanghebbenden zijn in voldoende mate betrokken bij het opstellen van het plan 

en er is voldoende draagvlak bij interne en relevante externe belanghebbenden. 

2.2.1 Bevindingen 

De HR stelde voor de totstandkoming van het plan kwaliteitsafspraken van HZ, volledig 

autonoom vier bestedingsvoornemens op en legde dit voor aan het CvB (zie Criterium 1). Na 

afstemming tussen de HR en het CvB, is aansluiting gezocht bij studenten, docenten en het 

management. De kwaliteitsafspraken en de bestedingsvoornemens van de instelling zijn 

tijdens managementdagen gepresenteerd en door de opleidingscoördinatoren op de agenda 

gezet bij de teamoverleggen. Tijdens managementsessies heeft afstemming over de 

inhoudelijke invulling van het bestedingsplan en de procesafspraken plaatsgevonden onder 

academiedirecteuren, diensthoofden, opleidingscoördinatoren en lectoren.  

 

De kwaliteitsafspraken vormden tevens een agendapunt bij de opleidingscommissies. Volgens 

het CvB namen de studenten proactief deel aan de totstandkoming van de 

bestedingsvoornemens. Een studentlid van de HR verrichtte onderzoek onder zijn 

medestudenten met als thema Wat studenten belangrijk vinden bij de kwaliteitsafspraken. 

Studenten, medewerkers, management en bestuur leverden volgens het HR-lid goede en 

waardevolle informatie. De resultaten van het onderzoek met het gelijknamige document 

presenteerde de student tijdens de Zeemiddag; een periodiek, informeel overleg tussen de 

Hogeschoolraad en het CvB. HZ-studenten presenteerden het plan voorts tijdens het 

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) dat positief werd ontvangen door studenten van 

andere hogescholen en universiteiten. Volgens de HZ-studenten heeft HZ een 

vooruitstrevend plan opgesteld gericht op de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. 

 

De kritische noten die studenten in de totstandkomingsprocedure voorlegden zijn opgevolgd. 

Zo wilde het management en het bestuur de bestedingsplannen verder uitwerken, maar 

adviseerden studenten om een algemeen plan op te stellen dat jaarlijks naar inzicht vanuit 

studenten, opleidingen en medezeggenschapsorganen kan worden bijgestuurd. Docenten en 

studenten uit de HR benadrukten tijdens het locatiebezoek dat zij de totstandkoming van het 

huidige akkoord binnen HZ als een mooi en waardevol proces ervaren. De vier 

bestedingsvoornemens zijn in lijn met de eerdere keuzes die opleidingen, diensten, 

medezeggenschapsorganen, het management en het bestuur hebben gemaakt. De grote 

lijnen die door het CvB en HZ in het plan kwaliteitsafspraken zijn neergelegd, kennen dan ook 

enkel accentverschuivingen en geen grote wijzigingen. Tijdens periodieke overleggen tussen 

de Raad van Toezicht (RvT) en het CvB zijn de kwaliteitsafspraken besproken waarin centraal 

stond dat de extra bestedingsmiddelen besteed worden aan studenten. Ook vond 

afstemming plaats tussen de RvT en de HR. Tijdens deze overleggen legde de RvT de focus op 

de vertaling van de wensen van de studenten naar de bestedingsvoornemens. Studenten uit 

de HR hebben dit bevestigd aan de RvT. De RvT heeft tot slot nog extra middelen toegevoegd 

om de bestedingsvoornemens te kunnen realiseren. Het huidige plan is door de RvT 

goedgekeurd. 
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2.2.2 Overwegingen 

Het panel heeft tijdens het locatiebezoek een delegatie van studenten, docenten, 

management en bestuursleden gezien die goed betrokken is bij de invulling van de 

kwaliteitsafspraken. De HR legde de grote lijnen voor aan het CvB. Na goedkeuring op de 

grote lijnen zijn de afspraken voorgelegd aan de interne stakeholders voor verdere invulling 

van de bestedingsvoornemens. Studenten en de medezeggenschap speelden een prominente 

rol in het totstandkomingsproces en staan volledig achter het plan. Het panel is positief over 

de betrokkenheid van de studenten die het huidige plan zelfs als een good practice in 

Nederland presenteerden tijdens het ISO.  

 

Het panel stelt vast dat de opleidingscommissies niet samen met de HR en de CvB de grote 

lijnen hebben opgesteld. De commissies konden op basis van het voorstel mee werken aan 

het plan. De opleidingscommissies kunnen volgens het CvB echter voldoende kleur geven aan 

het plan door de ruimte die het plan biedt aan de opleidingscommissies om de eigen ambities 

in de jaarplannen te kunnen inbedden. Hoewel het panel kennis heeft genomen over de 

aanzienlijke rol die studenten in het totstandkomingsproces hebben gespeeld, hadden de 

opleidingscommissies eerder betrokken kunnen worden bij de invulling van de voornemens. 

Evenwel constateert het panel dat HZ heeft voorzien in een goede informatieverstrekking 

naar alle geledingen. HZ beoogt de studentleden van de HR voor 4 uur per week te faciliteren 

en de facilitering van opleidingscommissies te herzien.  

 

Concluderend stelt het panel dat de interne belanghebbenden in voldoende mate betrokken 

zijn bij het opstellen van het plan en dat er voldoende draagvlak is bij de belanghebbenden 

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat HZ University of Applied Sciences voldoet aan criterium 2. 

2.3 Criterium 3 

De voornemens in het plan zijn realistisch gelet op de voorgestelde inzet van instrumenten en 

middelen en de organisatie en processen binnen de instelling.  

2.3.1 Bevindingen 

HZ koppelt de investeringen aan het aantal ingeschreven studenten. Bovenop de beschikbare 

studievoorschotmiddelen beoogt HZ de komende jaren extra budget vrij te maken om de 

bestedingsvoornemens met betrekking tot de kwaliteitsafspraken te realiseren. HZ zal de 

beschikbare middelen, inclusief aanvullende investeringen, de komende jaren inzetten 

volgens een verdeling gebaseerd op huidige inzichten en verwachtingen. Onderdelen kunnen 

in nauwe afstemming tussen het CvB en de HR worden aangepast. Indien het 

studievoorschotbudget in het betreffende begrotingsjaar niet volledig is ingezet, kan deze via 

de bestemmingsreserve in het daaropvolgende jaar alsnog worden geïnvesteerd. HZ heeft op 

zowel decentraal als centraal niveau beleidsacties en beleidsprocessen opgesteld. Vanaf 2019 

legt HZ in haar jaarverslagen verantwoording af over de voortgang van de besteding van de 

studievoorschotmiddelen.  
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Voor de verlaging van de DS-ratio en de inzet van de beschikbare middelen, ontwikkelen de 

opleidingen jaarlijks een plan dat aansluit op het HZ-Instellingsplan; de ontwikkelfase van de 

opleiding; en de behoeften van studenten en ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Met de 

jaarplannen als basis en in lijn met de bestaande PDCA-cyclus, kunnen de opleidingsteams in 

samenspraak met opleidingscommissies, studenten en docenten invulling geven aan de 

bestedingen gericht op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het plan van de opleiding 

omtrent de kwaliteitsafspraken maakt integraal onderdeel uit van het jaarplan van de 

opleiding. De opleidingscommissies hebben adviesrecht en het CvB toetst bij de vaststelling 

van de jaarplannen op de (i) realiseerbaarheid en haalbaarheid van de kwaliteitsafspraken; (ii) 

de aansluiting op het HZ-Instellingplan 2018-2021; (iii) aansluiting bij de kaderbrief, de 

aansluiting op de beschikbare budgetten; en (iv) de betrokkenheid van studenten en het 

opleidingsteam bij de totstandkoming van het plan. De HR heeft instemmingsrecht op het 

bestedingsplan van de kwaliteitsafspraken, de kaderbrief waarin de hoofdlijnen van de 

begroting staan opgenomen en het aanwenden van de studievoorschotmiddelen in de 

jaarplannen. Ook heeft de HR de gelegenheid om zelfstandig te rapporteren in de 

jaarverslagen over de besteding van de studievoorschotmiddelen. De opleidingscoördinator 

legt over de realisatie van het jaarplan verantwoording af in de bestaande Planning and (of: 

&) Control Cyclus. De medezeggenschap en studentparticipatie vormen een belangrijke 

schakel in de verantwoording vanuit de opleiding naar de student. De HR monitort dit proces 

aan de hand van de verslaglegging door opleidingscommissies, de kwartaalrapportages en de 

jaarverslagen. Indien tussentijdse resultaten daar aanleiding toe geven, kan bijstelling van de 

bestedingsvoornemens plaatsvinden. 

 

De keuze om de overige drie voornemens HZ-breed te faciliteren is gelegen in de onderlinge 

afhankelijkheid van de organisatie-eenheden en de meerwaarde van samenwerking. Het 

bestuur- en directieoverleg beoogt een proces in te richten gericht op het in samenspraak 

ontwikkelen van criteria voor de toekenning van middelen. Het CvB beoordeelt of de criteria 

aansluiten bij het HZ-Instellingsplan en de zes thema’s van de kwaliteitsafspraken. De HR 

monitort het proces en heeft instemmingsrecht op het bestedingsplan van de 

kwaliteitsafspraken, de kaderbrief waarin de hoofdlijnen van de begroting staan opgenomen 

en de geformuleerde criteria. Ook aangaande de centrale voornemens heeft de HR de 

gelegenheid om zelfstandig te rapporteren in de jaarverslagen over de besteding van de 

studievoorschotmiddelen. De financieringsaard van de aanvragen kan verschillen per 

bestedingsvoornemen. De versterking van de HZ community en studentparticipatie kent 

zowel structurele als incidentele financieringsmogelijkheden, terwijl de versterking van HZ als 

lerende en samenwerkende organisatie, én de doorontwikkeling van een inspirerende campus, 

enkel incidenteel – en mogelijk over meerdere jaren – worden gefinancierd. Studenten, 

opleidingen of diensten kunnen aanvragen indienen bij de directeur bedrijfsvoering die de 

aanvraag ter besluitvorming voorlegt aan het bestuur- en directieoverleg. Bij het honoreren 

van een verzoek, verloopt de verantwoording over het bestedingsvoornemen en de realisatie 

via de aanvrager. De aanvrager verantwoordt zich aan het bestuur- en directieoverleg, die dit 

integreert in de bestaande Planning- & Controlcyclus.  

 

Het CvB informeert de HR ieder kwartaal over de voortgang op projecten en de stand van 

zaken omtrent aangevraagde projecten. Binnen de kaders van de HZ-kwaliteitsafspraken 
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kunnen aanpassingen plaatsvinden van de toekenningscriteria en evaluatiecriteria. Passend 

bij de sturingsfilosofie en de vrijheden van teams om te opereren als zelforganiserende 

teams, kiest HZ er bewust voor om de procesafspraken voor projectaanvragen niet vast te 

leggen. De betrokken stakeholders kunnen deze in de komende periode verder concretiseren 

en gezamenlijk uitwerken. Het bestedingsplan wordt na instemming van de HR ter 

goedkeuring voorgelegd aan de RvT. Het CvB informeert de RvT vervolgens periodiek over de 

realisatie van de kwaliteitsafspraken. 

 

Tijdens het locatiebezoek merkte het panel op dat de bedragen in de begroting van 2019 

verschillen per opleiding of project. Het panel stelde vragen over de toedracht van de 

verdeling van gelden en de wijze waarop HZ toeziet op de juiste besteding van de gelden. 

Volgens het CvB en de HR verdeelt HZ de gelden op basis van studentaantallen vanuit de visie 

dat iedere student recht heeft op de studievoorschotmiddelen, ongeacht de omvang of 

eerdere prestaties van de opleiding. De opleidingsteams en studenten, alsook de 

medewerkers van de ondersteunende diensten stellen hun eigen jaarplannen op. Hierdoor 

kunnen zij realistische en haalbare plannen ontwikkelen waarvoor zij zelf keuzes maken, 

prioriteiten stellen en het ambitieniveau aangeven. De jaarplannen worden vervolgens 

voorgelegd aan de opleidingscommissies en/of het management.  

 

De monitoring van de voortgang van de bestedingsvoornemens wordt onderdeel van de 

reguliere kwaliteitszorgcyclus. De instelling ontwikkelt iedere vier jaar een nieuw 

instellingsplan en evalueert tussentijds tijdens de review op het plan en na afloop van de 

periode. Dit betekent dat de review op het HZ-Instellingsplan en de bestedingsvoornemens in 

2021 plaatsvindt. Daarnaast rapporteren de opleidingen ieder jaar over de realisatie van de 

doelstellingen uit hun jaarplannen. De rapportages worden tijdens het Bestuur- en 

Managementoverleg (BMO) besproken door de academiedirecteuren en het CvB.   

 

HZ koppelt de planvorming, besteding en verantwoording van studievoorschotmiddelen aan 

de kaderbrief, de begroting, de jaarplannen, het Bestuur- en Managementrapportages.  

2.3.2 Overwegingen 

Het panel constateert dat de inrichting van de kwaliteitsafspraken goed aansluit bij de 

ontwikkelingen binnen HZ en de instellingscultuur en volledig zijn ingebed in de bestaande 

structuur. Door het grootste deel van de bestedingsvoornemens decentraal neer te leggen, 

kunnen opleidingen zelf voor hen passende initiatieven nemen voor beleidsacties gericht op 

de verlaging van de DS-ratio. Wel merkt het panel op dat de verdeling van de middelen naar 

decentraal soms over relatief kleine bedragen gaat. Het panel vraagt daar in de monitoring  

aandacht aan te besteden. Het panel vindt het goed dat de opleidingscommissies ruimte 

krijgen om de bestedingsvoornemens binnen de kaders van het hoofdlijnenakkoord in te 

kleuren. Het herzien van de opleidingscommissies is in de ogen van het panel een 

waardevolle toevoeging voor de versterking van de onderwijskwaliteit. Het panel merkt 

daarbij op dat HZ alert moet zijn dat de studievoorschotmiddelen door de 

opleidingscommissies wel worden ingezet voor de kwaliteit. 
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HZ borgt zowel de inhoudelijke als de financiële processen door de PDCA-cyclus en via de 

medezeggenschap en opleidingscommissies. De HR en de opleidingscommissies kunnen de 

gelden monitoren in de planning en control cyclus waarover via de jaarverslagen van de 

opleidingen en de BMO wordt gerapporteerd. Het panel vraagt het CvB en de HR om alert te 

blijven dat het grote budget dat is toegekend aan de opleidingscommissies wel voor de 

kwaliteit wordt ingezet.  

 

Concluderend stelt het panel dat de voorgestelde inzet van instrumenten en middelen om de 

voornemens te bewerkstelligen, realistisch zijn binnen de organisatie en processen van de 

instelling.  

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat HZ University of Applied Sciences voldoet aan criterium 3. 
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3 Bijlagen  

3.1 Het panel 

De NVAO heeft het panel benoemd dat de beoordeling heeft uitgevoerd. De experts voor de 

beoordeling zijn onafhankelijk van de instelling. Het panel beschikt gezamenlijk over 

bestuurlijke deskundigheid, hoger onderwijsdeskundigheid, deskundigheid op het gebied van 

de inrichting en effectiviteit van kwaliteitszorgsystemen, een vertegenwoordiger van de 

studenten en een vertegenwoordiger uit het maatschappelijk veld c.q. werkveld. Het panel is 

door de NVAO getraind voor de uitvoering van de beoordeling. Het rapport wordt geschreven 

door een gecertificeerd secretaris, die tevens door NVAO is getraind. 

De samenstelling van het panel met daarbij een korte beschrijving van de panelleden is te 

vinden in de factsheet (toegevoegd aan dit adviesrapport). 

 

Het panel heeft voorafgaand aan het bezoek aan de instelling eerste indrukken uitgewisseld. 

Op de ochtend van de bezoekdag heeft het panel vooroverleg gehad, tijdens dit overleg zijn 

de vragen geïnventariseerd. Vervolgens heeft het panel gesproken met een 

vertegenwoordiging uit de instelling, zijnde tenminste het College van Bestuur, een 

vertegenwoordiging van de medezeggenschap en de Raad van Toezicht. Indien de middelen 

decentraal worden besteed, heeft het panel ook gesproken met decentrale 

vertegenwoordigers.  

Na een interne beraadslaging heeft het panel mondeling de bevindingen op hoofdlijnen 

teruggekoppeld aan de instelling. 

 

Het adviesrapport is door de secretaris opgemaakt. Dit is voorgelegd aan de panelleden en 

van suggesties voorzien. Vervolgens is er ter bevordering van de consistentie overleg gevoerd 

bij de NVAO met secretarissen van andere beoordelingen. Het concept adviesrapport is voor 

feitelijke onjuistheden voorgelegd aan de instelling, waarna het advies definitief is 

vastgesteld. Het adviesrapport is vervolgens aangeboden aan het bestuur van de NVAO.  

3.2 Programma van het locatiebezoek 

Tijdstip Gesprek Betrokkenen 

08.30 – 09.30 Vooroverleg Panel 

09.30 – 10.15 Gesprek 1 College van Bestuur, directie, controller, 

vertegenwoordiger opleiding 

10.15 – 11.00 Gesprek 2 Medezeggenschap 

11.00 – 11.30 Pauze Panel 

11.30 – 12.15 Gesprek 3 Raad van Toezicht  

12.15 – 15.30 Lunch Panel 

15.30 – 16.00 Terugkoppeling Genodigden door instelling te bepalen 

3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

Voorafgaand aan het bezoek is aan het panel de volgende documentatie beschikbaar gesteld: 

• HZ Instellingsplan 2018-2021 
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• Strategie en strategische initiatieven (bijlage behorend bij instellingsplan) 

• Kaderbrief 2019 

• Begroting 2019 en Meerjarenprognose 2019-2023 

• Kwaliteitsafspraken 2019-2024 HZ University of Applied Sciences 

• Oplegger Raad van Toezicht Kwaliteitsafspraken 

• PowerPoint presentatie studentgeleding Hogeschoolraad 

• Instemming van Hogeschoolraad op Kwaliteitsafspraken 

• Verslag bespreking Hogeschoolraad, College van Bestuur en Raad van Toezicht 

• Jaarplan opleiding Social Work 

• Jaarplan opleiding Pedagogiek 

• Jaarplan opleidingen Civiele Techniek en Watermanagement 
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PANELSAMENSTELLING 

• Voorzitter Hans van der Vlist Hans van der Vlist is voormalig secretaris-generaal bij het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en thans waarnemend secretaris-generaal bij 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit 
ABDTOPConsult. 

• Lid Wim Boomkamp Drs. Wim Boomkamp is afgestudeerd in Pedagogische en 
AndragogischeWetenschappen. Dhr. Boomkamp heeft meerdere 
bestuursfuncties gehad en was tot voor kort voorzitter van het CvB van Saxion 

• Lid Wim Drossaert Wim Drossaert MSc studeerde biologie en is momenteel Algemeen Directeur bij 
DUNEA. Eerder was hij president Europa/Africa bij MWH Global (nu Stantec) en 
is bestuurslid bij o.a. VNO-NCW en Netherlands Partnership Water. 

• Lid Pascale de Groote Pascale De Groote is in januari 2012 benoemd tot vice-kanselier van Artesis 
Hogeschool Antwerpen. Sinds 2016 is zij tevens voorzitter van de Vlaamse 
Hogescholenraad. Sinds 2001 is zij decaan van het Koninklijk Conservatorium 
van Antwerpen (Antwerpse Hogeschool Artesis); en docent dansgeschiedenis aan 
de Universiteit van Antwerpen. 

• Student-lid Lars Blom Lars Blom BSc heeft de opleiding HBO-ICT afgerond aan Fontys. Hij is voorzitter 
geweest van de opleidingscommissie van zijn opleiding. 

• Procescoördinator Maya de Waal
• Secretaris Yvet Blom 
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