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1 Samenvattend advies 

Het panel dat de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) van Hogeschool Utrecht (HU) heeft uitgevoerd, 

heeft zich op verzoek van de instelling tevens gebogen over haar voorstel voor de kwaliteitsafspraken 

met de minister van OCW. Voor deze onafhankelijke externe beoordeling zijn tijdens de instellingstoets 

aparte gesprekken gevoerd, mede naar aanleiding van de door de instelling aangereikte documenten.  

Het panel heeft de beoordelingsprocessen van de instellingstoets en de kwaliteitsafspraken, hoewel die 

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

uitgevoerd. Voor de kwaliteitsafspraken heeft het panel zich gebaseerd op de teksten die daarvoor 

aangeleverd zijn door de HU, de presentatie van het College van Bestuur (hierna: CvB) en de gesprekken 

over dit onderwerp met de Raad van Toezicht, het CvB, instituutsdirecties, Hogeschoolraad en 

instituutsraden.  

Het panel is tot de conclusie gekomen dat het ingediende plan voor de inzet van de 

studievoorschotmiddelen niet voldoet aan de drie criteria van het beoordelingskader dat beschreven is 

in het Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019-2024. Hieronder worden de 

bevindingen en overwegingen kort weergegeven. 

Criterium 1: Beredeneerde keuzes 

De HU heeft gekozen voor drie onderwerpen waarmee ze focus wil aanbrengen in de zes thema’s die 

zijn afgesproken in het Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs met betrekking tot de toekenning van 

studievoorschotmiddelen. Deze onderwerpen zijn: (A) verbeteren ratio onderwijzend personeel (OP) en 

studenten, (B) HU-gemeenschap & studentbetrokkenheid, en (C) digitale leeromgeving. Het merendeel 

van de middelen zal besteed worden aan onderwerp A en wordt gealloceerd naar de 22 instituten. De 

keuze van de onderwerpen en decentrale allocatie liggen in lijn met de onderwijsvisie en 

sturingsfilosofie van de HU. Ook is er rekening gehouden met tegenvallende resultaten van de Nationale 

StudentenEnquête (NSE) op het gebied van studentbegeleiding en de hoge werkdruk die docenten 

ervaren. 

 

Het panel vindt de beleidsvoornemens van de HU op centraal niveau voor wat betreft de onderwerpen 

B en C adequaat geformuleerd. Er zijn in overleg met de instelling van drie instituten de voor de 

kwaliteitsafspraken relevante passages uit de jaarplannen bestudeerd (hierna: de jaarplannen): van het 

Institute for Engineering & Design, het Institute for International Business Studies en het Instituut 

Arbeid en Organisatie. Deze plannen blijken echter nog niet op orde. In het algemeen concludeert het 

panel dat de jaarplannen met betrekking tot de kwaliteitsafspraken geen beredeneerde plannen zijn: ze 

zijn niet uitgeschreven, nog niet definitief en niet volledig uitgelijnd met de centraal geformuleerde 

doelstellingen op het gebied van onderwerp A. Het panel oordeelt dat het plan van de HU niet voldoet 

aan criterium 1. 

Criterium 2: Betrokkenheid in- en externe belanghebbenden 

De voorgenomen kwaliteitsafspraken van de HU zijn tot stand gekomen nadat er op centraal niveau 

overleg is gevoerd met opleidingscommissies, de Hogeschoolraad, instituutsraden en de Raad van 

Toezicht. Ook studenten en instituutsdirecteuren zijn betrokken geweest bij de inventarisatie en 

ideevorming. Dit heeft geleid tot een centraal geformuleerd plan, dat in mei 2018 is goedgekeurd door 

de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht. De instituutsraden moeten zich uiterlijk 31 januari 2019 

akkoord verklaren met de jaarplannen van de instituten. 

 

Het panel vindt dat er voor het centraal uitgewerkte plan voldoende draagvlak is bij de 

belanghebbenden, maar constateert dat het besluitvormings- resp. instemmingsproces op decentraal 

niveau nog niet is afgerond. De belanghebbenden binnen de instituten zijn nog in gesprek, de 

besluitvorming op decentraal niveau is nog niet afgerond en er is hier en daar nog onvoldoende 

betrokkenheid geweest bij het opstellen van het instituutsjaarplan met betrekking tot de 

kwaliteitsafspraken. Het panel oordeelt dat het plan van de HU niet voldoet aan criterium 2. 
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Criterium 3: Realistisch en haalbaar, monitoring, evaluatie en ijkpunten 

De HU is in 2016 begonnen met de voorinvestering in de verbetering van de OP-studentratio (A) met als 

doel de studievoorschotmiddelen over de jaren heen gelijkmatig te kunnen verdelen. Dit past bij het 

absorptievermogen van de instelling. Ook op het gebied van HU-gemeenschapsvorming & 

studentbetrokkenheid (B) is er sprake van een voorinvestering. Met de inzet van 

studievoorschotmiddelen voor de Digitale leeromgeving (C) zal pas in 2020 worden begonnen omdat in 

technische zin eerst andere faciliteiten uit de reguliere rijksbijdragen moeten worden gerealiseerd. Het 

CvB en de instituutsdirecteuren leggen over de inzet van de studievoorschotmiddelen verantwoording 

af in de reguliere planning & control-cyclus. Twee kenniscentra zullen onderzoek doen naar de effecten 

van de inzet van de extra middelen uit het studievoorschot en de kennis daarover delen. 

 

Het panel kan zich vinden in het positieve oordeel van de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht over 

de realiseerbaarheid en haalbaarheid van het centraal opgestelde plan voor de inzet van de 

studievoorschotmiddelen. Het waardeert de voorgenomen betrokkenheid van de twee kenniscentra bij 

de effectmetingen. Wel meent het panel dat de evaluatiecriteria waaraan zij de voortgang gaan toetsen, 

reeds bij de planvorming bekend hadden moeten zijn. Ook miste het panel afspraken over de rol van de 

Hogeschoolraad en instituutsraden tijdens de uitvoering. En gezien eerdere constateringen is het panel 

onvoldoende in staat gesteld de instituutsjaarplannen met betrekking tot de kwaliteitsafspraken te 

beoordelen op realisme en haalbaarheid. Het panel oordeelt dat het plan van de HU niet voldoet aan 

criterium 3. 
 

Den Haag, 29 januari 2019  

 

Namens het panel ter beoordeling van het plan voor de kwaliteitsafspraken van Hogeschool van 

Utrecht,  

 

 

 

 

Drs. W.J. Breebaart dr. M. van Vliet 

(voorzitter) (secretaris) 

 

 

 

  



 

6 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken Hogeschool Utrecht  29 januari 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

2 Inleiding en verantwoording 

2.1 Samenstelling van het panel 

Het panel is als volgt samengesteld: 

 Drs. Pim Breebaart (voorzitter panel), o.m. oud-voorzitter CvB Haagse Hogeschool, oud-voorzitter van 

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

Hotelschool The Hague; 

 Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink (lid), voorzitter Onderwijsraad en hoogleraar onderwijs- en 

arbeidseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en voorheen tevens hoogleraar Evidence Based 

Education aan de Universiteit van Maastricht; 

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

College van Bestuur Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam; 

 Mr. Marius Buiting (lid), directeur Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorginstellingen 

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

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

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

Afgestudeerde Tweedegraadslerarenopleiding Geschiedenis. 

 

Het panel voldoet aan de eisen van de NVAO zoals die in het Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken 

hoger onderwijs 2019-2024 (hierna: Protocol) staan omschreven. Het panel beschikt over bestuurlijke 

deskundigheid, hoger-onderwijsdeskundigheid en deskundigheid van kwaliteitszorgsystemen. Ook zijn 

er vertegenwoordigers van studenten en uit het maatschappelijk veld aanwezig. Dit blijkt uit de cv’s van 

de panelleden, die in bijlage 1 zijn opgenomen. 

 

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

secretaris. 

2.2 Werkwijze van het panel 

Het panel heeft zijn werkzaamheden voor de beoordeling kwaliteitsafspraken uitgevoerd in de periode 

september – december 2018. Deze werkzaamheden zijn als afzonderlijke beoordeling uitgevoerd tijdens 

het proces van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Het panel heeft de processen van de 

instellingstoets en de kwaliteitsafspraken, hoewel tijdens dezelfde bezoekdagen uitgevoerd, afzonderlijk 

en inhoudelijk zo veel als mogelijk gescheiden uitgevoerd. Voor de kwaliteitsafspraken heeft het panel 

zich gebaseerd op de teksten die daarvoor aangeleverd zijn door de HU en de gesprekken over dit 

onderwerp met de Raad van Toezicht, het CvB, de instituutsdirecties, de Hogeschoolraad en 

instituutsraden, en de directeur van de dienst Human Resources. 

 

Tijdens het eerste locatiebezoek is met de Raad van Toezicht een gesprek gevoerd over de 

kwaliteitsafspraken (30 oktober 2018) en tijdens het tweede bezoek met het CvB, vertegenwoordigers 

van de medezeggenschap (docenten en studenten), vertegenwoordigers van enkele geselecteerde 

instituutsdirecties en de directeur van de dienst Human Resources (12 december 2018). Bij de aanvang 

van dit tweede bezoek heeft de voorzitter van het CvB de kwaliteitsafspraken van de HU kort toegelicht. 

 

In het beoordelingsproces heeft het panel de oordelen en beslisregels voor de plantoetsing in acht 

genomen, overeenkomstig het Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019-2024 

(versie 22 mei 2018). Dit betekent dat elk criterium is voorzien van een oordeel op de schaal: 

 Voldoet – De instelling voldoet aan het criterium 

 Voldoet niet – de instelling voldoet niet aan het criterium. 

 

Een positief eindoordeel wordt gegeven indien de instelling aan alle criteria voldoet; een negatief 

eindoordeel indien de instelling niet voldoet aan één of meer criteria. 

 

Het panel stelt met waardering vast dat de samenwerking met de HU voorafgaand en tijdens de audit 

goed was. Op aanvullende vragen en wensen van het panel heeft de HU steeds adequaat gereageerd. 
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Het panel heeft met alle gesprekspartners in alle openheid kunnen spreken over de kwaliteitsafspraken 

binnen de instelling als geheel en de drie geselecteerde instituten in het bijzonder. 

2.2.1 Voorbereiding gesprekken 

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

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

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

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

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

tot de beoordeling van de kwaliteitsafspraken. 

 

Het panel heeft op 24 september 2018 de Kwaliteitsafspraken 2019-2014 Hogeschool Utrecht (mei 

2018) en de Toelichting bij Kwaliteitsafspraken 2019-2024 HU (mei 2018) ontvangen. Ook hebben de 

panelleden op 31 oktober 2018 een account voor het hogeschoolnetwerk gekregen waarmee ze digitaal 

toegang hadden tot aanvullende informatie van de HU. Een overzicht van de bestudeerde documenten 

is opgenomen in bijlage 3. 

 

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

gesproken is over de beoordeling kwaliteitsafspraken in het algemeen en die van de HU in het bijzonder. 

Dit vooroverleg is voortgezet op 29 oktober 2018, voorafgaand aan het eerste locatiebezoek. Na 

uitwisseling van de eerste indrukken over de kwaliteitsafspraken en de toelichting daarop hebben de 

panelleden per beoordelingscriterium de discussiepunten geïnventariseerd die zij tijdens gesprekken 

aan de orde gesteld wilden zien.  

 

Aan het slot van het eerste locatiebezoek heeft het panel aan het CvB kort verslag uit-gebracht van de 

eerste bevindingen met betrekking tot de kwaliteitsafspraken. Daarbij heeft het tevens verzocht drie 

opleidingen c.q. instituten te selecteren voor het tweede bezoek. Het derde vooroverleg heeft 

plaatsgevonden tijdens het tweede locatiebezoek, op 10 december 2018. Dit overleg was bedoeld om 

concrete vragen te formuleren die het panel wilde stellen aan het CvB en aan studenten en docenten 

van de medezeggenschap en aan de geselecteerde instituutsdirecties. 

2.2.2 Totstandkoming adviesrapport 

Op 12 december 2018 heeft het panel zijn overwegingen en oordelen besproken en vertaald naar 

conclusies. Na afloop van dit afsluitend beraad heeft de panelvoorzitter deze toegelicht aan het CvB, de 

projectleider kwaliteitsafspraken en overige studenten en personeelsleden die bij beide beoordelingen 

betrokken waren. 

 

De secretaris van het panel 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 commissieleden voorgelegd en door hen van commentaar voorzien. 

Hierna heeft de commissievoorzitter de voorlopige versie van het adviesrapport vastgesteld.  

 

Op 7 januari 2019 heeft de instelling de voorlopige versie van het adviesrapport ontvangen en in het 

kader van de hoor- en wederhoorprocedure de gelegenheid gekregen voorstellen te doen voor 

correcties van feitelijke aard. de HU heeft hiervan op 18 januari 2019 gebruik gemaakt. De voorgestelde 

wijzigingen zijn teruggekoppeld aan de panelleden. Op 29 januari 2019 heeft de panelvoorzitter tot slot 

de definitieve versie vastgesteld, waarna het adviesrapport is aangeboden aan het bestuur van de 

NVAO. 
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2.3 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

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

Vervolgens geeft het panel in hoofdstuk 4 zijn oordeel over de kwaliteitsafspraken van de instelling per 

criterium uit het beoordelingskader. Bij elk criterium worden de bevindingen beschreven en vervolgens 

de overwegingen van het panel gegeven.  

In hoofdstuk 5 zijn adviezen opgenomen ter verbetering van de plannen resp. planvormingsprocessen 

met betrekking tot de kwaliteitsafspraken.  

Het rapport sluit af met een samenvattende tabel van plantoetsing van de kwaliteitsafspraken van de 

HU. 

 

Het rapport bevat verder vier bijlagen met: (1) informatie over de samenstelling van het panel, (2) een 

overzicht van de relevante programmaonderdelen van de locatiebezoeken, (3) een overzicht van de 

bestudeerde documenten en (4) een lijst met afkortingen. 
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3 Profiel van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Hogeschool Utrecht 

Vestigingsplaatsen Utrecht, Amersfoort en verschillende

 lesplaatsen voor opleidingen van het Seminarium

 Ortho-pedagogiek 

Status van de instelling Bekostigd 

3.2 Profiel van de instelling 

Hogeschool Utrecht is in 2005 voortgekomen uit een fusie met diverse hogescholen uit de regio. Het 

fusietraject was reeds in 1995 in gang gezet. Recent is een nieuwe stap gezet in de 

organisatieontwikkeling: per 1 februari 2017 hebben de zes faculteiten plaatsgemaakt voor 22 

instituten. Tegelijkertijd zijn de facultaire diensten samengevoegd tot zes diensten van de hogeschool. 

Ook zijn de zes facultaire kenniscentra omgevormd tot vier zelfstandige kenniscentra waarover alle 

lectoraten zijn verdeeld. Bij deze organisatieontwikkeling is een nieuwe sturingsfilosofie geïntroduceerd: 

verantwoordelijkheden liggen daar waar optimaal invloed kan worden uitgeoefend op uitvoering en 

resultaat. 

 

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

opleidingen sinds 2017 op het Utrecht Science Park worden verzorgd. Verder is vooruitlopend op deze 

ingrijpende veranderingen reeds in 2015 een begin gemaakt met de implementatie van een nieuwe 

onderwijsvisie die uit vijf hoofdonderwerpen bestaat: 

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

 werkenden die hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, aanscherpen, verbreden

 en verdiepen. 

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

 werken nauw samen: om van elkaar te leren en om bij te dragen aan de

 professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. 

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

 ontwikkelen onderzoekend vermogen waarmee ze in staat zijn creatief, innovatief en

 methodisch te werk te gaan.  

 Gepersonaliseerd leren – Dit raamwerk voor talentontwikkeling betekent voor HU

 studenten: regie over eigen leerproces en keuzes maken in studietempo, inhoud en

 niveau. Voor het onderwijs betekent dit: zo min mogelijk volgtijdelijkheid, veel zelfstandig

 te volgen modulen en leerwegonafhankelijke toetsing. 

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

 werkplekleren, leerteamleren, online leren en individueel leren), maar altijd vanuit de

 beroepscontext. 

 

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

hebben die rol voor hun eigen instituut. 
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3.3 Kengetallen 31-12-2017 

Bron: opgave HU (waaronder Bestuursjaarverslag Hogeschool Utrecht 2017) 

 

Studentenaantallen 

(per 1-9-2017) 

Totaal aantal studenten 

Ba-studenten 

Ma-studenten (bekostigd/onbekostigd) 

Ad-studenten 

34.608 

31.669 

2.885 

  54 

Opleidingen Totaal aantal opleidingen 

Bacheloropleidingen  

Masteropleidingen  

Associate degree-opleidingen 

66 

59 

23 

4 

Verleende diploma’s Totaal aantal diploma’s  

Ba  

Ma (bekostigd/onbekostigd) 

Ad 

5.743 

4.728 

  971 

44 

Personeel Totaal  

OP 

OBP 

Opleidingsniveau OP (minimaal masters) 

Man/vrouwverhouding  

3.416 

2.354 

1.062 

92% 

38-62% 
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4 Beoordeling per criterium 

4.1 Criterium 1: Beredeneerde keuzes 

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.  

4.1.1  Bevindingen 

Het panel heeft kennisgenomen van de drie onderwerpen/beleidsvoornemens van de HU die moeten 

gaan bijdragen aan de zes landelijke kwaliteitsthema’s. Het panel geeft de beschrijving hiervan in het 

informatiedossier als volgt weer: 

 

HU-onderwerpen  

 

Landelijke thema’s  

A. Verbeteren  

OP-studentratio 

B. HU-gemeenschap &  

studentbetrokkenheid 

C. Digitale leeromgeving 

1. Intensiever en kleinschalig 

onderwijs   

x x  

2. Meer en betere 

begeleiding van studenten 

x x  

3. Studiesucces x x  

4. Onderwijsdifferentiatie x x  

5. Passende en goede 

onderwijsfaciliteiten 

x  x 

6. Verdere 

professionalisering van 

docenten 

x   

 

De bestedingen zijn verdeeld per onderwerp/beleidsvoornemen, waarbij de HU gekozen heeft om op de 

toekenning van de ‘studievoorschotmiddelen’ vooruit te lopen: 

A. Verbeteren ratio onderwijzend personeel (OP) en studenten: sinds 2017 6 miljoen euro

 per jaar (HU-breed), oplopend naar 18 miljoen euro per jaar in 2024. Deze bedragen

 worden decentraal, naar rato van de studentenaantallen, gealloceerd naar de 22

 instituten. 

B. HU-gemeenschap & studentbetrokkenheid: vanaf 2019 2 miljoen euro per jaar, oplopend

 tot 4 miljoen euro in 2024. Bedoeld is hier de studentbegeleiding in de nulde, tweede en

 derde lijn (bijv. peer-mentoring, studieverenigingen, powerplatforms, studentendecanen

 en studentpsychologen). Studentbegeleiding in de eerste lijn wordt versterkt door extra

 OP. 

C. Digitale leeromgeving: vanaf 2020 1 miljoen euro per jaar voor OP ten behoeve van de

 implementatie en 1 miljoen euro per jaar voor het ondersteunend en beheerspersoneel

 (OBP) ten behoeve van de innovatie van de digitale leeromgeving (naast de reguliere

 bestedingen uit het meerjareninvesteringsplan). 

 

Bij de vaststelling van de drie onderwerpen, zo heeft het panel vernomen, baseert de HU zich op de 

nieuwe koers met betrekking tot haar onderwijsvisie en de daarop gebaseerde onderwijsinnovatie. Dit 

geldt voor de onderdelen co-creatie met de beroepspraktijk en onderwijs gebaseerd op praktijkgericht 

onderzoek. Ook het gepersonaliseerd leren en blended learning, eveneens onderdelen van de 

onderwijsvisie, bieden de instelling aangrijpingspunten om werk te maken van de gekozen 

onderwerpen.  

 

De keuzes zijn bovendien ingegeven, aldus de collegevoorzitter in zijn toelichting op de 

kwaliteitsafspraken, na een rondgang van het CvB langs de opleidingscommissies, en door 
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tegenvallende resultaten van de Nationale StudentenEnquête (NSE) op het gebied van 

studentbegeleiding. Het verhoudingsgewijs zware accent op de verbetering van de OP-studentratio 

vloeit ook voort uit de werkdrukproblematiek, zoals blijkt uit de uitkomsten van het 

werkbelevingsonderzoek onder docenten, en uit het nieuwe onderwijsbeleid, waarvoor reeds extra 

middelen uit onder meer de verminderde huisvestingskosten (alles gecentreerd op het Utrecht Science 

Park) worden ingezet. 

 

De middelen voor het aanstellen van OP worden overeenkomstig de sturingsfilosofie van de HU 

decentraal toegewezen aan de instituten (verantwoordelijkheden liggen daar waar optimaal invloed kan 

worden uitgeoefend op uitvoering en resultaat). Het panel heeft van drie instituten de relevante 

onderdelen van de jaarplannen 2019-2021 bestudeerd: van het Institute for Engineering & Design (IED), 

het Institute for International Business Studies (IIBS) en het Instituut Arbeid en Organisatie (IAO). In deze 

jaarplannen staat aangegeven hoeveel middelen zij zullen inzetten ten behoeve van de verbetering van 

de OP-ratio. Op beknopte wijze is daarbij aangegeven voor welke activiteiten de middelen zijn bestemd. 

4.1.2 Overwegingen 

De instelling heeft drie onderwerpen benoemd waarmee zij de onderwijskwaliteit wil verbeteren. Deze 

onderwerpen zijn gerelateerd aan de zes genoemde landelijke thema’s. De onderwerpskeuze is volgens 

het panel helder beargumenteerd en past bij de bredere onderwijsvoornemens en onderwijsvisie van de 

instelling. Dit is ook door de Raad van Toezicht en de Hogeschoolraad geconstateerd.  

 

Het panel stelt op basis van de aangereikte documentatie en de gevoerde gesprekken vast dat de 

onderwerpen HU-gemeenschap & studentbetrokkenheid (B) en digitale leeromgeving (C) duidelijk zijn 

omschreven en beredeneerd bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.  

 

Ook constateert het panel dat de decentrale allocatie van het merendeel van de studie-

voorschotmiddelen, namelijk ten behoeve van het onderwerp Verbeteren OP-studentratio (A), in lijn ligt 

met de sturingsfilosofie van de HU. De decentrale allocatie, zonder verdere uitgewerkte doelen en 

ijkpunten voor de latere monitoring en evaluatie, vereist vervolgens dat de jaarplannen dusdanig zijn 

uitgewerkt dat ze per thema – gerelateerd aan het HU-onderwerp in kwestie – beredeneerd aangeven 

wat de instituten willen gaan doen met de middelen, dat dit past bij de onderwijsvisie van het 

betreffende instituut en welke doelen zij hiermee willen verwezenlijken.  

 

Het panel stelt vast dat de bestudeerde jaarplannen niet aan dit criterium voldoen. Het kan daardoor 

niet beoordelen in hoeverre een aanzienlijk deel van de studievoorschotmiddelen adequaat wordt 

ingezet. De instituutsjaarplannen zijn niet uitgeschreven en in een aantal gevallen nog niet definitief. 

Het panel heeft niet kunnen beoordelen of ze één-op-één aansluiten bij de drie centraal 

beargumenteerde thema’s. In de jaarplannen staan doelstellingen die niets met de centraal 

geformuleerde doelstellingen te maken hebben. Ook zijn de decentrale keuzes niet beredeneerd. Het 

risico is nu dat de centraal helder verwoorde beleidsvoornemens voor onderwerp A decentraal 

verwateren. Het panel wijst op het belang van randvoorwaarden voor de decentrale inzet van middelen, 

omdat dergelijke additionele criteria het proces meer focus op het doel geven. Het adviseert tevens alle 

instituutsjaarplannen hierop te screenen en waar nodig te herzien, opdat ze voldoen aan het 

onderhavige criterium dat in het Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019-2024 

staat vermeld. 

4.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht niet voldoet aan criterium 1, Beredeneerde keuzes. 
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4.2 Criterium 2: Betrokkenheid in- en externe belanghebbende 

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. 

4.2.1 Bevindingen 

Uit de bestudeerde documenten en de gevoerde gesprekken blijkt welke belanghebbenden betrokken 

zijn geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken van de HU. Het CvB is begonnen met een 

inventarisatie van ideeën onder alle opleidingscommissies. Voor verdere inventarisatie en ideevorming 

heeft het een rondetafelbijeenkomst gehouden met de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht. Ook 

zijn er participatiebijeenkomsten met studenten geweest en studiedagen waarop de kwaliteitsafspraken 

besproken zijn met instituten, diensten en kenniscentra. Dit alles heeft geresulteerd in de hierboven 

beschreven centraal geformuleerde voornemens voor de kwaliteitsverbetering, die met beide raden in 

diverse vervolgbijeenkomsten zijn besproken en waar nodig bijgesteld.  

 

Nadat het CvB heeft ingestemd in de suggestie van de medezeggenschap om tot een andere verdeling 

van de middelen te komen, heeft de Hogeschoolraad op 23 mei 2018 ingestemd met de centraal 

geformuleerde kwaliteitsafspraken. Op 30 mei 2018 volgde de goedkeuring van de Raad van Toezicht, 

nadat het CvB de suggestie van de Commissie Onderwijs en Onderzoek had overgenomen om een 

aantal onderdelen van de kwaliteitsafspraken een nadere strategische duiding te geven. 

 

De instituutsraden hebben met de Hogeschoolraad diverse malen overlegd over de wijze waarop zij 

inhoudelijk en procesmatig hun instemmingsrecht op decentraal niveau kunnen uitoefenen. De nieuwe 

organisatiestructuur en personele wisselingen binnen een aantal instituutsdirecties hebben er echter 

voor gezorgd dat de instituutsraden tot nu toe wisselend betrokken zijn geweest bij de formulering van 

de voornemens voor kwaliteitsverbetering binnen hun instituut. Het is de bedoeling dat iedere 

instituutsraad uiterlijk op 31 januari 2019 heeft ingestemd met het jaarplan van zijn instituut. 

4.2.2 Overwegingen 

In het gesprek met de medezeggenschapsraden is aangegeven in welke mate er draagvlak voor de 

plannen is binnen de hogeschoolgemeenschap. Die blijkt groot, zo stelt het panel vast op basis van het 

enthousiasme waarmee studenten en docenten spreken over de plannen die de onderwijskwaliteit 

moeten verbeteren. Ook de Raad van Toezicht is enthousiast over de kwaliteitsambities van de HU. Er is 

dan ook sprake van een brede betrokkenheid bij de planvorming op centraal respectievelijk decentraal 

niveau. Bovendien geeft het plan op centraal niveau in algemene zin weer hoe de medezeggenschap als 

volwaardige gesprekspartner betrokken wordt gedurende de verwezenlijking van het beleid. 

 

Minder positief is het panel echter over de onvolledige decentrale planvorming op het moment van het 

bezoek door het panel. Weliswaar hebben de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht groen licht 

gegeven aan het HU-brede plan, een aantal instituutsraden heeft nog niet kunnen instemmen met het 

jaarplan van hun instituut omdat dit nog niet definitief is. Een overzicht van de stand van zaken op dit 

punt ontbreekt. Het advies van het panel is dan ook om in ieder geval voor de planvorming op 

instituutsniveau een reëel tijdspad te kiezen zodat alle intern betrokkenen in staat zijn hun rol naar 

behoren uit te voeren. Een tweede punt geldt de toerusting van de medezeggenschap, waaronder de 

toerusting in uren en budget, voor haar rol gedurende de uitvoering van de kwaliteitsvoornemens. Dit 

geldt zowel voor de Hogeschoolraad als de instituutsraden. In de plannen die het panel heeft 

bestudeerd, is dit nog onvoldoende uitgewerkt. Het panel raadt de Hogeschoolraad en instituutsraden 

en het CvB en de instituutsdirecties aan over dit punt het gesprek aan te gaan. 
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4.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht niet voldoet aan criterium 2, Betrokkenheid in- en 

externe belanghebbenden. 

 

4.3 Criterium 3: Realistisch en haalbaar, monitoring, evaluatie en ijkpunten 

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

en de organisatie en processen binnen de instelling.  

4.3.1 Bevindingen 

Vanaf 2019 legt het bestuur van de HU in zijn jaarverslag verantwoording af over de besteding van de 

studievoorschotmiddelen. De Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht zullen zelfstandig rapporteren 

over de besteding van de studievoorschotmiddelen.  

 

Met goedkeuring van de Raad van Toezicht is de HU reeds in 2016 begonnen met de voorinvestering in 

de verbetering van de OP-studentratio (A). Het doel van de daarmee gepaard gaande negatieve 

begroting was een evenwichtiger ontwikkeling in de beschikbare middelen te realiseren. Door de 

‘afvlakking’ van investeringen in de HU-brede Human Capital Agenda ontstaat er een gelijkmatige 

toename van het OP tot 2024. Dit stelt de instelling beter in staat, aldus de collegevoorzitter, de extra 

40 fte te absorberen in de organisatie. De instituutsdirecteuren leggen aan het CvB verantwoording af 

over voornemens en realisatie, en de betrokkenheid van de medezeggenschap en studentparticipatie in 

de planning & control-cyclus. Het halfjaarlijkse bilateraal managementoverleg (BMO) en de ‘integrated 

reports’ van de instituten spelen hierbij een belangrijke rol. Het CvB beperkt zich in deze cyclus tot 

marginale toetsing van de decentrale planvorming en uitvoering.  

 

Ook op het gebied van HU-gemeenschapsvorming & studentbetrokkenheid (B) heeft de HU in 2016 een 

voorinvestering gedaan: studenten kunnen aanvragen indienen voor kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs bij het Fonds Investeren in Kwaliteit van Onderwijs (FIKO). Dit fonds gaat op in een nieuw 

‘fonds’ waar ook opleidingen een beroep op kunnen doen. Criteria resp. aanvragen worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan het CvB en ter instemming aan de Hogeschoolraad. 

 

Besluiten over de aanvragen van middelen om de digitale leeromgeving (C) te versterken, worden 

genomen door de reguliere portfoliostuurgroep, die het CvB adviseert over de middelen die de HU 

jaarlijks alloceert voor innovatie. De besluiten worden genomen op basis van ‘participatieve criteria voor 

toekenning’. De stuurgroep zal pas voor de inzet van studievoorschotmiddelen in actie komen in 2020 

omdat er, aldus de collegevoorzitter, ‘onder de motorkap nog dingen zijn die eerst moeten worden 

geregeld’ (bijv. op het gebied van identity- en accessmanagement). De instituten en kenniscentra die 

middelen ontvangen, leggen over plannen en realisatie verantwoording af in de planning & control-

cyclus; dit geldt ook voor de betrokken dienst Informatiemanagement & ICT (IM&ICT).  

 

Bij de monitoring van de effecten van beleidsacties die in het kader van de kwaliteits-afspraken zijn 

ondernomen, wordt gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van het kenniscentrum Leren en 

Innoveren (onderwerpen A en B) en het kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad 

(onderwerp C). Aldus delen deze kenniscentra de kennis die zij hebben gegenereerd met hun onderzoek 

naar de effecten van de inzet van de middelen uit het studievoorschot. De Hogeschoolraad heeft 

duidelijk het voornemen uitgesproken betrokken te willen zijn bij het monitorings- en evaluatieproces. 

4.3.2 Overwegingen 

Zowel de Hogeschoolraad als de Raad van Toezicht vindt het centraal opgestelde plan voor de inzet van 

de studievoorschotmiddelen realiseerbaar en haalbaar, mede gezien de gelijkmatige toedeling van de 

studievoorschotmiddelen over de jaren heen. Het panel kan zich vinden in de wijze waarop de HU de 

middelen gaat inzetten. 

 

Positief is ook dat de kenniscentra worden betrokken bij de effectmeting van de ingezette middelen. Het 

is echter niet bekend hoe de beleidsevaluatie zal worden ingestoken.  
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Het panel is van mening dat de kenniscentra eerder in het planvormingsproces betrokken hadden 

moeten worden. Het is het meest effectief als bij de planvorming tegelijk wordt vastgesteld volgens 

welke ijkpunten de uitvoering van de plannen gemonitord en geëvalueerd zullen worden. En het is voor 

een goed geordend proces noodzakelijk dat instituten vooraf op de hoogte zijn van de criteria waarop zij 

getoetst zullen worden. De (jaar)plannen kunnen daarop worden ingericht.  

 

Gezien de hierboven geconstateerde – op het moment van het bezoek – gebrekkige uitwerking van de 

instituutsjaarplannen, is het panel onvoldoende in staat gesteld om de ‘vertaling van de extra fte OP in 

concrete beleidsacties' te beoordelen. 

 

De kwaliteitszorg rond de inzet van studievoorschotmiddelen is op zichzelf in orde. Het panel heeft 

voldoende zicht gekregen op de manier waarop die is ingebed in de reguliere planning- & controlcyclus. 

De rol van de Hogeschoolraad bij de monitoring en evaluatie van tussentijdse resultaten is echter niet 

uitgewerkt. Ook zijn de ijkpunten binnen de instelling nog niet bekend waarop het CvB de voortgang 

marginaal gaat toetsen en iedere instituutsdirectie de voortgang van haar jaarplan zal toetsen. Het 

advies is niet alleen vooraf concrete (toetsbare) beleidsacties en processen te formuleren waarop de 

monitoring en evaluaties zich kunnen richten, maar ook de marginale toetsing van het CvB te 

formaliseren. 

4.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht niet voldoet aan standaard 3, Realistisch 
en haalbaar, monitoring, evaluatie en ijkpunten. 
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5 Adviezen ter verbetering 

Op grond van de bevindingen tijdens de audit adviseert het panel aan de HU om onderstaande 

verbeteringen door te voeren: 

 Formuleer additionele criteria/randvoorwaarden voor de decentrale inzet van middelen

 en werk de instituutsplannen uit conform de criteria het Protocol beoordeling kwaliteits

 afspraken hoger onderwijs 2019-2024. 

 Kies voor de planvorming op centraal en decentraal niveau een reëel tijdspad zodat alle

 intern betrokkenen hun rol naar behoren kunnen uitvoeren. Werk daarbij ook uit op

 welke wijze de medezeggenschap wordt toegerust voor haar rol bij de uitvoering van de

 kwaliteitsvoornemens. 

 Zorg ervoor dat de HU als geheel en de instituten al tijdens het planvormingsproces

 rekening kunnen houden met de criteria waarop de effecten van hun inzet worden

 geëvalueerd. Geef ook aan wat de rol van de medezeggenschap daarbij is en op basis van

 welke ijkpunten de marginale toetsing door het CvB zal plaatsvinden. 
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6 Overzicht van het advies 

De onderstaande tabel geeft per standaard het oordeel van het panel uit hoofdstuk 2 weer 

 

 

Standaard 

 

 

Oordeel 

 

Criterium 1 

 

Voldoet niet 

 

Criterium 2 

 

Voldoet niet 

 

Criterium 3 

 

Voldoet niet 

 

Algemene conclusie

  

 

 

Negatief 
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Bijlage 1 : Samenstelling van het panel 

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

Pim Breebaart studeerde sociologie en filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij gaf langdurig les in het 
hoger onderwijs, had diverse directiefuncties in de Hogeschool Rotterdam en was voorzitter van de 
Colleges van Bestuur van ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en Stenden Hogeschool. Tot 2017 was 
hij lid van de Adviesraad van de NVAO. Actueel is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de 
Hotelschool The Hague en voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders van 
Hogescholen en hij heeft een aantal instellingsbeoordelingen verricht. In opdracht van de Minister van 
Onderwijs van Nederland was hij voorzitter van de commissie die de plannen van hogescholen en 
universiteiten beoordeelde om hun onderwijs voor volwassenen te flexibiliseren. Hij was de laatste 
jaren voorzitter van het bestuur van een basisschool en zeer actief betrokken bij het passend en speciaal 
onderwijs po, vo en mbo in de provincie Zuid-Holland. Hij schreef regelmatig voor diverse 
onderwijsbladen. Actueel recenseert hij boeken over hoger onderwijs in het blad THEMA. 
 
prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink (panellid) 
Henriëtte Maassen van den Brink is hoogleraar onderwijs- en arbeidseconomie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Haar deskundigheid en onderzoek liggen op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en 
economische ontwikkeling. Verder is zij sinds 2008 wetenschappelijk coördinator van het TIER (Top 
Institute of Evidence Based Education Research) en van 1 januari 2015 tot 1 januari 2019 voorzitter van 
de Onderwijsraad. Zij was lid van de Raden van Toezicht van het LUMC Leiden, Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam. Zij publiceert in (inter) nationale 
wetenschappelijke tijdschriften en schrijft opiniestukken in diverse dag- en weekbladen en was visiting 
fellow aan Stanford University Stanford, Columbia University New York en het European University 
Institute in Florence. 
 
drs. G. (Geke) van Velzen (panellid) 
Geke van Velzen is vanaf 1 januari 2018 directeur-bestuurder van de Stichting Lezen & Schrijven. Ze 
studeerde Sociologie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was onder meer Secretaris 
van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Ook 
werkte zij in New York, waar ze de samenwerking verkende op het terrein van onderwijs tussen de 
Verenigde Staten en Nederland in opdracht van Nuffic en in samenwerking met het Consulaat-Generaal 
in New York.  
 
mr. J.M. (Marius) Buiting (panellid) 
Mr. Marius Buiting, arts, is directeur van de NVTZ. Daarvoor was hij ruim 25 jaar op het terrein van 
kwaliteit in de zorg onder meer bij het Ministerie van Volksgezondheid, het kwaliteitsinstituut voor de 
gezondheidszorg CBO en als president van de European Society for Quality in Healthcare. Daarnaast is 
hij onder meer Chairman of the board van het European Health Futures Forum, lid van het Nationaal 
bestuur van de Zonnebloem en van de raad van toezicht van Lean in de Zorg. Tevens werkte hij mee aan 
de bestseller ‘Verdraaide Organisaties, terug naar de bedoeling’ van Wouter Hart. 
 
B. (Bart) Hekkema, BEd (student-lid) 
Bart Hekkema (student-lid), student wo-bachelor Europese talen en culturen met focus op Duitse taal 
en cultuur, politiek en maatschappij, Midden- en Oost-Europese studies, Zweedse taal en cultuur. Hij is 
afgestudeerd aan de Tweedegraadslerarenopleiding Geschiedenis, afstudeerrichting: vakverdieping en 
leerlinggestuurde didactiek. Actief geweest als docent geschiedenis en Duits in het voorgezet onderwijs. 
  
Het panel werd bijgestaan door drs. Henri Ponds, beleidsmedewerker NVAO en procescoördinator, en 
dr. Rietje van Vliet, zelfstandig onderwijsadviseur, secretaris. 
 
Alle panelleden en de secretaris hebben een onafhankelijkheids- en geheimhoudings-verklaring ingevuld 
en ondertekend.  
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Bijlage 2 : Gespreksrondes tijdens de locatiebezoeken 

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

t/m 31 oktober 2018 en 10 t/m 12 december 2018. Ter beoordeling van de kwaliteitsafspraken heeft 

het panel tijdens het eerste locatiebezoek gesproken met de Raad van Toezicht en – als terugkoppeling 

– met het CvB. Tijdens het tweede locatiebezoek is gesproken met het CvB, de relevante 

medezeggenschapsraden, vertegenwoordigers van geselecteerde instituutsdirecties en de directeur van 

de dienst Human Resources. In totaal waren er vier gespreksrondes. 
 
Dinsdag 30 oktober 2018 

Heidelberglaan 7, 3584 CS Utrecht 
 

16.00-17.15 uur Gespreksronde 1 (tweede gedeelte) – Raad van Toezicht  

 – voorzitter RvT 

 – lid auditcommissie RvT 

 – lid commissie Onderzoek en Onderwijs RvT  

 – lid commissie Onderzoek en Onderwijs RvT 

 

Woensdag 31 oktober 2018 

Padualaan 99, 3584 CH Utrecht 
 

16.00-16.30 uur Afstemmingsoverleg kwaliteitsafspraken – College van Bestuur 

 – voorzitter CvB 

 – projectleider kwaliteitsafspraken 

 

Woensdag 12 december 2018 

Padualaan 99, 3584 CH Utrecht 
 

09.00-09.30 uur Presentatie College van Bestuur  

 – voorzitter CvB 

 

09.30-10.15 uur Gespreksronde 2 – studenten en docenten medezeggenschap 

 – docent geschiedenis Instituut Archimedes, voorzitter Hogeschoolraad ’18-

’19 en lid Hogeschoolraad ’17-’18 

 – 4e-jaars student ICT, vicevoorzitter Hogeschoolraad 

 – 4e-jaars student International Business and Management Studies (IBMS), 

vice chairman Institute Council IBS (tevens HSR-lid) 

 – hogeschooldocent IBMS, voorzitter (chairman) IIBS Instituutsraad 

 – 4e-jaars student HRM, voorzitter Instituutsraad ’18-’19 en ’17-’18 

 – hogeschooldocent, HRM voltijd Team 2, IR-lid ’18-’19 en ’17-’18 

 – 3e-jaars studente Technische Bedrijfskunde, voorzitter Instituutsraad ’18-

’19, HSR-lid ’18-’19 en secretaris opleidingscommissie Technische 

Bedrijfskunde ’18-’19, lid opleidingscommissie ‘17-‘18 

 – hogeschooldocent Werktuigbouwkunde, vicevoorzitter Instituutsraad IED 

’18-’19 en ’17-’18 

 

10.15-10.30 uur Intern beraad (besloten) 

 

10.30-11.15 uur Gespreksronde 3 – instituutsdirecteuren en dienst HR 

 – directeur Institute for Engineering & Design 

 – directeur Instituut voor Arbeid & Organisatie 

 – directeur Institute for International Business Studies 

 – directeur Dienst Human Resources 

 

11.15-11.30 uur Intern beraad (besloten) 
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11.30-12.15 uur Gespreksronde 4 – College van Bestuur 

 – voorzitter CvB 

 – lid CvB 

 – lid CvB 

 

12.15-16.00 uur Lunch en intern beraad (besloten), o.a. over beoordeling kwaliteitsafspraken  

 

16.00-16.30 uur Terugkoppeling panel op o.a. kwaliteitsafspraken – betrokkenen bij de ITK en 

de kwaliteitsafspraken HU  
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Bijlage 3 : Overzicht van de bestudeerde documenten 

Kwaliteitsafspraken 2019-2024 Hogeschool Utrecht (mei 2018) 
Toelichting bij Kwaliteitsafspraken 2019-2024 Hogeschool Utrecht (mei 2018) 
 
Bestuurs- en beheersreglement (Sturingsfilosofie) (september 2016) 
Bestuursjaarverslag Hogeschool Utrecht 2017 (2018) 
Hogeschool Utrecht in 2020 (maart 2014) 
Memo opbrengsten round table kwaliteitsafspraken (maart 2018) 
Onderwijsvisie ‘Onze wereld van morgen’ (2015)  
Passages uit de verslagen vergaderingen HSR en RvT over de kwaliteitsafspraken: 

 Overlegvergaderingen HSR 18 april 2018 en 9 mei 2018 

 HSR vergadering 23 mei 2018 (1. Besluitformulier en 2. Herverdeling middelen) 

 Vergadering Raad van Toezicht 30 mei 2018 
Powerpoint HU Kwaliteitsafspraken – Stand van zaken 5 december 2018 
Powerpoint Kwaliteitsafspraken HU in de Managementplannen 2019-2021: 

 Managementplan IED (3 december 2018) 

 Managementplan Institute for International Business Studies (2 augustus 2018) 

 Managementplan Instituut Arbeid en Organisatie (2 juli 2018) 
Reglement Medezeggenschap (september 2017) 
Samenvatting van de input tijdens gesprekken over de kwaliteitsafspraken 2019-2024 (besproken door 
CvB 23 mei 2018) 
Strategisch planning- en controlkader 2019-2024, onderdelen die de kwaliteitsafspraken betreffen (mei 
2018) 
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen 

ad associate degree 
ba bachelor 
BMO Bilateraal managementoverleg 
CvB College van Bestuur 
FIKO Fonds Investeren in Kwaliteit van Onderwijs 
HRM Human Resources Management 
HSR Hogeschoolraad 
HU Hogeschool Utrecht 
IAO Instituut Arbeid en Organisatie 
IED Institute for Engineering & Design 
IIBS Institute for International Business Studies 
IM&ICT  dienst Informatiemanagement & ICT 
IR Instituutsraad 
ITK Instellingstoets Kwaliteitszorg 
ma master 
NSE Nationale StudentenEnquête 
NVAO Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie 
OC Opleidingscommissie 
OCW Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
OER Onderwijs- en Examenregeling 
OBP Onderwijsondersteunend en Beheerspersoneel 
OP Onderwijzend Personeel 
RvT Raad van Toezicht 
 
 
 
 



Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 

met het oog op de beoordeling van de kwaliteitsafspraken hoger 

onderwijs 2019-2024  van de Hogeschool Utrecht. 

Aanvraagnummer: 007853 

Colofon 

Adviesrapport 
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KWALITEITSAFSPRAKEN Hogeschool 
Utrecht 
 
 
 

 
 
 
 
 
GEGEVENS INSTELLING 

• Naam instelling Hogeschool Utrecht 
• BRIN 25DW 
• Bezoekadres Bolognalaan 101, 3584 CJ Utrecht 
• Kwaliteitsafspraken Trail in ITK 
• Inleverdatum aanvraagdossier donderdag 18 april 2019 

 
 
STATUS DOSSIER 

• Datum ontvangst aanvraagdossier vrijdag 14 september 2018 
• Bezoekdag donderdag 18 april 2019 
• Adviesrapport (voor feitelijke 

onjuistheden)  
dinsdag 29 januari 2019 

• Advies Dagelijks Bestuur NVAO maandag 1 april 2019 
• Advies toegestuurd aan Minister 

van OCW 
woensdag 10 april 2019 

• Beschikkingsdatum woensdag 1 mei 2019 

Onderwerp Nummer 
Factsheet Kwaliteitsafspraken 007853 
 
Datum Versie 
18 april 2019 5.0 
 
Contactpersoon 
Anke Schols 070 – 312 2350 kwaliteitsafspraken@nvao.net 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Pim Breebaart Drs. Pim Breebaart studeerde Wijsbegeerte Sociologie. Hij bekleedt diverse 

bestuursfuncties, o.a; Voorzitter van het bestuur van de Ambulante Educatieve 
Dienst, Vice-voorzitter raad van toezicht Hotelschool Den Haag, Den Haag en 
Amsterdam, Lid van de Raad van Advies van de NVAO, Lid raad van advies van 
de Vereniging Toezichthouders in het Onderwijs, Voorzitter van het bestuur van 
de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen, VTH, Den Haag. 

• Lid Henriëtte Maassen van den 
Brink 

Prof. dr. Henriette Maassen van den Brink is professor Economie aan de UvA. 
Haar onderzoeksinteresse ligt op het gebied van onderwijs, arbeid en 
gezondheidseconomie. Voorzitter van de Onderwijsraad en coordinator van TIER 
(Top Institute of Evidence Based Education Research). Ook is zij lid van de 
KNAW. 

• Lid Geke van Velzen Drs. Geke Van Velzen is directeur-bestuurder van Stichting Lezen & Schrijven. 
Daarvoor werkte zij enige tijd als senior adviseur Hoger Onderwijs en 
Internationalisering voor oa EP-Nuffic en het Nederlands consulaat in New York. 
Eerder was zij secretaris van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool 
van Amsterdam. Geke studeerde geschiedenis en sociologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. 

• Lid Marius Buiting Mr. Marius Buiting is momenteel directeur Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in Zorg en Welzijn en zelfstandig adviseur. Daarnaast is hij 
president European Society Healthcare. Voormalig Provinciale Staten lid Utrecht 
voor het CDA en lid nationaal bestuur van de Zonnebloem. 

• Student-lid Bart Hekkema Bart Hekkema BEd is student Europese talen aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Eerder voltooide hij de lerarenopleiding geschiedenis van de NHL Stenden 
Hogeschool. Hij is actief actief binnen de Democratische Academie Groningen en 
werkzaam als fractiemedewerker voor de Partij voor de Dieren, gemeente 
Groningen. 
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• Procescoördinator Henri Ponds 
• Secretaris Rietje van Vliet 
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