
  

NVAO  NEDERLAND 
 

 

 

 

ADVIESRAPPORT PLANBEOORDELING 

KWALITEITSAFSPRAKEN 

Driestar educatief 007859 

 
 BEZOEKDATUM: DINSDAG 3 DECEMBER 2019 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NVAO  NEDERLAND 
 

 

 

 

ADVIESRAPPORT PLANBEOORDELING 

KWALITEITSAFSPRAKEN 
DRIESTAR EDUCATIEF 

PLANBEOORDELING KWALITEITSAFSPRAKEN 
 

 

BEZOEKDATUM: DINSDAG 3 DECEMBER 2019 



 

3 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken Driestar educatief  dinsdag 3 december 2020 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

Inhoud 

Samenvattend advies .................................................................................................................. 4 

1 Profiel van de instelling ....................................................................................................... 6 

1.1 Algemene gegevens ....................................................................................................... 6 

1.2 Profiel van de instelling .................................................................................................. 6 

2 Beoordeling per criterium ................................................................................................... 8 

2.1 Criterium 1 ..................................................................................................................... 8 

2.2 Criterium 2 ................................................................................................................... 10 

2.3 Criterium 3 ................................................................................................................... 12 

3 Bijlagen .............................................................................................................................. 15 

3.1 Het panel ...................................................................................................................... 15 

3.2 Programma van het locatiebezoek .............................................................................. 15 

3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten ............................................................... 15 

 

 



 

4 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken Driestar educatief  dinsdag 3 december 2020 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel beoordeelt alle criteria met voldoet en komt daardoor tot een positief eindoordeel.  

Criterium 1 

Het panel vindt dat Driestar educatief (verder te noemen: Driestar) een heldere en goed 

doordachte keuze gemaakt heeft voor besteding van de studievoorschotmiddelen op vijf van 

de zes thema’s uit het landelijk sectorakkoord. Binnen deze thema’s richt Driestar zich met 

name op de ontwikkeling van een nieuw curriculum en het ontwikkelen van flexibele 

opleidingsroutes. De voornemens sluiten aan op de koersuitspraken uit het Strategisch plan 

die voor Driestar de richting voor de komende jaren bepalen. Het panel ziet hoe de 

voornemens bijdragen aan verbetering van het onderwijs, dat uiteindelijk tot doel heeft 

goede docenten op te leiden.  

Criterium 2 

Binnen Driestar heeft het daartoe samengestelde kernteam met afgevaardigden uit het 

management, docententeam, de studenten, de ondersteuning, de medezeggenschapsraad en 

de Opleidingscommissie het voortouw genomen in het proces rondom de totstandkoming 

van de Kwaliteitsafspraken. Driestar heeft alle geledingen betrokken bij de totstandkoming 

van de Kwaliteitsafspraken. De kleinschaligheid van de instelling speelt hierin zeker een 

positieve rol. Het panel heeft vastgesteld dat de medezeggenschapsraad als volwaardig 

gesprekspartner voldoende betrokken is in dit proces. Ook ziet het panel, door de reguliere 

overleggen met het college van bestuur, dat de medezeggenschapsraad bij de uitvoering van 

de Kwaliteitsafspraken betrokken blijft. De medezeggenschapsraad is voldoende gefaciliteerd 

voor haar werk en ze heeft met het plan Kwaliteitsafspraken ingestemd. De raad van toezicht 

heeft het plan Kwaliteitsafspraken goedgekeurd.  

Criterium 3 

Driestar heeft de voornemens in concrete beleidsplannen- en processen uitgewerkt door voor 

de jaren 2019 tot en met 2024 per voornemen aan te geven: de uit te voeren activiteiten, de 

te behalen resultaten, de betrokken personen, de beschikbare uren en gelden. Ook heeft 

Driestar hierin ruimte opgenomen voor de resultaten van de tussentijdse 

evaluatiemomenten. Van de voornemens binnen het thema studiesucces en 

onderwijsdifferentiatie heeft Driestar ook aparte projectplannen opgesteld. De plannen van 

Driestar zijn ambitieus, maar het panel acht de plannen realiseerbaar een haalbaar doordat 

de plannen gefaseerd in tijd worden ingevoerd. Het panel vindt het monitoringsyssteem 

inzichtelijk. De monitoring is onderdeel van de reguliere pdca-cyclus van onderwijskwaliteit 

en de planning and controlcyclus van het college van bestuur. Middels diverse 

tevredenheidsonderzoeken wordt de voortgang van de voornemens geëvalueerd. Daarnaast 

legt de projectmanager van de Kwaliteitsafspraken eens in de vier maanden via een vast 

format verantwoording af aan het kernteam, het college van bestuur, raad van toezicht, de 

medezeggenschapsraad en de opleidingscommissies. Tevens zijn de Kwaliteitsafspraken een 

vast agendapunt van de overleggen van de raad van toezicht, het college van bestuur en de 

medezeggenschapsraad.  
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Driestar educatief 

Vestigingsplaats(en) Gouda  

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

Driestar educatief is een christelijk praktijkgericht kenniscentrum waarin de opleidingen, 

diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar 

managementadvies samenkomen. Driestar educatief is in 2005 voortgekomen uit een fusie 

van de Christelijke Hogeschool De Driestar en het Begeleidingscentrum Gereformeerd 

Scholenonderwijs.  

 

Driestar educatief (verder te noemen: Driestar) is een instelling die zich in het midden van 

kerk, gezin en maatschappij bevindt. Driestar biedt de volgende hbo-bacheloropleidingen 

aan: leraar basisonderwijs, leraar voortgezet onderwijs en pedagogiek. Daarnaast biedt 

Driestar een Associate Degree, diverse hbo-master opleidingen (waaronder de master 

Passend Meesterschap) en diverse post-hbo-opleidingen aan. Bij Driestar studeren ongeveer 

1300 studenten. Het onderwijs bij Driestar is gebaseerd op het christelijk-reformatorische 

gedachtegoed. Bij Driestar staat het geloof dat God de Bron van het leven, kennis en wijsheid 

is, voorop. In alle opleidingen draait het om de vorming van de student als christelijk 

professional; hoe de student zijn gekregen talenten leert kennen en besteden “tot eer van 

God in het begeleiden van kinderen en jongeren”. 

 

Organisatiestructuur  

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de 

algemene gang van zaken binnen Driestar. De raad van toezicht hanteert daarbij verschillende 

toezichtkaders. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van 

Driestar.  

 

Visie, identiteit en kernwaarden  

Driestar werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel de bron is die de basis vormt voor onderwijs 

en opvoeding. Driestar ziet het als haar opdracht om het onderwijs vanuit deze basis te 

ontwikkelen; de christelijke identiteit staat centraal. De Bijbel en de reformatorische 

belijdenis geven richting en vorm aan het onderwijs, de advisering en de daarmee 

samenhangende kennisontwikkeling. De christelijke identiteit uit zich in de manier waarop 

Driestar werkt: vanuit het besef dat de mens leeft voor Gods aangezicht (coram deo), vanuit 

het besef dat de mens talenten ontvangt en die als goed rentmeester zorgvuldig in moet 

zetten (rentmeesterschap) en vanuit het besef dat de mens leeft in een gebroken wereld 

waarin zij afhankelijk is van Gods genade en de kracht die zij van Hem ontvangt 

(afhankelijkheid). Aan deze christelijke identiteit geeft Driestar verder uiting via vijf 

kernwaarden die richting geven aan  het persoonlijk gedrag van de medewerkers, het 

samenwerken en de presentie als organisatie: toewijding, betrouwbaarheid, wijsheid, 

bewogenheid en moed.  
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Medezeggenschap  

Driestar heeft een medezeggenschapsraad waarin studenten, docenten en ondersteunend 

personeel vanuit verschillende opleidingen vertegenwoordigd zijn.  
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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 

Keuze thema’s  

De christelijke identiteit van Driestar en de betekenis daarvan voor de (persoons)vorming van 

studenten komt nadrukkelijk terug in de uitwerking van de thema’s en voornemens. Driestar 

kiest voor vijf van de zes thema’s. Op het thema intensiever en kleinschalig onderwijs 

investeert Driestar geen studievoorschotmiddelen, omdat de instelling met gemiddeld 1300 

studenten al kleinschalig georganiseerd is.  

 

Binnen het thema meer en betere begeleiding van studenten wil Driestar investeren in 

intensivering en optimalisering van de studiebegeleiding. Mede om zo ook de 

persoonsvorming van de student beter te kunnen ondersteunen. Als voornemens heeft 

Driestar i) de inrichting van ENTREE voor alle opleidingen, waarbinnen studentzaken, 

studieleiders en decanaat effectief met elkaar samenwerken zodat studenten vóór 

inschrijving en direct na de start passend advies krijgen over bijvoorbeeld goede matching en 

de te volgen studieroute en ii) het oprichten van opleidingsteams die verantwoordelijk zijn 

voor de begeleiding van een specifieke groep studenten.   

 

Binnen het thema studiesucces wil Driestar het curriculum van alle opleidingen herzien en 

komen tot een helder, overzichtelijk en toekomstbestendig curriculum. Focuspunten hierin 

zijn de ontwikkeling van een “profi-lijn” gericht op de professionele identiteit van de student 

en minder toetsmomenten. Ook wil Driestar het rendement van enkele opleidingen 

verbeteren. De achterliggende gedachte is om “dieper leren” te versterken  en daardoor ook 

de persoonsvorming van studenten. Dit dieper leren wordt nu belemmerd door een te 

versnipperd curriculum.  

 

Binnen het thema onderwijsdifferentiatie wil Driestar flexibele opleidingsroutes ontwerpen 

zodat betere differentiatie in aanbod mogelijk is voor studenten. De voornemens zijn: i) het 

ontwikkelen van een nieuwe route voor vwo-studenten, ii) het ontwikkelen van flexibele 

leerroutes door uitwisselbaarheid van modules en iii) het ontwikkelen van mogelijkheden om 

te versnellen binnen een opleiding door maatwerk. Deze voornemens komen voort uit de 

overtuiging van Driestar dat iedere student een uniek en veelzijdig persoon is met eigen 

gaven. Het flexibiliseren van het onderwijs is daar dienstbaar aan, door rekening te houden 

met de verschillende achtergronden en ambities van studenten en de behoeftes van de 

arbeidsmarkt.  

 

Binnen het thema passende en goede onderwijsfaciliteiten maakt Driestar een aantal keuzes 

die de andere voornemens tot hun recht laten komen. Deze zijn: aanschaf van digitale 

leermiddelen (zoals een digitaal bord in ieder lokaal), realisatie van werkplekken voor 

studenten waar in stilte of in groepsverband gewerkt kan worden, realisatie van lokalen waar 

met nieuwe technologische ontwikkelingen geoefend kan worden en een ruimer en 

duurzamer aanbod in de catering.  
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Binnen het thema professionalisering wil Driestar docenten scholen op het gebied van 

pedagogische vaardigheden (met name ten aanzien van individuele begeleiding van 

studenten) en didactische en digitale vaardigheden, zodat zij in staat zijn inhoud te geven aan 

de voornemens van de studievoorschotmiddelen. Deze voornemens zijn: scholing docenten in 

het gebruik van nieuwe digitale leermiddelen, meer docenten die VELON (lerarenopleider) 

geregistreerd zijn (stijging van 30% naar 80%) en werken aan een professionele cultuur 

waarin reflecteren en het geven van feedback aan elkaar belangrijke uitgangspunten zijn.  

 

Aansluiting Strategisch plan  

De rode draad van de activiteiten van Driestar voor de komende jaren is flexibiliseren, 

personaliseren en innoveren. Driestar streeft daarbij naar een goede mix van persoonlijke 

aandacht, leren in gemeenschappen en de inzet van ICT in het onderwijs.  

 

In het Strategisch beleidsplan Voortvarend, Driestar educatief 2016 – 2019 en Voortvarend 

2021 (verder te noemen: Strategisch plan)  formuleert Driestar zeven koersuitspraken die 

richting geven aan de komende jaren: 

Koersuitspraak 1 Identiteit; het onderwijs en de medewerkers laten zich in hun werk 

leiden door de Bijbel.  

Koersuitspraak 2 Personeel en cultuur; de medewerkers werken volgens de vijf 

kernwaarden. De persoonlijke ontwikkeling en het personeelsbeleid zijn hierop 

ingericht.  

Koersuitspraak 3 Kennisontwikkeling; de kennisontwikkeling is praktijkgericht en is ook 

relevant voor wetenschappelijke fora.  

Koersuitspraak 4 Aanbod; de producten en diensten richten zich op de kerngebieden 

leraarschap, leiderschap en vorming/vorming.  

Koersuitspraak 5 Internationalisering; internationale activiteiten zijn een substantieel 

onderdeel van de werkzaamheden van Driestar.  

Koersuitspraak 6  Structuur en middelen; Driestar werkt duurzaam en innovatief en is 

minder afhankelijk van overheidsfinanciering. 

Koersuitspraak 7 Partnerschappen; Driestar werkt samen met andere organisaties om 

zijn missie te realiseren.  

 

Met de Kwaliteitsafspraken focust Driestar vooral op de koersuitspraken 1, 2, 4 en 6; 

Identiteit, Personeel en cultuur, Aanbod en Structuur en middelen. Zo zijn de optimalisering 

van de studiebegeleiding en de aanpassing van het curriculum er onder meer op gericht de 

persoonsvorming van de student te ondersteunen (koersuitspraak 4), is het gehele onderwijs 

gebaseerd op een christelijke traditie (koersuitspraak 1) en wil Driestar dat het personeel 

door professionalisering haar talenten verder ontwikkelt en ook dienstbaar maakt aan de 

organisatie (koersuitspraak 2). Ook wil Driestar met het verbeteren van de didactische 

vaardigheden van de docenten op basis van digitale hulpmiddelen bijdragen aan de 

innovaties in het onderwijs (koersuitspraak 6). Daarmee maakt de instelling een duidelijke 

verbinding tussen de het Strategisch plan en de Kwaliteitsafspraken.  

  

Kwaliteitsverbetering  

Het college van bestuur geeft in het gesprek aan dat Driestar kwaliteit hoog in het vaandel 

heeft. Driestar streeft er naar, ook met de besteding van de studievoorschotmiddelen, de 

opleidingen kwalitatief hoog te houden en tegelijkertijd in te kunnen spelen op 

ontwikkelingen uit de samenleving. Uiteindelijk gaat het om het opleiden van goede leraren. 

De raad van toezicht verwoordde het streven naar het hoog houden van de kwaliteit als: “Je 
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hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”. De studievoorschotmiddelen helpen de instelling 

om te werken aan een verbeterd studieklimaat voor studenten om zo de kwaliteit van het 

onderwijs en het studentenwelzijn te verbeteren.  

2.1.2 Overwegingen 

Het panel meent dat Driestar een beredeneerde en heldere keuze voor vijf van de zes 

thema’s heeft gemaakt. De voornemens vindt het panel goed doordacht en overwogen. Het 

panel heeft met veel waardering gezien dat de voornemens die Driestar geformuleerd heeft, 

passen bij de visie en de eigen identiteit van Driestar. Zo zoekt Driestar continu naar de juiste 

balans tussen de aansluiting op de (veranderingen in de) samenleving en het behoud van haar 

christelijke identiteit. De ontwikkeling van het nieuwe curriculum is daar volgens het panel 

een mooi voorbeeld van. In dit nieuwe curriculum is flexibilisering – gevraagd vanuit de 

samenleving – een belangrijk onderdeel. Door onder meer de profi-lijn staat óók de 

christelijke identiteit (persoonsvorming van de student) in dit nieuwe curriculum centraal.  

 

De voornemens sluiten overtuigend aan op enkele centrale koersuitspraken die de instelling 

in het Strategisch plan heeft verwoord. Het panel heeft in de gesprekken met genoegen 

geconstateerd dat er hogeschoolbreed een duidelijke visie is over wat Driestar met de 

kwaliteitsplannen wil bereiken en waarom deze plannen leiden tot een verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs. Het panel ziet duidelijk hoe de voornemens en doelen bijdragen 

aan verbetering van de onderwijskwaliteit. De uitdrukking “je hoeft niet ziek te zijn om beter 

te worden” verwoordt treffend hoe de instelling met kwaliteit omgaat; ‘ook al is de kwaliteit 

op orde, op een aantal punten willen we het nog verbeteren’.  

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Driestar educatief voldoet aan criterium 1. 

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 

Proces 

Het panel begrijpt uit het informatiedossier en de gesprekken dat het kernteam het voortouw 

neemt in het proces rondom de totstandkoming en uitvoering van het plan 

Kwaliteitsafspraken. Het kernteam is samengesteld door het college van bestuur en de 

medezeggenschapsraad en dit kernteam bestaat uit leden van het management, docenten, 

studenten en ondersteuning. Ook leden uit de medezeggenschapsraad en de 

opleidingscommissie maken deel uit van dit kernteam.  

 

Er zijn verschillende sessies geweest waarin het plan Kwaliteitsafspraken vorm heeft 

gekregen. Zo is er een sessie met docenten en studenten geweest waarin is gepeild waar 

studenten en medewerkers behoefte aan hebben. Daarna is er een enquête uitgezet onder 

alle studenten, docenten en het werkveld om deze behoefte nader te verkennen. Aan de 

hand van de uitkomsten uit de enquête en de eerste sessie, zijn er daarna nog acht 

brainstormsessies met studenten (60) en docenten (15) georganiseerd waarin de thema’s 

voor de Kwaliteitsafspraken zijn bepaald en geconcretiseerd. Studenten geven aan dat voor 

hen de belangrijkste onderwerpen zijn: verbetering docentvaardigheden, faciliteiten 
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(bijvoorbeeld meer stilte werkplekken) en verbetering van de studeerbaarheid (minder 

toetsen). Het curriculum bestaat volgens hen op dit moment uit te veel (kleine) opdrachten. 

 

Het plan is daarna besproken in een resonansgroep, waarin ook het werkveld deelneemt 

(vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs). De conceptplannen zijn tussentijds gedeeld met het college van bestuur, 

de opleidingscommissies en de medezeggenschapsraad. Driestar heeft op de dag van het 

locatiebezoek een schema overlegd waarin alle data van de sessies en een korte beschrijving 

van de sessies zijn vermeld en waarin de data zijn opgenomen waarop de conceptversies van 

het plan met de medezeggenschapsraad, het college van bestuur, raad van toezicht en de 

opleidingscommissies zijn gedeeld.  

 

De medezeggenschapsraad geeft in het gesprek aan dat zij de Kwaliteitsafspraken in iedere 

vergadering (vier keer per jaar) aan bod zal laten komen, dat zij door de periodieke 

gesprekken met het college van bestuur de voortgang van de Kwaliteitsafspraken kan volgen 

en zal interveniëren  waar nodig.  

 

Facilitering, instemming en goedkeuring  

De medezeggenschapsraad geeft in het gesprek desgevraagd aan dat zij zich voldoende 

gefaciliteerd voelt om haar rol te vervullen. Studenten krijgen een (financiële) vergoeding 

voor de gemaakte uren en docenten krijgen voldoende uren voor de uitoefening van hun 

werkzaamheden. De informatie over de Kwaliteitsafspraken is goed toegankelijk op het 

interne systeem voor studenten (Eduweb). Voor de medewerkers is de relevante informatie 

ook beschikbaar in de verschillende teams van medewerkers.   

 

De medezeggenschapsraad heeft met het plan ingestemd. De raad van toezicht geeft aan dat 

zij, voordat zij het plan Kwaliteitsafspraken goedkeurde, zich er eerst van vergewist heeft dat 

alle geledingen betrokken zijn bij het proces van de Kwaliteitsafspraken, dat er draagvlak is 

voor de plannen, dat de plannen daadwerkelijk bijdragen aan een verbeterd studieklimaat 

voor de studenten en dat de plannen zich bewegen binnen de strategische koers van de 

organisatie.  

2.2.2 Overwegingen 

Het panel is positief over het kernteam en de diverse samenstelling ervan. Doordat leden van 

de medezeggenschapsraad aan dit team deelnemen, is er een goede verbinding tussen de 

medezeggenschapsraad en het kernteam. Het plan Kwaliteitsafspraken, met de voornemens, 

is volgens het panel in goede samenspraak met studenten, docenten, medezeggenschap en 

externe stakeholders (resonansgroep) tot stand gekomen.  

Ook is er sprake van brede betrokkenheid binnen de instelling voor het proces van de 

Kwaliteitsafspraken. Hierbij speelt de kleinschaligheid van de instelling zeker een positieve 

rol. Alle geledingen hebben de gelegenheid gehad input te leveren voor het plan en alle 

geledingen zijn er ook daadwerkelijk bij betrokken (studenten, docenten, het kernteam, 

opleidingscommissie, raad van toezicht, college van bestuur, medezeggenschapsraad en het 

werkveld). Het panel begrijpt dat Driestar het belangrijk vindt dat medewerkers en studenten 

zich uitgenodigd voelen om mee te denken over het proces. In dit proces is de 

medezeggenschap als volwaardig partner betrokken bij de planvorming. Dat blijkt onder meer 

uit de samenstelling van het kernteam en de vergaderingen van de medezeggenschap waarin 

de Kwaliteitsafspraken besproken zijn. Het panel heeft ook voldoende gelezen en gehoord  

dat de medezeggenschap tijdens de verwezenlijking van de plannen voldoende betrokken zal 
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blijven door de overleggen met het college van bestuur. Het panel heeft een actieve en 

geëngageerde medezeggenschapsraad gesproken tijdens het bezoek op 3 december 2019.  

 

Het panel constateert in positieve zin dat de belangrijkste input van de studenten (faciliteiten, 

studeerbaarheid en docentvaardigheden) in de voornemens terugkomen. Verder heeft het 

panel vernomen dat de facilitering van de medezeggenschapsraad de leden in staat stelt hun 

rol goed te vervullen. Het panel is van mening dat zowel de medezeggenschapsraad als de 

raad van toezicht intensief bij het proces van Kwaliteitsafspraken betrokken zijn geweest en 

zullen blijven. Tot slot stelt het panel vast dat de medezeggenschapsraad met het plan heeft 

ingestemd en dat de raad van toezicht het plan heeft goedgekeurd.  

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Driestar educatief 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 

Beleidsacties- en processen 

Driestar beschrijft in het informatiedossier en de aanvullende documentatie (die op de 

bezoekdag ter inzage lag)1 per gekozen thema: de huidige situatie, de voornemens en de 

doelen die zij nastreeft met de voornemens. Vervolgens wordt per voornemen in tabelvorm 

vermeld: de te ondernemen activiteit(en), de personen die bij de uitvoering van deze 

activiteit(en) betrokken zijn, het te bereiken resultaat en de huidige stand van zaken door 

middel van de uitkomsten van tussentijdse rapportagemomenten. In bijlagen zijn de 

voornemens verder uitgewerkt door in te gaan op de taken van het specifieke projectteam 

dat het voornemen uitvoert, de beschikbare uren, de verdere concretisering van de 

resultaten, de inhoud en het proces inclusief het tijdpad. Van de voornemens bij thema 

studiesucces en onderwijsdifferentiatie zijn verder uitgewerkte projectplannen opgesteld.    

 

In dezelfde documenten illustreert Driestar in tabelvorm per thema het tijdpad (2019 tot en 

met 2024) in combinatie met de te besteden studievoorschotmiddelen. In de begroting 

Kwaliteitsafspraken werkt de instelling dit overzicht verder uit door binnen de thema’s de 

voornemens te noemen en per voornemen per jaar de te besteden uren en bedragen te 

vermelden, inclusief de totaal te besteden bedragen per jaar.  

 

Realiseerbaar en haalbaar 

Het college van bestuur vindt de plannen ambitieus, maar haalbaar. Thema drie over de 

voornemens van een nieuw curriculum is het meest ingrijpend. Het college van bestuur licht 

toe dat de invoering van het nieuwe curriculum jaar voor jaar geschiedt, waarbij de grootste 

veranderingen in jaar één en twee zullen zitten. In de jaren drie en vier zijn de noodzakelijke 

aanpassingen waarschijnlijk minder omdat er in de afgelopen jaren al vernieuwingen zijn 

doorgevoerd.  

 

De raad van toezicht geeft in het gesprek aan dat zij de haalbaarheid van de plannen in de  

gesprekken met het college van bestuur en de medezeggenschaapsraad nadrukkelijk aan de 

 
1 Verantwoording Kwaliteitsafspraken 2019 – 2024 (2e rapportage).  
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orde heeft gesteld. Ook de raad van toezicht meent nu dat de plannen haalbaar zijn. De 

medezeggenschapsraad deelt deze mening en voegt daar aan toe dat Driestar een relatief 

kleine instelling is, waarbij de Kwaliteitsafspraken juist voor een extra boost zorgen in de 

samenspraak en samenwerking tussen de medewerkers.  

 

Monitoring  

Het panel leest in  het informatiedossier en de aanvullende informatie en begrijpt uit de 

gesprekken dat de monitoring van de Kwaliteitsafspraken onderdeel is van de reguliere pdca-

cyclus van onderwijskwaliteit en de financiële  planning & control cyclus van het college van 

bestuur.    

 

De dienst kwaliteitszorg evalueert de uitvoering van de Kwaliteitsafspraken. Deze evaluaties 

betreffen tevredenheidsonderzoeken onder studenten en medewerkers. De onderwerpen 

van de Kwaliteitsafspraken worden opgenomen in de bestaande tevredenheidsonderzoeken 

en waar nodig aangepast ten behoeve van de monitoring van de Kwaliteitsafspraken. Driestar 

toont in de aanvullende documentatie aan (die op de bezoekdag ter inzage lag) in welke jaren 

welk voornemen in welk tevredenheidsonderzoek aan bod komt.  

 

Afgezien van de tevredenheidsonderzoeken monitort de instelling de uitvoering van het plan 

Kwaliteitsafspraken eens per vier maanden, waarbij de voortgang van de plannen is 

opgenomen in een verantwoordingsdocument (vast format). De projectmanager geeft hierbij 

uitleg aan (een delegatie van) het kernteam en het college van bestuur. De verantwoording 

wordt daarna ook voorgelegd aan de raad van toezicht, de medezeggenschapsraad, de 

opleidingscommissies en besproken in de klassenvertegenwoordigersoverleggen van de 

verschillende klassen.  

 

Daarnaast zijn de Kwaliteitsafspraken een vast agendapunt van de overleggen tussen de raad 

van toezicht en de medezeggenschapsraad (twee keer per jaar) en de overleggen tussen de 

raad van toezicht en het college van bestuur. Ook zijn de Kwaliteitsafspraken een vast 

agendapunt op de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.   

 

De raad van toezicht vertelt dat zij de Kwaliteitsafspraken ook als afzonderlijk thema 

bespreekt op aparte bijeenkomsten, zoals zogenoemde “hei-sessies” van het college van 

bestuur met de raad van toezicht. De raad volgt de ontwikkelingen ook via de vergaderingen 

van de resonansgroep en via locatiebezoeken aan de instelling. De instelling informeert 

medewerkers en studenten via nieuwsberichten over de voortgang van de 

Kwaliteitsafspraken.  

2.3.2 Overwegingen 

Het panel is van mening dat Driestar het plan Kwaliteitsafspraken vertaald heeft in concrete 

beleidsacties- en processen. Driestar heeft in het plan alle jaren (2019 tot en met 2024) in 

dezelfde mate van concreetheid uitgewerkt. De overzichten van de verschillende voornemens 

en de projectplannen zijn gedetailleerd, waardoor de voortgang van de uitvoering van de 

voornemens transparant en navolgbaar is. Aanvankelijk maakte het panel zich, na de 

bestudering van het informatiedossier, zorgen over de haalbaarheid van de voornemens. Met 

name de voornemens bij thema drie (nieuw curriculum) riep bij het panel verschillende 

vragen op. Uit de gesprekken bleek echter dat Driestar de implementatie goed heeft 

doordacht, nu het curriculum gefaseerd over de jaren 2019 tot en met 2024 ingevoerd wordt.  
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Het panel maakt uit de gesprekken op dat de gesprekspartners de voornemens realiseerbaar 

en haalbaar achten. De voornemens zijn gespreid over de jaren 2019 tot en met 2024. Het 

panel ziet dat Driestar zich volledig bewust is van haar ambitie en de omvang van haar 

voornemens. Op basis van dit goed doordachte proces concludeert het panel dat de instelling 

met de eventuele risico’s kan omgaan.  

 

Het panel vindt het monitoringsproces inzichtelijk, net als de mogelijkheden die Driestar heeft 

om gaandeweg de voornemens nog bij te stellen. De monitoring vindt plaats via het vaste 

format (verantwoordingsdocument) en de vele gesprekken tussen alle geledingen. De 

resultaten die per voornemen zijn beschreven bieden genoeg houvast voor de monitoring 

ervan. Het panel uit zijn waardering voor de degelijke manier waarop de voornemens zijn 

uitgewerkt, waardoor de voortgang van de uitvoering navolgbaar is in de komende jaren. Het 

panel heeft in de documenten, die op de bezoekdag ter inzage lagen, al gezien dat Driestar 

naar aanleiding van de tussentijdse rapportagemomenten van 2019 de financiën heeft 

bijgewerkt. Het panel concludeert dat Driestar de kwaliteitsafpraken naar behoren monitort.  

 

Met betrekking tot de monitoring van de curriculumherziening geeft het panel Driestar het 

advies mee om vooral de studenten hierbij te betrekken omdat zij kunnen aangeven of het 

nieuwe curriculum daadwerkelijk de studeerbaarheid verhoogt. Ook dient Driestar voldoende 

aandacht te besteden aan de structurele ondersteuning en ontwikkeling van docenten zodat 

ook zij in de nieuwe ontwikkelingen mee kunnen gaan.  

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Driestar educatief 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 het College van Bestuur, een vertegenwoordiging 

van de medezeggenschap en de Raad van Toezicht. Na een interne beraadslaging heeft het 

panel mondeling de bevindingen op hoofdlijnen terug gekoppeld aan de instelling. 

 

Het adviesrapport is door de secretaris opgemaakt binnen twee weken na de bezoekdag. 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 – 11.30 Vooroverleg Panel 

11.30 – 12.15 Gesprek 1 College van Bestuur 

12.15 – 12.45 Lunch Panel 

12.45 – 13.30 Gesprek 2 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 

13.30 – 13.45 Pauze Panel 

13.45 – 14.30 Gesprek 3 Raad van Toezicht 

14.30 – 14.45 Pauze Panel 

14:45 – 15:30 Gesprek 4 Kernteam  

15:30 – 17:15 Paneloverleg Panel 

17:15 – 17:30 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: 

• Kwaliteitsafspraken. Bijlage bij Voortvarend 2021 

• Voortvarend. Strategisch beleidsplan. Driestar educatief 2016 – 2019 

• Voortvarend 2021 
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Op de bezoekdag lag voor het panel de volgende documentatie ter tafel: 

• Verantwoording Kwaliteitsafspraken 2019 – 2024 2e rapportage (ieder panellid heeft 

hier één geprint exemplaar van ontvangen) 

• Begroting Kwaliteitsafspraken 2019 – 2024 Driestar hogeschool 

• Kwaliteitsafspraken. Procesbeschrijving totstandkoming plan, versie november 2019 

• Bijlage thema 3.2: spoorboekje curriculumontwikkeling 

• Inzet dienst kwaliteitszorg bij evaluatie Kwaliteitsafspraken 

• Kaders voor een curriculum, versie 3 oktober 2019 

• Thema 3.2.1.: revisie curriculum, minder toetsmomenten 

• Bijlage thema 3.2.2. revisie hbo-pedagogiek opleiding. Projectplan 2019. Fase 2b. 

Ontwikkeling jaar 1 en 2 

• Bijlage thema 3.2.2. AD programma Pedagogisch Educatief Professional. Projectplan 

2019. Fase 2b. Ontwikkeling laatste fase (jaar 2) 

• Bijlage thema 4.2.2. Tussenrapportage. Opleiden in de school; overige vakken en 

flexibilisering en eigenaarschap, versie 18 november 2019 

• Bijlage thema 4.2.2. Tussenrapportage Flexibilisering Ivo, versie 26 november 2019 

• Essenties van christelijk leraarschap. Een kleine onderwijspedagogiek 

• Kadernotitie onderwijs en opleiding  

• Kwaliteitsafspraken. Bijlage bij Voortvarend 2021 

• Voortvarend. Strategisch beleidsplan 2016 – 2019 

• Voortvarend 2021. Supplement bij strategisch beleidsplan 

• Bestuursverslag 2018   

• Organogram Driestar 

• Overzicht overleg Raad van Toezicht met College van Bestuur over 

Kwaliteitsafspraken en het overleg Raad van toezicht met Medezeggenschapsraad 

hierover  
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PANELSAMENSTELLING 

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

bestuursfuncties, onder andere; Voorzitter van het bestuur van de Ambulante 
Educatieve Dienst, Vice-voorzitter raad van toezicht Hotelschool Den Haag, Lid 
van de Raad van Advies van de NVAO, Lid raad van advies van de Vereniging 
Toezichthouders in het Onderwijs, voormalig voorzitter van het bestuur van de 
Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH), Den Haag. 

• Lid Gerard van Drielen Gerard van Drielen is bestuurslid van de Stichting Christelijk Onderwijs 
Haaglanden. Tot 2014 was hij lid van het College van Bestuur van de Hogeschool 
Rotterdam. 

• Lid [wegens ziekte afwezig] - 
• Lid Rens Knegt Drs. Rens Knegt is een voormalig onderwijsbestuurder. Hij was vice-voorzitter 

van het CvB van de Universiteit Maastricht en voorzitter van de Stichting 
Limburgs Voortgezet Onderwijs. Thans is hij voorzitter van de RvT van Albeda en 
extern lid van de Audit Commissie van de stichting BOOR. 

• 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. 

   
• Procescoördinator Henri Ponds 
• Secretaris Chantal Verwey 
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