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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel concludeert dat NHL Stenden Hogeschool aan criterium 2 van het beoordelings-
protocol kwaliteitsafspraken voldoet, maar niet aan criterium 1 en 3, en komt op grond 
daarvan tot een negatief eindoordeel. Het panel baseert zijn oordeel op het informatie-
dossier, de aanvullende documenten en de gesprekken met de instelling op 23 januari 2020. 

Criterium 1 

De kwaliteitsafspraken, gepresenteerd in het aanvraagdossier ‘Leren in kwaliteit’ (2019), 
hebben een duidelijke relatie met de onderwijsvisie van NHL Stenden Hogeschool en gaan 
sterk uit van het belang van de student. Nagenoeg alle projecten zijn verbonden aan het 
verder te ontwikkelen nieuwe onderwijsconcept Design Based Education (DBE). Het panel 
vindt dat terecht in deze fase van ontwikkeling van een nieuwe gefuseerde hogeschool. Bij 
een deel van de in te zetten middelen vraagt het panel zich af of ze niet als reguliere uitgaven 
moeten worden beschouwd. De studievoorschotmiddelen zullen voor alle thema’s worden 
aangewend, waarbij het zwaarste accent ligt op de thema’s ‘intensiever en kleinschaliger 
onderwijs’ en ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’. Daarbij gaat het om twee 
speerpunten: (1) invoering, monitoring en evaluatie DBE en (2) inrichting DBE-ateliers en 
digitale hogeschool. Ook op het thema ‘professionalisering’ wordt vanaf het begin ingezet. 
Voor de andere drie thema’s gaat het om lagere bedragen en een latere startdatum (vanaf 
2021), zij het dat al een beperkt bedrag in 2019 wordt ingezet voor ‘profilering’, als onderdeel 
van het thema ‘onderwijsdifferentiatie’. De uitwerking in de acht projectdocumenten die het 
panel ontving, is meer gedetailleerd dan de informatie in het aanvraagdossier en verschaft 
voldoende inzicht in de globaal te realiseren doelen. De bedragen in het aanvraagdossier 
(tabel 1) betreffen zowel de studievoorschotmiddelen in het kader van de kwaliteitsafspraken 
(2019-2024) als de middelen die de hogeschool van 2015 tot en met 2018 als voorinvestering 
uit eigen middelen heeft ingezet. De tabel maakt duidelijk dat deze voorinvesteringen zijn 
afgetrokken van de studievoorschotmiddelen. Dit is niet in overeenstemming met de 
sectorafspraken die de minister met de Vereniging Hogescholen en de VSNU heeft gemaakt, 
en evenmin met het daarop gebaseerde NVAO-protocol. Daarom voldoet de hogeschool op 
dit criterium niet aan de eisen.   

Criterium 2 

Het college van bestuur heeft bij de totstandkoming van ‘Leren in kwaliteit’ de interne en 
externe betrokkenen op een goede wijze betrokken. In de voorbereidende fase hebben niet 
alleen de academie- en dienstdirecteuren, de werkveldadviescommissies en de raad van 
toezicht, maar vooral ook de studenten hun bijdrage geleverd. De studenten bevestigden 
tegenover het panel dat ze zich goed betrokken en serieus genomen voelen en dat hun 
wensen en suggesties uiteindelijk allemaal zijn gehonoreerd in de projectplannen. Aan het 
definitieve plan hebben de medezeggenschap (HMR) en de raad van toezicht hun instemming 
respectievelijk goedkeuring gegeven. Het panel concludeert dat de interne belanghebbenden 
in voldoende mate zijn betrokken bij het opstellen van het plan en dat er voldoende draagvlak 
is bij interne en relevante externe belanghebbenden. Het panel is van oordeel dat NHL 
Stenden Hogeschool voldoet aan criterium 2. 
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Criterium 3 

De eerste jaren (2019 en 2020) worden vrijwel alle middelen ingezet op DBE, infrastructuur 
en professionalisering. Voor de overige projecten zijn de activiteiten tot 2021 grotendeels 
gericht op analyse en onderzoek, als onderbouwing voor nader uit te werken concrete 
activiteiten. Het panel had verwacht dat deze projecten al verder zouden zijn dan de 
onderzoeksfase en dat de projecten die tussen 2015 en 2018 zijn uitgevoerd, al hadden geleid 
tot nulmetingen en diagnoses als uitgangssituatie voor de periode 2019-2024. Deze projecten 
worden immers gepresenteerd als een integraal onderdeel van het plan. Het is lastig in 2021 
de voortgang te monitoren als de uitgangssituatie en de (tussen)doelen niet helder 
gedefinieerd zijn. Het panel adviseert dit per project concreter uit te werken. Het panel vindt 
een bijkomend nadeel van de lange onderzoeks- en analysefase dat het nog een paar jaar 
duurt voordat de studenten daadwerkelijk effect zullen zien van de ingezette 
studievoorschotmiddelen.  
 
Het panel ondersteunt het voornemen om de monitoringprocessen ter evaluatie van de 
kwaliteitsafspraken onderdeel te laten zijn van de reguliere kwaliteitszorgcyclus. Omdat 
concrete (tussen)doelen ontbreken en de monitoring vooral kwalitatief van aard is en slechts 
beperkt gebaseerd is op kwantitatieve gegevens, kan het panel op dit moment niet inschatten 
of de voornemens in het plan realistisch zijn. Daarom moet het panel concluderen dat de 
instelling niet aan dit criterium voldoet. 
 
Den Haag, 19 februari 2020  
 
Namens het panel ter beoordeling van de kwaliteitsafspraken van NHL Stenden Hogeschool,  
 
 
 
 
Drs. Fr.C.A. Jaspers Dr. M.J.H. van der Weiden 
 
(voorzitter)  (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 
Instelling NHL Stenden Hogeschool 
Vestigingsplaatsen Leeuwarden, Terschelling, Groningen, Assen, Emmen, Meppel, 

Zwolle, Amsterdam 
Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

NHL Stenden Hogeschool profileert zich als een jonge hogeschool met stevige ambities die 
kan bouwen op een rijke historie. NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan uit een fusie 
van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Het doel van de fusie was het realiseren van de 
hoogst mogelijke kwaliteit in onderwijs, onderzoek en voorzieningen voor studenten, de 
beroepspraktijk en de maatschappelijk omgeving. Dit is vastgelegd in het Fusiedocument 
(2017). De ambities uit het fusiedocument zijn geconcretiseerd voor de periode 2019-2024 in 
het Strategisch instellingsplan (2019).  
 
Door de fusie is een grote en brede hogeschool ontstaan met meer dan 100 opleidingen in 
alle sectoren op diverse niveaus (associate degree, bachelor, master) en in diverse vormen 
(voltijd, deeltijd, duaal). NHL Stenden Hogeschool wil door middel van hoogwaardig onderwijs 
en onderzoek een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten en aan de 
maatschappelijke vooruitgang van de regio’s waarin ze actief is. De missie luidt ‘werken aan 
wereldwijze innovatie’, met als kernwaarden verbindend, ondernemend en vindingrijk.  
 
De hogeschool is een publiek gefinancierde instelling, gevestigd in Noord-Nederland 
(Leeuwarden, Terschelling, Groningen, Assen, Emmen, Meppel, Zwolle). Daarnaast heeft de 
hogeschool vestigingen in Amsterdam en in het buitenland: Qatar, Bangkok (Thailand), Bali 
(Indonesië) en Port Alfred (Zuid-Afrika). De locaties verschillen in context, onderwijsaanbod, 
aantal studenten en identiteit. 
 
De leiding van de hogeschool berust bij het college van bestuur, bestaande uit een voorzitter 
en twee leden. De organisatie kent een raad van toezicht die het beleid van het college van 
bestuur monitort, de leden van het college van bestuur benoemt en die waar mogelijk en 
nodig als klankbord fungeert. De medezeggenschap bij het besturen van de hogeschool is op 
het hoogste niveau belegd bij de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR), waarin 
medewerkers en studenten paritair zijn vertegenwoordigd, en op de lagere niveaus bij de 
deelraden voor de diensten, de verbindingseenheden en het expertnet (DMR), de 
academiedeelraden (AMR) en opleidingscommissies, eveneens met paritaire 
vertegenwoordiging vanuit de geledingen. 
 
De hogeschool telt veertien academies, waarin verwante en samenhangende opleidingen, 
lectoraten, kenniscentra/leerbedrijven en uitvoering van contractactiviteiten zijn 
samengebracht. 
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Het college van bestuur wordt ondersteund door een bestuursstaf. De primaire en 
bestuurlijke processen van de hogeschool worden ondersteund door zeven diensten1, drie 
verbindingseenheden2 en een expertnet. Zowel het college  van bestuur als academies en 
opleidingen worden ondersteund door zogenaamde STER-teams die bestaan uit adviseurs uit 
de verschillende diensten. STER-teams hebben een adviserende en signalerende functie. Alle 
organisatie-eenheden (academies, diensten, verbindingseenheden) worden aangestuurd door 
een directeur. Een academiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
bekostigde opleidingen op alle locaties en legt jaarlijks verantwoording af aan het college van 
bestuur. Ieder organisatieonderdeel heeft een eerste aanspraakpunt binnen het college van 
bestuur. Verantwoordelijkheden zijn laag in de organisatie gelegd, bij 
(resultaatverantwoordelijke) teams. De teamleider legt verantwoording af aan de directeur.   
 
Per 1 oktober 2019 stonden 23.563 studenten ingeschreven: 15.197 bekostigde inschrijvingen 
en 8.366 onbekostigde inschrijvingen. Zij volgden onderwijs in 15 associate degree-
opleidingen, 76 bachelor en 20 masteropleidingen. Ongeveer 15 procent van de 
studentpopulatie bestond uit studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit 
(meer dan 90 verschillende nationaliteiten). 520 studenten studeerden op een International 
Campus . De hogeschool reikte in 2018 aan 3.003 studenten een propedeusegetuigschrift uit. 
4.127 studenten ontvingen een associate degree-, bachelor- of masterdiploma.  
 
Aan de hogeschool werken wereldwijd 2.151 medewerkers (1.746 fte) (peildatum 31 
december 2018). Het budget van de hogeschool omvat ruim M€ 220. Het budgetjaar 2018 
werd met een positief resultaat van M€ 1,5 afgesloten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Onderwijs en Onderzoekskwaliteit, Onderwijslogistiek & Studentondersteuning, HRM, Finance & Control, Marketing 
& Communicatie, Digitale leer-/werkomgeving, Fysieke leer-/werkomgeving. 
2 Internationaal profiel, R&D Onderwijs en Onderzoek, R&D Zwaartepunten & Contractactiviteiten. 
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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 hogeschool heeft haar inzet voor de kwaliteitsafspraken en de inzet van de 
studievoorschotmiddelen vastgelegd in het aanvraagdossier ‘Leren in kwaliteit’ (2019). NHL 
en Stenden zijn in 2018 gefuseerd tot NHL Stenden Hogeschool, met als doel de kwaliteit van 
onderwijs, onderzoek en bijbehorende voorzieningen te handhaven en te verbeteren. Dit is 
vastgelegd in het fusiedocument en bevestigd in het strategisch instellingsplan. Het nieuw 
ontwikkelde onderwijsconcept Design Based Education (DBE) wordt ingezet als essentieel 
instrument om het hoofddoel van kwaliteitsverbetering te bereiken. DBE wordt gekenmerkt 
door de aandacht voor Design Thinking, internationale en interculturele competenties, 
multidisciplinaire samenwerking, persoonlijk leiderschap en duurzaam onderwijs. Concreet 
houdt DBE in dat studenten meerdere dagdelen in kleine groepen intensief samenwerken in 
ateliers aan real-life vraagstukken. Docenten zijn daarbij aanwezig en benaderbaar. Het 
atelier vormt een community of learning. Het werken aan levensechte vraagstukken volgens 
de fasen van Design Thinking versterkt de koppeling met onderzoek. DBE is een van de 
basiselementen binnen de kwaliteitsafspraken. In een bijlage in het aanvraagdossier licht de 
hogeschool toe hoe de zes kwaliteitsthema’s samenhangen met acht hogeschoolprojecten 
waarvoor de middelen worden ingezet. 
 
De studievoorschotmiddelen zullen voor alle thema’s worden aangewend, waarbij het 
zwaarste accent ligt op twee thema’s, namelijk ‘intensiever en kleinschaliger onderwijs’ en 
‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’. Ook op het thema professionalisering wordt vanaf 
het begin ingezet. Voor de andere drie thema’s gaat het om lagere bedragen en een latere 
startdatum (vanaf 2021). Bij het thema ‘intensiever en kleinschaliger onderwijs’ past project 1 
(Invoering, monitoring en onderzoek DBE), bij het thema ‘passende en goede 
onderwijsfaciliteiten’ gaat het met name om project 6 (Ateliers en digitale hogeschool). Bij 
het thema ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’ past ook project 7 (Bredere faciliteiten 
voor talentontwikkeling), maar hiervoor wordt slechts een gering deel van het budget ingezet. 
De overige middelen zullen worden ingezet (in volgorde van de omvang van de in te zetten 
middelen) voor het thema ‘onderwijsdifferentiatie’ (project 5 Onderwijsdifferentiatie), het 
thema ‘studiesucces’ (project 4  Studiesucces), het thema ‘verdere professionalisering van 
docenten/docentkwaliteit’ (project 8 Verdere professionalisering docenten) en het thema 
‘meer en betere begeleiding van studenten’ (project 2 Studieloopbaanbegeleiding en 
coaching en project 3 Studieklimaat en studentenwelzijn).  
 
In een tabel (aanvraagdossier, tabel 1, pagina 8) maakt de instelling de verdeling van de 
middelen over de projecten en de landelijke thema’s duidelijk. De inzet over de jaren heen 
verschilt per thema. Voor projecten 1, 6 en 8 worden de middelen grotendeels over de gehele 
periode ingezet, terwijl vrijwel alle middelen voor de projecten 2, 3, 4, 5 en 7 vanaf 2021 zijn 
begroot.  
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De bedragen in de tabel betreffen zowel de studievoorschotmiddelen in het kader van de 
kwaliteitsafspraken (2019-2024) als de middelen die de hogeschool van 2015 tot en met 2018 
als voorinvestering uit eigen middelen heeft ingezet. De tabel maakt duidelijk dat deze 
voorinvesteringen zijn afgetrokken van de studievoorschotmiddelen. Het valt het panel op dat 
project 7 in de tabel ontbreekt en dat de eindtotalen weliswaar aansluiten bij de optelling van 
de projectplannen, maar dat de bedragen in tabel 1 niet geheel overeenkomen met de 
bedragen in de onderliggende projectplannen.  

2.1.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de keuze van de hogeschool voor alle thema’s past bij het 
instellingsbeleid en de onderwijsvisie, en sterk uitgaat van het belang van de student. 
Nagenoeg alle projecten zijn verbonden aan het verder te ontwikkelen nieuwe 
onderwijsconcept DBE, omdat de hogeschool verwacht dat DBE zal bijdragen aan een hoge 
onderwijskwaliteit en omdat een gemeenschappelijk concept verbindend werkt na de fusie. 
De uitwerking in de acht projectdocumenten die het panel ontving, is meer gedetailleerd dan 
de informatie in het aanvraagdossier en verschaft daardoor voldoende inzicht in de globaal te 
realiseren doelen. De middelen die voor het thema ‘onderwijsfaciliteiten’ worden ingezet 
(project 6 en 7) zijn hoger dan voor andere thema’s. Het panel heeft zich afgevraagd of het bij 
kosten voor de fysieke en ICT-infrastructuur daadwerkelijk om aanvullende 
kwaliteitsverbetering gaat, of dat dit (voor een deel) reguliere kosten zijn. Een instelling moet 
immers altijd investeren in de ICT-basisinfrastructuur, bijvoorbeeld om het 
studentregistratiesysteem up-to-date te houden. Uit de projectplannen blijkt dat het gaat om 
het moderniseren van de ICT-infrastructuur, maar ook om ontwikkelkosten (inhuur expertise) 
zodat het ICT-systeem beter aansluit bij het DBE-onderwijsconcept. Het panel adviseert dit 
onderscheid scherper aan te geven. 
 
Het panel merkt op dat de sectorafspraken die de minister met de Vereniging Hogescholen en 
de VSNU heeft gemaakt, en het daarop gebaseerde NVAO-protocol niet toestaan dat 
voorinvesteringen in mindering worden gebracht op de studievoorschotmiddelen. De 
voorinvesteringen die de instellingen hebben ingezet om de studenten al vanaf 2015 te 
compenseren voor het verlies van de basisbeurs, komen uit de eigen middelen en zijn geen 
voorschot op de studievoorschotmiddelen. Er mag geen geld worden onttrokken aan de 
kwaliteitsbekostiging om deze uitgaven te compenseren. De voorinvesteringen mogen 
uitsluitend onder de kwaliteitsafspraken geschaard worden onder bepaalde voorwaarden. 
 
Uit de gevoerde gesprekken werd duidelijk dat de hogeschool de voorinvesteringen als een 
voorschot beschouwde. Het was niet mogelijk om op de dag van het bezoek met 
terugwerkende kracht de plannen en verantwoording per project voor de periode 2015-2018 
(en doorlopend naar 2021 en 2024) op te stellen en aan het panel voor te leggen om aan te 
tonen dat het om een continuering van de middelen gaat. Bovendien hadden de studenten 
daar niet bij betrokken kunnen zijn. Het panel moet daarom concluderen dat de hogeschool 
op dit criterium niet aan de eisen voldoet.   

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat NHL Stenden Hogeschool niet voldoet aan criterium 1. 
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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 inhoudelijke basis voor het aanvraagdossier ‘Leren in kwaliteit’ bestaat uit het 
fusiedocument, het strategisch instellingsplan en strategisch onderwijsbeleid. Deze 
documenten zijn tot stand gekomen met inbreng van een groot aantal medewerkers, 
studenten en externe partijen. De inzet van studievoorschotmiddelen is bepaald in nauwe 
samenwerking tussen het college van bestuur en de studentgeleding van de 
hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR). De HMR heeft ingestemd met de hoofdlijnen en 
de bijbehorende thema’s, waarna deze globale afspraken in april 2019 zijn besproken met en 
getoetst bij extern betrokkenen in de werkveldadviescommissies. Deze reageerden positief 
op de voorstellen.  
 
Op basis van de globale afspraken heeft het college van bestuur een uitvoeringsnotitie 
vastgesteld en de uitwerking van de verschillende thema’s opgedragen aan themagroepen. 
De themagroepen stonden onder leiding van duo’s van academie- en/of dienstdirecteuren. 
Studenten uit en op voordracht van de HMR participeerden in alle themagroepen. De regie op 
het proces van uitwerking lag bij een Regiegroep, bestaande uit de portefeuillehouder van het 
college van bestuur, de trekkers van de themagroepen en twee studentleden van de HMR. 
Begin juli 2019 hebben de themagroepen gerapporteerd en zijn de deelplannen 
samengebracht tot een concept van het uiteindelijke plan. Dit conceptplan is vanaf eind 
augustus tot de vaststelling in oktober wekelijks besproken met de studentgeleding van de 
HMR. In september 2019 vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats van de commissie 
onderwijs & onderzoek van de HMR en de commissie onderwijs, onderzoek & 
internationalisering van de raad van toezicht, waarin het concept ter tafel lag. Op 8 oktober 
2019 is het plan besproken in een gezamenlijke vergadering van HMR en raad van toezicht. In 
die vergadering heeft de HMR zijn instemming verleend en heeft de raad van toezicht zijn 
goedkeuring gegeven. Het plan is vervolgens nader uitgewerkt in deelprojecten. Daaraan 
heeft de raad van toezicht formeel zijn goedkeuring verleend in een vergadering van 24 
december 2019. De HMR heeft in zijn vergadering van 14 januari 2020 formeel ingestemd 
met het plan, met de aantekening dat de projectplannen op hoofdlijnen helder zijn, maar dat 
nog meer specifieke uitwerking nodig is. De HMR blijft daarvan graag op de hoogte en wil 
betrokken worden bij de verschillende evaluaties.  
 
Uit het gesprek met leden van de HMR blijkt dat de studenten actief zijn geweest om de 
behoeften en wensen van hun achterban te achterhalen. Ze hebben deelgenomen aan de 
roadshows op alle Nederlandse locaties, en video’s en een e-mailadres gemaakt om 
studenten op te roepen suggesties in te dienen. De studentadviseur van het college van 
bestuur heeft in het hele proces een actieve rol gespeeld. De studenten voelen zich goed 
betrokken en serieus genomen, en vinden dat hun wensen en suggesties uiteindelijk allemaal 
zijn gehonoreerd in de projectplannen.  

2.2.2 Overwegingen 

Het panel stelt vast dat het college van bestuur bij de totstandkoming van het 
aanvraagdossier ‘Leren in kwaliteit’ de interne en externe betrokkenen op een goede wijze 
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heeft betrokken. In de voorbereidende fase hebben niet alleen de academie- en 
dienstdirecteuren, de werkveldadviescommissies en de raad van toezicht, maar vooral de 
studenten hun bijdrage geleverd. Aan het definitieve plan hebben de medezeggenschap 
(HMR) en de raad van toezicht hun instemming respectievelijk goedkeuring gegeven, al 
dateert de formele instemming van de HMR op de projectplannen pas van januari 2020. Het 
panel concludeert dat de interne belanghebbenden in voldoende mate zijn betrokken bij het 
opstellen van het plan en dat er voldoende draagvlak is bij interne en relevante externe 
belanghebbenden. 

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat NHL Stenden Hogeschool 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 

In het aanvraagdossier ‘Leren in kwaliteit’ presenteert de instelling per project in grote lijnen 
wat ze de komende jaren gaat doen, wat ze daarmee tot en met 2021 en van 2022 tot en met 
2024 wil bereiken en hoeveel middelen daarvoor per jaar worden ingezet. In de 
onderliggende projectplannen is dit per project uitgewerkt in een aantal sporen of 
deelprojecten en voorzien van inzet in uren en geld. In de eerste jaren worden vrijwel alle 
middelen ingezet op projecten 1 (DBE), 6 (Infrastructuur) en 8 (Professionalisering); voor de 
overige projecten gaat het tot 2021 om voorbereidende activiteiten. Bij vrijwel alle projecten 
wordt de eerste jaren veel energie gestoken in onderzoek en inventarisaties, waar vervolgens 
de te nemen maatregelen op gebaseerd zullen worden. De gesprekspartners lieten het panel 
weten dat ze hechten aan een dergelijk iteratief proces om tot diagnoses en maatregelen te 
komen en deze op basis van evaluaties bij te stellen.  
 
Project 6 bevat concrete en kwantitatieve doelen. Bij de andere projecten worden de 
beoogde resultaten beschreven in meer generieke termen, zoals ‘meer uren voor 
studieloopbaanbegeleiding beschikbaar’, ‘een breed en compleet pakket aan voorzieningen 
waar de studenten een beroep op kunnen doen’ of ‘verhoging van de kwaliteit van de 
begeleiding van beroepsproducten op het gebied van onderzoek’. De beoogde resultaten zijn 
beschreven op het niveau van de hogeschool en niet gedifferentieerd naar academies en 
opleidingen. Het DBE-concept is vrij open gedefinieerd en biedt academies en opleidingen de 
mogelijkheid om binnen de aangegeven kaders eigen keuzes te maken, zowel wat betreft de 
startdatum als de concrete invulling.  
 
Monitoring zal plaatsvinden via de reguliere planning- en controlcyclus. Academie- en 
dienstdirecteuren zijn benoemd als projectleiders voor de verschillende projecten. Zij leggen 
in de kwartaalgesprekken (R-rapportages) verantwoording af aan het college van bestuur 
over de voortgang van de projecten en de besteding van de studievoorschotmiddelen. Naast 
de reguliere rapportagecyclus volgt een projectteam DBE in samenspraak met de academies 
de invoering van DBE en eventuele knelpunten daarin. Het projectteam DBE en de 
projectleiders rapporteren aan een stuurgroep op hogeschoolniveau over de stand van zaken. 
De studenten zijn in de stuurgroep vertegenwoordigd door de studentadviseur van het 
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college van bestuur en een student-lid van de HMR. De stuurgroep rapporteert aan het 
college van bestuur. Op basis van alle rapportages evalueert het college van bestuur de 
projecten. De uitkomsten worden vastgelegd in het jaarverslag en worden besproken met de 
HMR en de raad van toezicht. Eventuele bijstellingen in de plannen op basis van de evaluaties 
worden voor instemming aan de HMR en de raad van toezicht voorgelegd. Het college van 
bestuur heeft een programmamanager Kwaliteitsafspraken aangesteld om het proces de 
komende jaren te begeleiden en te blijven zorgen voor brede betrokkenheid van alle 
geledingen. 

2.3.2 Overwegingen 

Het panel constateert dat de eerste twee jaren vrijwel alle middelen worden ingezet voor 
DBE, infrastructuur en professionalisering. Voor de overige projecten zijn de activiteiten tot 
2021 grotendeels gericht op analyse en onderzoek, als onderbouwing voor nader uit te 
werken concrete activiteiten. Gezien de centrale positie van het onderwijsconcept DBE kan 
het panel zich vinden in de keuze van de instelling om zich eerst te concentreren op de 
projecten 1, 6 en 8. Het panel had echter verwacht dat de projecten al verder zouden zijn dan 
de onderzoeksfase en dat de projecten die tussen 2015 en 2018 zijn uitgevoerd, al hadden 
geleid tot nulmetingen en diagnoses als uitgangssituatie voor de periode 2019-2024. Deze 
projecten worden immers gepresenteerd als een integraal onderdeel van het plan.  
 
Het panel vindt een bijkomend nadeel van de lange onderzoeks- en analysefase dat het voor 
diverse projecten nog een paar jaar duurt voordat de studenten daadwerkelijk effect zullen 
zien van de ingezette studievoorschotmiddelen. Op dit moment is het zichtbare effect voor 
studenten beperkt tot de versnelde invoering van het DBE-onderwijsconcept en de daarbij 
behorende digitale leer- en werkomgeving, vooral de ateliers, als eerste directe gevolg van de 
voorinvesteringen. Het panel adviseert de instelling om voor de studenten te expliciteren wat 
voor hen de effecten op korte termijn zijn, of ten minste de voortgang per project inzichtelijk 
te maken. Het gaat immers om een belofte van de minister aan de studenten dat de kwaliteit 
van het onderwijs verbeterd wordt met de investering van de studievoorschotmiddelen. 
 
Het panel is van oordeel dat een iteratieve werkwijze nuttig kan zijn om in te spelen op 
mogelijke veranderingen in de situatie door met tussendoelen te werken. Ook bij een 
iteratieve aanpak is het echter lastig de voortgang te monitoren als de uitgangssituatie en de 
(tussen)doelen niet helder gedefinieerd zijn. Het panel adviseert om bij elk project een 
concrete probleem- of doelstelling te formuleren, gebaseerd op een analyse van feiten en 
cijfers die in de instelling aanwezig zijn. Het panel merkt op dat de uiteenlopende manieren 
waarop opleidingen het DBE-concept invulling geven, een eenduidige meting van de effecten 
ervan niet gemakkelijk zullen maken.  
 
Het panel ondersteunt het voornemen om de monitoringprocessen ter evaluatie van de 
kwaliteitsafspraken onderdeel te laten zijn van de reguliere kwaliteitszorgcyclus. De instelling 
voorziet een regelmatige cyclus van jaarplannen, begrotingen en voortgangsrapportages, 
maar uit de gesprekken kreeg het panel sterk de indruk dat de monitoring vooral kwalitatief 
zal zijn, en slechts beperkt gebaseerd wordt op kwantitatieve gegevens. Omdat concrete 
(tussen)doelen ontbreken en de monitoring vooral kwalitatief van aard is en slechts beperkt 
gebaseerd is op kwantitatieve gegevens, kan het panel op dit moment niet inschatten of de 
voornemens in het plan realistisch zijn. Daarom moet het panel concluderen dat de instelling 
niet aan dit criterium voldoet. 



13 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken NHL Stenden Hogeschool  19 februari 2020 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat NHL Stenden Hogeschool niet 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. 
 
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, bestaande uit het college van bestuur, een 
vertegenwoordiging van de medezeggenschap, leden van de raad van toezicht en een 
vertegenwoordiging uit de academies. Omdat de middelen centraal worden gealloceerd, 
maar decentraal worden ingezet, heeft het panel ook gesproken met vertegenwoordigers uit 
de academies en diensten. Na een interne beraadslaging heeft het panel mondeling de 
bevindingen op hoofdlijnen teruggekoppeld 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 ter bevordering 
van de consistentie overleg bij de NVAO gevoerd 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 
08.15 – 08.45  Vooroverleg Panel 
08.45 – 09.15 Gesprek 1 College van bestuur 
09.30 – 10.15 Gesprek 2 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 
10.30 – 11.00 Gesprek 3 Raad van toezicht 
11.15 – 11.45 Gesprek 4 Vertegenwoordiging van academies 
11.45 – 12.30 Paneloverleg Panel 
12.30 – 13.00 Gesprek 5 College van bestuur 
13.00 – 13.30 Paneloverleg Panel 
13.30 – 14.00 Terugkoppeling  Genodigden door instelling te bepalen 
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3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

Voorafgaand aan het bezoek is aan het panel de volgende documentatie beschikbaar gesteld: 
• Aanvraagdossier ‘Leren in Kwaliteit. Kwaliteitsafspraken en inzet 

studievoorschotmiddelen 2019-2024’ 
• Oplegnotitie college van bestuur 
• Instemmingsbrief Hogeschoolmedezeggenschapsraad 15 januari 2020 
• Instemming raad van toezicht (uit besluitenlijst 24 december 2019) 
• Projectplannen inclusief budget 2019-2024 

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

• Overzicht projecten voorinvesteringen 2015-2017 en 2018 
• Leeswijzer voorinvesteringen kwaliteitsafspraken 2015-2017 en 2018 
• Notitie Doorlopende lijn (voor)investeringen studievoorschotmiddelen vanaf 2015 

t/m 2024 
• Notitie Monitoring en verantwoording kwaliteitsafspraken en de rol van de 

medezeggenschap 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Frans Jaspers Drs. Frans C.A. Jaspers is opgeleid tot medisch specialist in de inwendige 

geneeskunde en was lid Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG). Oud-lid van o.a. de Gezondheidsraad. Voor UMCG en de 
NFU was hij portefeuille houder medische en verpleegkundige  (vervolg-
)opleidingen; landelijk actief in regelgevende organen (zoals Capacititeitsorgaan 
Medische Vervolgopleidingen (voorzitter), College Geneeskundige Specialismen 
(CSG) van KNMG en van KNMT, College Medische Opleidingen van de NFU 
(voorzitter) en voorzitter van de commissie Klinische Technologie van de NFU en 
3TU-f. Bestuurlijke voortrekker van nieuwe beroepen zoals: spoedarts, 
ziekenhuisarts, nurse practitioner, klinische technologie. Tevens politiek-
bestuurlijke trekker van de Kennisinvesteringsagenda (KIA) van UMCG, RuG, 
Hanzehogeschool: founding father van het ‘Healthy Ageing’ programma van de 
kennisinstellingen en van Noord-Nederland; actieve lobbyist in Den Haag en 
Brussel (‘Horizon 2020’). Hij vervult momenteel toezichthoudende functies en is 
lid van adviesorganen. Van 2013 - 2018 was hij voorzitter van de SER Noord-
Nederland. 

• Lid Els Verhoef Els Verhoef MSc was tot zomer 2018 lid van het College van Bestuur van Fontys 
Hogeschool, voormalig bestuurder Haagse Hogeschool. Eerder was ze tijdelijk 
voorzitter van een faculteit bij de Open Universiteit en adviseur bij Zuyd 
Hogeschool. Zij heeft tevens een eigen adviesbureau. 

• Lid Ilse De Bourdeaudhuij Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij is hoogleraar aan het departement Beweging en 
Sport van de Universiteit Gent. Daarnaast is zij directeur 
onderwijsaangelegenheden. Ze is klinisch psycholoog en verricht onderzoek naar 
het bevorderen van gezond eten en fysieke activiteit, inclusief het ontwikkelen 
en evalueren van interventies op dit gebied. 
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• Lid Jan van den Berg Jan van den Berg heeft ruime ervaring in het hoger onderwijs (Universiteit 
Utrecht en Fontys Hogescholen) in allerlei rollen, maar vooral in directiefuncties 
en als toezichthouder (intern en extern). Werkzaam geweest als Inspecteur 
primair Onderwijs. Momenteel verbonden aan Fontys Hogescholen binnen de 
Bestuursstaf als auditor en nauw betrokken bij de totstandkoming van de ITK en 
de Kwaliteitsafspraken binnen de eigen instelling. 

• Student-lid Kevin Voorn Kevin Voorn studeert aan de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool 
Groningen. Hij heeft ervaring in zowel de centrale als de decentrale 
medezeggenschap. 

   
• Procescoördinator Michèle Wera 
• Secretaris Marianne van der Weiden 

 



Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 
met het oog op de beoordeling van NHL Stenden Hogeschool. 

Aanvraagnummer:  007864 

Colofon 

Adviesrapport  
NHL Stenden Hogeschool 
Planbeoordeling kwaliteitsafspraken 
donderdag 23 januari 2020 
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