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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel concludeert dat Hogeschool Leiden aan alle criteria van het beoordelingsprotocol 

kwaliteitsafspraken voldoet. Het panel komt op grond hiervan tot een positief eindoordeel. 

Criterium 1 

Hogeschool Leiden geeft aan dat de zes thema’s voor onderwijskwaliteit goed aansluiten bij 

de onderwijsvisie, zoals kernachtig verwoord in haar beloftes uit het instellingsplan en de 

daaruit voortgekomen ontwerpprincipes voor het onderwijs in het bijzonder. Zij wil de 

studievoorschotmiddelen daarom inzetten om een versnelling aan te brengen in het 

uitvoeren van haar strategie. In lijn met de sturingsfilosofie van de hogeschool worden de 

middelen direct toegekend aan de faculteiten. De faculteiten vullen deze plannen in binnen 

de kaders van de hogeschoolstrategie en de thema’s voor onderwijskwaliteit. Het panel vindt 

deze werkwijze voor deze hogeschool zeer passend en waardeert het dat het CvB zo op een 

organische manier een versnelling van de beloftes en ontwerpprincipes uit de strategie wil 

realiseren. 

Criterium 2 

Faculteitsdirecteuren overleggen over de besteding van de studievoorschotmiddelen met 

een ‘faculteitsberaad’, een inspraakorgaan voor studenten en medewerkers. De centrale 

medezeggenschap is betrokken bij de faculteitsberaden door in elk beraad een student en 

een medewerker af te vaardigen vanuit de gezamenlijke vergadering. Zij krijgen jaarlijks 

inzicht in de facultaire plannen voor de besteding van middelen en de manier waarop 

hierover binnen de faculteiten het gesprek is gevoerd.  

 

Het panel is van oordeel dat de hogeschool de centrale medezeggenschap en de decentrale 

inspraak voldoende op elkaar weet aan te sluiten via de linking-pin constructie in de 

faculteitsberaden. Zowel de medezeggenschap als de Raad van Toezicht zijn intensief en 

tijdig bij de planvorming betrokken. Zij voelen zich ruim voldoende ondersteund en 

gefaciliteerd en ervaren de gesprekken met het CvB als open. De centrale medezeggenschap 

heeft instemming verleend aan het plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen en de 

uitwerking ervan in meerjarige facultaire bestedingsplannen, de Raad van Toezicht heeft de 

plannen goedgekeurd. 

Criterium 3 

Faculteiten hebben voor de voorgenomen bestedingen van de studievoorschotmiddelen 

facultaire bestedingsplannen opgesteld. Hierin werken zij de thema’s voor onderwijskwaliteit 

in relatie tot de beloftes en ontwerpprincipes van de hogeschool uit in doeleinden, met 

daaraan activiteiten gekoppeld. Faculteiten verantwoorden zich via de jaarlijkse 

planinstrumenten (faculteitsplannen en begroting) en de triaalgesprekken met het CvB over 

de voortgang van de facultaire bestedingsplannen. 

 

Doordat de inzet van middelen binnen de hogeschool decentraal is belegd, geeft het CvB aan 

op centraal niveau vooral te zullen monitoren dat de middelen ten goede komen aan 

onderwijsintensiteit en –capaciteit. Op centraal niveau monitort men daarom primair op 

gerealiseerde OP-studentratio en op studiesucces.  
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Het panel is van oordeel dat het systeem van monitoring van de kwaliteitsafspraken goed 

aansluit bij het sturingsmodel van de hogeschool. De verantwoordelijkheden voor monitoring 

zijn volgens het panel helder belegd. De plannen zijn voldoende concreet en de 

meerjarenbegroting is goed uitgewerkt. Het panel is overtuigd van de haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid van de plannen. De beoogde versnelling in de strategie van de hogeschool is 

hierdoor volgens het panel ook realiseerbaar. Het panel concludeert dat men op alle niveaus 

bewust bezig is om na te gaan hoe de plannen kunnen worden geëvalueerd. Men richt zich 

daarbij niet alleen op het evalueren vanuit de doelen van de geplande activiteiten, maar 

betrekt hierin ook de impact op studenten en docenten.  

 

 

 

Den Haag, 8 januari 2020  

 

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

Leiden,  

 

 

 

 

Drs. Eric Halsberghe Drs. Suzanne den Tuinder 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Hogeschool Leiden 

Vestigingsplaats(en) Leiden 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

Hogeschool Leiden is een brede, multi-sectorale hogeschool met zo’n 11.000 studenten en 

1.100 medewerkers, gevestigd op een centrale campus in Leiden. De hogeschool profileert 

zich als een open en toegankelijke hogeschool waar iedereen met de juiste vooropleiding 

welkom is en waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken.  

 

De sturingsfilosofie van de hogeschool is recentelijk herijkt. Eén van de principes van de 

nieuwe filosofie is dat zij de betrokkenheid van haar medewerkers bevordert door hen 

ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Zij vraagt van iedereen om over de grenzen van de 

eigen taken en eigen organisatie-eenheid heen te kijken en samen te werken.  

 

De hogeschool kent een gedeelde medezeggenschapstructuur op centraal niveau met een 

ondernemingsraad, een studentenraad en een gezamenlijke vergadering. Zij kent geen 

formele decentrale medezeggenschap op het niveau van faculteiten of diensten. Voor de 

kwaliteitsafspraken overleggen faculteitsdirecteuren met studenten en medewerkers (onder 

meer) via een ‘faculteitsberaad’. Dit faculteitsberaad is een inspraakorgaan voor studenten 

en medewerkers, waar faculteiten zelf een passende vorm aan geven. 
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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 

In haar instellingsplan 2017-2022 formuleert Hogeschool Leiden vijf beloftes voor studenten, 

elkaar en het werkveld: we kennen de student, de student kent ons; we helpen de student 

actief en voltijds te studeren; we verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het 

werkveld; we zijn een leergemeenschap; we zijn een goed georganiseerde hogeschool. De 

hieruit voortkomende doelstellingen en de bijbehorende plannen worden in tweejarige 

werkagenda’s uitgewerkt. Deze werkagenda’s schetsen de beleidskaders voor College van 

Bestuur (CvB), faculteiten en diensten.  

 

De hogeschool geeft aan dat de zes thema’s voor onderwijskwaliteit uit de 

kwaliteitsafspraken goed aansluiten op de onderwijsvisie, zoals verwoord in haar beloftes uit 

het instellingsplan en de daaruit voortgekomen ontwerpprincipes voor het onderwijs in het 

bijzonder. Zij wil de studievoorschotmiddelen daarom inzetten om een versnelling aan te 

brengen in het uitvoering geven aan haar strategie. In het plan voor de inzet van 

studievoorschotmiddelen geeft zij schematisch aan hoe deze beloftes (en de daaruit 

voortkomende ontwerpprincipes) zich verhouden tot de thema’s voor onderwijskwaliteit.  

 

In de facultaire bestedingsplannen geeft elke faculteit per thema aan welke beloftes en/of 

ontwerpprincipes zij voor dit thema het meest relevant vindt voor de eigen faculteit en 

koppelt hieraan één of meerdere doeleinden en activiteiten. De thema’s voor 

onderwijskwaliteit, en de beloftes en ontwerpprincipes daarbinnen, vormen daarbij de 

kaders waarbinnen faculteiten de vrijheid hebben om de activiteiten te definiëren. Het panel 

stelt vast dat de activiteiten een grote verscheidenheid kennen, maar binnen deze kaders zijn 

gedefinieerd.  

 

In samenspraak met de medezeggenschap is besloten om het beleid dat men reeds met de 

voorinvesteringen vooruitlopend op de studievoorschotmiddelen had ingezet, te 

continueren. De middelen worden, in lijn met de sturingsfilosofie van de hogeschool, direct 

toegekend aan de faculteiten. Faculteiten kunnen deze middelen voor verschillende 

doeleinden inzetten, mits deze binnen de kaders liggen van de thema’s voor 

onderwijskwaliteit en de beloftes en de ontwerpprincipes van de hogeschool. Men geeft in 

de documentatie en in de gesprekken voorbeelden hoe de verschillende faculteiten invulling 

hebben gegeven aan deze uitwerking. De bestedingen van de middelen zijn in het plan per 

faculteit weergegeven, onderverdeeld naar de thema’s voor onderwijskwaliteit.  

 

2.1.2 Overwegingen 

De hogeschool heeft op centraal niveau de keuze gemaakt dat de studievoorschotmiddelen 

ingezet worden om een versnelling aan te brengen bij het uitvoering geven aan haar 

strategie en de beloftes en ontwerpprincipes daarbinnen. De faculteiten vullen deze plannen 
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op maat van de eigenheid van hun faculteit in, binnen de kaders van de hogeschoolvisie en 

de thema’s voor onderwijskwaliteit. De instelling motiveert volgens het panel in de 

documentatie goed hoe de activiteiten in de faculteitsplannen aansluiten bij de thema’s en 

hoe deze bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

 

Volgens het panel is de keuze voor de thema’s soms impliciet in de faculteitsplannen terug te 

vinden, maar uit de gesprekken concludeert zij dat deze keuzes ook decentraal doordacht zijn 

gemaakt. Omdat men direct aansluit bij de onderwijsvisie van de hogeschool, brengt men 

met deze middelen volgens het panel op een organische wijze een versnelling en verdieping 

aan in de uitvoering van de eigen visie, die tegelijkertijd goed aansluit op de thema’s voor 

onderwijskwaliteit. Het panel heeft dit consequent en consistent in alle gesprekken terug 

gehoord. Het waardeert het dat de hogeschool hiermee een versnelling aan kan brengen in 

de lijn die men eerder al heeft ingezet.  

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat Hogeschool Leiden 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 

Hogeschool Leiden heeft een gedeelde medezeggenschapstructuur op centraal niveau met 

een ondernemingsraad, een studentenraad en een gezamenlijke vergadering. Deze 

gezamenlijke vergadering bestaat uit leden van de ondernemingsraad en de studentenraad. 

De instelling heeft naast de centrale medezeggenschap en buiten de aan de opleidingen 

verbonden opleidingscommissies geen decentrale medezeggenschap op het niveau van 

faculteiten of diensten.  

 

Faculteitsdirecteuren overleggen via een ‘faculteitsberaad’ over de jaarlijkse besteding van 

de studievoorschotmiddelen, als onderdeel van het facultaire tweejarenplan. Dit 

faculteitsberaad is een inspraakorgaan voor studenten en medewerkers, waar faculteiten zelf 

een passende vorm aan geven. Faculteiten richten de faculteitsberaden naar eigen inzicht in. 

Een aantal faculteiten organiseert deze inspraak via traditionele inspraakbijeenkomsten. 

Andere faculteiten maken gebruik van het ‘Hogeschool Medezeggenschapsspel’, een spel dat 

speciaal voor de inzet van de studievoorschotmiddelen is ontwikkeld. Het spel wordt door 

studenten en medewerkers samen gespeeld om inzicht te krijgen in de gewenste besteding 

van middelen. Vertegenwoordigers uit faculteiten geven aan dat dit veel inzicht gaf in de 

voor- en nadelen van verschillende activiteiten en de bijbehorende kosten. Dit 

medezeggenschapsspel zal in het vervolgtraject mogelijk ook door andere faculteiten worden 

ingezet. Het panel heeft daarnaast uit veel voorbeelden opgemaakt dat er ook buiten de 

formele overleggen om veel gesprekken worden gevoerd over de inzet van de middelen, 

bijvoorbeeld met leden van de studieverenigingen. 

 

De centrale medezeggenschap is betrokken bij de faculteitsberaden door in elk beraad een 

student en een medewerker af te vaardigen vanuit de gezamenlijke vergadering. In de 

faculteitsberaden waren ook leden van de opleidingscommissies vertegenwoordigd. Uit de 

gesprekken blijkt dat dit voor zowel de centrale medezeggenschap als voor de betrokkenen 
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uit de faculteiten als een zeer prettige samenwerkingsvorm is ervaren. Vertegenwoordigers 

van de gezamenlijke vergadering geven aan dat zij de faculteitsberaden hebben gestimuleerd 

om bij het raadplegen van hun achterban zich vooral te richten op wat zij de ‘middengroep’ 

van studenten noemen: studenten die nog niet bij vertegenwoordigende organen betrokken 

zijn, maar mogelijk wel bereid zijn om mee te denken, mits de drempel hiervoor laag is. De 

centrale medezeggenschap geeft aan dat zij de faculteitsberaden expliciet bevraagd heeft 

hoe zij deze middengroep van studenten bij de beraadslagingen hebben betrokken. 

 

De gezamenlijke vergadering krijgt jaarlijks inzicht in de facultaire plannen voor de besteding 

van middelen en de manier waarop hierover binnen de faculteiten het gesprek is gevoerd. 

Om ook in het vervolgtraject de studentbetrokkenheid te verzekeren, heeft de hogeschool 

overigens recentelijk een adviseur aangesteld om de studentenparticipatie (in algemene zin) 

te vergroten. Vertegenwoordigers van de gezamenlijke vergadering geven aan het proces van 

het betrekken van medewerkers en studenten via de faculteitsberaden te evalueren en zo dit 

proces te optimaliseren voor de volgende consultatieronde. 

 

Het College van Bestuur heeft bij aanvang van de facultaire planvorming een startgesprek 

gevoerd met elke faculteitsdirecteur en met de medezeggenschap. Na vaststelling van de 

plannen heeft het CvB gesproken met de medezeggenschap om zich te informeren of het 

proces goed is verlopen en of alle relevante partijen betrokken zijn geweest. 

Vertegenwoordigers van de centrale medezeggenschap spreken waardering uit voor de rol 

die het CvB in de consultatieronde heeft gespeeld. Men kreeg hulp bij het inplannen van 

afspraken en er was ondersteuning beschikbaar door twee ambtelijk secretarissen.  

 

Studenten van de studentenraad geven aan dat zij contact hebben gehad met studenten van 

andere hogescholen en met het ISO om na te gaan hoe elders het proces van consultatie is 

ingericht. De raad denkt momenteel na over hoe zij vooral de middengroep van studenten 

nog beter en pro-actiever kan informeren over de inzet van de studievoorschotmiddelen.  

 

De Raad van Toezicht (RvT) geeft in de gesprekken aan dat de planvorming voor de inzet van 

de studievoorschotmiddelen veel aan de orde is geweest in de auditcommissie en de 

commissie onderwijs van de raad. Daarnaast zijn de plannen regelmatig in de voltallige raad 

besproken. De RvT geeft aan hierover ook meermaals rechtstreeks contact te hebben gehad 

met de gezamenlijke vergadering. Zo hebben de leden zich willen verzekeren dat 

betrokkenen op elk niveau in voldoende mate geconsulteerd worden in dit proces. De Raad 

van Toezicht wordt jaarlijks gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de uiteindelijke 

vaststelling van de begroting.  

 

2.2.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de hogeschool de centrale medezeggenschap en de decentrale 

inspraak voldoende op elkaar weet aan te sluiten via de faculteitsberaden. Het ziet dat men 

via de linking-pin constructie, waarbij de centrale medezeggenschap in de faculteitsberaden 

is vertegenwoordigd, een systematiek heeft gevonden om medewerkers en studenten op 

verschillende niveaus te betrekken. Het panel ziet het Hogeschool Medezeggenschapsspel als 

een goede en creatieve manier om laagdrempelig na te gaan wat medewerkers en studenten 

belangrijk vinden en ook de ‘middengroep’ van studenten te betrekken. Ook biedt de 

interactie in het spel tussen studenten en docenten wederzijds inzicht in hun gezamenlijke 

belangen.  



 

10 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken Hogeschool Leiden  donderdag 21 november 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

 

Het panel concludeert dat de dialoog tussen bestuur en docenten en studenten op alle 

niveaus plaatsvindt en voldoende gefaciliteerd wordt. Zowel de medezeggenschap als de 

Raad van Toezicht zijn intensief en tijdig bij de planvorming betrokken. Zij voelen zich ruim 

voldoende ondersteund en gefaciliteerd en ervaren de gesprekken met het CvB als open. De 

centrale medezeggenschap heeft instemming verleend aan het plan voor de inzet van de 

studievoorschotmiddelen en de uitwerking ervan in meerjarige facultaire bestedingsplannen, 

de Raad van Toezicht heeft de plannen goedgekeurd. 

 

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat Hogeschool Leiden 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 

Faculteiten hebben voor de voorgenomen bestedingen van de studievoorschotmiddelen 

facultaire bestedingsplannen opgesteld. Hierin werken zij de thema’s voor onderwijskwaliteit 

in relatie tot de beloftes en ontwerpprincipes van de hogeschool uit in doeleinden, met 

daaraan doeleinden en activiteiten gekoppeld. Deze activiteiten zijn in de plannen verder 

uitgewerkt in jaarlijkse bestedingsvoornemens tot en met 2024. Per activiteit is bovendien de 

verantwoording van het bestedingsvoornemen geëxpliciteerd. 

 

Monitoring van de studievoorschotmiddelen vindt zoveel mogelijk plaats binnen de reguliere 

planning- en controlcyclus van de hogeschool. Faculteitsdirecteuren verantwoorden zich 

jaarlijks over hun voornemens en doelen, de gerealiseerde uitputting van middelen en de 

voortgang op de faculteitsplannen via de jaarlijkse planinstrumenten (faculteitsplannen en 

begroting) en de triaalgesprekken met het CvB. De controller van de hogeschool geeft in de 

gesprekken aan alle facultaire plannen te hebben getoetst op consistentie. Ook is gekeken 

naar de gehanteerde tarieven. 

 

Doordat de inzet van middelen binnen de hogeschool decentraal is belegd, geeft het College 

van Bestuur aan op centraal niveau vooral na te zullen gaan dat de middelen ten goede 

komen aan onderwijsintensiteit en –capaciteit. Op centraal niveau wordt daarom primair 

gemonitord op gerealiseerde OP-studentratio en op studiesucces. Voor de OP-studentratio is 

in het dossier een overzicht gegeven van de te besteden middelen per jaar, de verwachte OP-

studentratio en de maximale OP-studentratio. Studiesucces wordt gemeten op basis van het 

1 cijfer HO-bestand van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en indicatoren die reeds 

tijdens triaalgesprekken tussen College van Bestuur en faculteitsdirecteuren worden 

gehanteerd. Men heeft hieraan vijf aanvullende indicatoren toegevoegd die specifieker 

inzicht geven in de studievoortgang in het eerste en tweede jaar van de opleiding. Deze 

indicatoren vormen gezamenlijk een dashboard voor monitoring van het studiesucces. Het 

CvB geeft aan daarbij ‘hard’ te sturen op de OP-studentratio en ‘zacht’ te sturen op de 

resultaten met betrekking tot studiesucces. 
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In aanvulling hierop zal in de komende periode tevens een dashboard ontwikkeld worden dat 

inzage geeft in het studeergedrag van studenten. Het CvB licht toe dat er momenteel 

gesprekken gevoerd worden over belangrijke voorspellers en signaalwaarden voor 

studeergedrag. Studenten nemen deel aan deze gesprekken. Dit tweede dashboard over 

studeergedrag zal naar verwachting na de zomer van 2020 in gebruik worden genomen. 

 

De studievoorschotmiddelen worden apart zichtbaar gemaakt in het allocatiemodel en de 

verantwoording ervan krijgt vorm in een apart onderdeel van jaarverslag van de hogeschool. 

Voor faculteiten zijn de gelden expliciet zichtbaar in de jaarlijkse planinstrumenten 

(faculteitsplannen en begroting). Faculteiten rapporteren hierover in de triaalgesprekken met 

het CvB. Naast de indicatoren die men op centraal niveau hanteert, maken faculteiten 

gebruik van aanvullende monitoringsinformatie om zicht te houden op de voortgang van hun 

plannen. Men gebruikt hiervoor bijvoorbeeld informatie uit panelgesprekken met studenten, 

voegt vragen toe aan bestaande instrumenten en gebruikt bestaande dataverzamelingen. 

 

Het panel heeft met de instelling gesproken over het grote aantal (100+) activiteiten in de 

plannen. De uitleg van de instelling dat deze activiteiten verspreid zijn over alle opleidingen, 

waardoor het aantal activiteiten per opleiding beperkt is, vindt het panel plausibel. 

Bovendien zijn veel activiteiten volgens de instelling geen nieuwe activiteiten, maar 

bestaande activiteiten waarin een versnelling of verdieping wordt aangebracht.  

 

Het CvB en de RvT hebben diverse malen gesproken over de wijze waarop het effect van de 

inzet van de middelen kan worden verantwoord. De RvT geeft aan dat de raad vanuit zijn 

toezichthoudende rol zal monitoren of middelen ook daadwerkelijk besteed worden. 

 

2.3.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat het systeem van monitoring van de kwaliteitsafspraken goed 

aansluit bij het sturingsmodel van de hogeschool. De verantwoordelijkheden voor monitoring 

zijn volgens het panel helder belegd. In lijn met de sturingsfilosofie biedt de hogeschool 

ruimte voor faculteiten om eigen prioriteiten te stellen en eigen afwegingen te maken.  

 

De plannen zijn voldoende concreet en de meerjarenbegroting is goed uitgewerkt. Het panel 

is, mede vanwege het bestaande karakter van de meeste activiteiten, overtuigd van de 

haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De beoogde versnelling in de strategie van de 

hogeschool is hierdoor volgens het panel ook realiseerbaar.  

 

Het panel concludeert dat men op alle niveaus bewust bezig is om na te gaan hoe de plannen 

kunnen worden geëvalueerd. Men richt zich daarbij niet alleen op het evalueren vanuit de 

doelen van de geplande activiteiten, maar betrekt hierin ook de impact op studenten en 

docenten. De opvolging van het monitoren van studiesucces is volgens het panel voortvarend 

opgepakt: de indicatorenset voor studiesucces is reeds ontwikkeld. Het panel adviseert om 

de monitoring op de indicatoren OP-studentratio en studiesucces te vervlechten met het 

door de hogeschool door te ontwikkelen managementinformatiesysteem. 

 

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat Hogeschool Leiden 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 de 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 avond voorafgaand aan en 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 centrale medezeggenschap, de Raad van Toezicht 

en vertegenwoordigers van de faculteiten.  

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 er ter bevordering 

van de consistentie overleg gevoerd bij de NVAO met secretarissen van andere 

beoordelingen. Het concept adviesrapport is voor feitelijke onjuistheden voorgelegd aan de 

instelling, waarna het advies definitief is vastgesteld. Het adviesrapport is vervolgens 

aangeboden aan het bestuur van de NVAO.  

3.2 Programma van het locatiebezoek 

Tijdstip Gesprek Betrokkenen 

08:30 – 09:00 Vooroverleg Panel 

09:00 – 09:45 Gesprek 1 College van Bestuur 

10:00 – 10:45 Gesprek 2 Centrale medezeggenschap 

11:00 – 11:45 Gesprek 3 Raad van Toezicht 

12:00 – 12:45 Gesprek 4 Faculteiten (decentraal) 

12:45 – 13:30 Lunch Panel 

13:30 – 14:30 Paneloverleg Panel 

14:00 – 14:30 Afsluitend gesprek College van Bestuur 

14:30 – 15:00 Terugkoppeling Genodigden door instelling te bepalen 

 

 

3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

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

• Plan voor inzet studievoorschotmiddelen 

• Facultaire bestedingsplannen 2019-2024 
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• Instellingsplan 2017-2022 

• Ontwerpprincipes 

 

Op de bezoekdag werd de volgende documentatie beschikbaar gesteld: 

• Monitoring en verantwoording inzet studievoorschotmiddelen 

• Monitoring studiesucces kwaliteitsafspraken 
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onjuistheden)  
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• Advies Dagelijks Bestuur NVAO dinsdag 28 januari 2020 
• Advies toegestuurd aan Minister 

van OCW 
donderdag 13 februari 2020 

• Beschikkingsdatum dinsdag 10 maart 2020 

Onderwerp Nummer 
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Datum Versie 
13 februari 2020 40.0 
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Anke Schols 070 – 312 2350 kwaliteitsafspraken@nvao.net 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Eric Halsberghe Drs. Eric Halsberghe is gepensioneerd en actief als bestuurder bij RHIZO 

(secundair onderwijs). Hij was onderzoeker aan de Universiteit Gent en docent in 
het economisch en technisch hoger onderwijs. Daarna was hij medewerker van 
het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen, waar hij hogescholen 
begeleidde bij onder meer professionalisering, curriculumontwikkeling, 
kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie. Bij de fusie van hogescholen werd hij 
algemeen directeur van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, later 
Vives. 

• Lid Kete Kervezee Mr. drs. Kete Kerverzee is Voorzitter commissie Innovatieve Zorgberoepen & 
Opleidingen en onder andere voormalig inspecteur-generaal van het Onderwijs. 

• Lid Leo Schoots Drs. Leo Schoots is een ervaren bestuurder en toezichthouder in de zorg. Na een 
aantal jaren als praktiserend tandarts is hij vanaf 1990 werkzaam in directie- en 
bestuursfuncties, waarvan het merendeel op tijdelijke basis. Hij is nu actief als 
toezichthouder en auditor in het accreditatietraject voor zorgbestuurders van de 
NVZD. 

• Lid Piet van Slooten Drs. Piet van Slooten was tot 2017 Secretaris CvB Universiteit Leiden. 
• 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 Nancy van San 
• Secretaris Suzanne den Tuinder 

 



 

 
 

 
 

 

  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 

met het oog op de beoordeling van Hogeschool Leiden. 

 

Aanvraagnummer: 007867 

 

Colofon 

 

Adviesrapport 

Hogeschool Leiden 

Planbeoordeling kwaliteitsafspraken 

donderdag 21 november 2019 

Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 


	Adviesrapport Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken Hogeschool Leiden 007867.pdf
	6. Factsheet KA Hogeschool Leiden 007867.pdf

