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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel concludeert dat de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) niet voldoet aan alle criteria 

van het beoordelingsprotocol Kwaliteitsafspraken. Op grond van de beoordeling van het 

informatiedossier, aanvullende documenten en gesprekken met vertegenwoordigers van de 

instelling komt het panel tot een negatief advies aan de NVAO. 

Criterium 1 

Het panel is van oordeel dat de CHE een adequaat gemotiveerde keuze heeft gemaakt voor 

vier van de zes thema’s uit het Sectorakkoord: studiesucces, onderwijsdifferentiatie, 

passende en goede onderwijsfaciliteiten, en verdere professionalisering van docenten. Voor 

elk thema voorziet de instelling een of meerdere projecten; in totaal heeft de CHE negen 

projecten geformuleerd. Het panel constateert dat de plannen aansluiten bij de context van 

de instelling en heeft waardering voor het voornemen om de projecten te onderbouwen aan 

de hand van onderzoeksresultaten binnen de eigen instelling. Het panel erkent dat de 

instelling met het plan voor de kwaliteitsafspraken beredeneerd werkt aan het opzetten van 

doordachte projecten, die op termijn bijdragen aan de structurele verbetering van de 

onderwijskwaliteit. 

Criterium 2 

Het panel is positief over de manier waarop de CHE belanghebbenden heeft betrokken bij de 

totstandkoming van het plan. Hoewel het proces met enige vertraging op gang kwam, heeft 

de hogeschool een zorgvuldig en gedegen proces ingericht. Met name de rol die de leden van 

de Hogeschoolraad en de studentassessor hebben opgepakt binnen de projectgroep en de 

manier waarop zij studenten hebben betrokken, vindt het panel sterk.  

 

Het panel heeft vastgesteld dat zowel de Hogeschoolraad als de Raad van Toezicht (RvT) 

inhoudelijk is betrokken bij de ontwikkeling van de plannen en formeel heeft ingestemd met 

de plannen. Daarmee is de betrokkenheid van interne stakeholders in deze fase voldoende 

aangetoond. Wel beveelt het panel aan om nadere afspraken te maken over de formele rol 

van de medezeggenschap rondom de toekomstige verdere concretisering van de 

projectplannen en de monitoring van de voortgang – naast de betrokkenheid via 

projectteams. 

Criterium 3 

Het panel heeft geconstateerd dat de CHE het plan nog niet heeft vertaald in concrete 

beleidsacties en -processen voor de periode 2019-2021. Ondanks dat het panel meent dat de 

beschreven PDCA-cyclus op zich geschikt is om de voortgang te bewaken, acht het panel het 

niet mogelijk om de huidige plannen adequaat te monitoren vanwege het ontbreken van 

kwantitatieve dan wel kwalitatieve doelen en plannen. Hoewel een gedetailleerde begroting 

is uitgewerkt, is de relatie tussen de (nog niet aanwezige) projectplannen en begroting niet 

zichtbaar. Op grond van deze constateringen kan het panel niet kan vaststellen dat de 

instelling voldoet aan criterium 3. 
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Den Haag, 24 januari 2020  

 

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

Hogeschool Ede,  

 

 

 

 

Wim Boomkamp Anne Martens 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Christelijke Hogeschool Ede 

Vestigingsplaats(en) Ede 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) werkt vanuit waarden als relatie, inhoud en 

verantwoordelijkheid, gevoed vanuit haar christelijke bron, de Bijbel. De instelling wil bekend 

staan vanwege betrokkenheid bij de ander, naast de kwaliteit van haar werk, onderwijs en 

onderzoek. De CHE verzorgt twintig bacheloropleidingen, vijf Ad-opleidingen en drie 

masteropleidingen. De opleidingen zijn ondergebracht in drie domeinen: Educatie; Theologie, 

Welzijn en Zorg; en ICT, Media en Organisatie. Aan de CHE studeren ruim 4.500 studenten en 

werken meer dan 500 medewerkers. 

 

In haar missie beschrijft de instelling dat zij de samenleving wil dienen door – samen met het 

werkveld – professionals op te leiden die weten wie ze zijn en wat ze kunnen bijdragen aan de 

beroepspraktijk en de samenleving. De CHE biedt studenten een leergemeenschap met 

persoonlijke aandacht voor vorming. Ze wil studenten opleiden tot mensen die thuis zijn in 

hun beroep en bekwaam zijn om hun professionele identiteit verder te ontwikkelen, waarbij 

ze hun persoonlijke geloofsovertuiging en levensbeschouwing verbinden aan de context van 

hun beroep en werkveld. 

 

Het huidige instellingsplan (2016-2020) van de CHE heeft als strategische koers “De CHE, de 

wereld voor morgen”. De instelling wil haar onderwijs in dialoog met werkveld en studenten 

vormgeven, op zo’n manier dat het studenten ruimte biedt om een eigen leerweg te volgen. 

Reële vraagstukken van professionele praktijken staan daarbij centraal. Tegelijkertijd hecht de 

CHE veel waarde aan het leren en ontwikkelen binnen learning communities. De instelling 

richt zich momenteel op vijf sporen: (1) professionele gemeenschappen in een 

netwerksamenleving, (2) sociale duurzaamheid in een globaliserende maatschappij, (3) 

stevige professionele identiteit in een dynamische arbeidsmarkt, (4) flexibel leren, en (5) 

verbetering aansluiting op de regionale arbeidsmarkt Food Valley. 

 

Sinds 2016 is de organisatie binnen de CHE gekanteld van een hiërarchische naar een 

netwerkorganisatie, met ruimte voor meer horizontaal werken, zelforganiserende teams en 

professional leadership. De besturingsfilosofie van de CHE draait om het werken vanuit een 

sterke inhoudelijke interactie tussen het tactisch leiderschap van de verschillende opleidingen 

en het strategisch leiderschap van de hogeschool. Het College van Bestuur (CvB) is verant-

woordelijk voor het besturen van de gehele CHE en legt verantwoording af aan de Raad van 

Toezicht (RvT). Een studentassessor is aanwezig bij alle vergaderingen van het CvB. De 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onderwijsprogramma’s ligt bij de curriculum-

teams (CT), onder regie van de directeuren. Het directieteam met daarin alle directeuren 

werkt samen met het CvB aan de uitvoering van de strategische koers. Elke opleiding werkt in 

een PDCA-cyclus, op basis van een eigen jaarplan dat is gerelateerd aan het CHE-jaarplan en 

het instellingsplan. Het CvB bewaakt de voortgang en de kwaliteit via onder andere de 

managementrapportages (maraps) die de directieleden driemaal per jaar opleveren. 
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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 Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ziet het als haar roeping om de samenleving te dienen 

door professionals op te leiden tot mensen die weten wie ze zijn en wat ze kunnen bijdragen 

aan de beroepspraktijk en de samenleving. De diverse opleidingen van de hogeschool hebben 

elk te maken met eigen ontwikkelingen binnen het werkveld en de beroepsgroep, maar 

binnen de gehele instelling staat het samen of collectief leren in teams of netwerken centraal. 

De CHE streeft ernaar een flexibele onderwijsleeromgeving te creëren waarin de ontwikkeling 

van verschillende typen studenten voorop staat. De omgeving moet activeren en inspireren, 

met docenten die goed zijn in het modelleren en in het begeleiden van het leren, en met 

studenten die samenwerken met professionals uit het werkveld.  

 

Het plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen (‘het plan’) is voor de CHE een manier 

om de strategische koers te versterken. Het plan heeft een brugfunctie tussen het huidige 

instellingsplan (2016-2020) en het aanstaande instellingsplan, dat momenteel in ontwikkeling 

is. Bij de keuze voor thema’s en projecten heeft de instelling gezocht naar samenhang tussen 

de thema’s en zich gericht op die thema’s waar de verbetering van de onderwijskwaliteit de 

meeste impact heeft. De CHE zet in op een duurzaam effect van de inzet van de 

studievoorschotmiddelen en een structureel hogere kwaliteit van het onderwijs. De instelling 

onderbouwt haar keuzes met resultaten uit (literatuur)onderzoek van zowel binnen als buiten 

de eigen hogeschool. 

 

De CHE heeft ervoor gekozen de studievoorschotmiddelen te besteden aan vier van de zes 

thema’s uit het Sectorakkoord: studiesucces, onderwijsdifferentiatie, passende en goede 

onderwijsfaciliteiten, en verdere professionalisering van docenten. Voor elk thema voorziet 

de instelling een of meerdere projecten; in totaal heeft de CHE negen projecten 

geformuleerd. Voor de landelijke thema’s ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’ en ‘meer en 

betere begeleiding van studenten’ heeft de instelling geen afzonderlijke projecten voorzien, 

aangezien deze aspecten al kenmerkend zijn voor het onderwijs aan de CHE. Bovendien ziet 

de hogeschool wat deze onderwerpen betreft raakvlakken met projecten die vallen onder de 

andere thema’s. 

 

Het thema ‘studiesucces’ vertaalt de CHE naar duurzaam studentsucces. De instelling wil ruim 

tien procent van de middelen besteden aan het sterker inzetten op identiteitsontwikkeling, 

vanuit de aanname dat een sterkere identiteit zorgt voor meer regie en weerbaarheid, en 

daarmee tot een grotere kans op duurzaam studentsucces. Binnen dit thema heeft de CHE 

twee projecten ontworpen: (1) focus op professionele ontwikkeling en (2) welbevinden van 

de student. Het eerste project richt zich op het herontwerpen van de regielijn binnen het 

onderwijs, die gericht zijn op de algemene ontwikkeling van studenten; het tweede project op 

ondersteuning bij het onderwijs vanuit het Studieloopbaancentrum. Beide projecten starten 

met onderzoek naar de huidige praktijk en behoeften, waarna aanpassingen ontworpen en 

geëvalueerd zullen worden.  
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Voor het thema ‘onderwijsdifferentiatie’ heeft de CHE ruim een kwart van de middelen 

gereserveerd. Dit thema kent vier projecten: (3) scenario-onderzoek flexibel onderwijs, (4) 

begeleidingstraject “Een brug van mbo naar hbo”, (5) excellentietraject, en (6) learning 

community. Alle projecten zijn gerelateerd aan eerdere projecten binnen de CHE; de 

studievoorschotmiddelen maken nader onderzoek en evaluatie van die projecten mogelijk, 

zodat ze doorontwikkeld en uitgebreid kunnen worden.  

 

Wat betreft het thema ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’ wil de CHE ongeveer tien 

procent van de middelen investeren in (7) uitbreiding van het talencentrum met 

ondersteuning voor het Engels en Duits, en (8) de realisatie van innovatieve werkplaatsen, 

waarin studenten van verschillende opleidingen werken aan opdrachten uit de (regionale) 

praktijk. De projecten starten met een impactanalyse respectievelijk onderzoek naar de 

huidige stand van zaken, om vervolgens de activiteiten uit te breiden. 

 

Tot slot heeft de CHE ruim een kwart van de middelen gereserveerd voor (9) het versterken 

van de docentkwaliteit, aansluitend bij het thema ‘verdere professionalisering van docenten’. 

Dit project kent twee deelprojecten, gericht op begeleiding van coachend en activerend 

lesgeven, en op het inrichten van de digitale leeromgeving ten behoeve van werken in de 

blend. Overige middelen besteedt de instelling aan de overloop van projecten uit eerdere 

jaren en projectmanagement. 

 

Het panel heeft gelezen en vernomen dat de projecten sterk onderzoeksmatig ontwikkeld 

worden. Deze aanpak moet zorgen voor sterkere effecten op lange termijn; de effecten op de 

korte termijn zijn mogelijk zeer beperkt, het duurt een aantal jaren voordat studenten 

verbetering van de onderwijskwaliteit kunnen merken. Tijdens het bezoek heeft het panel dit 

punt besproken met de vertegenwoordigers van de CHE, in het bijzonder studenten uit de 

Hogeschoolraad en de studentassessor. Uit de gesprekken heeft het panel begrepen dat het 

een uitdrukkelijke wens van de studenten was om te investeren in gedegen eigen onderzoek 

naar de voorgestelde verbeteringen onder de eigen CHE-studenten, om uiteindelijk 

veranderingen door te voeren die daadwerkelijk een structureel effect hebben op de 

onderwijskwaliteit. Met andere woorden, de studenten steunen deze benadering en geven 

aan dat er in het verleden al veel aan kwaliteitsverbetering is gedaan, hetgeen ook blijkt uit 

de studenttevredenheid. In de uitvoering van het onderzoek werken docenten en studenten 

van de CHE samen. De betrokkenen verwachten dat andere projecten, zoals de uitbreiding 

van het talencentrum en innovatieve werkplaatsen, wel al snel zullen leiden tot concrete 

verbetering van de onderwijskwaliteit. 

2.1.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de CHE de keuze voor vier van de zes thema’s uit het 

Sectorakkoord adequaat en uitgebreid heeft gemotiveerd. Het constateert dat de plannen 

aansluiten bij het huidige instellingsplan en een brugfunctie kunnen vervullen naar het 

nieuwe instellingsplan, door de aansluiting bij eerder gestarte projecten onder meer vanuit 

de voorinvesteringen. In de gesprekken bevestigden de vertegenwoordigers van de instelling 

dat de geformuleerde projecten passen bij wat er speelt binnen de verschillende domeinen 

en opleidingen. Het verbeteren van het welbevinden van CHE-studenten met diverse 

achtergronden en behoeften staat centraal. 

 

Het panel heeft waardering voor het voornemen om de projecten te onderbouwen aan de 

hand van onderzoeksresultaten binnen de eigen instelling. De wijze waarop de hogeschool 
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daarbij nadenkt over het duurzaam verbeteren van de onderwijskwaliteit vindt het panel 

aansprekend. In de uitwerking ziet het panel dat de instelling een balans zoekt tussen running 

the business en changing the business, waarbij de instelling de eigen praktijk evalueert 

alvorens vernieuwingen breder te implementeren. Het panel erkent dat de instelling met het 

plan voor de kwaliteitsafspraken beredeneerd werkt aan het opzetten van doordachte 

projecten, die op termijn bijdragen aan de structurele verbetering van de onderwijskwaliteit. 

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Christelijke Hogeschool Ede 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 

Voor de ontwikkeling van het plan heeft het CvB eind 2018 een projectgroep ingesteld, nadat 

studenten uit de Hogeschoolraad hadden aangedrongen op het betrekken van studenten bij 

de ontwikkelingen van de plannen voor de studievoorschotmiddelen. De projectgroep 

bestond uit een studentlid en een docentlid uit de Hogeschoolraad, een 

kwaliteitszorgmedewerker, een docent met de portefeuille onderwijsontwikkeling, de 

studentassessor en een projectleider. De projectgroep werkte samen met onderwijsadviseurs 

en heeft verschillende fases doorlopen.  

 

In de voorbereidingsfase heeft de projectgroep een plan van aanpak en communicatieplan 

geschreven, dat is besproken door de directie, Hogeschoolraad en de stuurgroep, die 

aanvankelijk het project leidde en boven de projectgroep stond. Vervolgens heeft de 

projectgroep ongeveer 200 ideeën en voorstellen verzameld, via gesprekken met 

medewerkers en studenten van verschillende opleidingen, focusgroepen, social media, 

enquêtes en andere communicatiekanalen, waaronder een whiteboard in de centrale hal. In 

de beoordelingsfase heeft de projectgroep alle voorstellen beoordeeld aan de hand van 

criteria en een shortlist samengesteld. Om te komen tot de shortlist heeft de projectgroep 

gesproken met verschillende medewerkers binnen de instelling om te toetsen of de 

voorstellen realistisch waren en eventueel aansloten bij bestaande activiteiten. Vervolgens is 

de projectgroep in een bijeenkomst in juni 2019 in gesprek gegaan met studenten, docenten, 

ondersteunend personeel en werkveldpartners om de zeventien voorstellen van de shortlist 

aan te scherpen en te prioriteren. Ten slotte heeft de projectgroep de voorstellen samen met 

een aantal onderwijsadviseurs uitgewerkt tot projecten en hebben CvB, RvT en 

Hogeschoolraad een besluit genomen over het plan. 

 

Gedurende het proces heeft de projectgroep de Hogeschoolraad geïnformeerd en om input 

gevraagd. Twee leden van de Hogeschoolraad waren als leden van de projectgroep direct 

betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Tijdens het bezoek gaven 

vertegenwoordigers van de Hogeschoolraad aan dat zij tevreden zijn over het verloop van het 

proces en de manier waarop de raad is betrokken bij het opstellen van het plan. De 

studentleden gaven aan dat de Hogeschoolraad gefaciliteerd is met extra uren voor de inzet 

rondom de kwaliteitsafspraken; leden van de projectgroep krijgen daarbovenop nog uren 

voor hun betrokkenheid.  
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Naast de medezeggenschap was ook de Raad van Toezicht (RvT) betrokken bij de 

ontwikkeling van de plannen. De projectleider heeft het plan tweemaal besproken in een 

reguliere RvT-vergadering en aanvullend contact gehad met de auditcommissie van de RvT 

om ook de financiële kant van het plan te bespreken. 

 

Zowel de Hogeschoolraad als de RvT heeft ingestemd met de plannen.  

2.2.2 Overwegingen 

Het panel is positief over de manier waarop de CHE belanghebbenden heeft betrokken bij de 

totstandkoming van het plan. Hoewel het proces met enige vertraging op gang kwam, heeft 

de hogeschool een zorgvuldig en gedegen proces ingericht. Met name de rol die de leden van 

de Hogeschoolraad en de studentassessor hebben opgepakt binnen de projectgroep en de 

manier waarop zij studenten hebben betrokken, vindt het panel sterk. Uit de gesprekken 

heeft het panel opgemaakt dat de betrokkenheid van verschillende groepen 

belanghebbenden – van studenten tot werkveld en de RvT – groter en intensiever was dan 

aanvankelijk uit de documentatie bleek. 

 

Het panel heeft vastgesteld dat zowel de Hogeschoolraad als de RvT inhoudelijk is betrokken 

bij de ontwikkeling van de plannen en formeel heeft ingestemd met de plannen. Daarmee is 

de betrokkenheid van interne stakeholders in deze fase voldoende aangetoond. Wel beveelt 

het panel aan om nadere afspraken te maken over de formele rol van de medezeggenschap 

rondom de toekomstige verdere concretisering van de projectplannen en de monitoring van 

de voortgang – naast de betrokkenheid via projectteams. 

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Christelijke Hogeschool Ede voldoet aan criterium 2. 

2.2.4 Aanbevelingen  

Het panel beveelt aan om nadere afspraken te maken over de formele rol van de 
medezeggenschap rondom de verdere concretisering van de projectplannen en de 
monitoring van de voortgang. 
 

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 

Voor de uitvoering van het plan hanteert de CHE twee uitgangspunten: (1) eigenaarschap op 

inhoud en proces volgens het CHE-besturingsmodel, en (2) control, navolgbaarheid en 

narekenbaarheid op procedure in de bestaande planning- en controlcyclus. 

 

De directeur Onderwijs en Onderzoek is de gedelegeerd opdrachtgever en voert de regie over 

de projecten, in nauwe afstemming met CvB, directieteam en de curriculumteams. De CHE 

heeft een programma gestart om de samenhang tussen de projecten te borgen: 

Toekomstproof onderwijs. De looptijd van het programma loopt parallel met de looptijd van 

het plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen. Het programma heeft een 

programmanager en een programmateam, bestaande uit onder anderen een 

onderwijsadviseur, kwaliteitszorgmedewerker, een student uit de Hogeschoolraad en de 
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studentassessor. Het programmateam stelt een overkoepelend programmaplan op voor de 

negen projecten. De projecten hebben ieder een projectteam dat een projectplan opstelt, 

met steeds voor de eerstvolgende fase een gedetailleerd plan van de personele en niet-

personele inzet. Voor de projectplannen worden de vigerende projectformats van de CHE 

gebruikt, met een aantal vaste elementen. De opdrachtgever stelt het projectplan vast. 

 

In het dossier Plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen geeft de CHE een overzicht 

van de vier thema’s en negen projecten. Voor elk thema is de huidige situatie beschreven en 

voor ieder project het ontwikkelperspectief, de innovaties en beoogde opbrengst, en een 

globale planning van de PDCA-cyclus. Een van de bijlagen bij het dossier bevat een 

gedetailleerde begroting, met name op de personele inzet, voor de projecten en het 

programmamanagement in de periode 2019-2024. 

 

Het panel heeft uitvoerig met de vertegenwoordigers van de CHE gesproken over de concrete 

invulling van de projecten. Hoewel in het plan Kwaliteitsafspraken van de CHE gesproken 

wordt over beschikbare projectplannen per project, alsmede kritische succesfactoren per 

project, heeft het panel van het CvB begrepen dat de projectplannen nog in ontwikkeling zijn. 

Dit is in lijn met het document Aanpak opbouwfase programma Toekomstproof onderwijs, 

waarin het samenstellen van de projectgroepen gepland is voor december 2019. Het 

opstellen van de projectopdrachten en projectplannen is opgenomen voor de periode 

december 2019-maart 2020, met de start van de realisatie van goedgekeurde projectplannen 

vanaf januari 2020. Uit de gesprekken begreep het panel dat de projectplannen concrete, 

resultaatgerichte doelen zullen bevatten. Voorafgaand aan en tijdens het bezoek heeft het 

panel gevraagd naar nader uitgewerkte plannen. Het panel heeft twee projectplannen 

ingezien, die echter geen nadere concretisering van doelen en acties bevatten. 

 

De CHE geeft aan dat zij uitgaat van ‘lerend innoveren’: de hogeschool evalueert pilots en 

proeftuinen, zodat andere opleidingen de uitkomsten kunnen benutten. De projecten worden 

ondersteund door verschillende afdelingen van de dienst Service en Expertise. Niet alle 

opleidingen starten tegelijk in alle projecten. Vanuit het programma Toekomstproof 

onderwijs bekijkt de CHE welke opleidingen aan welke projecten deelnemen en aan welke 

projecten ze bijdragen vanuit hun eigen ervaring en expertise.  

 

De monitoring van de projecten vindt plaats binnen de reguliere PDCA-cyclus. Daarbij kijkt de 

instelling naar de planning, financiën, en naar de opbrengsten en risico’s. Per project 

rapporteert het projectteam de voortgang op vooraf vastgestelde kritische succesfactoren 

aan de programmamanager. Het programmateam rapporteert aan het CvB en directieteam. 

Studenten zullen over de kwaliteitsafspraken worden bevraagd in het eigen evaluatietraject 

van de CHE.  

 

De realisatie van de projecten wordt opgenomen in het portfolioboard en de reguliere 

managementrapportages. Het CvB bespreekt de voortgang elke vier weken met de 

directeuren en drie keer per jaar met zowel de RvT als de Hogeschoolraad. Studenten en 

medewerkers kunnen de plannen, evaluaties en de te nemen acties inzien via het 

informatieplatform TOPdesk. Tot slot verantwoordt de programmamanager de gerealiseerde 

opbrengst in het jaarverslag. 
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2.3.2 Overwegingen 

Hoewel het panel het doorlopen proces positief beoordeelt, heeft het geconstateerd dat de 

CHE het plan nog niet heeft vertaald in concrete beleidsacties en -processen voor de periode 

2019-2021. De uitwerking van de projecten, zoals ze zijn opgenomen in het dossier, is 

onvoldoende concreet. De algemene doelen per project zijn procesmatig geformuleerd; bij 

een groot deel van de projecten is het beoogde resultaat bovendien afhankelijk van de 

uitkomsten van de nog uit te voeren onderzoeken. Naast de concretisering van de beoogde 

resultaten ontbreekt ook de inhoud van de geplande onderzoeken, die op korte termijn zullen 

moeten starten of al gestart zouden moeten zijn. Hoewel het panel meent dat de beschreven 

PDCA-cyclus op zich geschikt is om de voortgang te bewaken, acht het panel het niet mogelijk 

om de huidige plannen adequaat te monitoren vanwege het ontbreken van kwantitatieve dan 

wel kwalitatieve doelen en plannen, met bijbehorende kritische succesfactoren. Het panel 

heeft tot slot vastgesteld dat de twee beschikbare projectplannen niet voldoen aan de CHE-

voorschriften voor projectformats zoals omschreven in het plan; onder andere een concrete 

fasering ontbreekt. 

 

Bij de beoordeling van het plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen kan het panel 

niet terugvallen op vertrouwen, maar moet het op basis van de uitwerking van de plannen 

oordelen of de geformuleerde voornemens realiseerbaar en haalbaar zijn. Het panel 

concludeert dat de CHE dergelijke plannen niet heeft kunnen laten zien. Hoewel een 

gedetailleerde begroting is uitgewerkt, kan het panel de begroting niet goed beoordelen door 

het ontbreken van inhoudelijke projectplannen. De relatie tussen de plannen en begroting is 

voor het panel niet zichtbaar. Op grond van deze constateringen kan het panel niet 

vaststellen dat de instelling voldoet aan criterium 3. 

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Christelijke Hogeschool Ede 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 

(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, de Raad van Toezicht en een vertegenwoordiging van directeuren. 

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 Directeurenteam 

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 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 

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: 

• Plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen, Christelijke Hogeschool Ede 

2019-2024 

• Presentatie Kwaliteitsafspraken directieteam 1 oktober 2019 
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• Aanpak opbouwfase programma Toekomstproof onderwijs CHE, versie 1.0 

 

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

• CHE Jaarplan 2019-2020, Samenspel: elkaar versterken 

• Nulmeting onder studenten met vragen die zich ook richten op de projecten 

• Voor wat het waard is. Samen werken aan kwaliteit van onderwijs en onderzoek in 

de CHE. Visie en werkwijze kwaliteitszorg CHE. 

• Eindrapportage midterm-review IP. 

• Projectplan Kwaliteitsafspraken Sectorakkoord 

• Projectopdrachten en goedkeuring CvB op Besluitenlijst 

• Ordening aanpak Toekomstproof onderwijs 

• Instellingsplan 2016-2020. De CHE: voor de wereld van morgen 

• Besturingsmodel CHE 2019 

• Deelname/bijdrage per opleiding aan projecten 

• Aanpak opbouwfase programma Toekomstproof onderwijs, versie 0.1 

• Logboek overleggen, data en opbrengst 

• Overzicht van voorstel/idee tot projecten 

• ‘Shortlist’ met voorstellen 

• Rondetafelbijeenkomst verdiepingsfase 

• Video: CvB-voorzitter over de kwaliteitsafspraken op het portaal voor medewerkers 

en studenten 

• Video: Studievoorschotmiddelen en kwaliteitsafspraken voor en door studenten 

• Instemming plan door HR “19227 van HR instemming studievoorschotmiddelen” 

• Goedkeuring plan door RvT in “190918 Besluitenlijst RvT en in “190918 Verslag RvT” 

• Definitief besluit CvB in “Besluitenlijst 2019 – 16 publiek definitief” 

• Mandatering opdrachtgever Herman Oevermans voor project in “Besluitenlijst 2019-

05” en “19051 Projectopdracht Toekomstproof CHE-proces curriculumontwikkeling 

versie 2.1” 

• Programmaopdracht Toekomstproof in “PFB10 Programma CHE Toekomstproof 

onderwijs” 

• Projectopdracht Welbevinden – project 2 Toekomstproof onderwijs in “PFB 10 

Projectopdracht – Toekomstproof onderwijs Project 2 Welbevinden 1.0” 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Wim Boomkamp Drs. Wim Boomkamp is afgestudeerd in Pedagogische en Andragogische 

Wetenschappen. Dhr. Boomkamp heeft meerdere bestuursfuncties gehad en was 
tot voor kort voorzitter van het CvB van Saxion. 

• 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 Mia Sas Mia Sas lic. heeft een carrière van 41 jaar achter de rug bij Odisee. Ze was 
directrice van het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie 
'Parnas' te Dilbeek, leidde de Iris Hogeschool Brussel en werd voorzitter van het 
professioneel onderwijs bij EHSAL, later HUB, HUB-KAHO en ten slotte Odisee. 
Als algemeen directeur van Odisee werkte ze onder meer aan de integratie van 
de HBO5-opleidingen, wist ze de structuur van fusie-organisatie Odisee te 
consolideren en loodste ze die door een succesvolle instellingsaudit. 

• Lid Frank Vriens Drs. Frank Vriens is onderwijsdeskundig adviseur bij de Avans Hogeschool en 
senior beleidsadviseur Leer en Innovatiecentrum (LIC) Avans Hogeschool. 

• Student-lid Jade Brouns Jade Brouns is deeltijdstudente Specifieke lerarenopleiding 
Gedragswetenschappen. Achtergrond in Pedagogische Wetenschappen 
Onderwijs- en Opleidingskunde Katholieke Universiteit Leuven. 

   
• Procescoördinator Irma Franssen 
• Secretaris Anne Martens 

 



 

 
 

 
 

 

  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 

met het oog op de beoordeling van de Christelijke Hogeschool Ede. 
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