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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel concludeert dat Breda University of Applied Sciences (BUas) voldoet aan criterium 1 

- met inachtneming van het voorbehoud dat hieronder wordt toegelicht - maar niet aan de 

overige twee criteria van het beoordelingsprotocol kwaliteitsafspraken en komt op grond 

daarvan tot een negatief eindoordeel. Het panel baseert zijn oordeel op het 

informatiedossier, de aanvullende documenten en de gesprekken met de instelling op 17 juni 

2019.  

Criterium 1 

BUas heeft een duidelijke koppeling gemaakt tussen het strategisch plan 2018-2021, de lange 

termijnambitie ‘NHTV: op een scherpe koers’ (2015), de bestuursagenda en de plannen zoals 

opgenomen in het informatiedossier voor de kwaliteitsafspraken. Ook de koppeling tussen de 

vijf kernthema’s uit de bestuursagenda met vijf van de zes de thema’s uit de sectorakkoorden 

is helder. Het panel heeft er kennis van genomen dat BUas vanuit de reguliere begroting en 

indirect vanuit de inzet op de andere thema’s bijdraagt aan het niet gekozen thema 

onderwijsdifferentiatie. 

Uit de gesprekken die het panel heeft gevoerd met het College van Bestuur (CvB), de 

medezeggenschapsorganen en een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht (RvT) is 

duidelijk geworden dat de kwaliteitsafspraken, net als het strategisch plan op draagvlak 

kunnen rekenen. Het panel heeft gezien dat de instelling, op basis van de input van diverse 

geledingen die bij het onderwijs betrokken zijn, een heldere en beredeneerde keuze voor de 

thema’s heeft gemaakt. De inzet van de studievoorschotmiddelen op de thema’s en de 

concrete beleidsdoelen die de instelling op centraal- en op academie niveau wil bereiken 

heeft de hogeschool helder gepresenteerd. 

Het panel tekent hierbij echter het volgende aan. Uit het informatiedossier bleek een 

aanzienlijke discrepantie tussen het gereserveerde budget voor extra docenten enerzijds, en 

de door BUas hierbij vermelde aantallen in extra fulltime-equivalent (fte) anderzijds. Het CvB 

diende op de dag zelf een voorstel in om deze omissie (door hen zelf over het hoofd gezien) 

te herstellen door een omvangrijker inzet op extra docenten én door inzet op salarisverhoging 

voor docenten, een en ander zonder nadere uitwerking en toelichting. Door het ontbreken 

hiervan ten tijde van het panelbezoek heeft het panel zich op dat moment geen afgerond 

oordeel kunnen vormen over de vraag of met name de component salarisverhoging voor 

docenten al dan niet aantoonbaar zou kunnen bijdragen aan verbetering van de 

onderwijskwaliteit noch of hiervoor draagvlak is binnen de instelling. Het oordeel voldoende 

van het panel over criterium 1 kan zich dan ook niet uitstrekken tot dit nagekomen voorstel 

van het CvB.  

Criterium 2 

Het panel heeft geconstateerd dat er, mede vanwege de gekozen top-down benadering, 

gezocht moest worden naar de rolinvulling van zowel de centrale medezeggenschapsraad 

(CMR) als ook de deelraad. Het panel is van mening dat de aanpak van het proces als 

aanjaagfunctie heeft gefungeerd voor de participatie van de centrale medezeggenschapsraad 

en dat de instelling de intentie heeft de samenwerking te versterken onder andere door de 

medezeggenschap te betrekken in de jaarcyclus. Het panel waardeert dat de 
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medezeggenschap, die in eerste instantie minder sterk was, uiteindelijk zijn rol goed heeft 

opgepakt. 

 

Betreffende de facilitering ervaart de medezeggenschap op dit moment nog een minimale 

facilitering. Het panel dringt met name voor de studentgeleding erop aan deze rol in tijd en 

vanuit financieel perspectief te faciliteren, conform de minimumnormen die zijn opgenomen 

in het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018.  

 

De plannen voor de inzet van de studievoorschotmiddelen zijn met instemming van de 

centrale medezeggenschap vastgesteld, op voorwaarde dat de deelraden instemmen met de 

projectplannen op academieniveau. Het proces van instemmen met de bestedingen in de 

academies is nog volop aan de gang. Verder geldt dat ook de centrale medezeggenschap en 

de RvT de bij criterium 1 gesignaleerde omissie in het informatiedossier niet vooraf hebben 

opgemerkt. Het voorstel van het CvB om hierin te voorzien in de vorm van het vergroten van 

de inzet op het aannemen van extra docenten en het ophogen van salarissen van docenten is 

op de dag zelf gedaan en kon dus ook niet vooraf voor de vereiste instemming aan de 

centrale medezeggenschap en de RvT worden voorgelegd. Hierbij wil het CvB aantekenen dat 

de fte toename in het onderwijs weliswaar onjuist in het plan kwaliteitsafspraken stond, maar 

dat hiervoor reeds eerder formeel instemming van zowel de MR als de RvT is verkregen bij 

het vaststellen van het financieel meerjarenkader en de jaarrekening 2018. 

Desondanks kan het panel niet anders concluderen dan dat BUas niet voldoet aan deze 

formele eis van het beoordelingsprotocol kwaliteitsafspraken.  

Criterium 3 

Het panel heeft voor het overgrote deel concrete beleidsacties en -processen voor de 

besteding van de studievoorschotmiddelen aangetroffen. Het panel spreekt zijn waardering 

uit over de concrete uitwerking van de voornemens in projectplannen zowel op centraal – als 

op academie niveau. Het panel acht het overgrote deel van de geformuleerde voornemens 

realiseerbaar en haalbaar. Verder heeft het panel gezien dat de meeste projectplannen 

beredeneerd bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De inrichting van het 

monitoringssysteem, als onderdeel van de reguliere kwaliteitszorgcyclus, is naar mening van 

het panel op zowel centraal- als academie niveau helder ingericht en in voldoende mate 

uitgewerkt.  

Het panel kan echter geen oordeel geven over het realiteitsgehalte en de uitvoerbaarheid van 

het eerdergenoemde nagekomen voorstel van het CvB om alsnog bij de voorgenomen 

besteding van de studievoorschotmiddelen verdergaand in te zetten op het aannemen van 

extra docenten en daarnaast op het ophogen van salarissen van docenten. Zoals eerder 

opgemerkt ontbrak een uitwerking en toelichting van deze nagekomen aanpassingen. 

Daardoor was het panel niet in de gelegenheid zichzelf hierover een oordeel te vormen. Een 

gesprek over de wenselijkheid, het realiteitsgehalte en de uitvoerbaarheid met de 

medezeggenschap, de RvT en directeuren van de academies was niet zinvol omdat zij vooraf 

niet op de hoogte waren van de omissie in het informatiedossier en de te elfder ure door het 

CvB voorgestelde aanpassingen.  

Het panel heeft derhalve ook niet vast kunnen stellen of voor deze aanpassingen en met 

name voor het onderdeel betreffende salarisverhogingen een breed draagvlak binnen de 

instellingen bestaat. Alles overwegende is het panel van oordeel dat de hogeschool niet 

voldoet aan criterium 3. 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land   Nederland 

Instelling  Breda University of Applied Sciences 

Vestigingsplaats(en) Breda en Hilversum 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

Sinds 1 september 2018 gaat NHTV Breda verder onder de naam Breda University of Applied 

Sciences (BUas). BUas is een middelgrote, gespecialiseerde hogeschool en heeft de ambitie 

om een internationaal erkend toonaangevend instituut te worden met een sterke op de 

industrie en de maatschappijgerichte visie. 

 

Een nieuwe naam betekent tevens ook de start van een nieuwe strategie. 

BUas heeft als een gespecialiseerde instelling voor hoger onderwijs als missie studenten in 

een internationale studie- en werkomgeving op te leiden tot vakkundige, nieuwsgierige, 

verantwoordelijke en ondernemende professionals die gekwalificeerd zijn voor de 

globaliserende arbeidsmarkt. De missie van de hogeschool is vastgelegd in het huidig 

strategisch plan 2018-2021 ‘Creating Professional Value’. 

 

Sinds 2012 wordt ook gewerkt aan een nieuwe campus. De campus ontwikkelt zich 

stapsgewijs verder tot een ontmoetingsplek voor mensen met verschillende expertises en 

culturele achtergronden. Vanaf najaar 2019 zijn alle opleidingen van deze publiek 

gefinancierde instelling op de campus in Breda te vinden, met uitzondering van de in 

Hilversum verzorgde deeltijdvariant van de masteropleiding Media Innovation . 

 
De leiding van de hogeschool berust bij het College van Bestuur, bestaande uit de voorzitter 

en een lid. Het College van Bestuur staat onder de verantwoordelijkheid van een Raad van 

Toezicht. De RvT kent vier commissies; 1) auditcommissie, 2) remuneratiecommissie en 3) 

commissie onderwijs, onderzoek en valorisatie, plus 4) de ad hoc commissie Bouw. 

BUas kent medezeggenschap op verschillende niveaus: centrale medezeggenschap op 

instellingsniveau en deelraden op academieniveau. Op academieniveau zijn er tevens 

opleidingscommissies. Elke medezeggenschapsraad, deelraad en opleidingscommissie bestaat 

uit leden die uit en door het personeel worden gekozen, en uit leden die uit en door de 

studenten worden gekozen. 

 

De hogeschool telt vijf academies: 

1. Academy for Digital Entertainment (ADE); 

2. Academy for Leisure (AfL); 

3. Academy for Tourism (AvT); 

4. Academy of Hotel and Facility Management (HFM); 

5. Academy for Urban Development, Logistics and Mobility (AUDLM) 

 

Binnen deze academies zijn acht kennisdomeinen ondergebracht. Binnen deze 

kennisdomeinen wordt, onder leiding van ongeveer 13 lectoren onderzoek gedaan. 
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Op centraal niveau worden de primaire en bestuurlijke processen ondersteund door de 

stafafdelingen waaronder ondersteunende diensten voor studenten, facilitaire en 

huisvestingszaken maar ook een bureau voor beleidsadvisering op het gebied van strategie, 

onderwijs en onderzoek. In het besturingsmodel van BUas hebben academies en opleidingen 

veel ruimte en verantwoordelijkheid. De academies worden bestuurd door een 

academiedirecteur. De verantwoordelijkheid voor de onderwijsprogramma’s (associate 

degree, bachelor en master, op hbo en wo niveau) ligt bij de academiedirecteur en de teams 

van desbetreffende opleiding. 
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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 

Geïnspireerd door de impact die de digitale en technologische ontwikkelingen op het 

dagelijks leven hebben alsook de voordelen en de gevolgen daarvan op de arbeidsmarkt, ziet 

Breda University of Applied Sciences (BUas) het als haar missie studenten in een 

internationale studie- en werkomgeving op te leiden tot vakkundige, nieuwsgierige, 

verantwoordelijke en ondernemende professionals die gekwalificeerd zijn voor de 

globaliserende arbeidsmarkt. 

 

De visie van de instelling komt terug in het huidige strategisch plan 2018-2021 Creating 

Professional Value. Het strategisch plan 2018-2021 bouwt voort op het document voor lange 

termijnambitie ‘NHTV: op een scherpe koers’ (2015), waarin de ontwikkeling van een 

eenduidige positionering als internationaal erkend toonaangevend instituut met een sterke 

op de industrie en de maatschappijgerichte visie centraal staat. De onderwijsvisie heeft BUas 

vormgegeven rondom learning communities. In de learning communities werken studenten, 

docenten, bedrijven en instellingen nauw samen aansluitend bij de praktijk. 

 

Het strategisch plan 2018-2021 Creating Professional Value omvat de eerste van drie fasen 

om in positie te komen. Een positie waarin bedrijven niet alleen klanten van BUas zijn omdat 

ze afgestudeerden in dienst hebben, maar ook partners zijn in het ontwikkelen en aanbieden 

van onderwijs, in termen van zowel fulltime alsook executive studieprogramma’s (levenslang 

leren). In de eerste fase van 2018 tot en met 2021 ligt de nadruk op versnellen en verbinden. 

In de periode van 2021-2025 zal de nadruk worden gelegd op internationaal erkende 

prestaties, en de centrale focus voor de periode 2026-2029 zal (internationale) erkenning 

voor alle opleidingen van BUas zijn. 

 

Ten behoeve van de uitvoering is het strategisch plan 2018-2021 en de lange termijnambitie 

‘NHTV: op een scherpe koers’ (2015) vertaald in een bestuursagenda met daarin vijf 

kernthema’s: state of the art education, research, connected to industry and social 

institutions, internationalisation, operational excellence. Op basis van bovenstaande 

documenten is een plan ontwikkeld voor de inzet van de studievoorschotmiddelen. Het 

proces van de kwaliteitsafspraken is gestart in september 2018. Het CvB heeft in samenspraak 

met de centrale medezeggenschapsraad de inrichting van het proces rondom het vaststellen 

van de kwaliteitsafspraken vastgelegd. Daarna heeft het CvB de eerste uitgangspunten 

geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn in een aantal consultatiesessies en 

discussiebijeenkomsten met de verschillende stakeholders, zowel intern als extern, gedeeld. 

De plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen zijn in lijn met het strategisch 

plan 2018-2021, de lange termijnambitie ‘NHTV: op een scherpe koers’ (2015) en de 

bestuursagenda met de vijf kernthema’s. 
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In de bestuursagenda worden de geformuleerde voornemens gekoppeld aan de vijf 

kernthema’s. BUas heeft voor vijf van zes de thema’s uit het sectorakkoord gekozen: 

intensiever en kleinschaliger onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, 

studiesucces, passende en goede onderwijsfaciliteiten en verdere professionalisering van 

docenten. BUas ziet de studievoorschotmiddelen als een versterking, versnelling en een 

verdieping voor het behalen van de strategische doelen die zij zichzelf heeft gesteld. De 

kwaliteitsafspraken zijn hiermee een toevoeging aan de bestaande strategie en onderwijsvisie 

van de instelling zoals aangegeven in het sectorakkoord. Het thema onderwijsdifferentiatie is 

in het kader van de kwaliteitsafspraken geen expliciet thema voor BUas.  Vanuit de inzet op 

andere thema’s – met name de learning communities – wordt indirect bijgedragen aan 

onderwijsdifferentiatie. Verder is de instelling van mening op dat gebied reeds genoeg te 

doen door onder andere toepassing van het concept international classroom en het 

personaliseren van de leerweg. 

 

Alle stakeholders geven aan dat de plannen, zoals beschreven in de initiële stukken, binnen 

alle geledingen van de instelling op draagvlak kunnen rekenen. De keuze om op vijf van de zes 

thema’s voornemens te formuleren vinden zij passend. Een groot deel van de 

studievoorschotmiddelen wordt centraal ingezet. Uit het informatiedossier en de gesprekken 

blijkt ook dat een deel van de studievoorschotmiddelen wordt verdeeld over de academies. 

De exacte besteding van de studievoorschotmiddelen op centraal niveau en per academie 

wordt uitgewerkt en weggezet in projecten. Academies voeren op drie van de vijf gekozen 

thema’s, namelijk intensiever en kleinschaliger onderwijs, passende en goede 

onderwijsfaciliteiten en verdere professionalisering van docenten, beleidsacties uit. Een 

meerjarenbegroting voor de thema’s op centraal niveau is toegevoegd aan het 

informatiedossier. De meerjarenbegroting voor de academies is terug te vinden in de 

uitgewerkte projectplannen. 

2.1.2 Overwegingen 

Het panel is gevraagd de plannen te beoordelen die ontwikkeld zijn voor de komende zes jaar 

inclusief de investeringen voor kwaliteitsverbetering. BUas heeft een duidelijke koppeling 

gemaakt tussen het strategisch plan 2018-2021, de lange termijnambitie ‘NHTV: op een 

scherpe koers’ (2015), de bestuursagenda en de plannen zoals opgenomen in het 

informatiedossier voor de kwaliteitsafspraken. Ook de koppeling tussen de vijf kernthema’s 

uit de bestuursagenda met vijf van de zes thema’s uit de sectorakkoorden is helder. Dit geldt 

ook voor de beschrijving van de centrale plannen en de plannen op academieniveau. Het 

panel waardeert de heldere koppeling. Naar het oordeel van het panel past de inzet op vijf 

van de zes thema’s bij het strategisch plan en de bestuursagenda. 

 

De onderwijsvisie, die BUas heeft vormgegeven rondom learning communities, gebruikt de 

instelling als leidend principe zo stelt het panel vast. De learning communities gelden ook als 

kapstok voor internationalisering. Het panel heeft er kennis van genomen dat BUas door 

middel van de learning communities indirect bijdraagt aan het thema onderwijsdifferentiatie. 

Dit wordt onder andere weerspiegeld in de community die een substantieel aandeel van 

internationale studenten en docenten bevat en door het bieden van een authentieke 

interculturele setting om invulling te geven aan het concept international classroom. 

Daarnaast wil BUas op termijn de mogelijkheid bieden om leereenheden cross-over tussen 

academies te volgen en daarmee de leerweg verder te personaliseren. 
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De bestuursagenda biedt een raamwerk met inhoudelijk reeds gemaakte keuzes. De 

academies kunnen daarbinnen hun eigen keuzes maken. Het panel geeft de instelling ter 

overweging mee dat de vervlechting van de bestuursagenda met de kwaliteitsafspraken een 

risico van overheersing van de strategie boven de kwaliteitsafspraken met zich meebrengt. 

Het panel benoemt dat de instelling ervoor moet zorgen dat de kwaliteitsafspraken niet 

ondergeschikt raken. 

 

Het panel heeft kennis genomen van de plannen die BUas heeft geformuleerd op vijf van de 

zes de thema’s voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het panel heeft gezien dat de 

instelling, op basis van de input van diverse geledingen die bij het onderwijs betrokken zijn, 

een heldere en beredeneerde keuze voor de thema’s heeft gemaakt. Uit de gesprekken die 

het panel heeft gevoerd met het CvB, de medezeggenschapsorganen en een 

vertegenwoordiging van de RvT is duidelijk geworden dat de kwaliteitsafspraken, net als het 

strategisch plan op draagvlak kunnen rekenen. Echter bleek ten tijde van het bezoek dat voor 

één van de centrale projectplannen de diverse stakeholders niet waren gekend. Het betreft 

het verdergaand aannemen van extra docenten en het ophogen van salarissen van docenten.  

De geplande besteding hiervan kwam pas op de dag zelf ter tafel, nadat het panel had 

geconstateerd dat er sprake was van een aanzienlijke discrepantie tussen het bedrag voor het 

aannemen van extra docenten en de door BUas vermelde aantallen, uitgedrukt in fte. Het CvB 

erkende in het gesprek met het panel deze discrepantie over het hoofd te hebben gezien. 

Later op de dag bracht het CvB alsnog het genoemde voorstel in om deze omissie te 

corrigeren door een verdergaande inzet op extra docenten dan al in het informatiedossier 

was opgenomen én door middelen te reserveren voor salarisverhoging van docenten. Een en 

ander zonder een nadere inhoudelijke onderbouwing en zonder dat deze aanvulling was 

aangeboden voor instemming aan de CMR en de RvT. Het panel heeft zich derhalve geen 

afgerond oordeel kunnen vormen over dit nagekomen voorstel noch over het draagvlak 

hiervoor in de instelling. Dit geldt met name ten aanzien van de vraag of en zo ja hoe de 

voorgenomen salarisverhogingen al dan niet aantoonbaar zouden kunnen bijdragen aan de 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Nog los van het ontbreken van instemming 

betwijfelt het panel in hoge mate in hoeverre salarisverhoging als maatregel sec bijdraagt aan 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en dus toelaatbaar zou zijn als onderdeel van 

de kwaliteitsafspraken. 

Voor alle overige projectplannen ziet het panel meer dan duidelijk dat deze direct bijdragen 

aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit en het feit dat de inbreng van studenten 

heeft geleid tot projecten en dit in de ogen van de studenten bijdraagt aan de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs vindt het panel positief. De gesprekken hebben het 

panel duidelijk gemaakt dat de extra middelen voor extra activiteiten worden ingezet. 

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Breda University of Applied Sciences voldoet aan criterium 1, 

met de aantekening dat deze kwalificatie zich niet kan uitstrekken tot het genoemde 

nagekomen voorstel van het CvB. 
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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 

Blijkens het informatiedossier en de gesprekken tijdens het locatiebezoek is vanaf september 

2018 het proces van de kwaliteitsafspraken gestart. De opzet voor het te volgen proces om te 

komen tot breed gedragen kwaliteitsafspraken die maximaal ten goede komen aan de 

kwaliteit van het onderwijs, is eerst besproken. Na goedkeuring van het proces door de CMR 

heeft het CvB de eerste uitgangspunten geformuleerd. Zowel het CvB als de RvT hebben erop 

aangedrongen dat de kwaliteitsafspraken moeten passen binnen het strategisch plan 2018-

2021 en de lange termijnambitie ‘NHTV: op een scherpe koers’ (2015). Daarna volgden 

inhoudelijke consultatierondes met de verschillende stakeholders, zowel intern als extern. 

Het CvB heeft met studenten sessies georganiseerd om ideeën op te halen. Studenten en 

medewerkers is regelmatig gevraagd input te leveren en zij zijn geïnformeerd over de 

voortgang van het proces van de kwaliteitsafspraken en de plannen voor de inzet van de 

studievoorschotmiddelen. 

 

De aanpak van het proces heeft als aanjaagfunctie gefungeerd voor de participatie van de 

centrale medezeggenschap. Gedurende het proces om te komen tot breed gedragen 

kwaliteitsafspraken heeft de medezeggenschap steeds meer zijn rol weten te pakken. In 

eerste instantie bleek uit de gesprekken dat de CMR vooral een reactieve rol heeft gespeeld 

bij het keuzeproces voor de thema’s van de kwaliteitsafspraken, omdat het CvB en de RvT 

hebben bepaald dat deze moeten passen binnen het strategisch plan 2018-2021 en de lange 

termijnambitie ‘NHTV: op een scherpe koers’ (2015). 

 

Toch heeft de CMR uiteindelijk de wens uitgesproken om het thema onderwijsdifferentiatie 

op te nemen. Ook met de RvT heeft het CvB betreffende het niet opnemen van het thema 

onderwijsdifferentiatie stevige gesprekken gevoerd. 

Het CvB wist zowel de centrale medezeggenschapsraad als ook de RvT ervan te overtuigen dit 

thema niet op te nemen. Uit de gesprekken bleek dat onder een ander thema, namelijk 

intensiever en kleinschaliger onderwijs, afspraken met het CvB zijn gemaakt om aan de 

wensen van de CMR tegemoet te komen. Verder zijn er afspraken gemaakt om 

extracurriculaire activiteiten op te nemen in de kwaliteitsafspraken. Dit was een wens vanuit 

studenten in het kader van passende en goede onderwijsfaciliteiten dat bijdraagt aan het 

campus gevoel en daarmee aan cohesie en meer interactie tussen nationale en internationale 

studenten. Dit past daarmee in de visie van de instelling met betrekking tot 

internationalisering. 

 

De leden van de CMR zijn uitgebreid in de gelegenheid gesteld een inhoudelijke bijdrage te 

leveren aan de plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen. De participatie 

van andere studentengeledingen was laag. De gesprekken zijn goed verlopen maar er is ook 

discussie gevoerd, bijvoorbeeld over de inzet van middelen voor het aanstellen van een 

psycholoog. Met succes heeft de CMR bewerkstelligd dat het bedrag dat het CvB daarvoor 

wilde reserveren verminderd is. De centrale medezeggenschap wil eerst evalueren óf de inzet 

van een psycholoog iets oplevert voor de studenten. 
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Aanhakend op het thema ‘meer en betere begeleiding van studenten’ benoemt het panel dat 

blijkens het informatiedossier meer docenten worden aangetrokken. De 

medezeggenschapsorganen zijn van mening dat het vergroten van het docentencorps 

bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door vorm te geven aan de 

learning communities. Tevens door het ontwikkelen en up to date houden van curricula. 

Daarnaast kunnen de groepen van de learning communities worden verkleind waardoor er 

meer aandacht is voor de individuele student. De medezeggenschapsorganen verwachten ook 

een afname in werkdruk door werkspreiding onder meer docenten. Dit kan eveneens leiden 

tot meer tijd voor de (individuele) student. 

 

Het panel benoemt dat uit het informatiedossier blijkt dat een uitbreiding in fte’s wordt 

aangeduid die niet overeenkomt met het bestedingsoverzicht van de 

studievoorschotmiddelen. Het verschil bedraagt een substantieel bedrag. In reactie op de 

constatering, dat er een discrepantie zit tussen het bedrag voor het aannemen van extra 

docenten en de door BUas vermelde aantallen in fte’s, gaf de CMR aan dat zij de som niet 

hebben nagerekend en de discrepantie niet hebben gesignaleerd. Volgens de centrale 

medezeggenschap zijn er vanuit HR-plannen in de maak om de salariëring te verhogen. 

Mogelijk, aldus de CMR, ligt het verschil daarin. Ook uit het gesprek met de RvT blijkt dat hij 

het verschil van de uitbreiding in fte’s die niet overeenkomt met de begroting niet heeft 

gesignaleerd. Volgens de RvT zou de verantwoording van deze gelden in de projectplannen 

moeten staan. 

 

Betreffende de facilitering door BUas bevindt de instelling zich nog in een work in progress-

fase. Het panel maakt uit de gesprekken met de CMR op dat de medezeggenschap dit 

onderwerp nog onvoldoende heeft geagendeerd bij het CvB. Met name de studentgeleding 

van de centrale medezeggenschapsraad en de deelraden moeten nog een 

professionaliseringsslag maken betreffende onder andere de faciliteiten om hen in staat te 

stellen hun rol blijvend goed te kunnen vervullen.  

 

Het CvB vroeg om instemming van de studievoorschotmiddelen per gekozen thema. De CMR 

heeft aangegeven pas in te stemmen op het moment dat de thema’s in de vorm van 

projectplannen een concrete invulling hebben gekregen. De projectplannen worden zowel op 

centraal als ook op decentraal (academie-)niveau uitgewerkt. De CMR heeft de instemming 

voor de projectplannen op academieniveau gemandateerd aan de deelraden. Het panel heeft 

geconstateerd dat de projectplannen op academieniveau in concept met de deelraden zijn 

besproken maar er (nog) geen officiële instemming heeft plaatsgevonden. De plannen voor 

de inzet van de studievoorschotmiddelen zijn met instemming van de CMR vastgesteld, op 

voorwaarde dat de deelraden instemmen met de projectplannen op academieniveau. Ook 

heeft de RvT het plan goedgekeurd. Uit het gesprek bleek dat de instemming van zowel de 

centrale medezeggenschap als de RvT niet geldt voor de (potentiële) correctie op de 

begroting voor respectievelijk het uitbreiden van het docentencorps en het ophogen van 

salarissen. 

 

Hoewel de centrale medezeggenschap vertrouwen heeft in haar betrokkenheid en 

participatie in het monitoren van de afspraken heeft het panel alleen een formele 

instemming onder voorwaarde op de kwaliteitsafspraken gezien. Ondanks het voorstel, het 

toevoegen van een tussentijdse evaluatie tijdens de vergadercyclus van de 
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medezeggenschapsraad met het CvB, voor de vormgeving van het proces van monitoring van 

de voortgang van de plannen is formeel nog niet voldaan aan de eis. 

2.2.2 Overwegingen 

Op basis van de gevoerde gesprekken en de documentatie stelt het panel vast dat het plan 

zoals dit nu voorligt het resultaat is van een proces waarin belang werd gehecht aan het 

bereiken van draagvlak onder alle betrokken stakeholders. Het panel heeft geconstateerd dat 

er, mede vanwege de gekozen top-down benadering, gezocht moest worden naar de 

rolinvulling van zowel de centrale medezeggenschapsraad als de deelraden. Het panel is van 

mening dat de aanpak van het proces als aanjaagfunctie heeft gefungeerd voor de 

participatie van de CMR en dat de instelling de intentie heeft de samenwerking te versterken 

onder andere door de medezeggenschap te betrekken in de jaarcyclus. 

 

Ondanks dat de inzet van de studievoorschotmiddelen een positieve impuls heeft gegeven 

aan het functioneren van de medezeggenschap is het panel van mening dat de uitwerking 

niet geheel conform het beoordelingsprotocol kwaliteitsafspraken is gebeurd. Mede door het 

feit dat zowel het CvB als ook de RvT erop hebben aangedrongen dat de kwaliteitsafspraken 

moeten passen binnen het strategisch plan 2018-2021 en de lange termijnambitie ‘NHTV: op 

een scherpe koers’ (2015) en het proces daarmee van meet af aan top-down hebben ingezet. 

Het panel waardeert dat de medezeggenschap, die in eerste instantie minder sterk was, zich 

uiteindelijk een volwaardige gesprekspartner heeft getoond en zijn rol goed heeft opgepakt. 

De samenwerking tussen de verschillende betrokkenen bij het proces van de 

kwaliteitsafspraken was uiteindelijk gericht op consensus en een constructieve discussie over 

de besteding van de middelen waarin het CvB voldoende ruimte heeft gegeven aan de CMR. 

 

De brede betrokkenheid van de diverse studentengeledingen is volgens het panel nog een 

aandachtspunt.  Het panel heeft kennis genomen van het feit dat de medezeggenschap 

desbetreffend stappen heeft gezet. Zo heeft de medezeggenschap gesprekken gevoerd met 

onder andere de dienst Marketing en Communicatie. Het panel waardeert dat het bestede 

geld aan de ingezette plannen en projecten wordt teruggekoppeld aan alle studenten middels 

de daarvoor gangbare kanalen binnen de instelling. 

 

Het panel heeft zich ervan vergewist dat de RvT formeel met de plannen heeft ingestemd. 

Daarmee is de betrokkenheid van interne stakeholders voldoende aangetoond. Uit de 

gesprekken bleek dat de plannen ook met externe belanghebbenden, waaronder 

werkveldcommissie en raden van advies zijn besproken. Het panel is van mening dat daarmee 

ook de betrokkenheid van de externe stakeholders voldoende wordt ingevuld. 

 

Betreffende de facilitering ervaart de medezeggenschap op dit moment nog een minimale 

facilitering. Het panel vraagt dan ook nadrukkelijk dit onderwerp van gesprek te laten zijn. Het 

panel dringt erop aan deze rol in tijd en vanuit financieel perspectief te faciliteren, conform 

de minimumnormen die zijn opgenomen in het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018. 

Met name de studentgeleding van de centrale medezeggenschapsraad en de deelraden 

moeten beter in staat worden gesteld om hun rol blijvend goed te kunnen vervullen. 

 

Omdat de verdeling van de middelen ook op academie niveau zal plaatsvinden is instemming 

van de deelraden vereist. Ondanks dat de centrale medezeggenschap verwacht dat de 

studievoorschotmiddelen besteed zullen worden binnen de daarvoor opgestelde thema’s, is 
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het proces van instemmen met de bestedingen in de academies voor enkele decentrale 

plannen nog aan de gang. 

Verder geldt dat op het nagekomen toelichting van het CvB tot het verdergaand uitbreiden 

van het docentencorps en het ophogen van salarissen van docenten ook geen instemming is 

gegeven door de centrale medezeggenschap en de RvT. Het panel kan daarom niet anders 

concluderen dan dat BUas niet voldoet aan de formele eis van het beoordelingsprotocol 

kwaliteitsafspraken.  

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Breda University of Applied Sciences niet voldoet aan criterium 
2. 

2.2.4 Aanbevelingen 

• Het panel adviseert op het formeel vastleggen van de facilitering voor de centrale 

medezeggenschapsraad conform de minimumnormen die zijn opgenomen in het 

sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018. 

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 bestedingsplan presenteert de instelling per gekozen thema op centraal niveau twee 

tot drie voornemens. Voor ieder voornemen heeft de instelling gespecificeerd wat de huidige 

status is, welke vooruitgang moet worden geboekt in de eerste drie jaar en wat de 

uiteindelijke doelstellingen zijn in 2024. Vervolgens zijn de middelen die per jaar worden 

ingezet in een overzicht weergegeven tot en met 2024. Alle doelstellingen die de instelling wil 

realiseren zijn hieraan gekoppeld.  

 

Voor de projectplannen op academie niveau geldt dat de voornemens per thema zijn 

uitgewerkt tot en met 2021. Het panel is enthousiast over de concrete uitwerking door 

middel van deze projectplannen, zij het met uitzondering van de kwalificatie met betrekking 

tot de besteding aan extra docenten en salarisverhogingen, zoals onderstaand verwoord. Op 

academie niveau wordt de doelstelling gespecificeerd en welke vooruitgang zichtbaar moet 

zijn in 2019, 2020 en 2021. Tevens zijn de middelen per jaar gealloceerd. De 

kwaliteitsafspraken vormen een dynamisch proces en kunnen jaarlijks bijgesteld worden. Het 

panel heeft vastgesteld dat alle stakeholders zich konden vinden in deze manier van aanpak. 

 

Het panel heeft tijdens het bezoek getracht om meer inzicht te krijgen in zowel de centrale 

plannen als de onderliggende plannen op academie niveau om zo het realiteitsgehalte van de 

voornemens te bepalen. De uitwerking van de voornemens in projectplannen laten, zowel op 

centraal niveau als ook op academie niveau concrete beleidsacties- en processen zien, die 

beredeneerd bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.  

 

Monitoring op de plannen voor kwaliteitsverbetering zal plaatsvinden binnen de reguliere 

kwaliteitszorgcylus. In de kaderbrief worden de contouren van de jaarlijkse begroting inclusief 

het beoogde gebruik van de studievoorschotmiddelen gepresenteerd. Doordat de uitwerking 
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van de voornemens projectmatig is ingericht kunnen de beschikbare middelen per project 

worden gemonitord. 

 

Per academie kan de uitvoering van de kwaliteitsafspraken binnen het gegeven kader 

verschillen. De monitoring van de bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs is 

daarom een vast agendapunt in de vergadering van de deelraden met de academiedirectie. 

Voor de deelraden is een template gecreëerd. De hele monitoringscyclus is daarin uitgewerkt. 

De deelraden of de opleidingscommissies zijn betrokken bij de projectplanning en uitvoering. 

Mede op basis van de tussentijds bereikte resultaten en de inbreng van de studentgeleding 

wordt bepaald of een herijking van de ingezette koers nodig is. De CMR kan daar actief op 

bijsturen. Op deze wijze voorziet de instelling een rol voor de studentgeleding van de 

medezeggenschap. Daarnaast leggen de academiedirecteuren tijdens de 

managementrapportagemeetings drie keer per jaar verantwoording af aan het CvB over 

voortgang van de plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen. Evaluatie en 

monitoring van de kwaliteitsafspraken zal twee keer per jaar op de agenda van de Raad van 

Toezicht staan als onderdeel van het toezicht op de uitvoering van de strategie. 

 

Op basis van de gevoerde gesprekken en de aangereikte documentatie heeft het panel 

voldoende inzicht gekregen in de onderliggende planvorming om het realiteitsgehalte van de 

voornemens voor een groot deel te bepalen. Het panel heeft zowel een concretisering van 

beleidsacties- en processen voor de komende drie jaar, alsook een globale uitwerking van de 

plannen daarna, voor de meeste voornemens kunnen aantreffen. 

 

Zoals eerder genoemd werd in het informatiedossier een uitbreiding van docenten in fte’s 

aangeduid die niet overeenkomt met de voorgestelde besteding van de beschikbare 

studievoorschotmiddelen. Betreffende het op de dag zelf alsnog voorgelegde CvB-plan om 

hierin te voorzien door verdere uitbreiding van het docentencorps en het ophogen van de 

salarissen van docenten stelt het panel vast dat noch aan het panel, noch aan de RvT en de 

CMR uitgewerkte plannen terzake door het CvB zijn voorgelegd. Het CvB kon daardoor niet 

aantoonbaar inzicht verschaffen in het voornemen, door middel van het ophogen van de 

salarissen van docenten, de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het panel is derhalve 

niet in staat om het realiteitsgehalte en de uitvoerbaarheid van deze voorgenomen besteding 

te beoordelen. De voorgenomen activiteiten zijn daarom ook (nog) niet te monitoren.   

 

De monitoringsprocessen ter evaluatie van de kwaliteitsafspraken maken onderdeel uit van 

de reguliere kwaliteitszorgcyclus. De voorgenomen activiteiten om de voortgang te bewaken 

stelt de hogeschool in staat zo nodig bij te sturen. Hierin voorziet de hogeschool expliciet een 

rol voor de medezeggenschap. Die, om deze rol goed te kunnen vervullen, nog een 

professionaliseringsslag nodig heeft. 

2.3.2 Overwegingen 

Het panel heeft concrete beleidsacties en -processen voor de besteding van de 

studievoorschotmiddelen aangetroffen. Uit de informatie en de gesprekken is op te maken de 

hogeschool vooruitlopend op de kwaliteitsafspraken beleidsacties en -processen voor 

kwaliteitsverbetering van haar onderwijs uitvoert conform het kader van het strategisch plan 

2018-2021. 
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Het panel spreekt zijn waardering uit over de concrete uitwerking van de voornemens in 

projectplannen zowel op centraal – als op academie niveau. Het panel acht de geformuleerde 

voornemens realiseerbaar en haalbaar. Verder heeft het panel gezien dat de projectplannen 

beredeneerd bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

 

Het panel heeft een inhoudelijk en financieel kader aangetroffen waarbinnen de academies 

de mogelijkheid hebben een eigen invulling te geven aan de besteding van de 

studievoorschotmiddelen. Het panel is zeer te spreken over de uitwerking van de 

voornemens in projecten en het monitoren van de beschikbare middelen en de besteding 

daarvan per project. Het panel ondersteunt het voornemen om de monitoringprocessen ter 

evaluatie van de kwaliteitsafspraken onderdeel te laten zijn van de reguliere 

kwaliteitszorgcyclus. Dat de systematiek van verantwoording daarbij helemaal teruggaat naar 

de academies, die zich drie keer per jaar over de inhoudelijke voortgang van de 

kwaliteitsafspraken en de uitgaven van de studievoorschotmiddelen moeten verantwoorden, 

vindt het panel een goede zet. Volgens het panel zijn de monitoringsprocessen op zowel 

centraal- als academieniveau op dit moment in het proces in voldoende mate uitgewerkt.  

 

Op grond van de concrete beleidsacties en -processen voor de besteding van de 

studievoorschotmiddelen acht het panel de meeste voornemens realiseerbaar en haalbaar. 

Het panel constateert dat het grootste deel van de voorgestelde besteding van de 

studievoorschotmiddelen bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De 

inrichting van het monitoringssysteem, als onderdeel van de reguliere kwaliteitszorgcyclus, is 

naar mening van het panel op zowel centraal- als academie niveau helder ingericht en in 

voldoende mate uitgewerkt.  

 

Dit geldt echter niet voor nagekomen voorstel van het CvB inzake het verder vergroten van 

het docentencorps en met name het voorstel tot het ophogen van de salarissen van 

docenten. Betreffende het verschil in de begroting tussen beschikbare middelen en de 

uitbreiding van het aantal fte’s docenten spreekt het panel zijn verbazing uit dat noch het 

CvB, noch de RvT of de medezeggenschap dit verschil heeft opgemerkt. Het panel vindt het 

zeer onbevredigend dat het CvB in het gesprek geen uitleg kon geven aan een substantieel 

groot niet bestemd budget binnen het geheel van de beschikbare middelen. Het panel 

constateert vervolgens dat het CvB geen inhoudelijke onderbouwing heeft gegeven van zijn 

nagekomen voorstel. In het bijzonder ten aanzien van de voorgenomen verhoging van de 

salarissen van docenten heeft het panel niet alleen een uitwerking van het hoe en wat gemist, 

maar met name een adstructie hoe het ophogen van salarissen van docenten in het geval van 

BUas aantoonbaar leidt tot kwaliteitsverbetering van onderwijs. Voor het panel is dit cruciaal 

gegeven de doelstellingen van de kwaliteitsafspraken. Het voorstel van het CvB heeft in de 

ogen van het panel dan ook te zeer een ad hoc karakter, waarvan het realiteitsgehalte en de 

uitvoerbaarheid zich niet laten beoordelen, terwijl de vereiste instemming van de 

medezeggenschap en de goedkeuring van de RvT ontbreekt.   

Het panel kan dan ook niet anders concluderen dat de hogeschool niet voldoet aan criterium 

3. 

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Breda University of Applied Sciences niet voldoet aan criterium 
3. 
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2.3.4 Aanbevelingen  

• Het panel verwacht van de instelling een concrete uitwerking op de huidige plannen voor 

de besteding van het gehele, in de begroting opgenomen, budget ten behove van 

docenten en hoe deze passen bij de gekozen thema's. In deze plannen dient te worden 

aangetoond op welke wijze de investering van de studievoorschotmiddelen bijdraagt aan 

de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
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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 tenminste het College van Bestuur, een 

vertegenwoordiging van de medezeggenschap en de Raad van Toezicht. De middelen worden 

decentraal besteed, waardoor het panel ook met decentrale vertegenwoordigers heeft 

gesproken. 

Na een interne beraadslaging heeft het panel mondeling de bevindingen op hoofdlijnen 

teruggekoppeld aan de instelling. 

 

Het adviesrapport is door de secretaris opgemaakt binnen vijf weken na de bezoekdag. Ter 

bevordering van de consistentie is er overleg gevoerd bij de NVAO met secretarissen van 

andere beoordelingen. Vervolgens is het adviesrapport voorgelegd aan de panelleden en van 

suggesties voorzien. 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 – 10.45 Vooroverleg Panel 

10.45 – 11.30 Gesprek 1 College van Bestuur en coördinator 

kwaliteitsafspraken 

11.45 – 12.30 Gesprek 2 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 

12.30 – 13.00 Lunch Panel 

13.00 – 13.45 Gesprek 3 Raad van Toezicht 

14:00 – 14:45 Gesprek 4 Domeindirecteuren: 

- Academy for Digital Entertainment 

(ADE) 

- Academy for Urban Development, 

Logistics and Mobility (AUDLM) 

- Academy for Tourism (AvT) 
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Project leader Educational Innovation 

Team: learning communities + MT 

member Academy for Leisure (AfL) 

14:45 – 16:30 Paneloverleg Panel 

16:30 – 16:45 Terugkoppeling Genodigden door instelling te bepalen 

 

3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

Noot vooraf: gezien het internationale karakter van de instelling zijn enkele documenten enkel 

Engelstalig beschikbaar gesteld. 

 

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

• Quality agreements plan 2019-2024 

• Langetermijn positioneringsdocument: NHTV op scherpe koers (2015) 

• Education@work 2014-2024: Onderwijsvisie NHTV Breda 

• Strategie Plan 2018-2021: Creating professional value 

• Strategy map 2019 

• Begroting 2019 

• Notitie Meerjarenkader 2019-2029 

• Procesbeschrijving totstandkoming quality agreements 

• Inputsessies oktober 2018 

• Quality agreements in EB MR RvT overleggen 

• Bespreekpunten MR CvB m.b.t. de quality agreements 

• PDCA cyclus monitoring and accounting quality agreements 

• Management contract Academy of Hotel and Facility Management 

• Strategy execution 2019 kpi fact sheets 

• Interne communicatie over quality agreements (enkel Engelstalig beschikbaar) 

 

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

• Verslag vergadercyclus MR april/mei 2019 

• Aanvullende informatie behorend bij het Quality agreements plan 2019-2024 
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KWALITEITSAFSPRAKEN Breda University of 
Applied Sciences 
 
 
 

 
 
 
 
 
GEGEVENS INSTELLING 

• Naam instelling Breda University of Applied Sciences 
• BRIN 21UI 
• Bezoekadres Monseigneur Hopmansstraat 2, 4817 JS 

Breda 
• Kwaliteitsafspraken Zelfstandige beoordeling 
• Inleverdatum aanvraagdossier vrijdag 26 april 2019 

 
 
STATUS DOSSIER 

• Datum ontvangst aanvraagdossier vrijdag 19 april 2019 
• Bezoekdag maandag 17 juni 2019 
• Adviesrapport (voor feitelijke 

onjuistheden)  
woensdag 25 september 2019 

• Advies Dagelijks Bestuur NVAO maandag 7 oktober 2019 
• Advies toegestuurd aan Minister 

van OCW 
maandag 18 november 2019 

• Beschikkingsdatum maandag 18 november 2019 

Onderwerp Nummer 
Factsheet Kwaliteitsafspraken 007873 
 
Datum Versie 
19 november 2019 29.0 
 
Contactpersoon 
Anke Schols 070 – 312 2350 kwaliteitsafspraken@nvao.net 
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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 Piet van Slooten Drs. Piet van Slooten was tot 2017 Secretaris CvB Universiteit Leiden. 
• Lid Rinse de Jong Rinse de Jong RA heeft accountancy gestudeerd en is momenteel vice voorzitter 

RvT van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van de raad 
van commissarissen van Gasunie. Voormalig CFO Essent en ASM. 

• Student-lid Ilse Wissink Ilse Wissink BSc is masterstudente Geneeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zij heeft ervaring als student-assessor van het AMC. 

   
• Procescoördinator Irma Franssen 
• Secretaris Tinka Thede 

 



 

 
 

 
 

 

 

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 

met het oog op de beoordeling van de Breda University of Applied 

Sciences. 

 

Aanvraagnummer: 007873 

 

Colofon 

 

Adviesrapport 

Breda University of Applied Sciences  

Planbeoordeling kwaliteitsafspraken 

Maandag 17 juni 2019 

Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 
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