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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Doordat een uitwerking van doelstellingen op decentraal niveau niet heeft plaatsgevonden, 

en het panel als gevolg daarvan niet heeft kunnen vaststellen in welke mate de voornemens 

beredeneerd bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs, concludeert het panel 

dat Aeres Hogeschool niet voldoet aan criterium 1 van het beoordelingsprotocol 

kwaliteitsafspraken. Het panel waardeert de hoge mate van betrokkenheid die Aeres 

Hogeschool heeft weten te bereiken bij de besluitvorming over de kwaliteitsafspraken en 

beoordeelt op grond daarvan criterium 2 met een voldoende. De vertaling van de 

planvorming naar concrete beleidsacties- en processen ontbreekt, waardoor het panel 

criterium 3 met een onvoldoende beoordeelt. Het panel 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 21 juni 2019. 

Criterium 1 

De kwaliteitsafspraken hebben een duidelijke relatie met het instellingsplan van Aeres 

Hogeschool (‘Perspectief 2020’). De hogeschool heeft de keuze gemaakt om de vrijgekomen 

studievoorschotmiddelen in te zetten op drie sectorthema’s: (1) intensiever en kleinschalig 

onderwijs, (2) passende en goede onderwijsfaciliteiten en (3) verdere professionalisering van 

docenten. De door haar geformuleerde voornemens maken beredeneerd deel uit van deze 

thema’s en sluiten tegelijkertijd nauw aan op een aantal profielbepalende speerpunten die 

onderdeel uitmaken van het instellingsplan. Ondanks deze heldere keuzes concludeert het 

panel dat door het gebrek aan decentrale planvorming een uitwerking van doelstellingen op 

decentraal niveau (nog) niet heeft plaatsgevonden. De wijze waarop de faculteiten de 

middelen zullen besteden en welke doelstellingen zij daarmee willen realiseren, is niet in 

voldoende mate vast te stellen zodat dit door het panel beoordeeld kan worden. Daardoor 

was het panel niet in staat om vast te stellen hoe de geformuleerde voornemens op 

beredeneerde wijze bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.  

Criterium 2 

Het College van Bestuur heeft de verschillende medezeggenschapsgremia nauw betrokken bij 

de totstandkoming van het plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen. Gegeven de 

omvang van de instelling behoudt men de menselijke maat en is er veel aandacht voor co-

creatie en korte lijnen tussen de verschillende stakeholders. De medezeggenschapsraden 

(centraal en decentraal) hebben zich aantoonbaar ingezet om een brede betrokkenheid van 

de gemeenschap van de hogeschool te bewerkstellingen door, bijvoorbeeld, 

rondetafelgesprekken te organiseren, hetgeen werd gefaciliteerd door het College van 

Bestuur. Het panel is ervan overtuigd dat er veel inhoudelijk draagvlak is voor de gekozen 

thema’s en de daarop geformuleerde voornemens. Dit heeft geresulteerd in de formele 

instemming van zowel de medezeggenschap als de raad van toezicht. Het panel is zeer te 

spreken over de wijze waarop de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de 

verwezenlijking van het beleid is geborgd in procesafspraken.  
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Criterium 3 

Aeres Hogeschool heeft op centraal niveau een raamwerk opgesteld voor de besteding van de 

studievoorschotmiddelen. De faculteiten wordt vervolgens gevraagd om – passend bij hun 

eigen wensen en profiel – in een jaarcyclus tot een nadere uitwerking van de plannen te 

komen, wat wordt opgenomen in het facultaire Middelenkader Onderwijs. Deze procesgang 

sluit aan bij de reguliere planning en control cyclus van de instelling en kan op veel steun 

rekenen van de interne stakeholders, die hiermee trachten in te spelen op de snelheid van de 

ontwikkelingen binnen de landbouwsector. Als onderdeel van de reguliere planning en 

control cyclus zullen de resultaten gemonitord en besproken worden in trimesterrapportages. 

Het Sectorakkoord hoger onderwijs 2018 vraagt echter om meerjarige plannen tot en met 

2024. Vanwege de gekozen procesgang geeft het informatiedossier geen duidelijke 

beschrijving voor de inzet van de middelen op decentraal niveau. Een koppeling tussen de 

centraal geformuleerde plannen en de facultaire doelen is niet gegeven. Daarmee ontbreken 

concrete beleidsacties- en processen. Door het ontbreken van deze informatie heeft het 

panel niet kunnen vaststellen of de door de instelling geformuleerde voornemens 

realiseerbaar en haalbaar zijn. Op grond hiervan komt het panel tot een onvoldoende op 

criterium 3. 

 

 

 

Den Haag, 18 augustus 2019 

 

Namens het panel ter beoordeling van de kwaliteitsafspraken van Aeres Hogeschool,  

 

 

 

 

Jan Welmers Aurelie van 't Slot 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Aeres Hogeschool 

Vestigingsplaatsen Almere, Dronten en Wageningen 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

Aeres Hogeschool is een publiek gefinancierde instelling die onderdeel uitmaakt van Aeres 

Groep. De hogeschool is het resultaat van een fusie van de Christelijke Agrarische Hogeschool 

(Almere en Dronten) en Stoas Hogeschool (Wageningen). Aeres profileert zich als een groene 

kennisinstelling die onderwijs aanbiedt op alle niveaus en daarnaast praktijkgericht 

onderzoek verricht. De naam Aeres dient gelezen te worden als een combinatie van 

Agricultural, Environmental, Rural, Educational, Science: dat zijn de gebieden waarin Aeres 

actief is. De visie en missie van de hogeschool zijn vastgelegd in het Instellingsplan Aeres 

Hogeschool 2016-2020, Perspectief 2020. Daarin benoemt de hogeschool vijf speerpunten die 

het gezamenlijke profiel bepalen: professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief 

ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen. Aeres Hogeschool stelt zich ten doel 

een maatschappelijke bijdrage te leveren door de ontwikkeling van toekomstgerichte 

innovatieve professionals. 

 

De hogeschool telt drie faculteiten met elk een eigen inhoudelijk profiel met bijbehorende 

opleidingen en een onderzoeksprogramma waarin onderzoekers, docenten en studenten 

samenwerken met professionals uit de relevante, nationale en internationale werkvelden: 

- Almere: Food, Nature en Urban Green 

- Dronten: Agrofood en Ondernemen 

- Wageningen: Duurzaam Leren en Ontwikkelen 

De wijze waarop de drie faculteiten invulling geven aan bovengenoemde speerpunten sluit 

aan bij hun eigen profiel. In totaal biedt Aeres Hogeschool vijf associate degree-opleidingen, 

negen bacheloropleidingen en twee masteropleidingen aan.  

 

De Aeres Groep biedt naast het onderwijs aan de hogeschool ook onderwijs aan op vmbo- en 

mbo-niveau, plus commerciële trainingen en cursussen. In totaal werken er zo’n 1.245 

medewerkers. Binnen de groep wordt onderwijs verzorgd voor ruim 11.000 leerlingen en 

studenten en ongeveer 15.000 deelnemers aan trainingen en cursussen. Bij de hogeschool 

volgen ongeveer 3.500 studenten onderwijs. In 2018/2019 telde de hogeschool ruim 258 

internationale studenten met 43 nationaliteiten.  

 

De leiding van de hogeschool berust bij het College van Bestuur van de Aeres Groep, 

bestaande uit de voorzitter en de vice-voorzitter. De Raad van Toezicht van de Aeres Groep is 

het toezichthoudende orgaan van Aeres Hogeschool. Elke faculteit wordt aangestuurd door 

een faculteitsdirecteur met ook hogeschool brede portefeuilles in het pakket. Eén van hen is 

tevens de instellingdirecteur. De medezeggenschap bij het besturen van de hogeschool is op 

twee niveaus georganiseerd. Op het niveau van de Aeres Groep is dit belegd bij de Centrale 

Ondernemingsraad (COR). Op het niveau van de hogeschool is dit belegd bij de 

Ondernemingsraad (OR) en Centrale Studentenraad (CRS) met voor elke faculteit een 
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Studentenraad (SR). De OR en de CSR vormen samen  de Gemeenschappelijke Vergadering 

(GV).  
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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 

Aeres Hogeschool presenteert haar visie voor de jaren 2016-2019 in het instellingsplan 

‘Perspectief 2020’, dat nauw aansluit op het strategisch plan 2015-2019 van de Aeres Groep 

‘Verbindend Perspectief’. In haar instellingsplan definieert Aeres Hogeschool vijf speerpunten 

die gezamenlijk het hogeschoolprofiel bepalen: 

1) Professioneel ontwikkelen: In interactie met anderen en in een kleinschalige omgeving; 

2) Grenzen verleggen: Verruimt de blik en stimuleer perspectiefwisseling; 

3) Innovatief ondernemen: Ruimte bieden, kansen benutten en waarde toevoegen; 

4) Contextueel leren: Leren en werken in de authentieke context van werkveld en praktijk; 

5) Duurzaam handelen: Toekomstgericht werken en handelen vereist 

duurzaamheidsperspectief. 

 

Daarnaast ziet de hogeschool het als haar kerntaken om, in samenwerking met de omgeving, 

onderwijs te ontwikkelen, onderzoek uit te voeren, en kennis te delen en toepasbaar te 

maken (valorisatie). Aan de hand van bovengenoemde speerpunten worden deze drie 

kerntaken jaarlijks geconcretiseerd in jaarplannen waarin acties en doelstellingen worden 

vastgelegd. In het instellingplan valt te lezen dat deze nadere uitwerking steeds nauw aansluit 

bij de inhoudelijke profielen en zwaartepunten van de drie faculteiten. Ondertussen heeft 

Aeres Groep een nieuw strategisch plan ontwikkeld voor de jaren 2019-2023 (‘Talent voor 

groei’) en loopt binnen Aeres Hogeschool een traject om tot een instellingplan 2020-2024 te 

komen. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de voornemens aansluiten bij de visie van de 

hogeschool heeft het panel voorafgaand aan het bezoek inzage gevraagd in het 

instellingsplan. De hogeschool heeft de keuze gemaakt om de studievoorschotmiddelen in te 

zetten op drie sectorthema’s, namelijk (1) intensiever en kleinschalig onderwijs, (2) passende 

en goede onderwijsfaciliteiten en (3) verdere professionalisering van docenten. Voor ieder 

thema heeft de instelling een aantal voornemens geformuleerd, zoals bijvoorbeeld het 

verhogen van het aantal docenturen, het innoveren en uitbreiden van praktijkfaciliteiten, en 

de implementatie van een nieuwe learning management systeem.  

 

In het informatiedossier beargumenteert de hogeschool dat ieder gekozen sectorthema nauw 

aansluit op bovengenoemde profielbepalende speerpunten: de voornemens op thema 1 

passen bij de kleinschaligheid die wordt beoogd met het speerpunt ‘professioneel 

ontwikkelen’, de voornemens op thema 2 behouden en intensiveren het praktijkonderwijs 

dat centraal staat binnen het speerpunt ‘contextueel leren’, en de voornemens op thema 3 

sluiten aan bij het speerpunt ‘onderwijsinnovatie met ICT’ dat onderdeel uitmaakt van het 

meest recente strategisch plan van Aeres Groep. Aangezien de hogeschool ervoor kiest om de 

overige drie sectorthema’s niet te intensiveren, maar wel te consolideren, worden deze 
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buiten beschouwing gelaten in het bestedingsplan. Daarbij merkt de instelling wel op dat de 

voornemens in het kader van het thema ‘intensiever en kleinschaliger onderwijs’ ook 

raakvlakken hebben met het thema ‘meer en betere begeleiding van studenten’.  

 

Uit het informatiedossier blijkt dat de middelen ten aanzien van de thema’s ‘intensiever en 

kleinschaliger onderwijs’ en ‘verdere professionalisering van docenten’ verdeeld zullen 

worden over de faculteiten naar rato van het aantal studenten. De verdeling van de middelen 

die besteed worden aan ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’, gebeurt volgens een 

prioritering die op centraal niveau wordt aangebracht. In de presentatie die het panel in 

aanvulling op het informatiedossier ontving, staat beschreven dat de hogeschool ervoor kiest 

om in een jaarlijks proces met onderwijs- en onderzoeksteams, de Ondernemingsraad (OR), 

Centrale Studentenraad (CRS) en facultaire Studentenraden de wijze van besteding van de 

studievoorschotmiddelen te bepalen. In het gesprek met het panel lichtte het College van 

Bestuur toe dat dit zowel past bij de planning en control cyclus van de instelling, als de 

procesafspraken die zij hierover heeft gemaakt met de medezeggenschapsgremia. De 

voornemens en daaraan gekoppelde doelstellingen zijn derhalve op hoofdlijnen geformuleerd 

met daarbinnen bepaalde vrijheidsgraden zodat jaarlijks in gesprek met alle betrokkenen tot 

nadere plannen kan worden gekomen. Voor het thema ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’ 

betekent dit bijvoorbeeld dat de hogeschool heeft afgesproken in te zetten op extra 

docenturen, maar de precieze invulling van deze uren wordt in de jaarlijks vastgestelde 

Middelenkaders Onderwijs van de faculteiten opgenomen. Decentrale meerjarenplannen en 

een nadere uitwerking van de doelstellingen op decentraal niveau zijn als gevolg niet 

beschikbaar.   

2.1.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de hogeschool heldere keuzes heeft gemaakt ten aanzien van de 

drie sectorthema’s waarin zij voornemens is te investeren. De keuze om geen inzet te willen 

plegen op de overige sectorthema’s is volgens het panel adequaat beredeneerd. Op basis van 

de gevoerde gesprekken en de door de hogeschool aangereikte documentatie is duidelijk 

gemaakt hoe de voornemens per thema passen binnen de ambities van het instellingsplan en 

voortkomen uit de daarin omschreven visie op onderwijs. Het panel heeft vastgesteld dat 

hierin ook een duidelijke link wordt gelegd tussen de sectorthema’s en de door de hogeschool 

geformuleerde speerpunten (professioneel ontwikkelen, contextueel leren en 

onderwijsinnovatie met ICT). 

 

Ondanks deze heldere keuzes moet het panel concluderen dat een uitwerking van 

doelstellingen op decentraal niveau (nog) niet heeft plaatsgevonden. De reden daartoe is het 

gebrek aan decentrale planvorming. Hoewel het panel snapt dat de hogeschool dicht bij de 

reguliere procesgang wil blijven, is het van mening dat de geformuleerde voornemens op 

centraal niveau slechts een algemeen raamwerk bieden, dat door de faculteiten – passend bij 

hun eigen inhoudelijk profiel – jaarlijks moet worden uitgewerkt. Dergelijke jaarcycli passen 

echter niet bij de besteding van de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het kader van de 

kwaliteitsafspraken, waarvan in het sectorakkoord is afgesproken dat meerjarige plannen, 

zowel concreet voor de eerste drie jaar als op hoofdlijnen voor de jaren daarna, voorhanden 

moeten zijn. De wijze waarop de faculteiten de middelen zullen besteden en welke 

doelstellingen zij daarmee willen realiseren, is niet in voldoende mate vast te stellen zodat dit 

door het panel beoordeeld kan worden. Daardoor was het panel niet in staat om vast te 
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stellen hoe de geformuleerde voornemens op beredeneerde wijze bijdragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs.  

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Aeres Hogeschool niet 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 

Uit de gevoerde gesprekken komt duidelijk naar voren dat het College van Bestuur (CvB) van 

Aeres Hogeschool de medezeggenschapsgremia nauw heeft betrokken bij de totstandkoming 

van het plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen. Hierin hebben met name de 

Centrale Studentenraad (CSR) en de Ondernemingsraad (OR) een grote rol gespeeld. In het 

gesprek met het panel lichtten zij toe hoe beide raden gedurende het hele proces gezorgd 

hebben voor afstemming met hun achterban om een mate van prioritering in de zes thema’s 

aan te brengen en input op te halen. Zo organiseerde de personeelsgeleding per faculteit 

rondetafelgesprekken, waar medewerkers werden geïnformeerd over de kwaliteitsafspraken 

en vervolgens de mogelijkheid werd geboden om aan te geven wat zij wilden verbeteren in 

het onderwijs. Ook tijdens zogenaamde ‘lunchboxes’ in de personeelskamer waren de 

kwaliteitsafspraken onderwerp van gesprek. De studentgeleding hanteerde een relatief 

informele aanpak door de achterban op facultair niveau persoonlijk aan te spreken op 

plekken waar veel studenten komen. Daarnaast worden door de facultaire Studentenraden 

bij gelegenheid enquêtes afgenomen om de studentenpopulatie te bevragen over 

verschillende onderwerpen. Ook de resultaten van dergelijke enquêtes werden gebruikt om 

input te vergaren.  

 

Nadat beide raden de achterban hadden geraadpleegd hebben zij de opbrengsten met elkaar 

uitgewisseld, waarna zij tot een gezamenlijk voorstel zijn gekomen. De voorzitters van de CSR 

en de OR stelden daarbij vast dat hun opbrengsten vrijwel parallel waren aan elkaar. 

Vervolgens zijn zij in dialoog getreden met de directie van de hogeschool, die zelf ook met 

een voorstel kwam. Ondanks dat dit voorstel onafhankelijk van de medezeggenschap tot 

stand was gekomen, benadrukten de vertegenwoordigers van de CSR en de OR tijdens het 

gesprek met panel dat zij hierin een grote mate van synergie zagen met hun eigen voorstel.  

 

De vertegenwoordigers van de medezeggenschap met wie het panel sprak gaven aan dat zij 

vanaf het begin nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het plan en dat zij 

zich in het proces van planvorming voldoende gehoord voelden. Zij hebben dit proces ook 

anders ervaren dan andere gevallen waarin zij als gesprekspartner van het CvB optraden. 

Hoewel de vertegenwoordigers zich in algemene zin serieus genomen voelen, kwam dit 

gevoel in het geval van de planvorming omtrent de kwaliteitsafspraken nog sterker naar 

voren en werd de medezeggenschap duidelijk vanaf het begin betrokken. Hiertoe werden zij 

ook voldoende gefaciliteerd. Conform de afspraken in het Sectorakkoord hoger 

beroepsonderwijs 2018 is recent de facilitering in tijd van de leden van de CSR uitgebreid en 

opgenomen in het studentenstatuut.  
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Ook de Raad van Toezicht (RvT) werd geraadpleegd bij het opstellen van het plan. Zij is niet 

zozeer inhoudelijk betrokken, als wel procedureel. Tijdens het locatiebezoek gaven de 

gesprekspartners aan dat zij de maatschappelijk discussie omtrent de 

studievoorschotmiddelen hebben gevolgd. Toen duidelijk werd dat studenten hier een 

belangrijke rol in zouden spelen, is dit ook aan orde geweest tijdens het tweejaarlijkse overleg 

tussen de RvT en de CSR. De RvT heeft vastgesteld dat de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien 

van de besteding van de middelen in lijn liggen met de strategische visie en tot stand zijn 

gekomen nadat uitgebreid met alle direct betrokkenen is gesproken. Zij is dan ook van 

mening dat het proces op goede manier is vormgegeven. De Raad van Toezicht heeft het 

bestedingsplan goedgekeurd als onderdeel van de totale begroting van Stichting Aeres Groep. 

De CSR en OR hebben eind december 2018 in de Gezamenlijke Vergadering ingestemd met 

het bestedingsplan voor de kwaliteitsafspraken.  

 

Het College van Bestuur is zich ervan bewust dat de samenstellingen van de Centrale 

Studentenraad en de facultaire Studentenraden snel wisselen. Om enige mate van 

continuïteit te garanderen voorziet zij in een verbindende rol van de bestuurssecretaris die 

beide gremia ondersteunt en daarbij een collectief geheugen voor de kwaliteitsafspraken zal 

opbouwen. In aansluiting bij de eigen planning en control cyclus en op verzoek van de 

medezeggenschap heeft het CvB met de CSR en OR een jaarlijks terugkerend proces 

afgesproken om de middelen van de kwaliteitsafspraken toe te kennen. Daarvoor zijn alle 

partijen procesafspraken overeengekomen, waarvan het panel kennis heeft genomen in het 

informatiedossier.  

2.2.2 Overwegingen 

Het panel heeft op basis van de gevoerde gesprekken kunnen vaststellen dat het plan zoals 

dit nu voorligt het resultaat is van een zorgvuldig proces waarin sterk werd gehecht aan de 

mening van de interne stakeholders. Aanvankelijk had het panel op basis van de 

procesbeschrijving in het informatiedossier twijfels over de wijze waarop de 

medezeggenschap daadwerkelijk in staat was gesteld om op basis van consultatie met haar 

achterban zelf ideeën voor de besteding van de studievoorschotmiddelen in te brengen. De 

gesprekken hebben verhelderend gewerkt en hebben deze twijfels bij het panel 

weggenomen. Het panel is ervan overtuigd dat er veel inhoudelijk draagvlak is voor de 

gekozen thema’s en de daarop geformuleerde voornemens. Gegeven de omvang van de 

instelling behoudt men de menselijke maat en is er veel aandacht voor co-creatie en korte 

lijnen tussen de verschillende stakeholders. De medezeggenschapsraden (centraal en 

decentraal) hebben zich aantoonbaar ingezet om een brede betrokkenheid van de 

gemeenschap van de hogeschool te bewerkstellingen door, bijvoorbeeld, 

rondetafelgesprekken te organiseren, hetgeen werd gefaciliteerd door het College van 

Bestuur.  

 

Het panel heeft zich ervan vergewist dat de Ondernemingsraad, de Centrale Studentenraad 

en de Raad van Toezicht formeel met de plannen hebben ingestemd. Ook de facultaire 

Studentenraden zijn in de gelegenheid gesteld om ideeën in te brengen en te adviseren over 

de beoogde voornemens. Daarmee is de betrokkenheid van interne stakeholders voldoende 

aangetoond. Voor wat betreft de betrokkenheid van externe stakeholders heeft het panel 

vastgesteld dat deze indirect wordt ingevuld door hun betrokkenheid bij de strategie van 

Aeres Groep en het instellingsplan van Aeres Hogeschool, waarop de door de hogeschool 

geformuleerde voornemens nauw aansluiten.  
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Het panel vindt het positief dat de hogeschool oog heeft voor het bewaken van de 

continuïteit van de plannen en daarin een rol voorziet voor de bestuurssecretaris. Ook is het 

panel zeer te spreken over de wijze waarop de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de 

verwezenlijking van het beleid is geborgd in procesafspraken. Op verzoek van de 

medezeggenschap zal een nadere concretisering van de kwaliteitsafspraken voor het 

eerstvolgende kalenderjaar steeds worden opgenomen in de toelichting op de 

meerjarenbegroting van de hogeschool. Het panel onderschrijft deze aanpak en is van mening 

dat dit de gevraagde reflectie van de medezeggenschap op de verwezenlijking van het plan in 

2022 zal vergemakkelijken.  

2.2.3 Oordeel 

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

2.3 Criterium 3 

De voornemens in het plan zijn realistisch gelet op de voorgestelde inzet van instrumenten en 

middelen en de organisatie en processen binnen de instelling.  

2.3.1 Bevindingen 

Aeres Hogeschool heeft op centraal niveau een raamwerk opgesteld voor de besteding van de 

studievoorschotmiddelen. Per thema presenteert de instelling twee tot drie voornemens op 

hoofdlijnen. De faculteiten wordt vervolgens gevraagd om – passend bij hun eigen wensen en 

profiel – in een jaarcyclus tot een nadere uitwerking van de plannen te komen, wat wordt 

opgenomen in de facultaire Middelenkader Onderwijs. De besteding van de 

studievoorschotmiddelen is derhalve nog niet gestructureerd vastgesteld. Het panel heeft ten 

aanzien van het thema ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’ wel een lump sum verdeling 

van de middelen over de faculteiten gezien in de periode van 2019 tot 2024. Voor de overige 

thema’s heeft zij een overzicht ontvangen van de middelen die per jaar worden ingezet. Het 

informatiedossier geeft geen duidelijke beschrijving voor de inzet van de middelen op 

decentraal niveau. Een koppeling tussen de centraal geformuleerde plannen en de facultaire 

doelen is niet gegeven. Daarmee ontbreken concrete beleidsacties- en processen.  

 

Tijdens het locatiebezoek is met alle betrokkenen gesproken over de keuze om over de inzet 

van de studievoorschotmiddelen op decentraal niveau in een jaarcyclus afspraken te maken. 

Het College van Bestuur benadrukte daarbij dat zij er waarde aan hecht dat deze procesgang 

met de interne stakeholders is afgesproken en aansluit bij de reguliere processen binnen de 

planning en control cyclus van Aeres Hogeschool. Onder de gevraagde planvorming verstond 

zij de gekozen thema’s, de procesafspraken met interne stakeholders en de kwaliteit van de 

betrokkenheid van de studenten. In het verlengde daarvan heeft de hogeschool ervoor 

gekozen om de studenten ieder jaar de rol te geven die hen is toebedeeld, zodoende de inzet 

van de middelen zoveel mogelijk aansluit bij wat op dat moment leeft onder de 

studentenpopulatie. Het kwam voor het College dan ook als een verrassing dat het panel ten 

tijde van het locatiebezoek niet in staat was om op grond van concrete beleidsacties en -

processen de realiseerbaarheid en haalbaarheid van de voornemens te beoordelen.  

 

Ook de vertegenwoordigers van de medezeggenschap vonden het belangrijk dat de 

Gemeenschappelijke Vergadering ieder jaar de kans kreeg om opnieuw te reflecteren op de 
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voorstellen en zelf ideeën in te brengen. De korte doorlooptijd vergemakkelijkt naar eigen 

zeggen de betrokkenheid, waardoor men dichter op het proces kan zitten en later niet 

teleurgesteld zal worden. De medezeggenschap kreeg sterk het gevoel dat als de hogeschool 

voor vijf jaar alles op detailniveau had moeten vastleggen, de plannen volledig 

dichtgetimmerd zouden zijn. Dat past volgens haar niet bij de landbouwsector die Aeres 

Hogeschool bedient, waarin veel ontwikkelingen op korte termijn plaatsvinden.  

 

In de documentatie die het panel in aanvulling op het informatiedossier ontving worden de 

procedures voor het monitoren van de voortgang van de (nog te maken) afspraken geschetst. 

Als onderdeel van de reguliere planning en control cyclus zullen de resultaten gemonitord en 

besproken worden in trimesterrapportages. De uitkomsten van deze monitoringsactiviteiten 

zullen worden opgenomen in de jaarverslagen en jaarrekeningen van Aeres Hogeschool. 

Daarnaast wordt het bestedingsplan op onderdelen vertaald naar het toetsingskader van de 

RvT dat twee keer per jaar wordt besproken. 

2.3.2 Overwegingen 

Het panel waardeert dat de medezeggenschap in alle openheid heeft gesproken over haar 

worsteling met het maken van meerjarige afspraken enerzijds en de snelheid waarmee de 

omgeving in de landbouwsector verandert anderzijds. De oplossing die zij daarin heeft 

gekozen, namelijk om in een jaarcyclus tot een nadere uitwerking van de plannen te komen, 

kan het panel dan ook begrijpen. Het panel stelt echter vast dat het Sectorakkoord hoger 

beroepsonderwijs 2018 vraagt om in het kader van de kwaliteitsafspraken een 

meerjarenplanning tot en met 2024 te maken. Dit roept derhalve de vraag op of inzet op 

onderwerpen die dusdanig onderhevig zijn aan de actualiteit binnen het proces van de 

kwaliteitsafspraken passen. In de worsteling die de medezeggenschap schetst was reeds 

voorzien. De mogelijkheid bestaat immers om op basis van tussentijds bereikte resultaten de 

plannen na twee jaar opnieuw bij te stellen. Het panel heeft in de gesprekken benadrukt dat 

doelrealisatie niet de legitimering van de middelen is, maar wel de concreetheid van de 

planvorming en de vertaling daarvan naar beleidsacties- en processen. Hoewel dit in de 

procesgang van Aeres Hogeschool verder in de tijd ligt, had het panel dit tijdens het 

locatiebezoek moeten kunnen beoordelen. Het panel begrijpt dat men graag adaptief wil zijn 

op omgevingsvariabelen, maar tegelijkertijd moet het ook concluderen dat de hogeschool ten 

aanzien van de inrichting van het proces omtrent de kwaliteitsafspraken een keuze heeft 

gemaakt die niet in lijn is met dat wat op landelijk niveau is afgesproken.  

 

In de documentatie die het panel is aangereikt heeft het de vertaling van de planvorming naar 

concrete beleidsacties- en processen niet aangetroffen. Door het ontbreken van deze 

informatie heeft zij vervolgens niet kunnen vaststellen of de door de instelling geformuleerde 

voornemens realiseerbaar en haalbaar zijn. Op grond hiervan komt het panel tot een 

onvoldoende op criterium 3. Het adviseert de hogeschool om bij de verdere uitwerking naar 

concrete beleidsacties- en processen de betrokkenheid van de studenten en personeelsleden 

opnieuw te borgen.  

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Aeres Hogeschool niet voldoet aan criterium 3. 
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3 Bijlagen  

3.1 Het panel 

De NVAO heeft het panel benoemd dat de beoordeling heeft uitgevoerd. De experts voor de 

beoordeling zijn onafhankelijk van de instelling. Het panel beschikt gezamenlijk over 

bestuurlijke deskundigheid, hoger onderwijsdeskundigheid, deskundigheid op het gebied van 

de inrichting en effectiviteit van kwaliteitszorgsystemen, een vertegenwoordiger van de 

studenten en een vertegenwoordiger uit het maatschappelijk veld c.q. werkveld. Het panel is 

door de NVAO getraind voor de uitvoering van de beoordeling. Het rapport wordt geschreven 

door een gecertificeerd secretaris, die tevens door NVAO is getraind. De samenstelling van 

het panel met daarbij een korte beschrijving van de panelleden is te vinden in de factsheet 

(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. Het panel heeft 

besloten om niet te spreken met de decentrale vertegenwoordigers, omdat decentrale 

plannen ten tijde van het bezoek niet beschikbaar waren. 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 

09.00 – 11.15 Vooroverleg Panel 

11.15 – 12.00 Gesprek 1 College van Bestuur en 

Instellingsdirecteur 

12.00 – 12.45 Lunch Panel  

12.45 – 13.30 Gesprek 2 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 

13.30 – 13.45 Pauze Panel 

13.45 – 14.30 Gesprek 3 Raad van Toezicht en ambtelijk 

ondersteuner 

14.30 – 15.00 Paneloverleg Panel 

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

3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

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

• Kwaliteitsafspraken Aeres Hogeschool (informatiedossier) 

• Instellingsplan Aeres Hogeschool 2016-2020 
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• Meerjarenbegroting Aeres 2019-2023 

• Presentatie Kwaliteitsafspraken Aeres Hogeschool 

• Reacties studenten (video, d.d. 24-03-2018)  

 

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

• Geïntegreerd jaarverslag 2018: Leren is de motor 
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• Naam instelling Aeres Hogeschool 
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• Bezoekadres De Drieslag 4, 8251 JZ Dronten 
• Kwaliteitsafspraken Zelfstandige beoordeling 
• Inleverdatum aanvraagdossier vrijdag 26 april 2019 

 
 
STATUS DOSSIER 

• Datum ontvangst aanvraagdossier donderdag 4 april 2019 
• Bezoekdag vrijdag 21 juni 2019 
• Adviesrapport (voor feitelijke 

onjuistheden)  
donderdag 12 september 2019 

• Advies Dagelijks Bestuur NVAO maandag 4 november 2019 
• Advies toegestuurd aan Minister 

van OCW 
dinsdag 26 november 2019 

• Beschikkingsdatum vrijdag 22 november 2019 

Onderwerp Nummer 
Factsheet Kwaliteitsafspraken 007875 
 
Datum Versie 
26 november 2019 30.0 
 
Contactpersoon 
Anke Schols 070 – 312 2350 kwaliteitsafspraken@nvao.net 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Jan Welmers Dr. Jan Welmers is oud bestuurder Fontys. Binnen het Fontys-bestuur werd hij 

verantwoordelijk voor de primaire processen Onderwijs (kwaliteitszorg 
gerelateerde zaken) en Onderzoek, de ondersteunende processen Personeel & 
Organisatie, Audit & Kwaliteitszorg, Juridische zaken en Mediavoorzieningen. 
Momenteel zit hij in RvB Zorgketen Heliomare. Daarvoor bestuursfuncties gehad 
bij UWV en Hogeschool Utrecht. 

• Lid Karel van Rosmalen Drs. Karel van Rosmalen is voorzitter a.i. van het College van Bestuur van Arcus 
ROC. De laatste tien jaar was hij voorzitter College van Bestuur van Zuyd 
Hogeschool. Onder zijn leiding vond er een cultuurverandering plaats, evenals 
een structuurverandering in de interne organisatie. Daarmee gepaard gaande een 
verdergaande verbetering van de onderwijskwaliteit en ondersteunende 
systemen. 

• Lid Frans de Vijlder Dr. Frans de Vijlder is HAN-lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in 
Maatschappelijke Organisaties en leading lector van het Kenniscentrum Publieke 
Zaak. 

• Lid Rob Koper Prof. dr. Rob Koper is universiteitshoogleraar bij de Open Universiteit, met als 
aandachtsgebied onderwijsinnovatie. Voorheen was hij o.a. hoogleraar-directeur 
van het onderwijstechnologisch onderzoeksinstituut van de Open Universiteit en 
decaan van onderwijswetenschappen. Hij is verantwoordelijk geweest voor de 
diverse online leeromgevingen van de OU en de veranderingen in de opzet van 
de bachelor en masterprogramma’s om de algehele onderwijskwaliteit te 
verbeteren en deze beter bestudeerbaar te maken. 

• Student-lid Alex Tess Rutten Alex Tess Rutten doet een Research Master Cultural Analysis aan de Universiteit 
van Amsterdam. Ze is lid geweest van de opleidingscommissie en van de 
facultaire en centrale medezeggeschapsraad. Ook zat ze in het bestuur van de 
Amsterdamse studentenvakbond. Naast haar studie geeft werkt ze bij TAQT 
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waar ze trainigen geeft aan medezeggenschapsraden en besturen van 
studentenorganisaties over o.a. de WHW en vergaderen. 

   
• Procescoördinator Anke Schols 
• Secretaris Aurelie van 't Slot 

 



 

 
 

 
 

 

  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 
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