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Advies planbeoordeling kwaliteitsafspraken
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18 februari 2020 1 007887

Gegevens
Instelling Hanzehogeschool Groningen
Locatie Groningen
Datum aanvraag maandag 14 oktober 2019

Beoordelingsprotocol
Artikel 2.6, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek 
Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs, april 2019 (Stb. 2019,162)
Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024, mei 2018

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat het adviesrapport van het panel van deskundigen zorgvuldig to t stand gekomen 
is en deugdelijk en navolgbaar is gemotiveerd. De NVAO richt zich bij deze vaststelling op de 
consistentie van het oordeel, de werkwijze van het panel, de procedurele eisen, de onderbouwing en de 
weging die het panel geeft.

Het panel constateert in haar advies dat er voor een substantieel gedeelte van de kwaliteitsbekostiging 
geen plan beschikbaar is. Dit betreft het onderdeel van de studievoorschotmiddelen die de instelling 
reeds heeft besteed in het kader van de voorinvesteringen.

Aanvullende informatie
De instelling heeft aan de NVAO aanvullende informatie toegestuurd na het bezoek van het panel. Dit 
omvatte een brief waarin de zienswijze is toegelicht en als bijlagen de toelichting op de 
voorinvesteringen en het rapport van de Algemene Rekenkamer. Op verzoek van de instelling vond er 
een bestuurlijk overleg plaats op 15 januari 2020. In dit gesprek heeft de instelling haar zienswijze 
toegelicht. De instelling meent te hebben voldaan aan de eisen gesteld aan de planbeoordeling 
kwaliteitsafspraken. Zij is van mening dat de voorinvesteringen hier geen onderdeel van uitmaken, 
gezien de structurele aard ervan en het feit dat deze middelen reeds besteed zijn.

De NVAO heeft op 27 januari 2020 in een gesprek met een afvaardiging van het panel een nadere 
toelichting gevraagd op het paneladvies. De panelleden bekrachtigen hetgeen in het paneladvies 
beschreven staat en blijven bij het paneladvies.

De NVAO heeft kennis genomen van de aanvullende informatie en constateert dat de instelling op de 
bezoekdag vooreen substantieel deel van de kwaliteitsbekostiging geen onderliggend plan aan het 
panel heeft kunnen voorleggen. De NVAO concludeert dat de instelling daarmee niet voldoet aan de 
eisen zoals deze gesteld zijn in het protocol en de sectorakkoorden, waar in vermeld staat dat voor de 
studievoorschotmiddelen een plan beschikbaar is.

De NVAO baseert dan ook haar besluit op het adviesrapport, de aanvullende informatie en de 
gesprekken met de instelling en het panel. De NVAO beoordeelt het plan voor de kwaliteitsafspraken 
als negatief.
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Advies
De NVAO adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap negatief te besluiten ten 
aanzien van het plan voor de kwaliteitsafspraken van de Hanzehogeschool Groningen.

Den Haag, 18 februari 2020

Bijlage 1

Adviesrapport


