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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel concludeert dat de Hanzehogeschool Groningen voldoet aan criteria 1 en 2 van het 

beoordelingsprotocol kwaliteitsafspraken. Doordat een uitwerking in concrete beleidsacties- 

en processen van het gedeelte van de studievoorschotmiddelen dat wordt ingezet voor de 

continuering van de eerder gedane voorinvesteringen ontbreekt, beoordeelt het panel 

criterium 3 met een onvoldoende. Het panel komt op grond daarvan tot een negatief 

eindoordeel. Het panel baseert het oordeel op het informatiedossier, de aanvullende 

documenten ontvangen op 22 november 2019 en tijdens het locatiebezoek op 4 december 

2019 en op de gesprekken met de instelling op 4 december 2019.  

Criterium 1 

De kwaliteitsafspraken hebben volgens het panel een duidelijke relatie met de missie, visie en 

strategische koers van de Hanzehogeschool zoals beschreven in het Strategisch Beleidsplan 

‘Vernieuwen in Verbinding 2016-2020’ en de Onderwijsvisie 2020. De hogeschool heeft een 

weloverwogen keuze gemaakt om de studievoorschotmiddelen in te zetten op drie 

investeringslijnen: (1) studentbegeleiding- en welzijn, (2) ontwikkeling van medewerkers en 

(3) onderwijsfaciliteiten. De door haar geformuleerde voornemens passen binnen deze 

investeringslijnen en maken beredeneerd deel uit van de zes thema’s uit het Sectorakkoord. 

Daarnaast heeft de Hanzehogeschool ervoor gekozen om een gedeelte van de door haar 

gedane voorinvesteringen te laten doorlopen in het kader van de kwaliteitsafspraken. Dit 

betreft een basisbedrag van 7,2 m€ op jaarbasis. Deze studievoorschotmiddelen werden 

echter niet verantwoord in het bestedingsplan. Op basis van de informatie die de 

Hanzehogeschool tijdens het bezoek ter beschikking stelde heeft het panel voldoende inzicht 

gekregen in de bestemming van deze middelen en de wijze waarop ze zich verhouden tot de 

investeringslijnen en de sectorthema’s. Naar het oordeel van het panel is per investeringslijn 

op adequate wijze aangegeven hoe de bijpassende voornemens bijdragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Criterium 2 

Het panel stelt vast dat het bestedingsplan voor de kwaliteitsafspraken het resultaat is van 

een zorgvuldig en uitgebreid proces waarbij de wensen, behoeften en ideeën van interne en 

externe belanghebbenden de belangrijkste leidraad zijn geweest. Positief is de proactieve 

manier waarop de Hanzehogeschool haar personeel en studenten door de gehouden pitches 

heeft betrokken in het proces van planvorming en de mogelijkheden die zij de 

medezeggenschap heeft geboden om zowel op inhoud als proces bij te kunnen sturen. De 

inbreng van externe stakeholders kwam tot stand door raadpleging van de 

Werkveldadviescommissies op schoolniveau en de bespreking van het plan met het Akkoord 

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

gekozen investeringslijnen en de daarop geformuleerde voornemens. Dit heeft geresulteerd 

in de formele instemming van de medezeggenschap en goedkeuring van de Raad van 

Toezicht. Hoewel formele instemming met / goedkeuring van de bestemming van de 

studievoorschotmiddelen ter continuering van de voorinvesteringen ontbreekt, heeft het 

panel zich ervan vergewist dat de medezeggenschap en de Raad van Toezicht de continuering 

van de inzet van deze middelen ondersteunen. Ook met de concretisering van de overige 

voornemens zal de medezeggenschap nog formeel instemmen. De participatie van de 

medezeggenschap bij de implementatie en monitoring van het bestedingsplan is mede 
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geborgd door haar betrokkenheid bij de strategiegroep en de geboden instemmingsrechten 

op centraal en decentraal niveau. De recent uitgebreide faciliteringsregeling stelt de 

medezeggenschap in staat haar rol als volwaardig gesprekspartner bij de verwezenlijking van 

het beleid adequaat te vervullen. 

Criterium 3 

Op grond van de informatie in het informatiedossier en de nadere uitwerking van de 

voornemens in plannen van aanpak concludeert het panel dat het bestedingsplan 

overtuigend vertaald is in concrete beleidsacties- en processen voor de kwaliteitsverbetering 

van het onderwijs. De voornemens zijn bottom-up ontwikkeld en hebben de instemming van 

de medezeggenschap en de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daaruit concludeert het 

panel dat de interne belanghebbenden de voornemens realiseerbaar en haalbaar achten. De 

monitoringsprocessen voor de kwaliteitsafspraken sluiten aan op de reguliere planning- en 

controlcyclus en zijn adequaat vormgegeven. De inzet van de projectleider 

kwaliteitsafspraken en de voortzetting van de strategiegroep zijn naar het oordeel van het 

panel goede manieren om de betrokkenheid van de interne belanghebbenden bij de 

voortgang van de plannen te borgen. Het panel spreekt waardering uit voor de grondige en 

zorgvuldige concretisering van de voornemens in plannen van aanpak waarin nadrukkelijk 

aandacht wordt besteed aan het niveau van uitwerking (centraal/decentraal), te bereiken 

(tussentijdse) resultaten, verantwoordelijke actoren en monitoringsinstrumenten. Deze mate 

van concretisering heeft het panel echter niet aangetroffen voor de voornemens die 

voortvloeien uit de continuering van de eerder gedane voorinvesteringen. Door het 

ontbreken van een uitwerking in concrete beleidsacties- en processen heeft het panel 

vervolgens niet kunnen vaststellen in hoeverre deze bijdragen aan de kwaliteitsverbetering 

van het onderwijs. Daarnaast is bij een gebrek aan concretisering een goede monitoring niet 

gegarandeerd. Op grond hiervan komt het panel tot een onvoldoende op criterium 3. 

 

Den Haag, 8 januari 2020 

 

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

Hanzehogeschool Groningen, 

 

 

 

 

Eric Halsberghe Aurelie van 't Slot 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Hanzehogeschool Groningen 

Vestigingsplaatsen Groningen, Assen, Leeuwarden en  

 Amsterdam 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

De Hanzehogeschool Groningen (HG) is volgens het informatiedossier de oudste 

multisectorale hogeschool van Nederland, met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden 

en Amsterdam. De missie, visie en strategische doelen van de hogeschool zijn beschreven in 

het Strategisch Beleidsplan, ‘Vernieuwen in Verbinding 2016-2020’. 1  De Hanzehogeschool 

beoogt studenten op te leiden tot kundige en betrokken professionals, doet praktijkgericht 

onderzoek en is daarmee in de omgeving en (inter)nationaal een belangrijke partner bij het 

ontwikkelen van ondernemerschap en innovatieve, toepasbare kennis. De kern van de 

Onderwijsvisie 2020 is de ambitie een leergemeenschap te zijn: een plek waar studenten, 

docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het 

oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Die leergemeenschap krijgt vorm in 

zogenaamde innovatiewerkplaatsen, een fysieke of virtuele omgeving waar onderwijs, 

onderzoek en beroepspraktijk bij elkaar komen.  

 

De Hanzehogeschool biedt opleidingen aan in vier domeinen: Gezondheid en maatschappij, 

Economie, Techniek en Kunsten. Het onderwijsaanbod omvat 8 associate degree-opleidingen, 

54 bacheloropleidingen en 19 masteropleidingen. Het onderwijs is georganiseerd in 18 

‘schools’. In drie Centres of Expertise, drie multidisciplinaire kenniscentra en 50 lectoraten 

wordt toegepast onderzoek verricht in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-

profit instellingen. De strategische speerpunten Energie, Healthy Ageing en 

Ondernemerschap hebben een prominente plek in het onderwijs en onderzoek van de 

Hanzehogeschool. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor honoursonderwijs en voor de 

positie van de kunsten.  

 

De leiding van de Hanzehogeschool berust bij het College van Bestuur (CvB), bestaande uit 

een voorzitter, een vicevoorzitter en een algemeen lid. De Raad van Toezicht benoemt de 

leden van het CvB, adviseert en stimuleert het CvB en houdt toezicht op haar beleid en 

functioneren. De drie leden van het CvB hebben de schools, de staven, de Centres of 

Expertise en de kenniscentra verdeeld over hun portefeuilles. De ondersteunende diensten 

van de hogeschool zijn ondergebracht in vijf stafbureaus en een facilitair bedrijf. De staven 

onder leiding van hun stafdirecteuren bieden integrale ondersteuning aan de schools, Centres 

of Expertise, kenniscentra en het CvB. 

 

De formele medezeggenschap bij het besturen van de Hanzehogeschool is op twee niveaus 

georganiseerd. Op centraal niveau kent de hogeschool de Hogeschoolmedezeggenschapsraad 

(HMR), waarin zowel studenten als medewerkers zijn vertegenwoordigd. Op het niveau van 

 
1 In het informatiedossier staat vermeld dat mede naar aanleiding van een advies voortkomende uit de 

Instellingstoets Kwaliteitszorg de instelling heeft besloten om de looptijd van het Strategisch Beleidsplan met een jaar 

te verlengen tot 2021. 
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de schools kent de hogeschool de Schoolmedezeggenschapsraden (SMR, tevens deelraden 

genoemd), eveneens met een vertegenwoordiging vanuit beide geledingen. De HMR heeft 

instemmingsrecht op vrijwel alle HG-brede beleidsterreinen en de begroting; elke SMR heeft 

ditzelfde recht op het strategisch beleid, de jaarplannen en de begroting van de school. 

Daarnaast geven de raden gevraagd en ongevraagd advies.  
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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 Hanzehogeschool presenteert haar visie en missie voor de jaren 2016-2021 in het 

Strategisch Beleidsplan ‘Vernieuwen in Verbinding’. Hierin staat de maatschappelijke 

opdracht centraal om studenten op te leiden voor de beroepspraktijk en hen te stimuleren in 

hun ontwikkeling tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke individuen. Daarnaast vraagt 

de samenleving om kennis uit fundamenteel onderzoek te vertalen naar innovatie in de 

beroepspraktijk. De Hanzehogeschool geeft gehoor aan deze opdrachten door onderwijs, 

onderzoek en beroepspraktijk met elkaar te verbinden in een leergemeenschap. De ambitie 

om een leergemeenschap te zijn vormt tevens de kern van de Onderwijsvisie 2020 en krijgt in 

de praktijk vorm in innovatiewerkplaatsen, fysieke of virtuele plekken waar studenten, 

docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het 

oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Binnen de leergemeenschap handelt de 

Hanzehogeschool vanuit haar vier kernwaarden: individuele ontplooiing, respect en actieve 

tolerantie, ondernemendheid en verantwoordelijkheid. Die waarden komen tot uitdrukking in 

het motto van de hogeschool: ‘Share your talent. Move the world.’ 

 

In lijn met de missie en visie zoals beschreven in het Strategisch Beleidsplan en de 

Onderwijsvisie 2020 heeft de Hanzehogeschool de keuze gemaakt om de 

studievoorschotmiddelen in te zetten in het kader van de volgende investeringslijnen:  

1) Studentbegeleiding- en welzijn 

2) Ontwikkeling van medewerkers 

3) Onderwijsfaciliteiten 

In het informatiedossier staat beschreven dat bij het formuleren van de genoemde 

investeringslijnen is gekozen voor termen die herkenbaar zijn voor de 

hogeschoolgemeenschap en aansluiten bij het Strategisch Beleidsplan en de Onderwijsvisie. 

Met deze drie investeringslijnen zet de Hanzehogeschool de studievoorschotmiddelen in op 

alle sectorthema’s. In het informatiedossier is een overzichtstabel opgenomen waaruit blijkt 

dat de investeringslijnen en bijbehorende voornemens gezamenlijk alle sectorthema’s 

afdekken. Daarnaast wordt per investeringslijn toegelicht hoe deze zich verhoudt tot de van 

toepassing zijnde thema’s uit het sectorakkoord.  

 

Aansluitend op de sectorthema’s heeft de Hanzehogeschool voor iedere investeringslijn 

verschillende voornemens geformuleerd. In het kader van de investeringslijn (1) 

‘studentbegeleiding- en welzijn’ zet de instelling de middelen in om laagdrempelige toegang 

tot studentpsychologen te realiseren, de studentbegeleiding te intensiveren en te investeren 

in coaching en ondersteuning van studenten door uitbreiding van het aanbod aan 

coachingsmogelijkheden en de herprofilering van Hanze Student Support. Binnen de 

investeringslijn (2) ‘ontwikkeling van medewerkers’ benut de Hanzehogeschool de middelen 

om tijd en ruimte te creëren voor deskundigheidsbevordering, het uitbreiden en verdiepen 

van het bestaande scholingsaanbod en het leren in de leergemeenschap verder te faciliteren 

door interdisciplinaire samenwerking en onderzoek naar succesfactoren van 
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leergemeenschappen. Ten aanzien van de investeringslijn (3) ‘onderwijsfaciliteiten’ wordt 

ingezet op meer, betere en flexibel inzetbare studieruimtes en werkplekken en het bieden 

van state-of-the-art faciliteiten. 

 

Naast de genoemde investeringslijnen en bijbehorende voornemens heeft de 

Hanzehogeschool er ook voor gekozen om een gedeelte van de door haar gedane 

voorinvesteringen in de jaren 2015-2017 te laten doorlopen in het kader van de 

kwaliteitsafspraken. Volgens de hogeschool hebben de gedane investeringen een structureel 

karakter en zullen deze ook in de jaren daarna bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs. De Hanzehogeschool onderbouwt deze redenering met de nota van Bevindingen 

van de Algemene Rekenkamer die in 2018 de voorinvesteringen positief beoordeelde. In het 

informatiedossier licht de hogeschool toe dat in de jaren 2015-2017 de voorinvesteringen 

werden bekostigd uit de eigen reserves. In de daaropvolgende jaren wordt een basisbedrag 

van 7,2 m€ op jaarbasis onttrokken aan de studievoorschotmiddelen om deze 

voorinvesteringen te dekken, zodat de instelling geen groter tekort oploopt in de exploitatie. 

De overige studievoorschotmiddelen worden ingezet om de investeringslijnen te financieren. 

Voorafgaand aan het bezoek heeft het panel op 29 november 2019 een aantal vragen gesteld 

onder meer over de relatie tussen de voorinvesteringen en de kwaliteitsafspraken. Zo was 

voor het panel onduidelijk hoe het genoemde basisbedrag werd ingezet ten behoeve van de 

sectorthema’s. Uit de aanvullende informatie die het panel op 29 november 2019 ontving kon 

het niet opmaken welke bestedingen de instelling per sectorthema met het basisbedrag wilde 

doen en welke doelstellingen zij hiermee wilde verwezenlijken in de jaren 2019-2024. Tijdens 

het locatiebezoek heeft de Hanzehogeschool nadere informatie aangeleverd waarmee zij de 

voornemens en bijbehorende doelstellingen langs de verschillende investeringslijnen en 

sectorthema’s beschrijft.  

 

Uit het informatiedossier blijkt dat het voor de Hanzehogeschool gebruikelijk is om te werken 

met hogeschoolbrede kaders en doelen, waarbij er veel ruimte is voor verschillende schools 

om op hun eigen wijze en tempo te werken aan het behalen van deze doelen. Voor de 

besteding van de studievoorschotmiddelen kiest de Hanzehogeschool er daarom voor om op 

hogeschoolniveau de kaders en voornemens te formuleren, en de investeringen zowel op 

hogeschoolniveau als in de schools te laten plaatsvinden. Door binnen de kaders 

bandbreedtes toe te staan waarbinnen schools zelf kunnen bepalen hoe ze een bepaald 

onderwerp invullen, biedt de hogeschool ruimte voor maatwerk en interventies die passen bij 

de context en behoeftes van opleidingen. Schools hoeven niet in alle investeringslijnen te 

investeren, maar kunnen beredeneerd aangeven welke investeringen binnen hun specifieke 

context nodig zijn om kwaliteitsverbetering van het onderwijs te bewerkstelligen. Zij zullen dit 

vanaf 2020 doen in hun jaarplannen en (meerjaren)professionaliseringsplannen. De looptijd 

van de jaarplannen staat gelijk aan een studiejaar.  

2.1.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de Hanzehogeschool op elk van de zes thema’s een 

weloverwogen, beredeneerde keuze heeft gemaakt. De door de instelling geformuleerde 

voornemens en bijbehorende doelstellingen worden op een heldere, gestructureerde manier 

gepresenteerd langs de drie investeringslijnen. Afhankelijk van de voornemens wordt daarbij 

een onderscheid gemaakt tussen hogeschoolbrede investeringen en investeringen van de 

individuele schools. Op die manier zijn de middelen flexibel inzetbaar naar gelang de 

specifieke behoeftes van de schools en hun opleidingen, hetgeen het panel positief vindt.  
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Aanvankelijk had het panel geen zicht op de bestemming van de studievoorschotmiddelen 

waarmee de Hanzehogeschool de door haar gedane voorinvesteringen wilde continueren. 

Deze middelen waren niet verantwoord in het bestedingsplan voor de kwaliteitsafspraken. De 

aanvullende informatie die de Hanzehogeschool tijdens het bezoek ter beschikking stelde 

werkte verhelderend en bood het panel voldoende inzicht in de voornemens voor de jaren 

2019-2024 en hoe deze zich verhouden tot de sectorthema’s en de investeringslijnen. Het 

panel merkt daarbij wel op dat het onderzoek van de Algemene Rekenkamer waarop de 

Hanzehogeschool zich beroept geen uitspraak doet over het structurele karakter van deze 

middelen en de uitkomst ervan niet zonder meer geïnterpreteerd kan worden zoals de 

instelling heeft gedaan. 

 

Op basis van de gevoerde gesprekken en de door de hogeschool aangereikte documentatie is 

duidelijk gemaakt hoe de inzet op de gekozen investeringslijnen past binnen de missie, visie 

en strategische koers van de Hanzehogeschool. Het panel heeft vastgesteld dat er een 

duidelijke link wordt gelegd tussen de zes thema’s uit het sectorakkoord en de door de 

hogeschool geformuleerde investeringslijnen. Naar het oordeel van het panel is per 

investeringslijn op adequate wijze aangegeven hoe de onderliggende voornemens bijdragen 

aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.  

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hanzehogeschool Groningen 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 het informatiedossier en de gevoerde gesprekken met de vertegenwoordigers van de 

medezeggenschap en de schools blijkt dat het bestedingsplan voor de kwaliteitsafspraken 

zoals dit nu voorligt het resultaat is van een breed gevoerde dialoog waarbij de wensen, 

behoeften en ideeën van studenten en medewerkers de belangrijkste leidraad zijn geweest. 

Voor de procesmatige begeleiding van de planvorming heeft het College van Bestuur een 

projectgroep ingericht, met vertegenwoordigers uit het onderwijs en de stafdiensten.  

Daarnaast is een strategiegroep ingesteld, eveneens met vertegenwoordigers uit het 

onderwijs en de stafdiensten, en met een personeels- en studentlid uit de 

Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR). Deze strategiegroep bewaakte de voortgang, de 

strategische koers en diende als klankbordgroep voor de projectgroep.  

 

Uitgangspunt bij de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken was dat deze in de eerste 

plaats moeten leiden tot merkbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs bij studenten en 

medewerkers. Daarom heeft het College van Bestuur in het voorjaar van 2019 alle 

organisatieonderdelen bezocht om in gesprek te gaan met interne belanghebbenden over de 

kwaliteitsafspraken. Tijdens deze sessies hielden studenten en medewerkers (gezamenlijke) 

pitches over hoe zij de middelen willen investeren in de verbetering van het onderwijs. In het 

informatiedossier staat beschreven dat de pitches steeds in het teken stonden van een van de 

tien eerder vastgestelde onderwerpen die aansloten bij de zes sectorthema’s en het 

Strategisch Beleidsplan. Deze onderwerpen kwamen voort uit een Benen Op Tafel-sessie met 

de HMR; het HG overleg (overleg met deans, directeuren en teamleiders); ervaringen met 

werkdrukexperimenten; een analyse van de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête, 
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het Medewerker Tevredenheidsonderzoek en van de verkiezingsprogramma’s van de 

studenten-en medewerkersfracties van de HMR. In totaal werden er 83 pitches gehouden 

waaraan ruim duizend medewerkers en studenten deelnamen. Tijdens het locatiebezoek had 

het panel toegang tot een online portal waar de opbrengsten per organisatieonderdeel 

werden weergegeven.  

 

Om tot de investeringslijnen en bijpassende voornemens te komen, heeft de 

Hanzehogeschool vervolgens gekeken naar welke onderwerpen in de pitches het meest 

genoemd werden, hoe deze zouden kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en 

hoe ze zich verhouden tot reeds ingezette ontwikkelingen. Omdat tijdens verschillende 

sessies ook aandacht werd gevraagd voor de beleefde kleinschaligheid binnen de hogeschool 

werd dit tevens meegenomen als aandachtspunt bij de formulering van de voornemens. In 

het informatiedossier licht de Hanzehogeschool toe dat zij vervolgens de door haar gekozen 

investeringslijnen en bijpassende voornemens in twee klankbordsessies heeft voorgelegd aan 

de studenten, docenten en medewerkers die de pitches verzorgden. Deze sessies werden ook 

bijgewoond door de strategiegroep, teamleiders onderwijs en voorzitters van de 

Schoolmedezeggenschapsraden (SMR). Deze klankbordsessies bevestigden de gekozen 

investeringslijnen. De voorgenomen investeringen zijn voorgelegd in de stuurgroep van het 

Akkoord van Groningen, een samenwerkingsverband van verschillende externe partijen in de 

regio. Daarnaast werden de schools gevraagd om hun Werkveldadviescommissies te 

consulteren over de kwaliteitsafspraken.  

 

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

gedurende de totstandkoming van het bestedingsplan een vrij omvangrijke rol hebben 

gespeeld en op verschillende momenten inspraak hadden. Naast de twee plaatsen die zij 

aangeboden kregen in de strategiegroep, werd de HMR gedurende de planvorming 

meermaals geïnformeerd over de voortgang en de voorgenomen investeringen. Daarnaast is 

de HMR gevraagd om te reflecteren op een conceptversie van het plan. Uit het gesprek met 

het panel bleek dat de vertegenwoordigers van de HMR hun rol binnen de strategiegroep als 

waardevol hebben ervaren, omdat er steeds vanuit het standpunt van de medezeggenschap 

input kon worden gegeven en er goed werd geluisterd naar eventuele kritische 

kanttekeningen. Ook de decentrale SMR werden betrokken bij de planvorming door de 

kwaliteitsafspraken te agenderen in het voorzittersoverleg met de voorzitters van de 

verschillende deelraden. Het panel vernam in het gesprek met de medezeggenschap dat niet 

alle suggesties zijn opgenomen in het uiteindelijke plan. Zo had de studentgeleding van de 

HMR het idee om pop-up studieplekken in te richten tijdens tentamenperiodes. Op basis van 

verkregen input van de diverse stakeholders bleek dat deze behoefte niet breder gedeeld 

werd, waardoor deze suggestie uiteindelijk niet is overgenomen. In het informatiedossier 

staat beschreven dat het takenpakket van de HMR de afgelopen jaren is gegroeid als gevolg 

van een toename in studentenaantallen en onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. De 

faciliteringregeling is hierop recent aangepast, zo begreep het panel tijdens het 

locatiebezoek. De vertegenwoordigers van de medezeggenschap gaven desgevraagd aan dat 

ze tevreden zijn met de gedane aanpassingen in de herziene regeling.  

 

Het panel heeft de vertegenwoordigers van de medezeggenschap ook bevraagd over hun rol 

in de beslissing om de voorinvesteringen in het kader van de kwaliteitsafspraken te 

continueren. Het panel wilde weten of de medezeggenschap inspraak heeft gehad over de 

bestemming van deze middelen. De vertegenwoordigers legden uit dat projecten die 

bekostigd werden vanuit de voorinvesteringen steeds via het Strategisch Fonds werden 

aangevraagd en vervolgens ter instemming werden voorgelegd aan de HMR. Het continueren 
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van de voorinvesteringen is nooit door de HMR ter discussie gesteld, noch heeft zij om een 

nadere specificatie gevraagd omdat de inzet van deze middelen steeds helder was en de HMR 

belang hecht aan hun structurele karakter. In het gesprek met het panel benadrukten de 

vertegenwoordigers dat het CvB steeds transparant is geweest over de continuering van de 

voorinvesteringen. Het genoemde basisbedrag van 7,2 m€ kwam ook aan bod in de 

strategische overzichtspresentatie die het CvB jaarlijks voor de HMR verzorgt.  

 

Ook de Raad van Toezicht (RvT) werd geraadpleegd bij het opstellen van het plan. In het 

gesprek met het panel gaf de RvT aan het proces als buitengewoon waardevol en 

betekenisvol te hebben ervaren, omdat zij heeft vastgesteld dat de gemaakte keuzes 

daadwerkelijk zijn ingegeven door datgene wat bottom-up is opgehaald. In haar bespreking 

met het CvB over de voorgenomen investeringen heeft zij naar eigen zeggen kritisch 

doorgevraagd om de gemaakte keuzes te begrijpen. Ook heeft de RvT vragen gesteld over de 

continuering van de voorinvesteringen. Zij deelt de redenering van het CvB en stelt dat de 

bevindingen van de Algemene Rekenkamer de voorzetting van de voorinvesteringen in het 

kader van de kwaliteitsafspraken zonder aparte verantwoording rechtvaardigde. De Raad van 

Toezicht heeft op 9 september 2019 het bestedingsplan voor de kwaliteitsafspraken 

goedgekeurd. De HMR heeft op 4 juli 2019 haar instemming verleend. Het panel begreep 

tijdens het locatiebezoek dat de nadere uitwerking van de voornemens in plannen van 

aanpak die het panel op 22 november 2019 heeft ontvangen nog niet beschikbaar waren op 

het moment van instemming / goedkeuring. 

 

De betrokkenheid van de medezeggenschap bij de monitoring en implementatie van de 

kwaliteitsafspraken is mede geborgd door haar betrokkenheid bij de strategiegroep, die 

volgens het informatiedossier in stand wordt gehouden om de implementatie van de 

afspraken te borgen. Aan de hand van 4-,8- en 12-maands rapportages wordt de 

strategiegroep in staat gesteld om de voortgang van de implementatie te volgen. Daarnaast 

zal in de jaarlijkse begroting van de Hanzehogeschool expliciet aandacht worden besteed aan 

de investeringen vanuit de kwaliteitsafspraken, zodat de HMR zich hier uitdrukkelijk over kan 

uitspreken. Op decentraal niveau hebben de SMR instemming op de 

professionaliseringsplannen waarin de concrete inzet van de kwaliteitsafspraken binnen het 

betreffende organisatieonderdeel nader wordt gepreciseerd. Ook zal de HMR bij de herijking 

van de kwaliteitsafspraken in 2021 inspraak en instemming hebben op de voortzetting van de 

investeringen. Tot slot krijgt de HMR de mogelijkheid om zelfstandig te rapporteren over de 

voortgang van de kwaliteitsafspraken in een bijlage van het jaarverslag.  

2.2.2 Overwegingen 

Het panel heeft op basis van de gevoerde gesprekken en aangeleverde documentatie kunnen 

vaststellen dat het plan zoals dit nu voorligt het resultaat is van een zorgvuldig en uitgebreid 

proces waarin sterk werd gehecht aan de wensen, behoeften en ideeën van de interne en 

externe belanghebbenden. Net als bij de totstandkoming van de onderwijsvisie en het 

Strategisch Beleidsplan heeft de Hanzehogeschool ingezet op een aanpak die past bij haar 

kwaliteitscultuur: in dialoog en gericht op kwaliteit. Positief is de proactieve manier waarop 

de Hanzehogeschool haar personeel en studenten heeft betrokken in het proces van 

planvorming en de mogelijkheden die zij de medezeggenschap daarbij heeft geboden om 

zowel op inhoud als proces bij te kunnen sturen. Het panel is van oordeel dat er veel 

inhoudelijk draagvlak is voor de gekozen investeringslijnen en de daarop geformuleerde 

voornemens. Het College van Bestuur en de HMR hebben zich aantoonbaar ingezet om een 

brede betrokkenheid van de hogeschoolgemeenschap te bewerkstelligen.  
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Het panel heeft vastgesteld dat de HMR formeel met het plan heeft ingestemd en de Raad 

van Toezicht het heeft goedgekeurd. Hoewel de HMR niet formeel heeft ingestemd met de 

bestemming van de studievoorschotmiddelen ter continuering van de voorinvesteringen en 

de Rvt deze niet formeel heeft goedgekeurd, heeft het panel zich er op basis van de manier 

waarop de HMR en de Rvt zich hebben uitgelaten over de middelen wel van vergewist dat zij 

de structurele inzet ondersteunen. Bovendien zijn alle bestedingen in een eerder stadium als 

projecten voorgelegd aan de HMR. Een punt van aandacht voor het panel is dat de 

instemming op de nader uitgewerkte projectplannen nog niet heeft plaatsgevonden. Gelet op 

de nauwe betrokkenheid van de medezeggenschap bij de totstandkoming van de 

voornemens heeft het panel er vertrouwen in dat deze formele instemming op korte termijn 

zal volgen.  

 

Voor wat de betrokkenheid van de externe stakeholders betreft heeft het panel vastgesteld 

dat deze is ingevuld middels raadpleging van de Werkveldadviescommissies op schoolniveau 

en bespreking van het plan in de stuurgroep van het Akkoord van Groningen. Het panel is van 

mening dat de participatie van de medezeggenschap bij de implementatie en monitoring van 

het bestedingsplan mede geborgd is door haar rol binnen de strategiegroep en de geboden 

instemmingsrechten op centraal en decentraal niveau. De recent uitgebreide 

faciliteringsregeling stelt de medezeggenschap in staat haar rol als volwaardig 

gesprekspartner bij de verwezenlijking van het beleid adequaat te vervullen. 

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hanzehogeschool Groningen 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 

De Hanzehogeschool heeft op centraal niveau de kaders opgesteld voor de besteding van de 

studievoorschotmiddelen. In het plan presenteert de hogeschool 18 voornemens, welke 

gerubriceerd zijn volgens de drie investeringslijnen. Alle voornemens zijn nader uitgewerkt in 

een bijlage van het informatiedossier getiteld ‘Monitoring voorgenomen maatregelen’. Hierin 

heeft de hogeschool voor ieder voornemen gespecificeerd waar de instelling nu staat (zgn. 

nulmeting), welke vooruitgang moet worden geboekt in de eerste drie jaar en wat de 

beoogde resultaten zijn in 2024. Ook wordt aangegeven op welke manier en met welke 

frequentie het betreffende voornemen zal worden gemonitord en is per voornemen een 

trekker met lijnverantwoordelijkheid benoemd. Vervolgens is een overzicht gegeven van de in 

te zetten middelen per jaar voor de periode 2019-2022, zowel geaggregeerd op het niveau 

van de investeringslijnen als per voornemen. Vanaf 2022-2023 is ter indicatie gerekend met 

percentages, dit in verband met de herijking in 2021 en een zekere mate van 

onvoorspelbaarheid voor de jaren verder in de toekomst.  

 

Voorafgaand aan het locatiebezoek ontving het panel een nadere uitwerking van de 

voornemens in plannen van aanpak. Hierin beschrijft de Hanzehogeschool op een 

gedetailleerde manier welke implementatiestrategie zij voor ogen heeft en welke concrete 

beleidsacties- en processen daarvoor zullen worden ingezet. In de plannen van aanpak wordt 
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ook een onderscheid gemaakt tussen hogeschoolbrede investeringen en investeringen die in 

de schools plaatsvinden. Elke school wordt geacht om in de jaarplannen op te nemen op 

welke manier – passend bij de eigen situatie – invulling wordt gegeven aan het voornemen. 

De Hanzehogeschool maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘voorhoede-schools’ die op een 

bepaald onderwerp als best practice gelden en als eerste aan de slag gaan met de 

implementatie van het voornemen, om vervolgens de beleidsacties- en processen breder uit 

te rollen. Voor twee voornemens is geen plan van aanpak opgesteld. In het ene geval gaat het 

om de taakreductie van startende docenten waarvan de hogeschool heeft aangegeven dat 

het een administratieve maatregel betreft die geen verdere aanpak vereist. In het andere 

geval betreft het een investering in faciliteiten die pas na de herijking in 2021 wordt 

uitgevoerd op basis van eerdere ervaringen met de verbouwing en uitbreiding van generieke 

labs/maakplaatsen.  

 

In de voorbereiding op het locatiebezoek stelde het panel vast dat in het bestedingsplan een  

verantwoording ontbrak voor de studievoorschotmiddelen waarmee de eerder gedane 

voorinvesteringen worden gecontinueerd. Op verzoek van het panel heeft de 

Hanzehogeschool tijdens het locatiebezoek aanvullende informatie aangeleverd over de inzet 

van deze middelen in relatie tot de sectorthema’s en de gekozen investeringslijnen. Deze 

aanvullende informatie bestond uit drie schematische weergaven waarin de hogeschool 

aangaf hoe de gedane voorinvesteringen relateerden aan de gekozen investeringslijnen; 

welke voornemens gecontinueerd worden, inclusief de daaraan verbonden bedragen die 

telkens cumuleren tot het basisbedrag van 7,2 m€ per jaar; en welke concrete doelstellingen 

zij met inzet van deze middelen wil bereiken, zowel op de middellange als lange termijn. Het 

panel heeft in een aanvullend gesprek met het College van Bestuur kennisgenomen van deze 

informatie. Op basis van de documentatie die ter tafel lag kon het panel zich echter geen 

goed beeld vormen van de concrete beleidsacties- en processen die beredeneerd bij moeten 

dragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de implementatie van de 

geformuleerde voornemens moeten ondersteunen. 

 

Uit het informatiedossier blijkt dat de monitoring van de implementatie en de effecten van de 

voorgestelde voornemens aansluiten bij de bestaande besturingssystematiek van de 

Hanzehogeschool. Binnen deze besturingssystematiek maakt de hogeschool gebruik van de 

plan-do-check-act (PDCA) cyclus . Aan het begin van het jaar start elk organisatieonderdeel 

van de Hanzehogeschool met behulp van een format, een financiële middelenverdeling en 

een jaarbrief met het opstellen van het jaarplan. In het jaarplan geven de 

organisatieonderdelen weer hoe zij gaan bijdragen aan de strategische doelen die in de 

jaarbrief benoemd worden. De SMR hebben instemmingrecht op het schooljaarplan. De 

jaarplannen van de stafbureaus en het facilitair bedrijf worden ter instemming voorgelegd 

aan de HMR.  

 

Als onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus zal op twee niveaus gerapporteerd 

worden over de tussentijdse resultaten met betrekking tot de voortgang van de 

kwaliteitsafspraken. Op centraal niveau zal vijf maal per jaar een managementrapportage 

worden opgeleverd voor het CvB, de HMR en de RvT. Op decentraal niveau wordt per 

organisatieonderdeel drie maal per jaar een rapportage opgeleverd waarin verantwoording 

wordt afgelegd over de gerealiseerde resultaten en de voortgang van het jaarplan. De 

rapportage is onderwerp van gesprek tussen het verantwoordelijke CvB-lid, de betreffende 

dean/directeur en de decentrale SMR. De Hanzehogeschool heeft daarnaast een projectleider 

kwaliteitsafspraken aangesteld met als taak de implementatie en monitoring te coördineren 

en zorg te dragen voor het betrekken van de verschillende interne belanghebbenden. Ook de 
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strategiegroep waarin vertegenwoordigers van de HMR zetelen zal worden gecontinueerd in 

het kader van de monitoring. Het herijkingsmoment in 2021 wordt benut om te bepalen of 

eventuele wijzigingen van de ingezette koers nodig zijn. De Hanzehogeschool rapporteert 

vanaf 2019 over de voortgang ten aanzien van inhoud en proces in de jaarverslagen van de 

hogeschool.  

2.3.2 Overwegingen 

Op grond van informatie in het informatiedossier en de aanvullende documentatie die 

voorafgaand aan het bezoek ter beschikking werd gesteld, is het panel van oordeel dat het 

bestedingsplan overtuigend vertaald is in concrete beleidsacties- en processen voor de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het panel spreekt waardering uit voor de grondige 

en zorgvuldige uitwerking van de voornemens in plannen van aanpak waarin nadrukkelijk 

aandacht wordt besteed aan het niveau van uitwerking (centraal/decentraal), te bereiken 

(tussentijdse) resultaten, verantwoordelijke actoren en monitoringsinstrumenten. De 

voornemens zijn bottom-up ontwikkeld en hebben de instemming van de Raad van Toezicht 

en de HMR. Daaruit concludeert het panel dat de interne belanghebbenden de voornemens 

realiseerbaar en haalbaar achten.  

 

Het panel constateert dat de monitoringsprocessen ter evaluatie van de kwaliteitsafspraken 

aansluiten op de bestaande besturingssystematiek en de reguliere planning- en controlcyclus 

waarin alle partijen hun rol goed kennen. De continuering van de projectleider is naar het 

oordeel van het panel een goede manier om de betrokkenheid van de interne 

belanghebbenden bij de voortgang van de plannen te borgen. Hetzelfde geldt voor de 

strategiegroep, waarin naast leden van de HMR ook trekkers van een aantal voornemens 

zetelen. Daarmee kan op verschillende niveaus de rol van linking pin vervuld worden, hetgeen 

het panel een goede zet vindt.  

 

Daar waar de nader uitgewerkte projectplannen die het panel voorafgaand aan het 

locatiebezoek ontving inzicht boden in het realiteitsgehalte en de haalbaarheid van de 

voornemens, gold dit niet voor de voornemens die voortvloeien uit de continuering van de 

eerder gedane voorinvesteringen. Het panel heeft geconstateerd dat een uitwerking in op de 

toekomst gerichte plannen van aanpak op het moment van de beoordeling ontbrak. In de 

aanvullende documentatie die het panel kreeg aangereikt heeft het zowel een nadere 

concretisering van beleidsacties- en processen voor de komende drie jaar, als een uitwerking 

op hoofdlijnen van de plannen daarna, voor dit gedeelte van de studievoorschotmiddelen 

niet kunnen aantreffen. Door het ontbreken van deze informatie heeft het vervolgens niet 

kunnen vaststellen in hoeverre de beleidsacties- en processen beredeneerd bijdragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Daarnaast is bij een gebrek aan concretisering een 

goede monitoring niet gegarandeerd. Op grond hiervan komt het panel tot een onvoldoende 

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

beleidsacties- en processen de betrokkenheid van de studenten en medewerkers opnieuw te 

borgen. 

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hanzehogeschool Groningen niet voldoet aan criterium 3. 
 

 



 

16 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken «Naam_instelling»  «Datum_bezoek» 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

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, vertegenwoordigers van 

de Hogeschoolmedezeggenschapsraad, vertegenwoordigers van de Schools en de Raad van 

Toezicht. 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 

08.00 – 09.30 Vooroverleg Panel 

09.30 – 10.15 Gesprek 1 College van Bestuur 

10.15 – 10.30 Pauze Panel 

10.30 – 11.15 Gesprek 2 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 

11.15 – 11.30 Pauze Panel 

11.30 – 12.15 Gesprek 3 Vertegenwoordigers van Schools 

12.15 – 12.45 Lunch Panel 

12.45 – 13.30 Gesprek 4 Raad van Toezicht 

13.30 – 13.45 Pauze Panel 

13.45 – 14.00 Gesprek 5 (aanvullend) College van Bestuur 

14:00 – 15:30 Paneloverleg Panel 

15:30 – 15:45 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 Kwaliteitsafspraken Hanzehogeschool Groningen 2019 

o Bijlage A. Overzicht van gehouden pitches 
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o Bijlage B. Instemmingsbrief HMR 

o Bijlage C. Chronologisch overzicht betrokkenheid stakeholders 

o Bijlage D. Voorinvesteringen HG 

o Bijlage E. Financiële uitwerking voorgenomen maatregelen 

o Bijlage F. Monitoring voorgenomen maatregelen 

• Kritische Reflectie bij de ITK Hanzehogeschool Groningen 

• Brief Akkoord van Groningen 

• Brief Werkveldadviescommissie (WAC) Instituut voor Life Science & Technology 

• Brief Werkveldadviescommissie (WAC) Instituut voor Financieel Economisch 

Management 

• HG-Onderwijsvisie 2020 

• Strategisch Beleidsplan (SBP) 2016-2020 ‘Vernieuwen in Verbinding’ 

• Charter ‘Verbinden en Vernieuwen in onderwijs’ 

• Definitief besluit NVAO ITK 

• Nota van Bevindingen Algemene Rekenkamer 

• Project Healthy Life Skills 

• Plan ‘ST Academy Hanze.nl’ (nieuwe naam: Hanze Student Support) 

• Rapport ‘Zelforganisatie in de Hanzehogeschool’ 

• Beleidsnotitie ‘Doorgaande professionalisering in teams bij de Hanzehogeschool’ 

• Strategisch personeelsplan 2019-2021 (concept) 

• Strategisch Vastgoed- en Huisvestingsplan (SVHP) ‘Ruimte voor talent’ 

• Huisvestingsanalyse: onderdeel van het Plan van aanpak Ruimtemanagementmodel 

• Plan van aanpak Waardematrix 

• Notitie maakplaatsen techniekopleidingen 

• Beschrijving Planning- en Controlcyclus HG 

• Evaluatie programma VeViO 

• Plannen van aanpak bij kwaliteitsafspraken Hanzehogeschool Groningen 

(nagezonden op 22 november 2019) 

• Notitie beantwoording vragen NVAO (nagezonden op 29 november 2019) 

 

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

• Strategisch Personeelsplan 2019-2021 (definitief) 

• Overzicht doorrekening kwaliteitsafspraken incl. voorinvesteringen 

• Voorinvesteringen i.r.t. thema’s kwaliteitsafspraken 

• Plannen van aanpak voorinvesteringen 

• Monitoring / verantwoording voorinvesteringen 2015-2019 
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• Advies toegestuurd aan Minister 

van OCW 
dinsdag 18 augustus 2020 

• Beschikkingsdatum woensdag 1 april 2020 

Onderwerp Nummer 
Factsheet Kwaliteitsafspraken 007887 
 
Datum Versie 
18 februari 2020 41.0 
 
Contactpersoon 
Anke Schols 070 – 312 2350 kwaliteitsafspraken@nvao.net 
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PANELSAMENSTELLING 

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

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

• Lid Elly Teune Drs. Elly Teune is oud bestuurder van Fontys. Zij heeft ruime ervaring in het 
hoger onderwijs zowel als docent, directeur en bestuurder. Momenteel zit ze in 
diverse raden van toezicht/besturen, onder andere stichting Mommerskwartier 
Tilburg (textielmuseum, regionaal archief en stadsmuseum Tilburg), vice-
voorzitter bestuur KANSfonds en tot juli 2019 vice-voorzitter RvT HZ Vlissingen 
en stichting Biezonderwijs. 

• Lid Ab Groen Dr. ir. Ab Groen is voormalig voorzitter College van Bestuur bij Helicon 
Opleidingen en heeft ervaring met het HO bij Wageningen UR, o.a. als 
universitair hoofddocent en stafdirecteur Education, Research en Innovation. 
Momenteel is hij lid van de CDHO. Hij heeft ervaring met internationale 
visitaties, als voorzitter visitatiecommissie Animal Sciences, As, Noorwegen. Hij is 
lid RvC BrabantWonen en lid RvT Cambium College. 

• 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. 

• Student-lid Sebastian Markowski Sebastian Markowski is student Bedrijskunde/MER en lerarenopleiding, HZ 
University of Applied Sciences. 
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• Procescoördinator Nancy van San 
• Secretaris Aurelie van 't Slot 

 



 

 
 

 
 

 

  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 

met het oog op de beoordeling van de Hanzehogeschool Groningen. 

 

Aanvraagnummer: 007887 

 

Colofon 

 

Adviesrapport 

Hanzehogeschool Groningen  

Planbeoordeling kwaliteitsafspraken 

woensdag 4 december 2019 

Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 
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