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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel is van oordeel dat het plan van de HAS Hogeschool (HAS) voor de inzet van de 

studievoorschotmiddelen voldoet aan de criteria uit het Protocol voor de beoordeling van de 

kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024.  

Criterium 1 

In het Plan Kwaliteitsafspraken motiveert de HAS op heldere wijze welke bestedingen zij wil 

doen met de studievoorschotmiddelen en welke doelen zij daarmee wil verwezenlijken. De 

beleidsvoornemens en bijbehorende doelen schaart de HAS onder vier aandachtsgebieden: 

(1) flexibel en adaptief onderwijs, (2) studentsucces en studiedruk, (3) internationalisering en 

(4) verbinden kernactiviteiten (onderwijs-onderzoek-kennistransfer). Deze vier 

aandachtsgebieden koppelt de instelling op heldere wijze aan vijf van de zes thema’s uit het 

sectorakkoord, te weten ‘Meer en betere begeleiding van studenten’ (thema 2), ‘Verhogen 

van het studiesucces’ (thema 3), ‘Onderwijsdifferentiatie’ (thema 4), ‘Passende en goede 

onderwijsvoorzieningen’ (thema 5) en ‘Docentprofessionalisering’ (thema 6). Goed 

beredeneerd is waarom men geen invulling geeft aan het thema “Onderwijsintensiteit”. Uit 

de documentatie en gesprekken bleek dat de geïdentificeerde aandachtsgebieden in het 

directe verlengde liggen van de onderwijsvisie en het strategisch plan van de instelling 

(beiden uit 2019). De HAS heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de planvorming in het kader 

van de kwaliteitsafspraken te vervlechten met de strategie- en visievorming. De voornemens 

sluiten daarmee volgens betrokkenen goed aan bij de actuele context van de instelling. In de 

gesprekken maakten zij aannemelijk dat de voornemens zullen bijdragen aan het verhogen 

van de onderwijskwaliteit.  

Criterium 2 

Het plan voor de besteding van de studievoorschotmiddelen is in nauwe en vrij informele 

samenspraak met de HAS gemeenschap tot stand gekomen. Parallel aan het proces van visie- 

en strategievorming vroeg het CvB de studentgeleding van de hogeschoolraad om in overleg 

met haar achterban input te leveren voor de kwaliteitsafspraken. Vervolgens heeft het CvB 

het voorstel van de medezeggenschap uitgewerkt tot het Plan Kwaliteitsafspraken en 

voorgelegd aan de hogeschoolraad. Diens suggesties hebben geleid tot toezeggingen en 

bijstellingen van het College van Bestuur, waarna de raad de intentie uitsprak om in de 

eerstvolgende vergadering met het voorstel in te stemmen. De raad van toezicht heeft het 

voorstel reeds goedgekeurd. De gesprekken onderstreepten dat het plan binnen de HAS-

gemeenschap op brede steun kan rekenen en dat men vertrouwen heeft in een goede 

uitvoering. Het panel dringt wel aan op zorgvuldige verslaglegging van overleggen en van 

afspraken in het vervolg van het proces.  

Criterium 3 

De HAS specificeert in de gepresenteerde meerjarenbegroting hoe zij de beschikbare 

middelen gedurende de looptijd verdeelt over de vier aandachtsgebieden en daarbinnen 

aangekondigde beleidsvoornemens. In combinatie met het Plan Kwaliteitsafspraken laat de 

begroting zien dat de besteding voor de eerste jaren van de looptijd is uitgewerkt in concrete 

beleidsacties en bijbehorende kostenposten. De resterende jaren zijn – begrijpelijkerwijs – 

nog niet in evenveel detail uitgewerkt. Het panel acht de budgetten voor de verschillende 

voornemens realistisch. De monitoring van de voortgang van de voornemens en het behalen 
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van de doelstellingen van de kwaliteitsafspraken wordt onderdeel van de reguliere Planning 

and Control-cyclus van de HAS. Uit de gesprekken bleek afdoende dat de verschillende 

betrokken gremia zich hebben gecommitteerd aan het opvolgen van het succes van de in 

gang gezette voornemens. Het panel suggereert wel om expliciete afspraken te maken over 

de betrokkenheid van de hogeschoolraad bij de uitwerking en monitoring. 

 

Den Haag, 21 januari 2020 

 

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

Hogeschool,  

 

 

 

 

Els Verhoef Floor Meijer 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling HAS Hogeschool 

Vestigingsplaats(en) 'S HERTOGENBOSCH 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

HAS Hogeschool (hierna: ‘de HAS’) is een hogeschool met twee vestigingen, in Den Bosch en 

Venlo. De HAS biedt tien voltijd hbo-bacheloropleidingen aan in de domeinen agro, food en 

leefomgeving, waaronder drie Engelstalige opleidingen. Daarnaast zet de HAS in-company 

opleidingen en cursussen in de markt. In de afgelopen twee decennia heeft de HAS 

geïnvesteerd in portfoliovernieuwing en -verbreding en in de uitbouw van contacten met het 

werkveld. Als gevolg hiervan is de studentenpopulatie, en daarmee de organisatie als geheel, 

flink gegroeid. In 2019 telde de HAS circa 3800 studenten en 480 personeelsleden.  

 

De ambitie van de HAS is om een persoonlijke en ondernemende hogeschool te zijn, waar 

studenten samen met docenten en bedrijven real life innovative solutions realiseren. 

Maatschappelijke uitdagingen in de sector en de leerbehoefte van de student in relatie tot 

vraagstukken van het bedrijfsleven hebben een centrale plek in het onderwijs. Studenten 

verwerven er niet alleen de kennis, maar met name ook de persoonlijke- en 

ondernemersvaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle carrière in de domeinen agro, 

food en leefomgeving. De HAS heeft recent een nieuwe onderwijsvisie (HAS Onderwijsvisie 

2019) en strategie (Strategisch Kader 2019-2022) vastgesteld. Beiden zijn geïnspireerd op de 

missie om ‘de toekomst voor onze mensen en van onze wereld te verbeteren’, en spelen in 

op de snelle ontwikkelingen in de sector en in de maatschappij als geheel. Nieuw in de 

onderwijsvisie is dat de HAS inzet op ‘een leven lang leren en ontwikkelen’ en ‘flexibel en 

adaptief onderwijs’. De HAS wil voorzien in een diversiteit aan leerroutes die studenten in 

staat stellen om een gepersonaliseerd studietraject uit te stippelen. De bedoeling is 

bovendien dat kennisontwikkeling en de praktische toepassing van nieuwe kennis snel hun 

weg vinden naar het onderwijs, zodat studenten en afgestudeerden altijd kunnen beschikken 

over de laatste inzichten, state-of-the-art tools en mogelijkheden om direct te kunnen 

participeren in innovatietrajecten. Op die manier hoopt de HAS te kunnen bijdragen aan 

inventieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de verbinding tussen onderwijs 

en praktijk, met een belangrijke rol voor toegepaste kennisontwikkeling. Het strategisch plan 

wil de randvoorwaarden scheppen voor het realiseren van de missie en een succesvolle 

implementatie van de nieuwe onderwijsvisie.  

 

Het college van bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag van de HAS. Het bestaat uit drie 

leden, elk met een eigen portefeuille. Via het directieoverleg geeft het CvB sturing aan de 

individuele opleidingen (vanaf januari 2020: aan de vier clusters van opleidingen). De zeven 

leden van de raad van toezicht (RvT) zien toe op het handelen van het college van bestuur. De 

raad van toezicht is bovendien verantwoordelijk voor het goedkeuren van het jaarverslag, de 

jaarrekening en het strategisch plan van de instelling. De hogeschoolraad (HR), waarin zowel 

studenten als docenten zitting hebben, is het centrale medezeggenschapsorgaan dat opkomt 

voor de belangen van studenten en medewerkers. De HR denkt en beslist mee over beleid en 

veranderingen binnen HAS Hogeschool en is gesprekspartner van het college van bestuur. 
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Elke opleiding van HAS Hogeschool kent bovendien een opleidingscommissie (OC), die advies 

uitbrengt over zaken die betrekking hebben op het onderwijs. Het beroepenveld wordt door 

middel van werkveld-interviews systematisch betrokken bij de inhoud en vormgeving van het 

bestaande opleidingsaanbod.  
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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 

Bij het maken van keuzes op elk van de zes thema’s voor onderwijskwaliteit uit het 

sectorakkoord Hoger Onderwijs (2018) heeft de HAS zich laten leiden door haar nieuwe 

onderwijsvisie en strategisch plan. Hieruit komen vier aandachtsgebieden naar voren 

waaraan men in het kader van de kwaliteitsafspraken wil werken, namelijk (1) flexibel en 

adaptief onderwijs, (2) studentsucces en studiedruk (3) internationalisering en (4) verbinden 

kernactiviteiten (onderwijs-onderzoek-kennistransfer). In het Plan Kwaliteitsafspraken is een 

kruisjestabel opgenomen waarin deze vier gebieden worden verbonden aan de zes thema’s 

uit het sectorakkoord. Volgens deze tabel vallen de voorgenomen investeringen binnen vijf 

van de zes thema’s uit het sectorakkoord Hoger Onderwijs (2018). Het zwaartepunt van de 

voorgenomen besteding ligt op de thema’s ‘Onderwijsdifferentiatie’ (thema 4) en 

‘Docentprofessionalisering’ (thema 6). Daarnaast investeert de HAS in de thema’s ‘Meer en 

betere begeleiding van studenten’ (thema 2), ‘Verhogen van het studiesucces’ (thema 3) en 

‘Passende en goede onderwijsvoorzieningen’ (thema 5). Op het resterende thema 

‘Intensiever en kleinschaliger onderwijs’ (thema 1) pleegt de HAS beredeneerd geen inzet. De 

HAS kent naar eigen zeggen al een intensieve vorm van onderwijs, met relatief veel 

contacturen, een hoge docent-studentratio en veel werk in groepsverband. Uit de 

documentatie en gesprekken is gebleken dat de HAS kiest voor een inzet van de 

studievoorschotmiddelen op centraal niveau. Het is de bedoeling dat de investeringen ten 

goede komen aan studenten van alle bekostigde opleidingen van de HAS.  

  

In het plan motiveert de HAS welke bestedingen zij wil doen met de studievoorschotmiddelen 

en welke doelen zij met die voornemens wil verwezenlijken. Voornemens en doelen 

definieert de HAS niet op het niveau van de thema’s uit het sectorakkoord, maar op het 

niveau van de vier bovengenoemde aandachtsgebieden. Voor elk gebied is een lijst van 

voornemens (‘maatregelen’) en bijbehorende doelen (‘doelstelling 2022’ en ‘doelstelling 

2024’) in het plan opgenomen. Belangrijke maatregelen die genomen worden om flexibel en 

adaptief onderwijs tot stand te brengen zijn het trainen/scholen van docenten, het inrichten 

van faciliteiten passend bij de aangepaste onderwijsvormen en het doorontwikkelen van het 

minorenpakket. In het kader van het verhogen van het studentsucces en het verlagen van de 

studiedruk zet de HAS in op het bewust maken en trainen van docenten om studenten meer 

adequaat te coachen en begeleiden en op het verhogen van het studentenwelzijn. Onderdeel 

van het aandachtsgebied internationalisering, dat de HAS verbindt met de OCW-thema’s 

Onderwijsdifferentiatie en Docentprofessionalisering, zijn maatregelen op het gebied van het 

uitbreiden/optimaliseren van internationale partnerschappen en het uitbouwen van 

internationale mogelijkheden voor studenten en docenten. Tot slot stelt de HAS maatregelen 

voor op het vlak van het verbinden van onderwijs, onderzoek en kennistransfer. Deze zijn er 

(onder meer) op gericht om de vijftien HAS-lectoraten nauwer te betrekken bij de uitvoering 

en doorontwikkeling van onderwijs en afstuderen. Voor de aandachtsgebieden 

internationalisering en studiesucces waren op het moment van de beoordeling al uitgewerkte 

projectplannen beschikbaar. 
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In de gesprekken met interne belanghebbenden kwam naar voren dat het college van bestuur 

van de HAS in een vroeg stadium nadrukkelijk heeft besloten om de planvorming in het kader 

van de kwaliteitsafspraken te vervlechten met de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsvisie 

en strategie. Dit was conform de wens van de raad van toezicht en is ook afgestemd met de 

hogeschoolraad. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de gemaakte keuzes daarmee 

goed passen bij de context, bredere onderwijsvoornemens en (onderwijs)visie van de HAS. De 

in het kader van de kwaliteitsafspraken gedefinieerde aandachtsgebieden en de bijbehorende 

maatregelen en doelen liggen in het directe verlengde van de strategie en onderwijsvisie van 

de HAS. Flexibel en adaptief onderwijs is bijvoorbeeld een centraal concept in de 

onderwijsvisie en internationalisering geldt daarin als een van de aangewezen manieren om 

te voorzien in gepersonaliseerde, flexibele leerroutes. Ook het verhogen van het 

studentsucces door middel van verhoging van het persoonlijk welbevinden heeft een raakvlak 

met de onderwijsvisie. De visie spreekt van een persoonlijke benadering van studenten en in 

de gesprekken bleek dat hierbij ook gedacht wordt aan ondersteuning bij psychosociale- en 

studieproblemen. Het verbinden van kernactiviteiten op het vlak van onderwijs, onderzoek en 

kennistransfer is een van de ‘focusgebieden’ uit het nieuwe strategische plan en wordt 

binnen de HAS gezien als noodzakelijke stap in de geambieerde ontwikkeling tot 

toonaangevend expertisecentrum voor de sector en regio.  

Uit de gesprekken bleek dat strategie en onderwijsvisie binnen de HAS breed draagvlak 

genieten en worden gezien als goed uitgangspunt voor verdere stappen op het vlak van de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De studievoorschotmiddelen worden binnen dit 

grotere geheel ingezet om op een aantal belangrijke punten een snelle kwaliteitsimpuls te 

geven. Naar verwachting van betrokkenen zullen studenten hiervan al op korte termijn de 

positieve gevolgen ervaren. 

2.1.2 Overwegingen 

Het panel begrijpt de aanpak die de HAS gekozen heeft bij het opstellen van een plan voor de 

kwaliteitsafspraken. De instelling heeft vanuit het strategisch proces aandachtspunten 

geïdentificeerd en deze vervolgens op een navolgbare wijze in verband gebracht met de 

thema’s uit het sectorakkoord. Door de kwaliteitsafspraken te integreren in het bredere 

proces van visie- en strategievorming zorgt de HAS ervoor dat de investeringen vanuit de 

studievoorschotmiddelen naadloos aansluiten bij de onderwijsvisie en strategische agenda 

van de instelling.  

 

De keuze voor vier specifieke aandachtsgebieden vindt het panel helder en voldoende 

onderbouwd vanuit de context van de instelling. Op deze gebieden wordt een samenhangend 

pakket van activiteiten voorgesteld, dat vaak in het verlengde ligt van een al langer bestaande 

aanpak. De voorgenomen activiteiten op het vlak van internationalisering vloeien 

bijvoorbeeld logisch voort uit het beleidsplan internationalisering 2017-2020. Daarin wordt 

onder meer aangedrongen op het creëren van wereldwijde uitwisselingsmogelijkheden voor 

studenten en medewerkers met betrekking tot onderwijs en onderzoek. De activiteiten van 

het projectteam studentsucces liggen in lijn met de bestaande literatuur op dit vlak en zijn 

een vervolg op eerdere HAS-interventies om het studentsucces te verhogen, zoals het 

verbeteren van de studiekeuzevoorlichting, de studiekeuzecheck en extra begeleiding van 

studenten. In het kader van Flexibel en adaptief onderwijs neemt de HAS zich, conform de 

onderwijsvisie, voor om het derde en vierde leerjaar opnieuw vorm te geven. Derdejaars HAS-

minoren en vierdejaars specialisatie-minoren krijgen een prominente plaats in het onderwijs. 

De lectoraten worden actief gekoppeld aan de minoren. Ook in de activiteiten rond het 

thema verbinden van kernactiviteiten krijgen de lectoraten een sleutelrol toebedeeld. De 
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bedoeling is dat lectoren en docentonderzoekers het derde- en vierdejaarsonderwijs gaan 

‘dragen’, zodat het nauwer aansluit bij de praktijk en direct kan inspelen op behaalde 

onderzoeksresultaten.   

 

De in het Plan Kwaliteitsafspraken geformuleerde voornemens en doelstellingen vindt het 

panel over het algemeen voldoende concreet, met dien verstande dat de activiteiten die al in 

de eerste jaren van de periode 2019-2024 van start gaan meer gedetailleerd uitgewerkt zijn 

dan de activiteiten die later aanvangen. Voor de langere termijnactiviteiten viel op dat 

doelstellingen en maatregelen her en der wat lijken te overlappen. Dit kan gedurende de 

looptijd worden bijgesteld. Daar waar reeds uitgewerkte projectplannen beschikbaar zijn, te 

weten voor de aandachtsgebieden internationalisering en verhogen van studiesucces, is het 

panel tevreden over het detailniveau. Op basis van de plannen en mate van uitwerking die, 

zoals gezegd, verschillend was voor de vier aandachtsgebieden, acht het panel het op alle vier 

de aandachtsgebieden aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten zullen leiden tot 

kwaliteitsverhoging van het onderwijs, in aansluiting op de nieuwe onderwijsvisie. 

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de HAS Hogeschool 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 

Het Plan Kwaliteitsafspraken schetst op globale wijze de totstandkoming van het plan voor de 

besteding van de studievoorschotmiddelen. In gesprekken met interne belanghebbenden zijn 

de details aangevuld. Zowel het plan als de gesprekken bevestigden dat het opstellen van het 

plan onderdeel is geweest van het proces van strategie- en visievorming. Dit proces startte al 

in het studiejaar 2015-2016, maar de kwaliteitsafspraken kwamen met name vanaf het 

voorjaar van 2018 in beeld. Het CvB trad toen met de studentgeleding van de hogeschoolraad 

in gesprek over de besteding van de studievoorschotmiddelen. Op verzoek van het CvB 

stelden de studentleden in overleg met hun achterban een lijst van tien punten op die zij 

graag wilden terugzien in het plan. Deze punten hielden in meerderheid verband met het 

concept van flexibel en adaptief onderwijs. In juli 2018 werden de punten met het CvB 

besproken, waarna het CvB begon met de uitwerking daarvan tot een conceptplan. Tijdens dit 

proces werden de punten van studenten breder getrokken en gevat onder de noemer van 

‘flexibel en adaptief onderwijs’, en ‘verhogen van het studiesucces’. Het CvB voegde 

bovendien de aandachtsgebieden ‘internationalisering’ en ‘verbinden kernactiviteiten’ toe. 

Eén van de punten van studenten (‘beschikbaar stellen van een vast bedrag per 

opleidingscommissie’) werd niet passend geacht binnen het kader van de kwaliteitsafspraken 

en kreeg daarom geen plaats in het plan. Het CvB pakt dit punt op vanuit de reguliere 

financiering. 

 

In het overleg van 12 juni 2019 presenteerde het CvB het conceptplan aan de studentgeleding 

van de hogeschoolraad. Studenten vroegen en kregen bij deze gelegenheid nadere uitleg over 

de door het CvB toegevoegde aandachtsgebieden, met name over het ‘verbinden van 

kernactiviteiten’. In de daarop volgende periode kreeg de Hogeschoolraad de gelegenheid om 

zich te verdiepen in de voorgenomen bestedingen per aandachtsgebied en de onderliggende 
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voornemens. Tijdens een vervolggesprek op 18 november 2019 werd deze besteding nog 

eens toegelicht door het CvB. Volgens leden van de Hogeschoolraad gaf dit gesprek 

vertrouwen in de succesvolle implementatie van de kwaliteitsafspraken. Op twee specifieke 

punten tekende de medezeggenschap evenwel bezwaar aan. Zij drong aan op het schrappen 

van de post voor reiskosten voor stafleden ten behoeve van internationalisering en op een 

verlaging van het bedrag dat begroot was voor het verbinden van onderwijs en onderzoek. 

Daarnaast bedong de Hogeschoolraad dat zij betrokken zou worden bij de uitwerking van 

concrete plannen rond het verhogen van studiesucces en van twee deelaspecten van flexibel 

en adaptief onderwijs, namelijk de verbetering van de elektronische leeromgeving en van de 

faciliteiten in het algemeen. Op de plannen rond deze drie punten vroeg de hogeschoolraad 

specifiek om instemmingsrecht. De instemming met het Plan Kwaliteitsafspraken als geheel 

maakte de Hogeschoolraad afhankelijk van toezeggingen van het CvB op de genoemde 

punten. Na bevestiging door het CvB en het overleggen van een bijgestelde begroting, 

kondigde de Hogeschoolraad op 11 december schriftelijk aan dat zij op de eerstvolgende 

vergadering, op 24 januari 2020, zal instemmen met het plan. De Raad van Toezicht heeft het 

plan op 28 oktober 2019 goedgekeurd.  

 

Interne betrokkenen bevestigden in de gesprekken dat zij in hoofzaak tevreden zijn met de 

manier waarop het Plan Kwaliteitsafspraken tot stand is gekomen. Juist door de vervlechting 

met het proces van strategie- en visievorming was er wat hen betreft sprake van een brede 

betrokkenheid van de gemeenschap van de HAS, bestaande uit studenten, docenten, 

medezeggenschapsorganen, toezichthouders en vertegenwoordigers van het werkveld. Alle 

betrokkenen prijzen de open, informele sfeer waarin het gesprek binnen de HAS plaatsvindt. 

De leden van de Hogeschoolraad voelen zich naar eigen zeggen een volwaardige 

gesprekspartner van het CvB en bevestigden dat zij voor hun werkzaamheden 

gecompenseerd worden in uren. De relatie tussen Hogeschoolraad en CvB is volgens 

betrokkenen in de laatste jaren aantoonbaar hechter geworden. Door een misverstand waren 

in eerste instantie alleen de studentleden van de Hogeschoolraad bij de planvorming 

betrokken, maar dit is gedurende het proces rechtgetrokken. Inmiddels zijn ook docentleden 

aangehaakt. De opzet is dat interne belanghebbenden ook gedurende de verwezenlijking van 

het beleid betrokken blijven, doordat de projectgroepen studentleden van de 

Hogeschoolraad omvatten en periodieke ruggespraak houden met de bredere populatie van 

studenten en docenten. Leden van de Raad van Toezicht, tenslotte, lieten het panel weten 

dat de RvT volledig instemt met de vormgeving van het proces van planvorming en met het 

resultaat daarvan. De RvT heeft er naar eigen zeggen op aangedrongen om de planvorming 

als bottom-up proces te organiseren en signaleert met tevredenheid dat studenten inderdaad 

actief betrokken zijn. Gedurende de planvorming is de RvT op verschillende momenten, 

formeel en informeel, geïnformeerd over de voortgang.  

2.2.2 Overwegingen 

Het panel constateert dat het Plan Kwaliteitsafspraken mede door de vervlechting met de 

bredere visie- en strategievorming in samenspraak tussen alle interne belanghebbenden tot 

stand is gekomen en breed draagvlak geniet binnen de HAS. Formeel had de hogeschoolraad 

op het moment van het bezoek nog niet ingestemd met het voorliggende plan, maar het 

panel heeft zich ervan verzekerd dat dit op de eerste vergadering van 2020 alsnog gebeurt; 

het CvB heeft inmiddels voldaan aan de voorwaarden waarvan de HR instemming afhankelijk 

had gemaakt. De RvT heeft het plan reeds formeel goedgekeurd.  
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De medezeggenschap voelt zich, naar het panel vaststelt, serieus genomen door het college 

van bestuur. Haar input is meegenomen in de planvorming en de inspanningen van de leden 

worden gefaciliteerd met een huns inziens toereikend aantal uren. De uitvoering van de 

plannen zien zowel de HR als de RvT met vertrouwen tegemoet. Het panel tekent daarbij wel 

aan dat het graag een brede inhoudelijke betrokkenheid van de HR zou zien bij de uitwerking 

van de voornemens. Het moedigt de leden aan om ook mee te denken over voornemens die 

niet direct gerelateerd zijn aan de vier bovengenoemde uitverkoren thema’s. Om dit te 

faciliteren kan het CvB de HR nog breder ondersteunen, bijvoorbeeld bij de (wat 

problematisch gebleken) werving van nieuwe studentleden. Het informeren van de brede 

gemeenschap van de HAS over de kwaliteitsafspraken vindt het panel een gedeelde 

verantwoordelijkheid van CvB en HR. Het panel raadt het CvB aan om nog actiever invulling te 

geven aan haar deel van deze verantwoordelijkheid.  

 

Voor de informele sfeer waarin afspraken binnen de HAS tot stand komen heeft het panel 

sympathie. Alle betrokkenen waarderen duidelijk dat er sprake is van persoonlijke contacten 

en korte lijnen tussen de verschillende gremia. Tegelijkertijd wijst het panel er echter ook op 

dat met deze cultuur van informeel overleg een zeker risico van vrijblijvendheid gepaard gaat. 

Het dringt er daarom op aan om steeds op zorgvuldige wijze verslag te leggen van overleggen 

en van afspraken. Hoewel niet alle overleggen tussen CvB en HR en CvB en RvT inzake de 

kwaliteitsafspraken een paper trail hebben achtergelaten, heeft het panel vastgesteld dat de 

belangrijkste afspraken wel schriftelijk zijn vastgelegd. 

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de HAS 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 

De instelling heeft het plan adequaat vertaald in concrete beleidsacties en -processen die 

beredeneerd bijdragen aan kwaliteitsverbetering.  

 

De HAS gaat uit van een centrale besteding van de beschikbare studievoorschotmiddelen. 

Onderdeel van het Plan Kwaliteitsafspraken is een meerjarenbegroting (september 2019) 

waarin de hogeschool de beschikbare middelen uitsplitst naar de vier gekozen 

aandachtsgebieden en de daaraan gekoppelde beleidsvoornemens (‘maatregelen’). Tijdens 

het bezoek heeft de HAS het panel inzage gegeven in een aangepaste meerjarenbegroting 

(december 2019). Daarin zijn de reiskosten voor stafleden ten behoeve van 

internationalisering geschrapt en is het bedrag dat begroot was voor het verbinden van 

onderzoek en onderwijs verlaagd – dit conform de wens van de HR. In de begroting die in het 

aanvraagdossier is opgenomen, is sprake van een aanvulling op de studievoorschotmiddelen 

met eigen onderwijsmiddelen. Deze zouden ten goede komen aan activiteiten rond het 

verbinden van onderzoek en onderwijs. In een bijstelling van die begroting waarin de wensen 

van de HR zijn verwerkt, is geen sprake meer van de eigen bijdrage. De HAS is zich ervan 

bewust dat de studievoorschotmiddelen en de vanuit de reguliere begroting ingebrachte 

middelen apart geadministreerd dienen te worden. De meerjarenbegroting en 

projectplannen laten zien dat de besteding voor de eerste jaren is uitgewerkt in concrete 
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beleidsacties en bijbehorende kostenposten. Voor de latere periode zijn de activiteiten en 

kosten globaler, zodat deze indien nodig kunnen worden bijgesteld. 

  

In gesprekken met het panel benadrukten interne belanghebbenden dat zij de voornemens 

realiseerbaar achten. De hogeschoolraad heeft de originele meerjarenbegroting naar eigen 

zeggen nauwkeurig doorgenomen en kan zich – met genoemd (en inmiddels opgelost) 

voorbehoud op de punten van reiskosten en activiteiten ter verbinding van onderwijs en 

onderzoek – goed vinden in de voorgenomen activiteiten en daarvoor begrote bedragen. 

Deze passen wat de HR betreft binnen de context van de HAS. De RvT benadrukte tegenover 

het panel dat zij overtuigd is van de haalbaarheid van de voornemens, met name omdat deze 

aansluiten op de al bestaande strategische thema’s.  

 

Het Plan Kwaliteitsafspraken geeft aan dat het monitoren van de voortgang van de 

voornemens en het behalen van de doelstellingen van de kwaliteitsafspraken onderdeel 

wordt van de reguliere Planning and Control-cyclus van de HAS. Om te komen tot een 

continue borging van de kwaliteitsafspraken worden de diverse voornemens en 

doelstellingen elk jaar herkenbaar opgenomen in het jaarplan. De bereikte resultaten worden 

zichtbaar gemaakt in de jaarverslagen en de jaarrekeningen. Via de jaarplannen, de 

jaarverslagen en de jaarrekeningen zullen HR en RvT de voortgang van de kwaliteitsafspraken 

monitoren. De kwaliteitsafspraken komen bovendien expliciet terug in de rapportages die 

(cluster)directeuren driemaal per jaar opstellen. Hun laatste rapportage heeft de vorm van 

een management review. Deze management reviews bepreekt het CvB jaarlijks in het 

directieoverleg met de opleidingen, met de raad van toezicht en met de hogeschoolraad. 

Daarbij wordt vastgesteld of bijstelling van de voornemens noodzakelijk is. De HAS heeft 

daarnaast de intentie om voor ieder aandachtsgebied een eigen monitoringstool te 

ontwikkelen. Voor het aandachtsgebied flexibel en adaptief onderwijs is inmiddels een 

dashboard in gebruik genomen. Daarnaast heeft het panel een concreet en gedetailleerd 

projectplan gezien voor de implementatie van het aandachtsgebied Studiesucces. Het panel 

heeft met de hogeschoolraad en raad van toezicht gesproken over hun rol in de monitoring. 

Vertegenwoordigers van beide gremia lieten weten dat zij zich bewust zijn van hun eigen 

verantwoordelijkheden op dit vlak. De HR heeft de intentie om inhoudelijk een vinger aan de 

pols te houden via de projectgroepen, waarin studentleden zijn/worden opgenomen. Leden 

van de RvT lieten weten dat zij, indien zij dat nodig achten, ook tussentijds extra toelichting 

over de stand van zaken zullen vragen aan het CvB. 

2.3.2 Overwegingen 

Het panel is van mening dat de HAS de vier gekozen aandachtsgebieden naar behoren heeft 

uitgewerkt in concrete beleidsacties en -processen die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering 

van het onderwijs. Uit de documentatie en gesprekken bleek dat beleidsacties en -processen 

aansluiten bij de strategische uitgangspunten voor onderwijs, te weten meer flexibiliteit en 

adaptiviteit, internationalisering, intensievere begeleiding en een nauwere integratie van 

onderwijs, onderzoek en kennistransfer. In haar meerjarenbegroting specificeert de HAS hoe 

zij de beschikbare middelen gedurende de looptijd verdeelt over de verschillende 

aangekondigde maatregelen. De eerste jaren zijn in meer detail uitgewerkt dan de rest van de 

looptijd van de kwaliteitsafspraken. Dat vindt het panel begrijpelijk en legitiem. Het panel 

acht de beschikbare budgetten over de volle breedte realistisch. Het stelt vast dat de HAS de 

bedragen vanuit de studievoorschotmiddelen geoormerkt opneemt in de administratie, 

waardoor monitoring van het concrete effect van de besteding mogelijk is.  
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Interne belanghebbenden zijn ervan overtuigd dat de voornemens haalbaar en realistisch zijn. 

Het panel vindt dat de inhoudelijke en financiële monitoring als onderdeel van de bestaande 

P&C-cyclus voldoende aandacht krijgt. Daarnaast werkt de HAS aan het ontwikkelen van 

passende additionele processen. De verschillende betrokken gremia hebben zich naar mening 

van het panel gecommitteerd aan het opvolgen van het succes van de in gang gezette 

voornemens. Wel raadt het panel aan om de betrokkenheid van de HR bij de monitoring 

expliciet vast te leggen en te verruimen. 

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de HAS Hogeschool 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. Indien de middelen 

decentraal worden besteed, heeft het panel ook gesproken met decentrale 

vertegenwoordigers.  

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

gekoppeld aan de instelling. 

 

Het adviesrapport is door de secretaris opgemaakt binnen twee weken na de bezoekdag. Dit 

is voorgelegd aan de panelleden en van suggesties voorzien. Vervolgens is er ter bevordering 

van de consistentie overleg gevoerd bij de NVAO met secretarissen van andere 

beoordelingen. Het concept adviesrapport is voor feitelijke onjuistheden voorgelegd aan de 

instelling, waarna het advies definitief is vastgesteld. Het adviesrapport is vervolgens 

aangeboden aan het bestuur van de NVAO.  

3.2 Programma van het locatiebezoek 

Tijdstip Gesprek Betrokkenen 

08.30 – 10.30 Vooroverleg Panel 

10.30 – 11.15 Gesprek 1 College van Bestuur 

11.30 – 12.15 Gesprek 2 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 

12.15 – 12.45 Lunch Panel 

12.45 – 13.30 Gesprek 3 Raad van Toezicht 

13.30 – 14.30 Overleg Panel 

14.30 – 14.45 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: 

• Aanvraagdossier Kwaliteitsafspraken 

• Documentatie over Flexibel en Adaptief Onderwijs 

o Evaluatie derdejaars HAS-minoren 

o Presentatie inrichting Dashboard 

o Presentatie 12 november 2019 Voortgang en versnelling 
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o Rapport Klinkklaar? Een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het 

HAS-minorbeleid 30 september 2019 

• Documentatie over Internationalisering 

o Resultaten Enquête Internationalisering 27 januari 2017 

o Overzicht strategisch partnerschap HAS-HAU 2019 

o Partnership Agreement met Harper Adams University Newport 

o HAS Beleidsplan Internationalisering 2020 

o Operationalisering werkwijze landentafels Borderless Network 

o  Notitie Verduurzaming Borderless Network 

• Documentatie over Studiesucces 

o Projectplan programmateam Studentsucces 

• Documentatie over Verbinden Kernactiviteiten 

o Impressie onderzoeksdag HAS (diverse documenten) 

o Kennisontwikkelingsbeleid HAS Hogeschool Definitief concept – 29 augustus 

2017 

 

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

• Aangepaste meerjarenbegroting (versie 12 december 2019) 

• Reactie Hogeschoolraad aan College van Bestuur dd. 12 december 2019 

• Besluitenlijst (concept) Raad van Toezicht 28 oktober 2010. 

• (nog te ontvangen: Instemming HR d.d. 24 januari 2020.) 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter 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 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 Caroline van Brakel Caroline van Brakel is lid van de Provinciale Staten Noord-Brabant en 
woordvoerder Ruimte en Samenleving. Daarvoor was ze onder andere adviseur 
en kwartiermaker van ZuidZorg, wethouder in de gemeente Veldhoven en senior 
project- en procesbegeleider bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie 
(ZLTO). 

• Lid Ronald van der Bos Ronald van der Bos MSc werkt enkele jaren bij de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en was daar voorheen director Academic Affairs. Nu ook werkzaam 
voor een project aan de Technische Universiteit Delft. 

• Student-lid Sophie de Jong Sophie de Jong is studente Kunst en economie, Hogeschool der Kunsten Utrecht. 
CMR-lid, SOM (student overleg medezeggenschap). 

   
• Procescoördinator Thomas de Bruijn 
• Secretaris Floor Meijer 
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