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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Criterium 1 

De Thomas More Hogeschool beoogt vanuit de studievoorschotmiddelen te investeren in drie 

thema’s uit het Sectorakkoord die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit en een 

duidelijke samenhang hebben met de onderwijsvisie van de hogeschool. Ruim tachtig procent 

van de middelen wordt besteed aan het thema ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’ 

waarbij de instelling inzet op het creëren van betere en meer studie- en werkplekken, het 

opzetten van een innovatielab waar studenten en pabo-opleiders samen onderwijs 

ontwerpen met de inzet van technologie, en het verbeteren van de digitale leeromgeving. De 

overige middelen gaan naar het thema ‘studiesucces’ en het thema ‘professionalisering van 

docenten’.   

 

Het panel constateert dat de Medezeggenschapsraad/Opleidingscommissie, de 

Studentenraad en het College van Bestuur, een goed onderbouwde motivatie hebben voor de 

keuze voor de financiering van deze drie thema’s. De gemaakte keuzes worden binnen de 

organisatie onderschreven en sluiten nauw aan bij de onderwijsvisie.  

Criterium 2 

Voor het opstellen van het plan heeft in de ogen van het panel zeer veel afstemming met de 

stakeholders plaatsgevonden. De Medezeggenschapsraad/Opleidingscommissie en de 

Studentenraad zijn initiatiefnemers geweest bij de planvorming en speelden een prominente 

rol in het totstandkomingsproces. De Medezeggenschapsraad/Opleidingscommissie wordt als 

medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie gewaardeerd en hun adviezen worden 

gehoord en veelal opgevolgd. Het panel meent dat de keuzes van de instelling op een goede 

manier aansluiten bij de zogenaamde ‘huiskamercultuur’ die ertoe heeft bijgedragen dat bij 

de totstandkoming van de Kwaliteitsafspraken intensief contact is geweest met zowel 

studenten, docenten als ook met externen en het werkveld. Het panel heeft kennisgenomen 

van de formele instemming met de plannen door de Medezeggenschapsraad en goedkeuring 

door de Raad van Toezicht. 

Criterium 3 

De Thomas More Hogeschool heeft concrete beleidsacties en beleidsprocessen ingericht om 

de voortgang van projecten in het kader van het plan uit te voeren en te monitoren. Aan de 

hand van de inbreng van de studenten heeft de Thomas More Hogeschool negen projecten 

opgezet die door projectgroepen worden uitgewerkt en door de opleidings-, ontwikkel-, en 

expertiseteams worden uitgevoerd. Het panel heeft kennisgenomen van de gemaakte 

procesafspraken en de uitvoering van de plannen en constateert dat de Kwaliteitsafspraken 

goed aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de Thomas More Hogeschool en de 

instellingscultuur. Wel constateert het panel dat binnen de informele cultuur van de 

instelling, informatie niet altijd goed wordt gedocumenteerd. Om afspraken navolgbaar en 

traceerbaar te maken adviseert het panel om afspraken die tijdens zowel de formele als de 

informele overleggen worden gemaakt, goed vast te leggen.  

 

Volgens de MR/OC en de RvT zijn de plannen zowel realiseerbaar als haalbaar omdat ze goed 

aansluiten op de onderwijsvisie en de financiële begroting. De TMH waarborgt zowel de 
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inhoudelijke als de financiële processen middels de planning- en controlcyclus. De monitoring 

van de voortgang van de projectplannen wordt onderdeel van de reguliere 

kwaliteitszorgcyclus van de hogeschool. Bovendien heeft de Thomas More Hogeschool 

voldoende indicatoren in de projectplannen opgenomen om de voortgang van het plan goed 

te kunnen monitoren. De korte lijnen tussen alle betrokkenen en het frequente contact met 

het werkveld maken het mogelijk dat problemen snel gesignaleerd en bijgesteld kunnen 

worden.  

 

Den Haag, 1 december 2019 

 

Namens het panel ter beoordeling van het plan voor de Kwaliteitsafspraken van Thomas 

More Hogeschool,  

 

 

 

 

Pim Breebaart Yvet Blom 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Thomas More Hogeschool 

Vestigingsplaats(en) Rotterdam 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

De Thomas More Hogeschool (TMH) is een monosectorale hogeschool die de opleiding tot 

leraar basisonderwijs aanbiedt. De TMH profileert zich in haar Strategisch Plan 2019-2024 als 

een onderwijsgemeenschap van studenten, opleiders, leraren, schoolleiders en onderzoekers. 

De missie van de hogeschool is om bij te dragen aan de doorgaande ontwikkeling van 

eigenzinnige en wereldwijze onderwijsprofessionals met oog voor de diversiteit van 

studenten en medewerkers.  

 

De TMH is een door de overheid gefinancierde instelling die gevestigd is in het centrum van 

Rotterdam. De hogeschool is, mede met de ondersteuning van zeven katholieke 

basisschoolbesturen1 uit de regio, sinds 1 januari 2014 verzelfstandigd. De Thomas More 

Opleidingsschool (TMO) is het resultaat van een partnerschap tussen de TMH en de 

katholieke schoolbesturen. De TMO richt zich op ‘samen opleiden’ waarbij de professionele 

ontwikkeling van studenten tot startbekwame leerkrachten centraal staat. Naast het 

ontwikkelen van de TMO heeft de TMH de afgelopen jaren de Thomas More Academie (TMA) 

en het Thomas More Praktijkcentrum (TMP) ontwikkeld. De TMA richt zich met het werkveld 

op ‘samen professionaliseren’ waar leraren en teams binnen scholen hun kennis kunnen 

verbreden of verdiepen. TMP focust zich op ‘samen onderzoeken’ vanuit de vier aan TMH 

verbonden lectoraten. In 2018 studeerden er aan de bachelorlerarenopleiding van de TMH 

654 bekostigde studenten. De personele bezetting bij de TMH is in 2018 ruim 59 fte. 

 

Binnen de bestuurlijke inrichting van de TMH zijn twee bestuurslagen: het Algemeen Bestuur 

en het College van Bestuur, en de directie en het management. Medewerkers en studenten 

zijn vertegenwoordigd in de gecombineerde Medezeggenschapsraad en Opleidingscommissie 

(MR/OC). Samen met de Studentenraad heeft de MR/OC een signaleerfunctie en spelen 

gezamenlijk een belangrijke rol bij het meedenken over en feedback geven op het beleid.  

 

De basis voor de interne kwaliteitszorg van het onderwijs is neergelegd in de financiële 

planning- en controlcyclus. Daarin zijn onder meer het Strategisch Plan 2019-2024, de 

jaarlijkse kaderbrief bij de begroting, het jaarplan van de hogeschool, de financiële begroting 

per kalenderjaar en de financiële kwartaalrapportages opgenomen. De opleidingsteams2 

stellen ieder jaar een teamplan op dat in lijn is met het strategisch plan en het jaarplan van de 

hogeschool. De teams monitoren zelf de kwaliteitszorg van het onderwijs met behulp van 

kwaliteitszorginstrumenten waarbij de teams met studenten, docenten, de 

examencommissie, de MR/OC, de Studentenraad, het werkveld en het bestuur gesprekken 

voert of enquêtes afneemt. Van de resultaten en voorstellen voor verbeteracties brengen de 

teams verslag uit aan de verschillende gremia, die erover kunnen adviseren.  

 

 
1 SIKO, WSKO, RVKO, SKOP, Laurentius, Floreo en de Groeiling. 
2 De opleidingsteams zijn: propedeuse, hoofdfase, minoren, afstudeerfase, en deeltijd. 
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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 

Thomas More Hogeschool heeft in 2018 haar onderwijsvisie geactualiseerd in haar 

Strategisch Plan 2019-2024. Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met het CvB, de 

RvT, docenten, studenten, de MR/OC, en het werkveld. De ontwikkeling van het Strategisch 

Plan viel samen met het proces van de Kwaliteitsafspraken uit het Sectorakkoord hoger 

beroepsonderwijs 2018. Volgens het CvB sluiten de beide plannen daardoor nauw op elkaar 

aan. In lijn met de missie (zie hoofdstuk 1.2 van dit rapport, Profiel van de instelling), beoogt 

de TMH de aankomende jaren te investeren in de volgende zeven speerpunten uit het 

strategisch plan: het ondersteunen van de structuur kwaliteitscultuur en professionele 

ontwikkeling, innovatieve onderwijspraktijken tot stand brengen, variëteit aan routes 

aanbieden, sterke netwerken ontwikkelen, de TMA positioneren als dé partner voor 

professionalisering, samen onderzoeken om het handelen in de praktijk door het TMP te 

versterken, en het gebouw van TMH in het hart van Rotterdam transformeren tot bruisend 

ontmoetingscentrum.  

 

De MR/OC (initiatiefnemer), de Studentenraad en het CvB hebben gezamenlijk de plannen 

opgesteld die passen binnen drie thema’s uit het Sectorakkoord. Deze plannen hebben 

uitwerking gekregen in het document Kwaliteitsafspraken 2019-2024 (hierna: het plan) en zijn 

een aanvulling op de uitgezette koers en de gestelde ambities voor de komende jaren. De 

thema’s waar de hogeschool de studievoorschotmiddelen voor wil inzetten zijn: studiesucces, 

passende en goede onderwijsfaciliteiten en de professionalisering van docenten. De MR/OC, 

de Studentenraad en het CvB, besloten om de thema’s intensiever en kleinschaliger 

onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten en onderwijsdifferentiatie niet met 

kwaliteitsmiddelen te financieren. Zij zijn tot dit besluit gekomen omdat de hogeschool hier of 

al in voorziet of omdat de hogeschool de financiering voor deze thema’s al uit eigen centrale 

autonome middelen financiert.  

 

Het grootste deel van de financiële middelen zal gebruikt worden voor het thema ‘passende 

en goede onderwijsfaciliteiten’. Dit thema sluit nauw aan op het speerpunt om het gebouw 

van TMH in het hart van Rotterdam tot bruisend ontmoetingscentrum te transformeren. De 

keuze komt voort uit studentevaluaties en verschillende gesprekken met studenten waaruit 

blijkt dat zij behoefte hebben aan betere faciliteiten. Het gebouw en de digitale infrastructuur 

zijn al geruime tijd aan renovatie toe, maar de middelen waren na de verzelfstandiging in 

2014 ontoereikend en de focus lag in eerste instantie op het aantrekken van studenten. Om 

betere onderwijsfaciliteiten te bewerkstelligen zal de focus nu worden verlegd op het creëren 

van betere en meer studie- en werkplekken, het ontwikkelen van een ‘Innovatielab’3, en het 

verbeteren van de digitale leeromgeving.  

 

 
3 Een centrale plek waar studenten, opleiders, maar ook directies, leerkrachten en kinderen van basisscholen 

inspireert om onderwijs te ontwerpen met de inzet van technologie.  
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Een deel van de financiële middelen zal ingezet worden voor het thema ‘studiesucces’. Dit 

thema sluit aan op het speerpunt ‘het ondersteunen van de kwaliteitscultuur met een 

passende structuur en professionele ontwikkeling’. Studenten geven aan dat de huidige 

roosters en de wijze van toetsen niet voldoende bijdragen aan de studeerbaarheid van het 

programma. Door de veelzijdige onderwijsomgeving van de hogeschool, met veel contacturen 

en een veelvoud aan mogelijke studieroutes waar een student uit kan kiezen, ervaren 

studenten regelmatig een onevenwichtige verdeling van het aantal contacturen en de 

hoeveelheid studielast gedurende het schooljaar. Het verbeteren van de roosters zal naar 

verwachting bij zowel studenten als docenten de motivatie verhogen en de studie- en 

werkdruk verlagen. Aanpassingen aan het toetsprogramma moeten ervoor zorgen dat 

studenten meer inzicht krijgen in de ontwikkellijnen en de eisen die gesteld worden aan hun 

eindniveau. Bovendien is het de bedoeling dat studenten zich meer betrokken voelen bij het 

toetsproces door middel van formatieve peerfeedback en fase-assessments. Studenten en 

pabo-opleiders verwachten dat studiegedrag en studieprestaties dankzij dit soort feedback 

verder worden verbeterd. Voorts beoogt de hogeschool in te zetten op het reduceren van 

uitval bij studenten door hen te helpen bij het vroegtijdig herkennen, aanpakken en opnieuw 

voorkomen van uiteenlopende persoonlijke omstandigheden zoals depressie, slaapproblemen 

of burn-out klachten. 

 

Tot slot zal een deel van de middelen worden ingezet voor het thema professionalisering van 

docenten. Dit thema sluit nauw aan op de speerpunten: ‘het ondersteunen van de structuur 

kwaliteitscultuur en professionele ontwikkeling’ en ‘innovatieve onderwijspraktijken’. De 

hogeschool richt zich daarbij op het investeren in het versterken van de competenties van 

pabo-opleiders in het voeren van pedagogische gesprekken met studenten, het ontwerpen 

van onderwijs waarin formatieve feedback en het leerproces van studenten centraal staat, en 

studenten kennis laten maken met onderwijsinnovatie met de inzet van technologie.  

2.1.2 Overwegingen 

Het panel constateert dat de MR/OC en de Studentenraad samen helder en goed 

gemotiveerd hebben waarom zij ervoor hebben gekozen om de drie thema’s te financieren. 

De gemaakte keuzes worden binnen de organisatie onderschreven en sluiten nauw aan bij de 

onderwijsvisie. De duidelijke samenhang tussen de drie thema’s uit Kwaliteitsafspraken 2019-

2024 en het Strategisch Plan komt voort uit de keuze om de Kwaliteitsafspraken onderdeel te 

maken van het Strategisch Plan.  

 

Het panel waardeert dat de TMH in het plan beschrijft op welke wijze de gekozen thema’s uit 

het Sectorakkoord terug te vinden zijn in de organisatie en dat de hogeschool een duidelijke 

focus legt op drie thema’s. Er is een heldere inhoudelijke samenhang tussen de projecten en 

er is goed nagedacht over welke projecten de hogeschool wil uitvoeren en hoe deze op elkaar 

aansluiten. Het panel heeft nota genomen van de keuze van de hogeschool om zich in eerste 

instantie te richten op kwaliteitsverbeteringen zoals het aanpassen van het gebouw en de 

roosters, aangezien die kwaliteitsverbetering het realiseren van de ambities van de 

hogeschool verder mogelijk zullen maken. Het panel is van mening dat de geïnterviewden 

goed hebben kunnen verwoorden dat de hogeschool vlak voor en vlak na de verzelfstandiging 

niet over de middelen beschikte om deze investeringen te doen.  

 

Concluderend stelt het panel vast dat het plan bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs en past bij de bredere onderwijsvisie van de instelling.  
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2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Thomas More 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 

De MR/OC, de Studentenraad, het CvB, medewerkers, het werkveld, de directie, de 

teamleiders en de RvT zijn tijdens het totstandkomingsproces van het strategisch plan en de 

Kwaliteitsafspraken, in verschillende samenstellingen samen bijeengekomen. Tijdens onder 

andere teambijeenkomsten, dialoog- en feedbacksessies, en tijdens de jaarlijkse 

Onderwijsontwikkeldag van de TMH, brachten de betrokkenen, kwesties in die zij de 

komende jaren willen aanpakken en die binnen de kaders van de Kwaliteitsafspraken vallen. 

Deze kwesties kwamen veelal met elkaar overeen en sloten ook aan op de uitkomsten van 

interne periodieke onderwijsevaluaties en de Nationale Studenten Enquête.  

 

De MR/OC en de Studentenraad speelden een prominente rol in het totstandkomingsproces. 

Zo lette de MR/OC op de inhoud van de plannen alsook op het planvorming proces zoals de 

mate waarin belanghebbenden betrokken zijn geweest en de frequentie van de dialoog- en 

feedbacksessies, en heeft de Studentenraad de wensen van studenten uit alle jaarlagen 

geïnventariseerd. Voorts zijn de Kwaliteitsafspraken regelmatig besproken tijdens overleggen 

tussen de MR en het CvB. De MR maakte tijdens de momenten van besluitvorming van het 

proces gebruik van haar instemmingsrecht bij de kaderbrief en de vaststelling van het plan en 

haar adviesrecht bij de begroting. De leden van de MR hebben tijdens het traject extra uren 

(medewerkers) en declarabele uren (studenten) in hun taakbelasting gekregen. De MR-leden 

vertelden tijdens de panelgesprekken dat zij tevreden zijn over het proces. De MR kreeg 

adequate informatie vanuit de verschillende betrokkenen en kreeg de gelegenheid daar tijdig 

op te reageren.  

 

De RvT-leden gaven tijdens de gesprekken met het panel aan dat zij gedurende het 

totstandkomingsproces vooral als sparringpartner optraden tijdens gesprekken met het CvB. 

Een van de onderwerpen die de RvT tijdens het proces naar voren bracht is de meetbaarheid 

van de projecten en het expliciet uitwerken van de kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. 

Hoewel de indicatoren van de plannen (nog) niet volledig zijn uitgewerkt, zijn de plannen 

volgens de RvT-leden inhoudelijk wel goed. Het huidige plan is door de RvT goedgekeurd. 

2.2.2 Overwegingen 

Het panel heeft tijdens het locatiebezoek een delegatie gesproken van studenten, docenten, 

management, directie- en bestuursleden die zeer betrokken is geweest bij de invulling van de 

Kwaliteitsafspraken. Voor het opstellen van het plan heeft in de ogen van het panel 

indrukwekkend veel afstemming met de stakeholders plaatsgevonden. De MR/OC wordt als 

medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie gewaardeerd en hun adviezen worden 

gehoord en veelal opgevolgd. De Studentenraad is volgens het panel een mooie toevoeging 

aan de organisatie en zorgt voor contact met een grotere groep studenten. 

 

Het panel meent dat de keuzes van de instelling op een goede manier aansluiten bij de 

cultuur binnen de TMH. Het panel noemt dit ook wel de zogenaamde ‘huiskamercultuur’ naar 
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aanleiding van de huiskamer waar medewerkers en studenten informeel samenkomen en die 

tekenend is voor een kleinschalige organisatie. De huiskamercultuur is volgens het panel 

verweven in de gehele organisatie en een kracht van de organisatie. Een cultuur die tevens 

zichtbaar is in het grote netwerk van de TMH met korte lijnen tussen de bestuursleden en 

medewerkers van de TMH en de opleidingsscholen. Deze huiskamercultuur heeft volgens het 

panel ertoe bijgedragen dat bij de totstandkoming van de Kwaliteitsafspraken intensief 

contact is geweest met zowel studenten, docenten als ook met het sterk vertegenwoordigde 

werkveld.  

 

Het panel stelt vast dat de facilitering van de medezeggenschap goed was, vanwege de 

adequate informatievoorziening en het tijdig aanleveren van stukken. Daarnaast worden 

extra uren voor de medewerkers die zitting nemen in de MR vrijgemaakt en kunnen 

studenten de gemaakte uren declareren in studiepunten. Het panel heeft kennisgenomen van 

de formele instemming met de plannen door de MR en goedkeuring door de RvT. 

 

Concluderend stelt het panel dat de intern belanghebbenden in voldoende mate betrokken 

zijn geweest bij het opstellen van het plan en dat er voldoende draagvlak is. 

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Thomas More 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 

In het plan licht de TMH de huidige situatie binnen de instelling voor de drie gekozen thema’s 

toe en de resultaten die zij met het inzetten van de financiële middelen wil behalen. 

Daarnaast biedt het document een overzicht van de projectplannen die binnen ieder thema 

zijn opgesteld en de financiële middelen die de instelling per jaar gaat inzetten. Uit de 

aangeleverde informatie kon het panel echter niet volledig opmaken op welke wijze de 

instelling de voortgang van de beoogde resultaten gaat meten. De gesprekken boden op dit 

punt echter verheldering.  

 

Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de voornemens heeft het panel tijdens het 

bezoek inzage gevraagd in de projectplannen aangaande roostering en professionalisering 

pabo-opleiders en vroeg daarbij om toelichting aan de twee projectleiders die 

verantwoordelijk zijn voor vijf van de negen projecten. Zij lichtten toe dat ieder project onder 

een projectgroep valt die het project onder leiding van een projectleider uitvoert. De 

opleidings-, ontwikkel-, en expertiseteams hebben de negen projectplannen opgenomen in 

de teamplannen zodat ieder team de projecten op eigen wijze en eigen tempo kan 

implementeren. Op die manier worden binnen de teams zogenaamde ‘proeftuintjes’ uitgezet 

waarbij een aantal teamleden het project uitvoert. Vervolgens zullen de teamleden de rol van 

ambassadeurs van het project op zich nemen en het project als een olievlek in de rest van het 

team uitzetten. Aan het panel werd inzage gegeven in de opzet van het projectplan 

Innovatielab en het plan Traject Speelplaats/Leerplein als voorbeelden van uitwerking. 

 

De monitoring van de voortgang van de projectplannen wordt onderdeel van de reguliere 

kwaliteitszorgcyclus van de hogeschool, zo bleek tijdens de gesprekken. Dat betekent dat de 
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TMH de planvorming, besteding en verantwoording van studievoorschotmiddelen koppelt 

aan het Strategisch Plan, de kaderbrief, de begroting en de jaarplannen. Voor ieder project is 

een projectplan beschikbaar met daarin de beoogde opbrengsten op basis van de 

doelstellingen en de betrokkenen en hun rol bij de totstandkoming en de uitvoering van het 

project. Een deel van de projecten omvat duidelijk meetbare, kwantitatieve indicatoren zoals 

het aantal stopcontacten binnen het project Studie- en werkplekken. Voor een aantal 

projecten echter, zoals het project Pedagogische gesprekken, is het volgens de verschillende 

gesprekspartners lastiger om de voortgang te meten. Evaluaties van de projecten vinden 

plaats door onder meer voortgangsgesprekken met studenten en docenten, 

semesterevaluaties, medewerkerstevredenheidsonderzoek, 

werkveldtevredenheidsonderzoek en Onderwijsontwikkeldagen met studenten en het 

werkveld.  

 

De coördinator Kwaliteit adviseert projectleiders bij de evaluaties en monitoring. De 

projectleiders rapporteren op basis van de doelstellingen, evaluatiegegevens en de 

verschillende gevoerde overleggen in een tussenrapportage over de resultaten. De 

programmamanager gebruikt de tussenrapportages zowel voor de rapportage in het 

Bestuursverslag als voor de meta-analyse ‘Jaarlijkse monitoring Kwaliteitsafspraken’. De 

programmamanager beheert op basis van de financiële voortgangsrapportages de begroting.  

 

Het CvB en de RvT lichtten tijdens de gesprekken met het panel toe dat zij de voortgang van 

de projecten nauwgezet in de gaten houden en daarnaast zelf met enige regelmaat actief de 

organisatie in gaan om met studenten te praten. De voortgang is immers niet geheel 

kwantitatief meetbaar. Evaluatiegesprekken vormen een belangrijke toegevoegde waarde. De 

evaluatieresultaten en de voortgang van de projecten worden via de portal en door middel 

van informele gesprekken gedeeld met studenten, medewerkers en het werkveld. Volgens 

het CvB, de RvT alsook de medewerkers en studenten worden obstakels door de korte lijnen 

op deze manier vroegtijdig gesignaleerd en bijgesteld.  

2.3.2 Overwegingen 

Op grond van de meer gedetailleerde informatie over de projecten die het panel tijdens het 

locatiebezoek ontving, oordeelt het panel dat de TMH een concreet kwaliteitszorgsysteem 

heeft ingericht om de voortgang van projecten in het kader van het plan uit te voeren en te 

monitoren. Aan de hand van de inbreng van de studenten heeft de TMH negen projecten 

opgezet die door projectgroepen worden uitgewerkt en door de opleidings-, ontwikkel-, en 

expertiseteams worden uitgevoerd. Hoewel nog niet alle projectplannen volledig waren 

uitgewerkt, heeft het panel aan de hand van de toelichting op twee projecten inzage 

gekregen in de inrichting van de beleidsacties en beleidsprocessen. Het panel kan zich vinden 

in de gemaakte procesafspraken en de uitvoering van de plannen en constateert dat de 

Kwaliteitsafspraken goed aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de TMH en de 

instellingscultuur. Wel constateert het panel dat binnen de informele cultuur van de 

instelling, informatie niet altijd goed wordt gedocumenteerd. Om afspraken beter navolgbaar 

en traceerbaar te maken adviseert het panel om afspraken die tijdens zowel de formele als de 

informele overleggen worden gemaakt, goed vast te leggen.  

 

Volgens de MR/OC en de RvT zijn de plannen zowel realiseerbaar als haalbaar omdat ze goed 

aansluiten op de onderwijsvisie en de financiële begroting. De TMH waarborgt zowel de 

inhoudelijke als de financiële processen middels de planning- en controlcyclus. Daarnaast 

neemt de TMH volgens het panel voldoende indicatoren in de projectplannen op om de 
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voortgang van het plan goed te kunnen monitoren. Wat betreft de realiseerbaarheid en 

haalbaarheid maken de korte lijnen tussen studenten, docenten, de teamleiders, de directie, 

het bestuur, de MR/OC, de RvT en het frequente contact met het werkveld het mogelijk dat 

problemen snel gesignaleerd en bijgesteld kunnen worden.  

 

Concluderend stelt het panel vast dat de voorgestelde inzet van instrumenten en middelen 

om de plannen te bewerkstelligen en te monitoren, realistisch zijn binnen de organisatie en 

processen van de instelling.  

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Thomas More 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.  
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3.2 Programma van het locatiebezoek 

Tijdstip Gesprek Betrokkenen 

09.00 – 11.15*  Vooroverleg Panel 

11.15 – 12.15 Gesprek 1 College van Bestuur 

12.15 – 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 

14.30 – 14.45 Pauze Panel 

14:45 – 15:30 Gesprek 4 Opleidingsmanagement, docenten en 

functioneel beheer  

15:30 – 17:15 Paneloverleg Panel 

17:15 – 17:30 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: 

• TMH Kwaliteitsafspraken 2019-2024 

• Thomas More Strategisch plan 2019-2024 

 

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

• Projectplan Innovatielab  

• Projectplan Traject Speelplaats/Leerplein 
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GEGEVENS INSTELLING 

• Naam instelling Thomas More Hogeschool 
• BRIN 30VP 
• Bezoekadres Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam 
• Kwaliteitsafspraken Zelfstandige beoordeling 
• Inleverdatum aanvraagdossier vrijdag 13 september 2019 

 
 
STATUS DOSSIER 

• Datum ontvangst aanvraagdossier maandag 16 september 2019 
• Bezoekdag woensdag 6 november 2019 
• Adviesrapport (voor feitelijke 

onjuistheden)  
zondag 1 december 2019 

• Advies Dagelijks Bestuur NVAO maandag 16 december 2019 
• Advies toegestuurd aan Minister 

van OCW 
donderdag 9 januari 2020 

• Beschikkingsdatum woensdag 1 april 2020 

Onderwerp Nummer 
Factsheet Kwaliteitsafspraken 007900 
 
Datum Versie 
9 januari 2020 33.0 
 
Contactpersoon 
Anke Schols 070 – 312 2350 kwaliteitsafspraken@nvao.net 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Pim Breebaart Drs. Pim Breebaart studeerde Wijsbegeerte en Sociologie. Hij bekleedt diverse 

bestuursfuncties, onder andere; Voorzitter van het bestuur van de Ambulante 
Educatieve Dienst, Vice-voorzitter raad van toezicht Hotelschool Den Haag, Lid 
van de Raad van Advies van de NVAO, Lid raad van advies van de Vereniging 
Toezichthouders in het Onderwijs, voormalig voorzitter van het bestuur van de 
Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH), Den Haag. 

• Lid Paul van Deursen Dr. Paul van Deursen is directeur bij Onderwijspro, advies voor HO instellingen 
over onderwijskwaliteit. Hiervoor was Deursen werkzaam voor Hogeschool 
Utrecht. 

• Lid Barbara Schaefers Drs. Barbara Schaefers studeerde Duits, Engels met lesbevoegdheid en later 
Psychologie. Zij heeft lesgegeven aan de HAN en maakte daar later carrière in de 
Kwaliteitszorg, tot 2016 was ze hoofd Kwaliteitszorg. Hierna richtte zij haar eigen 
adviesbureau op. 

• Lid Rens Knegt Drs. Rens Knegt is een voormalig onderwijsbestuurder. Hij was vice-voorzitter 
van het CvB van de Universiteit Maastricht en voorzitter van de Stichting 
Limburgs Voortgezet Onderwijs. Thans is hij voorzitter van de RvT van Albeda en 
extern lid van de Audit Commissie van de stichting BOOR. 

• Student-lid Bart Hekkema Bart Hekkema BEd is student Europese talen aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Eerder voltooide hij de lerarenopleiding geschiedenis van de NHL Stenden 
Hogeschool. Hij is actief actief binnen de Democratische Academie Groningen en 
werkzaam als fractiemedewerker voor de Partij voor de Dieren, gemeente 
Groningen. 

   
• Procescoördinator Henri Ponds 
• Secretaris Yvet Blom 

 



 

 
 

 
 

 

  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 
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