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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel oordeelt positief over het voorstel Kwaliteitsafspraken van de Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten (AHK) voor de inzet van de studievoorschotmiddelen. Dit plan 

voldoet aan de criteria uit het protocol voor de beoordeling van de kwaliteitsafspraken Hoger 

Onderwijs 2019-2024.  

 

Criterium 1 

De AHK heeft een heldere keuze gemaakt voor besteding van de studievoorschotmiddelen op 

alle zes thema’s van het landelijk sectorakkoord. Het panel heeft op basis van het voorstel 

Kwaliteitsafspraken en de gesprekken een goed beeld gekregen hoe de 62 voorgestelde 

projecten bijdragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. De AHK heeft er bewust 

voor gekozen om het voorstel Kwaliteitsafspraken te laten aansluiten op zowel het 

Strategisch Plan als de activiteiten die zijn opgestart vanuit de kwaliteitsimpulsen 

(voorinvestering studievoorschotmiddelen). Hierdoor past het voorstel Kwaliteitsafspraken 

goed bij de historie en de context van de AHK en is er volgens het panel sprake van een 

consistente en coherente beleidslijn. Ook doen de projecten goed recht aan de context van 

de zes academies en de specifieke behoeften van studenten en docenten binnen de 

academies. 

 

Criterium 2 

De brede betrokkenheid van interne en externe stakeholders is gestart met het proces van de 

totstandkoming van het Strategisch Plan en is in de periode daarna vervolgd tot aan de 

besluitvorming over de kwaliteitsafspraken in juni 2019. Uit alle gesprekken heeft het panel 

afgeleid dat er breed draagvlak is voor de plannen. Het proces van medezeggenschap is bij 

enkele academies moeizaam verlopen, maar uit de gesprekken met de vertegenwoordigers 

van de medezeggenschap heeft het panel opgemaakt dat zij voldoende invloed hebben 

uitgeoefend op de plannen die door het CvB en de academiedirecties zijn voorgesteld. Het 

panel vindt het gezien de snelle ontwikkelingen binnen het werkveld waarbinnen de AHK 

actief is, begrijpelijk dat een klein deel van het budget is bestemd voor plannen die samen 

met toekomstige studenten worden doorontwikkeld. Aanbevolen wordt om de besteding van 

deze middelen vorm te geven op basis van het principe van co-creatie met betrokkenheid van 

het CvB, de academiedirecties en de medezeggenschap. Het CvB heeft expliciet aangegeven 

dat dit zo is afgesproken met management en medezeggenschap. 

 

Criterium 3 

Op basis van de projectbeschrijvingen volgens een vast format en de aanvullende 

documenten waarin de projectdoelstellingen meer SMART zijn gemaakt, heeft het panel een 

goed beeld gekregen van de inzet van de middelen voor de gehele periode 2019-2024. De 

projecten en activiteiten sluiten goed aan op bestaande plannen en processen binnen de AHK 

en het panel oordeelt positief over de haalbaarheid en realiseerbaarheid. Het panel vindt het 

positief dat het monitoringsproces is geïntegreerd in de reguliere PDCA-cyclus. De 

voorgestelde monitoringsinstrumenten zijn een goede mix van reguliere 
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kwaliteitszorginstrumenten en evaluaties waarbij wordt ingezoomd op effecten van een 

specifiek project. 

 

Den Haag, 19 december 2019 

 

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

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.   

 

 

 

 

Susana Menéndez Esther Poort 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Amsterdamse Hogeschool voor de  

Kunsten 

Vestigingsplaats(en) Amsterdam 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) leidt studenten op voor het nationale en 

internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. Het onderwijs aan de AHK wordt 

verzorgd door zes academies waar in totaal circa 3.100 studenten studeren:  

- Breitner Academie (BA); 

- Academie van Bouwkunst (AvB); 

- Conservatorium van Amsterdam (CvA); 

- Nederlandse Film Academie (NFA); 

- Reinwardt Academie (RWA);  

- Academie voor Theater en Dans (ATD). 

 

De AHK is het geheel van deze zes academies, het Servicebureau en het College van Bestuur 

(CvB). In de strategische visie en merkstrategie van de AHK staan de academies centraal en zij 

hebben dan ook de ruimte om zich autonoom te positioneren. Het CvB is 

eindverantwoordelijk voor de AHK en leidinggevende van de directeuren van de academies 

en van het Servicebureau. De zes academiedirecteuren zijn binnen de hogeschool-brede 

strategie en binnen de richtlijnen, kaders en afspraken van de AHK integraal verantwoordelijk 

voor de strategie en de ontwikkeling van de academie. Daarnaast spelen de directeuren een 

actieve rol bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en strategie van de AHK. De 

directeuren leggen verantwoording af aan het CvB, onder andere via de jaarlijkse begrotings- 

en halfjaarlijkse (PDCA-)verantwoordingscyclus. De relatie tussen CvB en directeuren 

kenmerkt zich door bewust wederzijdse afhankelijkheid en de erkenning van elkaars rol en 

positie. 

 

De AHK heeft een Hogeschoolraad en iedere academie heeft een eigen 

medezeggenschapsraad: de Academieraad. In deze raden zitten zowel docenten als 

studenten. Daarnaast heeft elke academie minimaal één opleidingscommissie. Het 

Servicebureau heeft een Dienstraad. Een opleidingscommissie bedient meestal één, maar 

gezien de kleinschaligheid soms meerdere opleidingen. Dit zijn de formele 

medezeggenschapsorganen voor studenten en medewerkers waarmee respectievelijk het 

College van Bestuur en de academiedirecties beleidsmatige en onderwijsinhoudelijke zaken 

bespreken. Bij een aantal academies is sprake van een samengevoegde Academieraad en 

opleidingscommissie.  

 

In de onderwijsvisie van de AHK, staat de artistieke en persoonlijke ontwikkeling van 

studenten centraal. Het onderwijs is erop gericht het talent van de student maximaal tot bloei 

te laten komen. Het doel is zelfstandige kunstenaars, docenten, producenten en creatieve 

professionals op te leiden die excelleren in hun vak, geworteld zijn in een traditie en 

beschikken over een eigen signatuur. 
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In het Strategisch Plan 2018-2023 heeft de AHK de speerpunten voor de komende jaren 

benoemd. Belangrijke thema’s zijn: diversiteit en inclusie; zakelijke voorbereiding op de 

(internationale) arbeidsmarkt; leven lang ontwikkelen; technologie en digitalisering; 

onderzoek voor kunst, onderwijs en samenleving en internationale kwaliteit.  
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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 

Keuze voor de thema’s 

De AHK kiest ervoor de studievoorschotmiddelen aan alle zes thema’s van het sectorakkoord 

te besteden. In het voorstel “Kwaliteitsafspraken 2019 – 2024” (verder te noemen: het 

voorstel Kwaliteitsafspraken) geeft de AHK een toelichting op de aansluiting tussen de zes 

thema’s uit het sectorakkoord en de onderwijspraktijk en de doelstellingen van de AHK. De 

AHK wil investeren in 62 afzonderlijke projecten. De AHK heeft in een aanvullend document 

inzichtelijk gemaakt hoe de 62 projecten, waarin zij wil investeren, zijn gerelateerd aan de zes 

thema’s van het sectorakkoord.  

 

Vanwege de grote behoefte binnen de AHK aan uitbreiding van faciliteiten, zijn vijftien 

projecten gericht op het thema ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’, zoals van de 

aanschaf van muziekinstrumenten (CvA), het realiseren van professionele atelierruimte (BA) 

of Kaltura (een hoogwaardige streaming videomgeving voor alle studenten en medewerkers 

van de AHK). Binnen het thema ‘onderwijsdifferentiatie’ heeft de AHK elf projecten opgezet 

zoals lessen of leeromgevingen waar studenten extra vaardigheden kunnen opdoen om 

binnen en buiten de eigen discipline samen te werken met anderen. Het gaat bijvoorbeeld om 

gespecialiseerde uitstroomprofielen voor de NFA of het versterken van het masteronderwijs 

(betere aansluiting op PhD programma’s (ATD)). Tien projecten hebben betrekking op het 

thema ‘meer en betere begeleiding van studenten’. Gegeven de intensieve 

onderwijsprogramma’s van de AHK betreft dit vooral extra begeleiding in de psychosociale 

sfeer, zoals het inrichten van Zorg Advies Teams. Negen projecten zijn gericht op het thema 

‘studiesucces’. Een belangrijke rol in de doorstroom van studenten is de taalvaardigheid en 

studievaardigheid. Studenten die op deze terreinen deficiënties vertonen, kunnen cursussen 

taalvaardigheid en studievaardigheid volgen. Andere projecten binnen dit thema zijn gericht 

op diversiteit, een van de centrale thema’s van de AHK. Deze projecten hebben als doel de 

AHK toegankelijk te maken voor een meer diverse doelgroep door vanuit een bredere blik 

talenten te werven en te selecteren. Binnen het thema ‘verdere professionalisering van 

docenten’ heeft de AHK negen projecten opgezet, gericht op bijscholing van docenten op 

diverse gebieden waaronder het omgaan met en inrichting van het curriculum, digitale 

vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en ondernemerschap. Acht projecten hebben 

betrekking op het thema ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’. Aangezien het onderwijs 

binnen de AHK zich reeds kenmerkt door een hoge onderwijsintensiteit gaat het hierbij 

voornamelijk om projecten met als doel de onderwijsintensiteit nog verder te verhogen door 

de groepsgrootte te verkleinen of het aantal contacturen te vergroten.  

Verschillende projecten sluiten overigens aan bij meerdere thema’s van het sectorakkoord. 

Deze projecten zijn door de AHK ingedeeld bij het meest relevante thema.  

 
In lijn met de besturingsfilosofie van de AHK heeft het CvB gekozen voor een grotendeels 

decentrale besteding van de middelen. Van de in totaal 62 projecten, zijn 45 projecten op 

academieniveau ingevuld, passend bij de vraag vanuit studenten en onderwijs en specifiek 



 

9 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten  vrijdag 1 

november 2019  NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

 

voor de eigen discipline. De verdeling van de studievoorschotmiddelen over de academies 

geschiedt naar rato van de interne middelenverdeling van de AHK. De overige 17 projecten 

zijn gezamenlijke projecten die voor alle studenten en docenten van betekenis kunnen zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn de VR Academy (een multidisciplinair oefen- en studielab voor 

Virtual Reality) of een verdiepende training op het gebied van ondernemerschap die alle 

studenten kunnen volgen. 

 
Aansluiting op strategisch plan en op kwaliteitsimpulsen  
De AHK heeft de ontwikkeling van de kwaliteitsafspraken parallel laten lopen aan de 

ontwikkeling van het nieuw Strategisch Plan 2018-2023. De speerpunten die in het Strategisch 

Plan centraal staan, keren terug in de plannen en projecten voor de Kwaliteitsafspraken. Het 

gaat daarbij met name om de thema’s diversiteit, arbeidsmarkt, leven lang ontwikkelen, 

technologie, digitalisering, en de relatie onderwijs en onderzoek. De AHK heeft in een 

aanvullend document inzichtelijk gemaakt hoe de projecten aansluiten op de speerpunten uit 

het Strategisch Plan. 

 

Ook heeft de AHK er bewust voor gekozen om de studievoorschotmiddelen in te zetten om 

een aantal (grotere) projecten die reeds zijn opgestart vanuit de kwaliteitsimpulsen 

(voorinvestering studievoorschotmiddelen) voort te zetten. Het gaat hierbij om projecten die 

succesvol zijn gebleken en kunnen rekenen op draagvlak onder studenten en steun van de 

medezeggenschap. Een voorbeeld hiervan is het ID Lab van de ATD, een laboratorium en 

expertisecentrum waar met behulp van nieuwe technologie studenten, docenten en experts 

uit het werkveld elkaar ontmoeten en samenwerken in lesblokken en projecten.  

 
Kwaliteitsverbetering 

De AHK heeft een projectformat ontwikkeld waar alle voorstellen in zijn beschreven. Dit format 

bevat naast de algemene gegevens zoals de inhoud en het doel, ook vragen over de aanleiding 

van het project, de meerwaarde van het project (wat voegt het toe aan het onderwijs) en wat 

het belang is van het project voor studenten. Dit format is op centraal niveau ingevuld voor alle 

gezamenlijke projecten en op academieniveau voor de projecten die binnen de academie zijn 

ontwikkeld. Tijdens het bezoek gaven de gespreksdeelnemers unaniem aan dat de voornemens 

uit het voorstel kwaliteitsafspraken volgens hen leiden tot verbetering van de 

onderwijskwaliteit. De AHK stelt hierbij dat de inbedding van de kwaliteitsafspraken in het 

Strategisch Plan de verankering is om te zorgen voor een blijvende kwaliteitsverbetering.  

 

2.1.2 Overwegingen 

De AHK heeft goed nagedacht over waar ze naartoe wil met het onderwijs en hoe de 

studievoorschotmiddelen daaraan bij kunnen dragen. De concrete invulling van de zes 

thema’s van het landelijk sectorakkoord sluit volgens het panel goed aan bij de onderwijsvisie 

en onderwijspraktijk van de AHK. Zo past de verdere intensivering van het onderwijs goed bij 

de ambitie van de AHK om studenten alle ruimte te geven om het talent maximaal te 

ontplooien. Bovendien zijn veel projecten gericht op specifieke speerpunten van het 

Strategisch Plan, waaronder de verschillende projecten op het gebied van ‘diversiteit’ of 

‘ondernemerschap’. Het panel heeft op basis van het voorstel Kwaliteitsafspraken en de 

gesprekken een goed beeld gekregen hoe de projecten bijdragen aan de verbetering van de 

onderwijskwaliteit. Hierbij vindt het panel het positief dat een klein deel van de middelen 

wordt besteed aan het voortzetten van een aantal succesvolle lopende projecten, waaronder 

het ID Lab van de ATD.  
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De AHK heeft een heldere keuze gemaakt voor wat AHK-breed en wat op academieniveau 

moet worden opgepakt. Het panel is van mening dat het toekennen van het grootste deel van 

de middelen naar de academies past bij de besturingsfilosofie van de AHK om academies de 

ruimte te bieden om het onderwijs in te vullen al naargelang de eigen situatie en specifieke 

behoeften. De projecten doen goed recht aan de context van de zes academies en de 

specifieke behoeften van studenten en docenten binnen de academies. Het panel vindt het 

positief dat het CvB er bewust voor heeft gekozen om daarnaast een substantieel deel van de 

studievoorschotmiddelen in te zetten voor AHK-brede ambities. Dit past bij het streven van 

de AHK – en behoefte van medewerkers en studenten - om (nog) meer interdisciplinair 

samen te werken en academie-overstijgend van elkaar te leren. Dit versterkt volgens het 

panel de meerwaarde van de AHK als overkoepelende organisatie van de zes academies.  

 

De AHK heeft er expliciet voor gekozen om het voorstel Kwaliteitsafspraken te laten aansluiten 

op zowel het Strategisch Plan als de activiteiten die zijn opgestart vanuit de kwaliteitsimpulsen. 

Hierdoor past het voorstel Kwaliteitsafspraken goed bij de historie en de context van de AHK 

en het panel concludeert dat er sprake is van een consistente en coherente beleidslijn.  

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 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 

Proces en betrokkenheid 

De AHK heeft bewust de keuze gemaakt om de uitwerking van de speerpunten van het 

Strategisch Plan plaats te laten vinden via de kwaliteitsafspraken. Het Strategisch Plan bevat 

een hoofdstuk waarin de koppeling tussen de thema’s uit het sectorakkoord en de invulling 

van het Strategisch Plan is beschreven. Het Strategisch Plan is vanaf 2017 ontwikkeld in een 

horizontale dialoog met verschillende partijen binnen en buiten de AHK: de directeuren van 

de academies, de Hogeschoolraad, de Academieraden en Opleidingscommissies, de Raad van 

Toezicht (RvT) en een aantal vertegenwoordigers van belangrijke instituten in het culturele en 

onderwijsveld.  

 

In de tweede helft van 2018 zijn AHK-breed gesprekken gestart over de invulling van de 

Kwaliteitsafspraken. Deze gesprekken vonden plaats tussen directies van de academies en de 

respectievelijke Academieraden, tussen het CvB en de Hogeschoolraad, tussen directeuren en 

CvB (in een managementconferentie), alsmede tussen directeuren en de RvT (in 

aanwezigheid van het CvB). 

 

In december 2018 heeft het CvB een uitgewerkt voorstel voor de Kwaliteitsafspraken 

voorgelegd aan de Hogeschoolraad en de RvT. De Hogeschoolraad heeft met dit voorstel 

ingestemd en positief geadviseerd op de begroting voor 2019. De RvT heeft het voorstel 

goedgekeurd, evenals de begroting voor 2019.  
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Na de besluitvorming in december 2018 is waar dat nog nodig was gewerkt aan het verder 

invullen van de gehele planperiode. Tijdens de managementgesprekken in mei 2019 tussen 

de directeuren en het CvB is de actualisatie of nadere uitwerking van de plannen met het CvB 

besproken. Het CvB heeft zich ervan vergewist dat de directeur een positief besluit had 

ontvangen van de Academieraad. De afspraken tussen directie en CvB zijn vervolgens 

schriftelijk vastgelegd en maken deel uit van de PDCA-cyclus. 

 

Om de betrokkenheid van studenten in deze tweede fase zo groot mogelijk te maken, heeft 

het CvB op 5 maart 2019 een open bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers en 

studenten van de medezeggenschap en andere geïnteresseerde studenten. De opkomst voor 

deze bijeenkomst was gering, ondanks vele inspanningen om zoveel mogelijk studenten te 

betrekken. Tijdens het bezoek begreep het panel dat de studentenbetrokkenheid bij 

beleidsmatige zaken binnen de AHK beperkt is. Mede door de hoge studiebelasting is het 

lastig om studenten te enthousiasmeren om hierover mee te denken. 

 

De Hogeschoolraad heeft op 18 juni 2019 ingestemd met het definitieve voorstel. De RvT 

heeft het definitieve voorstel Kwaliteitsafspraken goedgekeurd op 19 juni 2019. Ook de 

Hogeschoolraad en de zes Academieraden hebben hiermee ingestemd. Het panel heeft een 

overzicht ontvangen waarin alle data van instemming zijn genoemd.  

 

Medezeggenschap 

Het CvB heeft de zeggenschap over de Kwaliteitsafspraken ingericht analoog aan de 

medezeggenschapsstructuur zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van de 

AHK. Volgens deze structuur, die is afgeleid van de besturingsfilosofie van de AHK, ligt de 

instemming op AHK-brede onderwerpen bij de Hogeschoolraad, met – waar van toepassing – 

adviesrecht of instemmingsrecht bij de Academieraden. De Hogeschoolraad heeft volgens die 

inrichting het instemmingsrecht op het geheel van de Kwaliteitsafspraken, maar heeft hieraan 

voorafgaand het advies van de Academieraden gevraagd. Uitgangspunt hierbij was dat de 

adviesrol van de Academieraden zwaar is ingevuld.  

 

De Academieraden hechten veel waarde aan de mogelijkheid dat toekomstige studenten ook 

een expliciete stem hebben in de besteding van de studievoorschotmiddelen. Het CvB heeft 

daarom besloten om de Academieraden de mogelijkheid te bieden om vanaf 2021 

aanvullende projecten aan te dragen of succesvolle lopende projecten uit te breiden. 

Hiervoor wordt vanaf 2021 € 400.000 per jaar beschikbaar gesteld. Dit budget wordt naar 

rato van de interne middelen verdeling van de AHK verdeeld. Voor de nieuwe projecten 

wordt dezelfde procedure doorlopen als bij de reeds vaststaande projecten, namelijk via het 

projectaanvraagformulier met informatie over het doel van het project, de evaluatiemethode, 

planning en begroting en een voorstel aan het bestuur. Bij uitbreiding van bestaande 

succesvolle projecten volstaat een aanvulling op de reeds bestaande projectbeschrijving.  

 

Uit het voorstel Kwaliteitsafspraken en de notulen van de vergaderingen van de 

Hogeschoolraad en de Academieraden, blijkt dat het proces van medezeggenschap bij de 

kwaliteitsafspraken niet optimaal is verlopen. Vanwege het korte tijdsbestek waarin de 

plannen zijn uitgewerkt, hebben de Academieraden niet altijd van begin af aan kunnen 

meedenken over de concrete invulling van het voorstel Kwaliteitsafspraken. Een 

belemmerende factor is dat het binnen de AHK moeilijk is om studenten te vinden die tijd 

willen en kunnen investeren om deel te nemen aan medezeggenschapsraden. Door de aard 

van het onderwijs (intensief onderwijs, kleine klassen, veel gezamenlijke projecten) en het 

veelal hoge ambitieniveau van studenten om te excelleren in hun vakgebied, hebben 
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studenten onvoldoende tijd om een proactieve rol te vervullen in de medezeggenschap. 

Bovendien zijn er veel wisselingen in de Academieraden en is de verslaglegging vaak beperkt 

waardoor er veel kennis verloren gaat. Desondanks zijn in het afgelopen jaar alle gremia met 

elkaar in gesprek geweest over de inzet van de studievoorschotmiddelen en hebben alle 

raden positief geadviseerd over de voorgestelde projecten. De vertegenwoordigers van de 

Academieraden met wie het panel heeft gesproken, gaven aan dat zij voldoende invloed 

hebben kunnen uitoefenen op de plannen die aan hen zijn voorgelegd. Zij gaven aan dat de 

punten die zij hebben ingebracht grotendeels zijn verwerkt in de doorontwikkeling van de 

plannen. Ook gaven zij aan dat de inhoud van de plannen niet wezenlijk anders zou zijn 

geweest indien zij wel van begin af aan proactief betrokken waren geweest bij de 

planvorming.  

 

Verschillende gesprekspartners gaven aan dat het betrekken van de medezeggenschap bij de 

kwaliteitsafspraken een leerproces is geweest voor alle betrokkenen. Het proces rondom de 

kwaliteitsgelden is volgens hen een belangrijke impuls geweest voor het versterken van de 

positie van de medezeggenschap. Studenten zijn zich meer bewust dat zij een rol hebben in 

de besluitvorming en dat ze deze rol ook kunnen oppakken. Hierdoor is de dialoog tussen het 

CvB/Academiedirectie enerzijds en de Hogeschoolraad/Academieraden anderzijds versterkt. 

Tijdens het bezoek werd toegelicht dat dit binnen de ATD bijvoorbeeld gestalte krijgt door 

leden van de AR standaard deel te laten uitmaken van stuurgroepen binnen de ATD. 

Hetzelfde gebeurt met hogeschoolbrede stuurgroepen (b.v. rond personeelsbeleid of 

informatiemanagement) waar leden van de Hogeschoolraad meelezen met de werkdossiers 

van deze stuurgroepen. Het CvB gaf tijdens het bezoek aan op korte termijn concrete acties te 

ondernemen gericht op een betere facilitering van de medezeggenschap, waaronder de 

ambtelijke ondersteuning van de raden. Deze zijn al in bespreking tussen CvB en HR, en 

tussen CvB en management. 

2.2.2 Overwegingen 

De brede betrokkenheid van interne en externe stakeholders is in hoofdzaak gegaan via het 

proces van de totstandkoming van het Strategisch Plan. Uit alle gesprekken heeft het panel 

afgeleid dat er een (voldoende) breed draagvlak is voor de plannen. 

 

Het panel heeft waardering voor de openheid van de AHK over hoe het proces van 

medezeggenschap bij de kwaliteitsafspraken is verlopen. Dit proces was hobbelig en kende op 

sommige momenten impasses. Uit de gesprekken met de vertegenwoordigers van de 

medezeggenschap heeft het panel opgemaakt dat zij uiteindelijk voldoende invloed hebben 

uitgeoefend op de plannen die door het CvB en de academiedirecties zijn voorgesteld. De 

gesprekspartners vinden de gemaakte keuzes herkenbaar en logisch, mede dankzij de 

aansluiting op zowel de kwaliteitsimpulsen als op het Strategisch Plan. Wel ziet het panel 

richting de toekomst ruimte voor een meer proactieve houding van de medezeggenschap 

door meer eigen regie te nemen bij de uitvoering en monitoring van de kwaliteitsafspraken. 

Het panel vindt het positief dat het gesprek over de versterking van de rol van de 

medezeggenschap momenteel volop plaats vindt. Een belangrijke uitdaging waar de AHK nu 

voor staat is om studenten zodanig te faciliteren dat zij hun rol op een meer proactieve wijze 

kunnen vervullen. Dit is essentieel om de monitoring van het voorstel Kwaliteitsafspraken 

vorm te geven op basis van het principe van co-creatie. Het CvB heeft in de gesprekken 

aangegeven dat zij de rol van de medezeggenschap versterkt op alle niveaus, en erop zal 

toezien dat de medezeggenschap een actieve rol heeft in de evaluatie van de projecten.  
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Het panel adviseert het CvB om de voornemens om de medezeggenschap beter te faciliteren 

zo spoedig mogelijk uit te voeren.  

 

Het panel vindt het gezien de snelle ontwikkelingen binnen het werkveld waarbinnen de AHK 

actief is, begrijpelijk dat een klein deel van het budget is bestemd voor plannen die samen 

met toekomstige studenten worden ontwikkeld. Aanbevolen wordt om de besteding van deze 

middelen vorm te geven op basis van het principe van co-creatie met betrokkenheid van het 

CvB, de academiedirecties en de medezeggenschap. 

 

Het panel heeft geconstateerd dat zowel de Hogeschoolraad als de Academieraden hebben 

ingestemd met het voorstel Kwaliteitsafspraken en dat de RvT het voorstel heeft 

goedgekeurd.  

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten voldoet aan 

criterium 2. 

2.2.4 Aanbevelingen  

Aanbevolen wordt om de besteding van de € 400.000 die per 2021 jaarlijks beschikbaar wordt 

gesteld aan de medezeggenschap vorm te geven op basis van het principe van co-creatie met 

betrokkenheid van het CvB, de academiedirecties en de medezeggenschap. 

 

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 

Realistische en haalbare voornemens 

Het door het CvB ontwikkelde projectformat bevat informatie over de concrete activiteiten van 

het project, de planning en de begroting. De mate van detaillering van de 62 projecten is 

wisselend, sommige projecten beschrijven en begroten in detail welke activiteiten er zullen 

plaatsvinden, andere projecten geven een meer globale beschrijving. Het panel heeft, naast de 

centrale projecten, als steekproef de projecten van twee academies uitgebreider bestudeerd, 

te weten de projecten van de BA en de ATD. In aanvulling op deze inhoudelijke 

projectbeschrijvingen, heeft de AHK de projecten in antwoord op een vraag van het panel nader 

uitgewerkt met betrekking tot de realisatie en meetbaarheid. Hierbij zijn de 

projectdoelstellingen meer SMART gemaakt door per project een beschrijving te geven van de 

situatie voor ingang van het project, wat er gerealiseerd dient te zijn in 2021 en in 2024, hoe 

dit wordt gemeten en wanneer men tevreden is. Tijdens het bezoek is gesproken met 

studenten en medewerkers van de BA en de ATD die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling 

van deze projecten. Zij achten de plannen realiseerbaar, mede omdat de projecten vaak vanuit 

bestaande activiteiten voortkomen. 

 

Monitoring 

De projecten worden jaarlijks geëvalueerd. Hierbij kijkt de AHK naar de feitelijke uitvoering 

(zijn de middelen besteed zoals voorzien) en naar de effectiviteit (leiden ze tot de beoogde 

verbetering en/of versterking). In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de 

voortgang van het geheel van de Kwaliteitsafspraken.  
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In lijn met de reguliere PDCA-cyclus bespreken academiedirecteuren tweemaal per jaar de 

voortgang van de Kwaliteitsafspraken in het managementgesprek met het CvB: in het 

voorjaar de resultaten en de uitkomsten van (onderwijs-)evaluaties; in het najaar de 

begroting en de – zo nodig aangepaste – toekenning van budgetten voor het volgend jaar.  

 

Het CvB bespreekt de voortgang op AHK-niveau met de Hogeschoolraad en de RvT. De 

Hogeschoolraad spreekt op zijn beurt tweemaal per jaar met de leden van de 

Academieraden, onder meer over Kwaliteitsafspraken en inbreng en rol van de decentrale 

raden (en Opleidingscommissies). Binnen de academie voert de directie ten minste tweemaal 

per jaar overleg met de Academieraad en waar van toepassing met de Opleidingscommissie.  

 

Naast de bovenbeschreven PDCA gesprekken maakt de AHK voor de evaluatie en monitoring 

gebruik van reguliere kwaliteitszorginstrumenten zoals de NSE, het medewerkersonderzoek 

(MO) en de KUO monitor (alumni) en de reguliere onderwijsevaluaties. Studenten en 

docenten worden specifiek bevraagd over de verschillende projecten. Projecten die 

rechtstreeks in de onderwijscontext plaatsvinden (zoals de intensivering van het onderwijs bij 

diverse academies) worden geëvalueerd door middel van de reguliere onderwijsevaluaties. 

Daarin kan ingezoomd worden op het effect van dit project. Voor investeringen die niet via de 

reguliere evaluatiemethodieken worden geëvalueerd (zoals verschillende faciliteiten) worden 

aparte evaluaties ontwikkeld, bijvoorbeeld over de tevredenheid van studenten met de VR-

Academy. 

2.3.2 Overwegingen 

Op basis van de projectbeschrijvingen in het door het CvB vastgestelde format en het 

aanvullende document met SMART beschrijvingen heeft het panel een goed beeld gekregen 

van de inzet van de middelen voor de gehele periode 2019-2024. De projecten en activiteiten 

sluiten goed aan op bestaande plannen en processen binnen de AHK en het panel oordeelt 

positief over de haalbaarheid en realiseerbaarheid. De aanstelling van een ‘coördinator 

kwaliteitsafspraken’ draagt volgens het panel bij aan het borgen van de implementatie en 

monitoring.   

Het panel vindt het positief dat de evaluatie en de monitoring van de voortgang is 

geïntegreerd in de reguliere PDCA-cyclus. Volgens het panel heeft de AHK voldoende 

instrumenten in huis om een doeltreffende monitoring mogelijk te maken. De voorgestelde 

instrumenten zijn een goede mix van reguliere kwaliteitszorginstrumenten en evaluaties 

waarbij wordt ingezoomd op effecten van een specifiek project. Door de integratie in de 

PDCA-cyclus gaat de medezeggenschap mee in de hele monitoringscyclus. Het panel adviseert 

om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap goed is toegerust (zowel qua tijd als het tijdig 

aanleveren van stukken) zodat zij hun rol op een proactieve manier kunnen invullen.  

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 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 is 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, een vertegenwoordiging 

van de medezeggenschap (op centraal niveau en op facultair niveau), vertegenwoordigers uit 

de Academies (directeuren, docenten en projectleiders) 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 

09.00 – 10.00  Vooroverleg Panel 

10.00 – 10.45 Gesprek 1 College van Bestuur 

11.00 – 11.45 Gesprek 2 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 

12.00 – 12.45 Gesprek 3 Raad van Toezicht 

12.45 – 13.15 Pauze Panel 

13.15 – 14.30 Gesprek 4 Vertegenwoordigers academies 

14.30 – 16:00 Paneloverleg  

16.00 Terugkoppeling  Genodigden  

3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

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

 

• Plan Kwaliteitsafspraken AHK 2019 – 2024 

• Totaaloverzicht projecten per academie en per thema – draaitabel 

• Totaaloverzicht projecten per thema sectorakkoord 

• Totaaloverzicht projecten naar strategisch plan 
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• Financieel overzicht totaal Kwaliteitsafspraken 2019 – 2024 

• Voorbeeld format projectvoorstel Kwaliteitsafspraken 

• Beschrijving en begroting van de projecten in het kader van de 

studievoorschotmiddelen 2019-2024 

o AHK gezamenlijke projecten 

o Breitner Academie 

o Academie van Bouwkunst 

o Conservatorium van Amsterdam 

o Nederlandse Film Academie 

o Reinwardt Academie 

o Academie voor Theater en Dans 

o Master Kunsteducatie 

• Notulen medezeggenschap kwaliteitsafspraken 

o Hogeschoolraad  

o Breitner Academie 

o Academie van Bouwkunst 

o Conservatorium van Amsterdam 

o Nederlandse Film Academie 

o Reinwardt Academie 

o Academie voor Theater en Dans 

• Overzicht SMART kwaliteitsafspraken  

o AHK gezamenlijke projecten 

o Breitner Academie 

o Academie van Bouwkunst 

o Conservatorium van Amsterdam 

o Nederlandse Film Academie 

o Reinwardt Academie 

o Academie voor Theater en Dans 

o Master Kunsteducatie 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Susana Menéndez Dr. Susana Menendez (Rechten & genderstudies) is lid van de raad van toezicht 

van hogeschool Zeeland, lid van de raadvanbestuur toezicht van het ROC van 
Amsterdam/Flevoland, lid van de Landelijke commissie Gedragscode 
Internationale student, lid van de Raad van Advies van SLO, Director Strategic 
Partnerships en secretaris van Sino-Dutch consortium in Higher Education. 
Daarvoor was zij lid van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool en 
heeft bij diverse HO instellingen gewerkt. 

• Lid Barbara Visser Barbara Visser MA is beeldend kunstenaar/ fotografe en zit in de KNAW 
Kunsten. 

• Lid Staf Pelckmans Drs. Pelckmans is sinds 2002 directeur van cultuurhuis De Warande in Turnhout. 
Hij was betrokken als panellid bij de Vlaamse instellingsreviews. 

• Lid Nynke Dijkstra Nynke Dijkstra MSc is beleidsadviseur Kwaliteitszorg en projectleider ITK bij de 
Hanzehogeschool. 

• Student-lid Sander van Egmond Sander van Egmond is student Theater regie, toneelacademie Maastricht, Zuyd 
Hogeschool. Lid opleidingscommissie, lid CMR Zuyd Hogeschool. 

   
• Procescoördinator Thomas de Bruijn 
• Secretaris Esther Poort 
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