
 

 

 

 

 

Advies planbeoordeling kwaliteitsafspraken  

 

 

Datum Bijlage Dossiernummer 

5 maart 2021 1 009226 

 

Gegevens 

Instelling    Stichting Hogeschool Viaa 

Locatie     Zwolle 

Datum aanvraag    dinsdag 17 maart 2020 

 

Beoordelingsprotocol 

Artikel 2.6, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek 

Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs, september 2020 (Stb. 2020, 317) 

Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024, mei 2018  

 

Bevindingen 

De NVAO stelt vast dat het adviesrapport en de aanvullende informatie van het panel van deskundigen 

zorgvuldig tot stand gekomen is en deugdelijk en navolgbaar is gemotiveerd. De NVAO richt zich bij 

deze vaststelling op de consistentie van het oordeel, de werkwijze van het panel, de procedurele eisen, 

de onderbouwing en de weging die het panel geeft.  

 

Aanvullende informatie 

Na ontvangst van het aanvraagdossier heeft het panel aan de instelling verzocht om extra informatie 

toe te sturen. Dit betrof de rol en de bijdrage van zowel de medezeggenschap en de raad van toezicht 

op zowel het proces van de totstandkoming als over de inhoud en vormgeving van het plan. Daarnaast 

had het panel meer informatie nodig over de monitoring van de voortgang op de voornemens.  

 

Op basis van de beschikbare informatie kwam het panel tot de conclusie dat zij geen oordeel kon geven 

over criterium 1 en 3. Het panel komt op basis van het aanvraagdossier en de aanvullende informatie 

echter tot de conclusie dat het hen niet helder is hoe de gedefinieerde projecten bijdragen aan de 

kwaliteit van het onderwijs. Ook is het panel onvoldoende inzichtelijk geworden of en hoe de plannen in 

samenspraak met de medezeggenschap tot stand zijn gekomen. 

Het panel adviseerde de NVAO dan ook om een digitaal bezoek aan de instelling af te leggen. Dit 

bezoek vond plaats op 27 november 2020.  

 

De instelling heeft ten behoeve van het digitale bezoek aanvullende informatie toegestuurd waarin het 

proces van de totstandkoming van de plannen nader is toegelicht. Op basis van de aanvraag, de 

aanvullende informatie en de gesprekken tijdens de digitale bezoekdag adviseert het panel positief aan 

de NVAO. 

 

De NVAO baseert dan ook haar advies op dit adviesrapport en de aanvullende informatie. De NVAO 

beoordeelt het plan voor de kwaliteitsafspraken als positief.  
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Advies 

De NVAO adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap positief te besluiten ten 

aanzien van het plan voor de kwaliteitsafspraken van Stichting Hogeschool Viaa.  

 

Den Haag, 5 maart 2021 

 

Namens het bestuur van de NVAO, 

 

 

 

 

 

 

dr. A. Luijten-Lub 

(bestuurder) 
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