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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel is van oordeel dat Breda University of Applied Sciences (BUas) voldoet aan de drie 

criteria uit het Protocol voor de beoordeling van de Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 

2019-2024. Het panel baseert zijn oordeel op het aanvraagdossier en (op verzoek van het 

panel geleverde) aanvullende documenten. Een overzicht van dit materiaal is opgenomen in 

§3.3. 

Criterium 1 

BUas heeft een duidelijke koppeling gemaakt tussen het strategisch plan 2018-2021, de lange 

termijnambitie ‘NHTV: op een scherpe koers’ (2015), de bestuursagenda en de plannen zoals 

opgenomen in het aanvraagdossier voor de Kwaliteitsafspraken. Ook de koppeling tussen de 

vijf kernthema’s uit de bestuursagenda met vijf van de zes thema’s uit de sectorakkoorden is 

helder. Op het zesde landelijke thema, onderwijsdifferentiatie, pleegt BUas beredeneerd 

geen inzet. BUas maakt de keuze om een groot deel van de studievoorschotmiddelen centraal 

in te zetten. De belangrijkste post in de meerjarenbegroting is het stapsgewijs uitbreiden van 

de onderwijscapaciteit, bedoeld om meer begeleiding te kunnen bieden, en kleinschalig en 

intensief onderwijs te realiseren. Daarmee wil men uitval verminderen en de doorstroming 

van studenten verbeteren. Daarnaast zijn er negen centrale projectplannen. Aanvullend vindt 

besteding op het niveau van de academies plaats, uitgewerkt in twaalf decentrale 

projectplannen. Deze plannen richten zich vooral op het ontwikkelen van learning 

communities en het bevorderen van internationalisering. Het panel vindt dat BUas 

overtuigend beredeneerd heeft dat de plannen passen bij de context en onderwijsvisie van de 

instelling en kunnen leiden tot kwaliteitsverhoging van het onderwijs.  

Criterium 2 

In het formuleren van de plannen heeft het CvB in eerste instantie zelf het voortouw 

genomen. Het panel stelt vast dat BUas studenten, docenten en externe belanghebbenden in 

de gelegenheid heeft gesteld om input te leveren op de plannen voor de besteding van de 

studievoorschotmiddelen en deze input ook heeft meegenomen. Het voorstel zoals dat er nu 

ligt, geniet draagvlak binnen de hogeschoolgemeenschap. Het duurde even voordat de 

centrale en decentrale medezeggenschap goed in positie waren gebracht. Inmiddels is de 

medezeggenschap echter uitgegroeid tot volwaardig en kritisch gesprekspartner van het CvB. 

Aan de facilitering en professionalisering van de medezeggenschap is in de afgelopen periode 

gewerkt. Het panel raadt aan deze in de komende jaren verder voort te zetten en ook blijvend 

in te zetten op de betrokkenheid van studenten. De medezeggenschap heeft ingestemd met 

de meest recente, meerjarig uitgewerkte versies van de projectplannen op centraal en 

decentraal niveau. De RvT heeft het centrale document voor de inzet van de 

studievoorschotmiddelen goedgekeurd.  

Criterium 3 

In het centrale document Quality Agreements 2019-2024 en de onderliggende negen centrale 

en twaalf decentrale projectplannen heeft het panel concrete beleidsacties en -processen 

voor de besteding van de studievoorschotmiddelen aangetroffen. De activiteiten zijn in detail 

ingevuld voor de periode 2020-2022. Voor 2023 en 2024 is een globale uitwerking 

opgenomen. Ook is er per project een meerjarige begroting beschikbaar. Het panel vindt de 

projectplannen van goede kwaliteit. Ze zijn planmatig geformuleerd, wat een doelgerichte 
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monitoring mogelijk maakt. Dat de plannen bijdragen aan verhoging van de 

onderwijskwaliteit vindt het panel voldoende aannemelijk. Uit de stukken blijkt bovendien 

dat interne en externe betrokkenen de geformuleerde voornemens realiseerbaar en haalbaar 

achten. BUas kiest ervoor om de monitoring van de projectplannen onderdeel te maken van 

de reguliere kwaliteitszorgcyclus. De wijze waarop monitoring zal plaatsvinden, alsmede de 

taken en verantwoordelijkheden van interne en externe betrokkenen, vindt het panel in de 

bestudeerde stukken voldoende duidelijk uitgewerkt. Belangrijk is wat het panel betreft wel 

om alle lagen van de instelling meermalen per jaar bij de evaluatie te betrekken en steeds een 

voldoende diepgaande dialoog over de gerealiseerde kwaliteit gaande te houden. 

 

Den Haag, 9 oktober 2020 

 

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

University of Applied Sciences,  

 

 

 

 

Wim Boomkamp Floor Meijer 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Breda University of Applied Sciences 

Vestigingsplaats(en) Breda 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

Sinds 1 september 2018 gaat NHTV Breda verder onder de naam Breda University of Applied 

Sciences (BUas). BUas is een middelgrote hogeschool en heeft de ambitie om een 

internationaal erkend toonaangevend instituut te worden met een sterke op de industrie en 

de maatschappijgerichte visie.  

 

Een nieuwe naam betekent tevens ook de start van een nieuwe strategie. BUas heeft als 

missie om studenten in een internationale studie- en werkomgeving op te leiden tot 

vakkundige, nieuwsgierige, verantwoordelijke en ondernemende professionals die 

gekwalificeerd zijn voor de globaliserende arbeidsmarkt. De missie van de hogeschool is 

vastgelegd in het huidig strategisch plan 2018-2021 ‘Creating Professional Value’.  

 

Sinds 2012 heeft BUas gewerkt aan een nieuwe campus. Deze campus ontwikkelt zich 

stapsgewijs verder tot een ontmoetingsplek voor mensen met verschillende expertises en 

culturele achtergronden. Vanaf najaar 2019 zijn alle opleidingen van deze publiek 

gefinancierde instelling op de campus in Breda te vinden, met uitzondering van de in 

Hilversum verzorgde deeltijdvariant van de masteropleiding Media Innovation. 

 

De leiding van de hogeschool berust bij het College van Bestuur, bestaande uit de voorzitter 

en een lid. De positie van voorzitter was ten tijde van de herstelbeoordeling vacant. Het 

College van Bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. De RvT kent drie 

commissies; 1) auditcommissie, 2) remuneratiecommissie en 3) commissie onderwijs, 

onderzoek en valorisatie. BUas kent medezeggenschap op verschillende niveaus: centrale 

medezeggenschap op instellingsniveau en deelraden op academieniveau. Op academieniveau 

zijn er tevens opleidingscommissies. Elke medezeggenschapsraad, deelraad en 

opleidingscommissie bestaat uit een medewerkersvertegenwoordiging en een 

studentvertegenwoordiging,  

 

De hogeschool telt vijf academies: 

1. Academy for Games & Media (AGM);  

2. Academy for Leisure & Events (ALE); 

3. Academy for Tourism (AT); 

4. Academy for Hotel & Facility (AHF); 

5. Academy for Built Environment & Logistics (ABEL)  

 

Binnen deze academies zijn acht kennisdomeinen ondergebracht. Daar wordt, onder leiding 

van lectoren, onderzoek gedaan. Op centraal niveau worden de primaire en bestuurlijke 

processen ondersteund door de stafafdelingen waaronder ondersteunende diensten voor 

studenten, facilitaire en huisvestingszaken maar ook een bureau voor beleidsadvisering op 

het gebied van strategie, onderwijs en onderzoek. In het besturingsmodel van BUas hebben 



 

7 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken Breda University of Applied Sciences  maandag 5 oktober 2020 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

academies en opleidingen veel ruimte en verantwoordelijkheid. De academies worden 

bestuurd door een academiedirecteur. De verantwoordelijkheid voor de 

onderwijsprogramma’s (associate degree, bachelor en master, op hbo en wo niveau) ligt bij 

de academiedirecteur en de teams van de desbetreffende opleiding.  
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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 

Breda University of Applied Sciences (BUas) grijpt in haar voorstel voor de inzet van de 

studievoorschotmiddelen terug op de eigen visie en strategie. De missie van BUas is om 

studenten in een internationale studie- en werkomgeving op te leiden tot vakkundige, 

nieuwsgierige, verantwoordelijke en ondernemende professionals die gekwalificeerd zijn voor 

de globaliserende arbeidsmarkt. Dit wordt nader uitgewerkt in het huidige strategisch plan 

2018-2021 (‘Creating Professional Value’), dat voortbouwt op de eerder verschenen lange 

termijnambitie (‘NHTV: op een scherpe koers’, 2015). Het strategisch plan 2018-2021 en de 

lange termijnambitie zijn vertaald in een bestuursagenda. Deze omvat vijf kernthema’s: state 

of the art education, research, connected to industry and social institutions, 

internationalisation, operational excellence. BUas heeft de onderwijsvisie vormgegeven 

rondom learning communities, waarin studenten, docenten, bedrijven en instellingen nauw 

samenwerken. 

 

De plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen, zoals beschreven in het 

centrale document Quality Agreements 2019-2024 (versie: 16 januari 2020), zijn in lijn met 

het strategisch plan, de lange termijnambitie en de vijf kernthema’s uit de bestuursagenda. 

BUas kiest ervoor om middelen in te zetten op vijf van de zes thema’s uit het sectorakkoord: 

intensiever en kleinschaliger onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, 

studiesucces, passende en goede onderwijsfaciliteiten en verdere professionalisering van 

docenten. Passend bij deze thema’s heeft de instelling doelen en beleidsvoornemens 

geformuleerd, onder meer op het vlak van het ontwikkelen van learning communities, het 

verder doorvoeren van digitalisering, het uitbreiden van de onderwijscapaciteit, het 

vergroten van de internationale ervaring van docenten, het bieden van meer intensieve 

begeleiding aan studenten, het verhogen van studentenwelzijn en het uitbreiden van 

extracurriculaire activiteiten op de campus. In de bestuursagenda zijn doelen en voornemens 

gekoppeld aan de vijf eigen kernthema’s. De studievoorschotmiddelen ziet de instelling als 

een middel tot versterking, versnelling en verdieping van de strategische doelen die zij 

zichzelf heeft gesteld. Hiermee zijn de Kwaliteitsafspraken helder verbonden met de 

bestaande strategie van de instelling.  

 

Het zesde landelijke thema, onderwijsdifferentiatie, is in het kader van de Kwaliteitsafspraken 

geen expliciet thema voor BUas. Beleidsvoornemens die bij de andere thema’s geformuleerd 

zijn – met name de ontwikkeling van learning communities – dragen indirect bij aan 

onderwijsdifferentiatie. Verder is de instelling van mening dat zij op het vlak van 

onderwijsdifferentiatie vanuit de reguliere middelen reeds genoeg doet, onder andere door 

het creëren van een international classroom en het personaliseren van de leerweg van 

studenten. 

 

BUas maakt de keuze om een groot deel van de studievoorschotmiddelen centraal in te 

zetten, volgens een aan het aanvraagdossier toegevoegde meerjarenbegroting per thema. De 
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belangrijkste centrale post in de meerjarenbegroting is het stapsgewijs uitbreiden van de 

onderwijscapaciteit op alle academies. Deze uitbreiding in de vorm van meer docenten is 

bedoeld voor zowel kleinschaliger onderwijs, waaronder projectonderwijs, als een betere en 

intensievere begeleiding van studenten. Het resterende deel van de studievoorschotmiddelen 

wordt verdeeld over de academies en decentraal besteed. De besteding is uitgewerkt in 

projectplannen. Het gaat om: 

• Globaal centraal plan voor de uitbreiding van de onderwijscapaciteit; 

• Negen centrale projectplannen, rondom (onder meer) het uitbreiden van 

extracurriculaire activiteiten, digitalisering, kennisdeling, coaching, de Engelse 

taalvaardigheid van docenten en internationalisering; 

• Twaalf decentrale projectplannen, met name rondom het vergroten van de 

internationale ervaring van docenten en het ontwikkelen van learning communities.  

In de uitgewerkte centrale en decentrale projectplannen is steeds een meerjarenbegroting 

opgenomen. 

 

Uit bestudeerde stukken blijkt dat betrokkenen ervan overtuigd zijn dat voornemens en 

doelen beredeneerd bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De geplande 

interventies worden beschreven als een samenhangend pakket van maatregelen, bedoeld om 

het onderwijs op een andere, meer kleinschalige manier te kunnen organiseren, compleet 

met intensievere begeleiding door coaches en docenten. Zo verwacht men de motivatie en 

het welzijn van studenten te verhogen, uitval te beperken en het studiesucces te vergroten. 

In de stukken wordt benadrukt dat deze aanpak in lijn is met het karakter, de missie en de 

doelstellingen van de instelling. 

2.1.2 Overwegingen 

Het panel vindt dat BUas een duidelijke relatie legt tussen het strategisch plan 2018-2021, de 

lange termijnambitie, de bestuursagenda en de plannen zoals opgenomen in het 

aanvraagdossier voor de Kwaliteitsafspraken. De onderwijsvisie, met name de inzet op 

learning communities, heeft herkenbaar als kapstok gefungeerd voor de besteding van de 

studievoorschotmiddelen. Het is daarmee helder hoe gemaakte keuzes passen bij de bredere 

onderwijsvoornemens, (onderwijs)visie en context van de instelling.  

 

Ook de koppeling tussen de vijf kernthema’s uit de bestuursagenda met vijf van de zes 

thema’s uit de sectorakkoorden is inzichtelijk. De keuze om geen investering te plegen op het 

zesde landelijke thema is overtuigend gemotiveerd. Naar het oordeel van het panel past de 

inzet op vijf van de zes thema’s bij het strategisch plan en de bestuursagenda. Het panel 

waardeert dat de bestuursagenda een raamwerk van inhoudelijk gemaakte keuzes biedt, 

waarbinnen academies hun eigen keuzes kunnen maken.  

 

Het panel heeft de plannen voor uitbreiding van de onderwijscapaciteit en de negen centrale 

en twaalf decentrale projectplannen bestudeerd. Over de kwaliteit van deze plannen is het 

panel positief. Het panel acht het aannemelijk dat de projectplannen bijdragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Uit de stukken komt naar voren dat op elke 

academie vernieuwende onderwijsactiviteiten in gang gezet zijn, met een focus op 

kleinschalig en intensief onderwijs. Door intensievere begeleiding te bieden bij het 

projectonderwijs wil men uitval tegengaan en de doorstroom van studenten bevorderen. Dit 

vindt het panel een reële verwachting. Elke academie profiteert bovendien van de uitbreiding 

van de onderwijscapaciteit. Gezamenlijk behelzen de plannen een samenhangend pakket van 

maatregelen.  
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2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Breda University of Applied Sciences 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 proces van de Kwaliteitsafspraken is gestart in september 2018. Het CvB heeft in 

samenspraak met de centrale medezeggenschapsraad (CMR) de inrichting van het proces 

rondom het vaststellen van de Kwaliteitsafspraken vastgelegd. Daarna heeft het CvB de 

eerste uitgangspunten geformuleerd, passend bij het strategisch instellingsplan en de lange 

termijnambitie. Deze uitgangspunten zijn in een aantal consultatiesessies en 

discussiebijeenkomsten met de verschillende stakeholders, zowel intern als extern, gedeeld. 

Het CvB heeft sessies met studenten georganiseerd om ideeën op te halen. Aan studenten en 

medewerkers is regelmatig gevraagd input te leveren en zij zijn geïnformeerd over de 

voortgang van het proces van de Kwaliteitsafspraken en de plannen voor de inzet van de 

studievoorschotmiddelen. Het in de Kwaliteitsafspraken opnemen van extracurriculaire 

activiteiten, die bijdragen aan campusgevoel en cohesie, was een uitdrukkelijke wens vanuit 

studenten. Het CvB is aan deze wens tegemoetgekomen.  

 

De gevolgde procedure heeft de participatie van de centrale medezeggenschap gaandeweg 

aangejaagd. Bij de keuze van de thema’s van de Kwaliteitsafspraken speelde de 

medezeggenschap nog een met name reactieve rol, maar in de latere fasen van de 

planvorming heeft deze zich steeds meer tot volwaardig discussiepartner van het CvB 

ontwikkeld. Uit de stukken in het aanvraagdossier blijkt dat de medezeggenschap lang niet 

altijd zonder slag of stoot met de plannen heeft ingestemd. Een aantal keer heeft zij 

aangedrongen op wijzigingen. Zo heeft de CMR oorspronkelijk ingezet op het in de 

planvorming opnemen van het zesde landelijke thema, onderwijsdifferentiatie. Om tegemoet 

te komen aan de wensen van de CMR, en de RvT te overtuigen, zijn op een ander thema, 

intensiever en kleinschalig onderwijs, nadere afspraken gemaakt. Ook heeft de CMR met 

succes bewerkstelligd dat het bedrag dat het CvB begroot had voor het inzetten van een 

psycholoog werd gereduceerd. De centrale medezeggenschap wil eerst evalueren óf de inzet 

van een psycholoog inderdaad iets oplevert voor studenten. Hoewel de CMR gedurende het 

proces gegroeid is in de eigen rol, is de participatie van de andere studentengeledingen 

steeds laag gebleven. De stukken laten zien dat de studentgeleding op decentraal niveau in 

vergaderingen waar de Kwaliteitsafspraken besproken werden vaak niet voltallig aanwezig is 

en dat in het algemeen de opkomst bij bijeenkomsten voor het ophalen van ideeën van 

studenten voor de Kwaliteitsafspraken laag is. Dit ondanks de inspanningen die de instelling 

heeft gepleegd om de participatie van studenten te verhogen. 

 

BUas faciliteert zittende leden van de medezeggenschapsorganen in zowel tijd als budget, 

conform de minimumnormen die zijn opgenomen in het sectorakkoord hoger 

beroepsonderwijs 2018. De professionalisering van de medezeggenschap is work in progress. 

Recente ontwikkelingen zijn onder andere dat de ambtelijk secretaris en de voorzitter van de 

CMR zijn aangemeld voor het executive programma Moderne Medezeggenschap op 

Nyenrode Business Universiteit en dat de studentgeleding van de (centrale en decentrale) MR 

lid is geworden van het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg). De studentleden hebben de 
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mogelijkheid om (financieel gefaciliteerd vanuit BUas) aanvullende trainingen te volgen bij 

zowel het ISO als bij de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond). Jaarlijks organiseert de CMR  

een trainingsdag voor nieuwe leden, zittende leden (zowel centrale als decentrale 

medezeggenschap) en leden van opleidingscommissies. Daar worden ook de 

Kwaliteitsafspraken in workshops geadresseerd. Tussen CvB en CMR zijn thema-

bijeenkomsten gehouden. Het CvB zet bovendien in op het zo compleet mogelijk delen van 

relevante stukken en verslagen met de medezeggenschap, zodat die zich een goed beeld kan 

vormen van wat er speelt binnen de organisatie en de eigen rol daarin optimaal kan 

vervullen.  

 

De bestudeerde stukken geven de indruk dat de plannen onder belanghebbenden op 

draagvlak kunnen rekenen. Om studenten en medewerkers gedurende de looptijd te 

betrekken, organiseert BUas jaarlijkse input sessies. Hier kunnen studenten en medewerkers 

aangeven wat er goed ging met betrekking tot de kwaliteit van onderwijs en waar mogelijk 

verbeterruimte zit. Deze input wordt meegenomen bij het, waar nodig, bijstellen van de 

plannen. Ook organiseert de CMR voor medewerkers en studenten jaarlijks meerdere world 

café events, waar relevante thema’s besproken worden. De ervaringen met deze world café’s 

zijn positief. Medewerkers en studenten ervaren de bijeenkomsten als een goede manier om 

mee te denken over organisatieontwikkelingen. BUas geeft aan dat de recente Covid-19 

pandemie hoogstwaarschijnlijk zal vragen om bepaalde aanpassingen in de projectplannen. 

Het CvB is van plan om wijzigingen vorm te geven op grond van een actieve dialoog met de 

centrale en decentrale medezeggenschap.  

 

Uit het aanvraagdossier blijkt dat de CMR op 22 september 2020 heeft ingestemd met de 

laatste versies van de meerjarig uitgewerkte centrale projectplannen. De instemming met de 

meerjarige projectplannen op academieniveau heeft de CMR gemandateerd aan de vijf 

decentrale medezeggenschapsraden. De stukken bevestigen dat deze deelraden op 24 en 25 

september inderdaad hun instemming hebben verleend aan alle decentrale plannen (versies 

september 2020). De RvT, die een vertegenwoordiging vormt van de externe stakeholders 

van BUas, heeft de meest recente versie van het document Quality Agreements 2019-2024 in 

maart 2020 goedgekeurd.  

 

2.2.2 Overwegingen 

Op grond van de stukken in het aanvraagdossier stelt het panel vast dat het plan zoals dit nu 

voorligt het resultaat is van een proces waarin belang werd gehecht aan het bereiken van 

draagvlak onder alle betrokken stakeholders. Studenten en medewerkers onderschrijven de 

geformuleerde doelen en beleidsvoornemens, en herkennen zich in de onderliggende 

probleemanalyse.  

 

De insteek bij de planvorming was in eerste instantie top down, met een initiërende rol voor 

het CvB. Het duurde duidelijk even voordat er een passende rolinvulling gevonden werd voor 

zowel de centrale medezeggenschapsraad als de deelraden. Gaandeweg zijn de centrale en 

decentrale medezeggenschap echter in hun rol gegroeid. Inmiddels manifesteert de 

medezeggenschap zich in de breedte als een kritisch gesprekspartner van het CvB, die niet 

aarzelt om discussies aan te gaan en aan te dringen op aanpassing van de plannen. Dat geeft 

het panel het vertrouwen dat het proces ook in de komende jaren stevig blijft. De 

medezeggenschapsorganen zijn zich, naar het panel vaststelt, bewust van de bijdrage die 

gedurende de uitvoering van de plannen van hen verwacht wordt. Het panel waardeert dat 
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de Kwaliteitsafspraken als katalysator hebben gefungeerd voor verdergaande facilitering en 

professionalisering van de medezeggenschap. Dit proces is goed in gang gezet, maar nog niet 

afgerond. Naar oordeel van het panel dient in de komende periode bewaakt te worden dat 

blijvende voortgang geboekt wordt in de gestarte professionaliseringsslag.  

 

Het panel heeft zich ervan vergewist dat de centrale en decentrale medezeggenschap met de 

laatste, meerjarig uitgewerkte versies van alle projectplannen hebben ingestemd. De RvT 

heeft de meest recente versie van het centrale document Quality Agreements 2019-2024 

goedgekeurd. Daarmee is de betrokkenheid en instemming van interne en externe 

stakeholders voldoende aangetoond.  

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Breda University of Applied Sciences voldoet aan criterium 2.  

2.2.4 Aanbeveling 

Het panel dringt erop aan om de kritische wisselwerking tussen CvB, medewerkers en 

studenten te continueren. Dat betekent dat de professionalisering van de medezeggenschap 

voortvarend moet worden voortgezet en dat ook de bredere studentenpopulatie steeds 

betrokken moet worden bij de evaluatie van de uitvoering en bij eventuele tussentijdse 

aanpassingen van de Kwaliteitsafspraken. 

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 centrale document Quality Agreements 2019-2024 presenteert BUas per gekozen 

thema op centraal niveau twee tot drie voornemens. Voor ieder voornemen heeft de 

instelling gespecificeerd wat de huidige status is, welke vooruitgang moet worden geboekt in 

de eerste drie jaar en wat de uiteindelijke doelstellingen zijn in 2024. Ook is een meerjarige 

begroting (2019-2024) opgenomen waarin budgetten zijn toegekend aan de gekozen thema’s 

en activiteiten. Alle doelstellingen die de instelling wil realiseren zijn hieraan gekoppeld. In de 

onderliggende negen centrale en twaalf decentrale projectplannen zijn de voornemens per 

thema uitgewerkt tot en met 2022. Per voornemen wordt gespecificeerd welke activiteiten 

worden ondernomen en welke vooruitgang zichtbaar moet zijn in 2020, 2021 en 2022. Ook 

zijn de plannen in hoofdlijnen uitgewerkt voor 2023 en 2024. Alle projectplannen bevatten 

een kostenoverzicht (2020-2024). 

 

Zoals aangegeven kiest BUas ervoor om, naast de genoemde centrale en decentrale plannen, 

een groot deel van de beschikbare middelen gefaseerd uit te geven aan uitbreiding van de 

onderwijscapaciteit. Deze middelen worden gelijk verdeeld over de academies. De resterende 

middelen worden verdeeld over een substantieel aantal centrale en decentrale projecten. 

Belanghebbenden erkennen dat dit een zekere versplintering oplevert, maar benadrukken 

anderzijds ook de samenhang tussen alle (deel)projecten. Juist de combinatie van de 

verschillende projecten zal volgens BUas kwaliteitsverbetering opleveren.  
 

BUas maakt de monitoring van de plannen voor kwaliteitsverbetering onderdeel van de 

reguliere kwaliteitszorgcyclus. Doordat de uitwerking van de voornemens projectmatig is 
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ingericht kunnen de beschikbare middelen per project worden gemonitord. De voorgenomen 

activiteiten om de voortgang te bewaken stellen de hogeschool in staat zo nodig bij te sturen, 

bijvoorbeeld daar waar de Covid-19 pandemie wijzigingen afdwingt. Hierin voorziet de 

hogeschool expliciet een rol voor de medezeggenschap: de centrale medezeggenschap 

participeert in de monitoring van de centrale plannen en de decentrale medezeggenschap in 

die van de decentrale plannen. Per academie kan de uitvoering van de Kwaliteitsafspraken 

binnen het gegeven kader verschillen. De monitoring van de bijdrage aan de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs is daarom een vast agendapunt in de vergadering van 

de deelraden met de academiedirectie. Voor de deelraden is een sjabloon gecreëerd, waarin 

de hele monitoringscyclus is uitgewerkt. De deelraden of de opleidingscommissies zijn 

betrokken bij de projectplanning en uitvoering. Mede op basis van de tussentijds bereikte 

resultaten, die jaarlijks op meerdere momenten worden beoordeeld, en de inbreng van de 

studentgeleding wordt bepaald of een herijking van de ingezette koers nodig is. De CMR kan 

daar actief op bijsturen. Op deze wijze voorziet de instelling een rol voor de studentgeleding 

van de medezeggenschap. Daarnaast leggen de academiedirecteuren tijdens de 

managementrapportage-meetings drie keer per jaar verantwoording af aan het CvB over 

voortgang van de plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen. Evaluatie en 

monitoring van de Kwaliteitsafspraken zal twee keer per jaar op de agenda van de Raad van 

Toezicht staan als onderdeel van het toezicht op de uitvoering van de strategie.   

2.3.2 Overwegingen 

Het panel spreekt zijn waardering uit over de manier waarop de voornemens zowel op 

centraal- als op academieniveau in projectplannen zijn uitgewerkt. Het heeft voor de periode 

2020-2022 concrete beleidsacties en -processen voor de besteding van de 

studievoorschotmiddelen aangetroffen, waarvan aannemelijk is dat die zullen bijdragen aan 

kwaliteitsverhoging van het onderwijs. Het panel kan zich erin vinden dat een groot deel van 

de beschikbare middelen wordt besteed aan uitbreiding van de onderwijscapaciteit. De 

planmatige formulering van de projectplannen draagt naar oordeel van het panel bij aan een 

effectieve monitoring van de bereikte voortgang. Wel meent het panel dat indicatoren voor 

succes meer diepgaand kunnen worden uitgewerkt. 

 

Het panel ondersteunt de keuze om de monitoringprocessen ter evaluatie van de 

Kwaliteitsafspraken onderdeel te laten zijn van de reguliere kwaliteitszorgcyclus. Dat de 

systematiek van verantwoording daarbij helemaal teruggaat naar de academies, die zich drie 

keer per jaar centraal over de inhoudelijke voortgang van de Kwaliteitsafspraken en de 

uitgaven van de studievoorschotmiddelen moeten verantwoorden, vindt het panel een goede 

zet. Het onderschrijft het belang van regelmatige evaluatie op alle betrokken niveaus, van de 

coach die wordt ingezet om projectonderwijs te begeleiden tot aan het CvB. De rol die 

relevante interne en externe belanghebbenden in de monitoring en eventuele bijstelling van 

de Kwaliteitsafspraken spelen, vindt het panel in de stukken voldoende helder uitgewerkt. De 

instelling heeft ook zelf geconstateerd dat de beschikbare middelen over veel projecten zijn 

verdeeld. Dit gegeven maakt het nog belangrijker om een voortdurende uitwisseling tussen 

alle betrokkenen te bevorderen, niet alleen binnen academies maar ook instellingsbreed.  

Belangrijk is om steeds een voldoende diepgaande dialoog over de gerealiseerde kwaliteit 

gaande te houden. 

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Breda University of Applied Sciences voldoet aan criterium 3. 
 



 

14 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken Breda University of Applied Sciences  maandag 5 oktober 2020 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

15 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken Breda University of Applied Sciences  maandag 5 oktober 2020 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

3 Bijlagen  

3.1 Het panel 

De NVAO heeft een 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 de 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). 

 

Vanwege beperkende maatregelen in het kader van COVID-19 heeft het panel geen bezoek 

gebracht aan de instelling, maar een digitale beoordelingsdag georganiseerd. Voorafgaand 

aan de beoordelingsdag heeft het panel de ontvankelijkheid van het aanvraagdossier 

beoordeeld. Vervolgens hebben de panelleden hun eerste indrukken uitgewisseld. Op basis 

van deze bevindingen besloten voorzitter en procescoordinator om een voorbereidend 

(digitaal) paneloverleg in te plannen. Tijdens dit overleg (8 september 2020) besprak het 

panel zijn bevindingen over het aanvraagdossier en op te vragen aanvullende stukken. BUas 

heeft deze aanvullende stukken (zie §3.3) op 28 september aangeleverd, waarna besloten 

werd om de beoordelingsdag (5 oktober 2020) doorgang te laten vinden. Op de ochtend van 

de beoordelingsdag heeft het panel vooroverleg gehad, tijdens dit overleg zijn de vragen 

geïnventariseerd voor de gesprekssessie met het College van Bestuur van de instelling en de 

vertegenwoordigers van de medezeggenschap van de instelling. Na een interne beraadslaging 

heeft het panel mondeling de bevindingen op hoofdlijnen teruggekoppeld aan de instelling.  

 

De secretaris heeft het adviesrapport opgemaakt binnen twee weken na de beoordelingsdag. 

De tekst is voorgelegd aan de panelleden en van suggesties voorzien. Vervolgens is ter 

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

beoordelingen. Het conceptadviesrapport 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 de beoordelingsdag 

 

Tijdstip Gesprek Betrokkenen 

09.15 – 10.30 paneloverleg Panel en secretaris 

10.30 – 11.00 Gesprek 1 Lid College van Bestuur  

Programme director Educational oranisation & 

Community building 

Centrale Medezeggenschap (1x mdw, 1x student) 

Decentrale Medezeggenschap (1x mdw, 1x student) 

Coordinator QA (toehoorder) 

11.00 – 12.00 Paneloverleg Panel en secretaris 

12.00 – 12.30 Terugkoppeling College van Bestuur; genodigden door instelling te 

bepalen 
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3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

Het panel heeft het aanvraagdossier bestudeerd, bestaande uit onder meer het centrale 

document Quality agreements plan 2019-2024, visie- en strategiedocumenten, jaarverslag 

2019 en voorbeelden van uitgewerkte (centrale en decentrale) projectplannen.  

 

Op verzoek van het panel heeft BUas de volgende aanvullende documenten aangeleverd: 

• uitgewerkte projectplannen voor alle centrale en decentrale plannen;  

• notulen medezeggenschap en bewijs van instemming met alle plannen; 

• nader overzicht QA begroting 2019-2024. 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Wim Boomkamp Drs. Wim Boomkamp is afgestudeerd in Pedagogische en Andragogische 

Wetenschappen. Dhr. Boomkamp heeft meerdere bestuursfuncties gehad en was 
tot voorkort voorzitter van het college van bestuur van Saxion Hogeschool. 

• Lid Els Verhoef Els Verhoef MSc was tot zomer 2018 lid van het College van Bestuur van Fontys 
Hogeschool, voormalig bestuurder Haagse Hogeschool. Eerder was ze tijdelijk 
voorzitter van een faculteit bij de Open Universiteit en adviseur bij Zuyd 
Hogeschool. Zij heeft tevens een eigen adviesbureau. 

• Lid Piet van Slooten Drs. Piet van Slooten was tot 2017 Secretaris CvB Universiteit Leiden. 
• Lid Rinse de Jong Rinse de Jong RA heeft accountancy gestudeerd en is momenteel vice voorzitter 

RvT van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van de raad 
van commissarissen van Gasunie. Voormalig CFO Essent en ASM. 

• Student-lid Ilse Wissink Ilse Wissink BSc is masterstudente Geneeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zij heeft ervaring als student-assessor van het AMC. 

   
• Procescoördinator Irma Franssen 
• Secretaris Floor Meijer 
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