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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel concludeert dat Hogeschool Utrecht (HU) voldoet aan alle criteria van het 

beoordelingsprotocol kwaliteitsafspraken, en komt op grond daarvan tot een positief 

eindoordeel. Het panel baseert zijn oordeel op het informatiedossier, de aanvullende 

documenten en het toelichtende online gesprek met de instelling op 15 mei 2020. 

Criterium 1 

De kwaliteitsafspraken, gepresenteerd in het Plan Kwaliteitsafspraken 2020-2024, hebben 

een duidelijke relatie met de onderwijsvisie en het ambitieplan van de HU. De HU heeft drie 

prioriteiten gekozen die aansluiten bij vijf van de zes thema’s uit het sectorakkoord. (1) Door 

de inzet van meer docenten wil de HU intensiever en kleinschaliger onderwijs realiseren, de 

begeleiding van studenten intensiveren, en door gepersonaliseerd leren bijdragen aan 

onderwijsdifferentiatie. (2) Door incidentele en structurele projecten uit het fonds HU-

gemeenschap en studentbetrokkenheid (HUGS) wil de HU een extra impuls geven aan 

gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid en daarmee bijdragen aan 

studenttevredenheid en studentsucces. (3) Door aanvragen uit het fonds Digitale 

Leeromgeving (DLO-kwaliteitsafspraken) wil de HU bijdragen aan onderwijsdifferentiatie en 

aan passende en goede onderwijsfaciliteiten. Voor het zesde thema (professionalisering 

docenten) zet de HU eigen middelen in conform reguliere Cao-afspraken, aangevuld met 

middelen voor promotievouchers en het Teaching & Learning Network.  

 

Het overgrote deel van de middelen wordt ingezet om meer docenten aan te trekken. 

Centraal is een beleidsformat ontwikkeld met een menu van concrete mogelijkheden om 

deze extra docenten voor kwaliteitsverbetering in te zetten. Elk instituut heeft uit dit menu in 

samenspraak met de studenten en docenten de opties gekozen die passen bij de eigen 

situatie. Het panel vindt dit een goede combinatie van centrale regie en decentrale 

uitwerking. De fondsen HUGS en DLO-kwaliteitsafspraken zijn centraal georganiseerd. 

Studenten en docenten kunnen aanvragen doen. De centrale regiegroep Kwaliteitsafspraken 

bewaakt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Het panel is van oordeel dat het 

plan Kwaliteitsafspraken 2020-2024 van de HU beredeneerd wil bijdragen aan verbetering 

van de onderwijskwaliteit, past bij de landelijke thema’s en bij de HU-onderwijsvisie, en 

helder is geformuleerd.  

Criterium 2 

Het plan beschrijft duidelijk hoe alle geledingen in de HU betrokken zijn geweest bij de 

totstandkoming van de plannen. De verschillende medezeggenschapsorganen hebben een 

passende rol gespeeld. Door de decentrale aanpak bij de prioriteit ‘meer docenten’ is er 

breed draagvlak binnen de instituten. Het panel vindt de transparantie die met behulp van 

logboeken wordt gecreëerd ten aanzien van de aanvragen voor HUGS en DLO-

kwaliteitsafspraken, een goede basis voor de rol van de medezeggenschap. De 

medezeggenschapsorganen worden goed gefaciliteerd in uren en budget, door scholing en 

professionele ondersteuning. Externe belanghebbenden zijn impliciet geraadpleegd door hun 

betrokkenheid bij het proces rond het ambitieplan. De Hogeschoolraad heeft ingestemd met 

het plan, de raad van toezicht heeft het goedgekeurd. Het panel concludeert dat de interne 

belanghebbenden voldoende betrokken zijn geweest bij het opstellen van het plan en dat er 

voldoende draagvlak is bij de belanghebbenden. 
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Criterium 3 

De plannen per instituut om meer docenten aan te trekken zijn tot en met 2024 zorgvuldig op 

basis van het centrale format beschreven, wat bijdraagt aan het vertrouwen in de 

haalbaarheid. De monitoring wordt beschreven in de afzonderlijke instituutsplannen, 

waarmee een goede basis is gelegd om na te gaan of en hoe ieder plan per jaar wordt 

gerealiseerd. De directeuren Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken en 

Informatiemanagement & ICT adviseren over de kwaliteit van de plannen die ingediend 

worden bij het fonds HUGS respectievelijk DLO-kwaliteitsafspraken. Dit draagt volgens het 

panel bij aan de realiseerbaarheid van de plannen. Aan hen wordt ook over de voortgang van 

de projecten gerapporteerd. De instellingsbrede regiegroep Kwaliteitsafspraken houdt zicht 

op de voortgang, inhoud en besteding van alle middelen en rapporteert aan het CvB. Het 

panel kan zich goed vinden in de keuze van de HU om de monitoring in te bedden in de 

reguliere planning- en controlcyclus. Het panel acht de voornemens in het plan realistisch 

gelet op de voorgestelde inzet van instrumenten en middelen en de organisatie en processen 

binnen de instelling. 

 

 

Den Haag, 30 juni 2020 

 

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

Utrecht,  

 

 

 

 

Pim Breebaart Marianne van der Weiden 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Hogeschool Utrecht 

Vestigingsplaats(en) Utrecht, Amersfoort en verschillende lesplaatsen voor 

opleidingen van het Seminarium Orthopedagogiek 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

Hogeschool Utrecht (HU) is in 1995 voortgekomen uit een fusie met diverse hogescholen uit 

de regio. In 2017 is een nieuwe stap gezet in de organisatieontwikkeling: per 1 februari 2017 

hebben de zes faculteiten plaatsgemaakt voor 22 instituten. Tegelijkertijd zijn de facultaire 

diensten samengevoegd tot zes diensten van de hogeschool. Ook zijn de zes facultaire 

kenniscentra omgevormd tot vier zelfstandige kenniscentra, waarover alle lectoraten zijn 

verdeeld. Bij deze organisatieontwikkeling is een nieuwe sturingsfilosofie geïntroduceerd: 

verantwoordelijkheden liggen daar waar optimaal invloed kan worden uitgeoefend op 

uitvoering en resultaat. 

 

Deze stappen zijn gepaard gegaan met de ontwikkeling van nieuwe huisvesting, waardoor 

vrijwel alle opleidingen sinds 2017 op het Utrecht Science Park worden verzorgd, naast enkele 

opleidingen op de locatie Amersfoort. Verder is, vooruitlopend op deze ingrijpende 

veranderingen, in 2015 een begin gemaakt met de implementatie van een nieuwe 

onderwijsvisie die uit vijf hoofdonderwerpen bestaat: 

• Leven lang leren – De HU biedt onderwijs aan instromers op de arbeidsmarkt en 

werkenden die hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, aanscherpen, verbreden 

en verdiepen. 

• Co-creatie met de beroepspraktijk – Studenten, docenten, onderzoekers en werkveld 

werken nauw samen: om van elkaar te leren en om bij te dragen aan de 

professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. 

• Onderwijs gebaseerd op praktijkgericht onderzoek – HU-studenten en –professionals 

ontwikkelen onderzoekend vermogen waarmee ze in staat zijn creatief, innovatief en 

methodisch te werk te gaan. 

• Gepersonaliseerd leren – Dit raamwerk voor talentontwikkeling betekent voor HU-

studenten: regie over eigen leerproces en keuzes maken in studietempo, inhoud en 

niveau. Voor het onderwijs betekent dit: zo min mogelijk volgtijdelijkheid, veel 

zelfstandig te volgen modulen en leerwegonafhankelijke toetsing. 

• Blended learning - Leren in verschillende leeromgevingen (face-to-face onderwijs, 

werkplekleren, leerteamleren, online leren en individueel leren), altijd vanuit de 

beroepscontext. 

 

In 2019 presenteerde de HU haar instellingsplan met ambities voor de periode 2020-2026 en 

de daarbij behorende strategische keuzes die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en 

onderzoek:  

• Missiegedreven opgaven. De wereld verandert snel en ingrijpend. Bij het maken van 

keuzes uit alle problemen die zich aandienen, laat de HU zich leiden door de missie en 

het profiel ‘kwaliteit van (samen)leven in een stedelijke omgeving’. 
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• Leven lang ontwikkelen. Bij de HU kan iedereen – student, of werkende professional – 

deelnemen aan flexibel onderwijs. Er is aandacht voor begeleiding, digitale voorzieningen 

en doorstroming vanuit alle onderwijsniveaus. De HU biedt naar behoefte een 

vastomlijnd onderwijsaanbod of meer ruimte en flexibiliteit. 

• Studentsucces. Elke student is anders en daarom vormt diversiteit het uitgangspunt. 

Studenten worden opgeleid tot wereldburgers die succes hebben op de arbeidsmarkt en 

het verschil maken in de samenleving. Studenten krijgen de mogelijkheid om zelf de regie 

te pakken over hun leerweg.  

• HU-gemeenschap. De HU is een vitale, inspirerende en vernieuwende hogeschool waar 

studenten en medewerkers een inclusieve, toegankelijke gemeenschap vormen. In co-

creatie met de omgeving wil de HU de kwaliteit van onderwijs en onderzoek continu 

verbeteren. 

• Digitalisering. De HU investeert in digitale ontwikkelingen en wil digitalisering tot een 

katalysator maken van vernieuwing en verbetering.  

 

De Hogeschoolraad (HSR) speelt een rol in het besluitvormingsproces van de HU als geheel; 

de instituutsraden hebben die rol voor hun eigen instituut. 
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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 

Het panel heeft kennisgenomen van de prioriteiten die de HU heeft geformuleerd voor de 

besteding van de studievoorschotmiddelen: 1. Meer docenten, 2. HU-gemeenschap en 

studentbetrokkenheid (HUGS), 3. Digitale leeromgeving (DLO). De verhouding tot de zes 

thema’s voor onderwijskwaliteit die in het sectorakkoord zijn vastgesteld, is als volgt: 

 

HU onderwerpen → 

 

Landelijke thema’s ↓ 

Meer docenten HU-gemeenschap en 

studentbetrokkenheid 

(HUGS) 

Digitale 

leeromgeving 

(DLO) 

Intensiever en 

kleinschaliger 

onderwijs 

x   

Meer en betere 

begeleiding van 

studenten 

x x  

Studiesucces  x  

Onderwijsdifferentiatie x x x 

Passende en goede 

onderwijsfaciliteiten 

  x 

Verdere 

professionalisering van 

docenten 

   

 

Op het thema ‘verdere professionalisering van docenten’ zet de HU andere financiële 

middelen in, namelijk minimaal zes procent van de Rijksbijdrage, conform de Cao-afspraken, 

aangevuld met middelen voor promotievouchers en het Teaching & Learning Network.  

 

De keuze van de HU voor de drie prioriteiten is gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale 

Studentenenquête (NSE), de HBO-monitor, de jaarlijkse ronde van het college van bestuur 

(CvB) langs de opleidingscommissies en de uitkomsten van de Instellingstoets Kwaliteitszorg 

(ITK) in 2018-2019. Uit die bronnen blijkt de HU het goed te doen op inhoud, beroepspraktijk 

en kwaliteitscultuur, maar studenten missen begeleiding en persoonlijke aandacht. 

 

Om de kwaliteit van de opleidingen in beeld te brengen hanteert de HU het instrument ‘HU in 

Kaart’, waarin informatie uit de accreditaties, de HBO-monitor en de NSE bijeengebracht 

worden. Mondeling omschreef het CvB dit tijdens het digitale locatiebezoek als een radarplot 

en lichtte toe dat voor de kwaliteitsafspraken het accent van onderwijskwaliteit ligt op de 

aspecten studenttevredenheid (NSE) en studentsucces (op basis van de HBO Monitor). De 

maatregelen en projecten die worden ingezet met de studievoorschotmiddelen moeten 

leiden tot hogere studenttevredenheid en studentsucces. In het licht van de huidige Covid-19-
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crisis passen de gekozen prioriteiten naar het oordeel van de HU goed bij de behoefte aan 

meer begeleiding, het belang van een sterke gemeenschap, verbetering en uitbreiding van 

online onderwijs en toetsing, meer contact met het werkveld om mogelijkheden voor 

studeren in de beroepspraktijk te creëren.    

 

Aan de prioriteit ‘meer docenten’ wordt het grootste deel van de studievoorschotmiddelen 

besteed, oplopend van 9,9 miljoen euro in 2020 naar 18,4 miljoen in 2024. Deze middelen 

worden gealloceerd aan de instituten, op basis van het aantal studenten. Elk instituut heeft 

plannen uitgewerkt voor de inzet van de extra aan te stellen docenten, aan de hand van een 

centraal ontwikkeld format. In dit format zijn de drie thema’s uit het sectorakkoord 

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

onderwijsdifferentiatie) gekoppeld aan elementen uit de HU-onderwijsvisie (HU-didactiek, 

gepersonaliseerd leren, verbinding onderwijs-onderzoek, co-creatie: leren in en met de 

beroepspraktijk). In het format staan per thema en element concrete doelen geformuleerd, 

waaruit elk instituut een keuze heeft gemaakt, passend bij de eigen situatie. De schriftelijke 

documentatie bevat de plannen per instituut, voorzien van een onderbouwing van de 

gemaakte keuzes en van wat er per 2022 gerealiseerd moet zijn. In de mondelinge toelichting 

kreeg het panel een aantal concrete voorbeelden: bij business administration worden extra 

studieloopbaanbegeleiders aangesteld om studenten in het eerste jaar intensiever te 

begeleiden en worden langstudeerderscoördinatoren ingezet om te voorkomen dat 

studenten zich in de afstudeerfase verloren en niet gezien voelen. Op die manier hoopt het 

instituut de rendementen na 1 en na 5 jaar te verhogen en de uitval te verminderen. Bij 

ecologische pedagogiek wordt ingezet op intensievere begeleiding, gepersonaliseerd leren en 

onderwijsdifferentiatie. Daar kunnen met de extra docenten kleinere groepen worden 

gerealiseerd en krijgen studenten op specifieke punten (zoals onderzoek, taal en de 

afstudeerfase) meer gepersonaliseerde begeleiding.  

 

Met het programma HUGS wil de HU een extra impuls geven aan gemeenschapsvorming en 

studentbetrokkenheid, ook omdat de opleidingscommissies en de HSR aangaven dat hieraan 

behoefte is. Verder speelde mee dat de HU in de NSE minder goed scoorde op het vlak van 

studiebegeleiding. Het plan verwijst naar internationaal onderzoek waarin is aangetoond dat 

de prestaties en het welbevinden van studenten positief worden beïnvloed door de mate van 

actieve participatie en identificatie met de instelling. Voor het HUGS-fonds is een oplopend 

bedrag beschikbaar van 2 miljoen euro in 2020 tot 4 miljoen in 2024. De 

studievoorschotmiddelen zijn bedoeld als aanvulling (met mensen en middelen) op de 

reguliere studentbegeleiding in de 0e, 2e en 3e lijn. Studenten en medewerkers kunnen een 

financiële aanvraag doen voor initiatieven die aansluiten bij de behoeften van studenten. 

Initiatieven kunnen zowel incidenteel (10%) als structureel (90%) van aard zijn. Een voorbeeld 

is de StudieHUiskamer,  waar studenten een vaste plek en begeleiding vinden om succesvol te 

kunnen studeren. Door dit fonds, zo lichtte het CvB mondeling toe, kunnen ook heel 

specifieke vragen meer centraal georganiseerd worden, wanneer per opleiding of instituut de 

massa ontbreekt, zoals voor vluchtelingstudenten of studenten met een functiebeperking. De 

aanvragen voor de incidentele middelen worden begeleid en beoordeeld door de FIKO (Fonds 

Investeren Kwaliteit van Onderwijs)-commissie. Aanvragen voor structurele middelen worden 

– met advies van de adviescommissie – door de directeur Onderwijs, Onderzoek & 

Studentzaken (OO&S) voorgelegd aan het CvB en de HSR.  

 

De studievoorschotmiddelen voor DLO-kwaliteitsafspraken zullen worden benut voor 

innovaties, experimenten en concepten die nog nieuw zijn voor de HU. Het gaat om een 

bedrag van twee miljoen euro op jaarbasis voor productontwikkeling. De helft daarvan zal 
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worden besteed aan de inzet van mensen uit onderwijsteams; het andere deel aan de 

ontwikkeling van DLO-aanpassingen en ondersteuning, inclusief materiële kosten. De lijst met 

gewenste initiatieven voor de DLO-kwaliteitsafspraken wordt tijdens de looptijd en samen 

met de eindgebruikers ontwikkeld. Studenten en medewerkers kunnen voorstellen indienen.  

Een speciale adviescommissie beoordeelt en begeleidt de aanvragen. Omdat inpassing in de 

architectuur van de HU en veiligheid cruciale randvoorwaarden zijn bij deze experimenten, 

neemt de directeur Informatiemanagement & ICT (IM&ICT) vanuit dat perspectief het 

uiteindelijke besluit over de aanvragen.  

 

Om goed zicht te houden op de voortgang van het geheel van de kwaliteitsafspraken richt de 

HU een regiegroep kwaliteitsafspraken in. In deze regiegroep zijn de studenten 

vertegenwoordigd. De regiegroep heeft een evaluatie- en ontwikkelgerichte opdracht (zie 

criterium 3) en heeft ook een adviserende rol naar de directeuren op instituutsniveau over de 

prioriteit ‘meer docenten’, naar de directeur OO&S over het programma HUGS en naar de 

directeur IM&ICT over het programma DLO-kwaliteitsafspraken. In samenwerking met de 

instituten en vertegenwoordigers van de programma’s HUGS en DLO-kwaliteitsafspraken 

organiseert de regiegroep minimaal twee maal per jaar HU-brede 

kennisdelingsbijeenkomsten voor alle betrokkenen. 

2.1.2 Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de HU drie prioriteiten heeft gekozen die alle drie gericht zijn op 

verbetering van onderwijskwaliteit en passen bij de zes thema’s uit het sectorakkoord. Het 

panel vindt dat de invulling van de kwaliteitsafspraken goed aansluit bij de bredere 

onderwijsvisie en de vijf strategische keuzes uit het ambitieplan.  

 

Het panel herkent de aandacht voor de afzonderlijke thema’s: (1) door het aannemen van 

meer docenten wil men intensiever en kleinschaliger onderwijs realiseren. Men is 

voornemens kleinere groepen te realiseren en meer ruimte te creëren voor persoonlijke 

aandacht. Ook de aandacht voor niet-voltijdstudenten komt hierin naar voren. De regie ligt bij 

de instituten. (2) Door het aannemen van meer docenten wil men ook de begeleiding van 

studenten intensiveren en verbeteren. Instituten kunnen zelf kiezen op welke elementen zij 

fte’s inzetten. De HU wil hier verder aan tegemoetkomen door het programma HUGS. (3) 

Door HUGS wil de HU een grotere binding en betrokkenheid creëren, wat bijdraagt aan 

studenttevredenheid en studentsucces. (4) Aan onderwijsdifferentiatie wil de HU 

tegemoetkomen door gepersonaliseerd leren, HUGS-projecten en uitbreiding van digitale 

onderwijsfaciliteiten door DLO. (5) De DLO-projecten moeten de passende en goede 

onderwijsfaciliteiten versterken die bijdragen aan gepersonaliseerd leren en blended 

learning. (6) De HU heeft helder verwoord waarom aan professionalisering van docenten 

geen studievoorschotmiddelen worden ingezet. 

 

Het aangeboden format voor de inzet van meer docenten is door alle instituten gebruikt en 

systematisch ingevuld. Dit is een sterk punt: daarmee wordt gestimuleerd dat centraal beleid 

ook decentraal wordt uitgevoerd, geëvalueerd en verantwoord. De keuzes die de instituten 

maken zijn onderling verschillend en laten zien dat maatwerk mogelijk is. De onderwijsvisie, 

gebaseerd op het ambitieplan 2026 en de wereld van morgen, wordt in de criteria van het 

format helder geconcretiseerd. De plannen voor de centrale fondsen HUGS en DLO zijn goed 

uitgewerkt. Het panel waardeert dat het initiatief nadrukkelijk bij de studenten ligt. De ruimte 

voor incidentele projecten bij HUGS maakt het mogelijk snel te reageren op interessante 

studentinitiatieven. Wel merkt het panel op dat de keuze voor fondsen het wellicht lastiger 
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maakt om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van verbetering van de 

onderwijskwaliteit: bij de prioriteit ‘meer docenten’ is de onderwijskwaliteit aan de hand van 

een aantal formele parameters geoperationaliseerd, maar bij de opbrengsten van de fondsen 

HUGS en DLO-kwaliteitsafspraken is het moeilijker een directe relatie met onderwijskwaliteit 

vast te stellen. 

Het panel kan zich vinden in de gekozen uitwerking van onderwijskwaliteit, met het accent op 

studenttevredenheid en studentsucces. Uit het gesprek kwam naar voren dat instituten de 

informatie uit ‘HU in kaart’ benutten voor nadere analyses, in samenspraak met studenten en 

docenten, om daar vervolgens hun plannen op te baseren. Het panel waardeert dat op die 

manier de indicatoren niet alleen kwantitatief, maar ook narratief worden ingevuld. Het panel 

meent dat de term radarplot hogere verwachtingen wekt dan wat met ‘HU in kaart’ in beeld 

wordt gebracht. Het plan Kwaliteitsafspraken vermeldt drie externe indicatoren, terwijl het 

CvB in het gesprek er vijf noemde. Daarnaast noemde het CvB dat een benchmark met 

andere hogescholen zal worden opgenomen. Kennelijk is het instrument nog in ontwikkeling. 

Het panel adviseert bij de verdere ontwikkeling van indicatoren niet alleen gebruik te maken 

van externe bronnen, maar ook de informatie uit interne kwaliteitszorg te benutten, en de 

transparantie te vergroten door het instrument voor de hele HU-gemeenschap toegankelijk te 

maken. 

 

De regiegroep kan naar het oordeel van het panel een positieve rol vervullen om de 

samenhang tussen de verschillende initiatieven in een platte netwerkorganisatie als de HU te 

bewaken. Door het grote aantal decentrale accenten, decentrale en centrale reguliere en 

incidentele initiatieven bestaat het risico van versnippering.  

 

Het is goed om te merken dat de gekozen prioriteiten aansluiten bij de veranderingen naar 

aanleiding van de Covid-19-pandemie en dat de HU nadenkt over deze nieuwe situatie, 

bijvoorbeeld door aandacht voor verschillende behoeften onder studenten en verdere 

samenwerking met het werkveld.  

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht voldoet aan criterium 1. 

2.1.4 Aanbevelingen  

- Verrijk ‘HU in kaart’ met informatie uit interne kwaliteitszorg, zodat een overzichtelijk 

radarplot ontstaat.  

 

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 

In de documentatie beschrijft de HU het proces waarin de kwaliteitsafspraken tot stand zijn 

gekomen, te beginnen met de visievorming in 2017-2018 en de formulering van het eerste 

plan. Dit plan werd bij de audit eind 2018 afgekeurd, onder andere omdat de plannen op 

decentraal niveau nog onvoldoende uitgewerkt waren en de instemming van de 

instituutsraden ontbrak. Daarna is het nieuwe plan opgezet en uitgewerkt. Dit nieuwe plan is 

onderwerp van de onderhavige audit.  
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Voor de prioriteit ‘meer docenten’ is aangesloten bij de jaarlijkse cyclus van 

managementplannen per instituut, die door de directeur worden opgesteld. Hierop hebben 

de instituutsraden instemmingsrecht. De directeur heeft over de kwaliteitsafspraken overleg 

met de opleidingscommissies die concrete suggesties voor besteding van de 

kwaliteitsmiddelen kunnen doen en voor besluitvorming hun instemming geven aan de 

bestedingskeuzes van het instituut. Alle instituten hebben een controller die kan assisteren 

en bij de Bestuursdienst zijn hiervoor eveneens mensen beschikbaar. Eind 2019 is er veel 

overleg geweest over de opzet en invulling van het nieuwe format, om te komen tot meer 

focus in de besteding van de middelen en tot een meer expliciete verbinding met de 

onderwijsvisie. Een voorstel voor de uitwerking is in december 2019 verkend met de 

directeuren, de HSR en de raad van toezicht. Begin 2020 organiseerden het CvB en de HSR 

een oploop waarvoor alle medezeggenschappers, directeuren en secretarissen van de 

hogeschool waren uitgenodigd. Hier is uitgebreid besproken hoe de bestaande afspraken 

aansluiten op de nieuw aangebrachte focus. Vervolgens is hierover binnen de instituten weer 

het gesprek gevoerd tussen directeur en medezeggenschap en zijn de definitieve keuzes van 

de instituten (binnen het HU-brede plan), met instemming van de instituutsraad en met 

advies van de opleidingscommissie, aangeboden aan het CvB. Er was ruimte voor lokaal 

maatwerk per instituut. In de bijlagen bij het plan benoemen de instituten niet alleen 

waaraan ze de middelen concreet gaan besteden, maar verantwoorden ze ook het proces van 

planontwikkeling, hoe en met wie afstemming heeft plaatsgevonden en hoe de voortgang in 

de jaarcyclus gemonitord zal worden. 

 

Voor de inrichting van de prioriteit HUGS heeft de HU een participatief traject ingericht, dat is 

afgestemd met de HSR. Om tot visievorming en tot criteria voor aanvragen te komen, vonden 

in het najaar van 2018 participatiesessies met studenten plaats. Ook inhoudelijke experts 

dachten mee. De inzichten die dit opleverde zijn meegenomen in de verdere uitwerking van 

het programma en de aanvraagcriteria. Na vaststelling door het CvB en met instemming van 

de HSR gingen in 2019 de eerste initiatieven, zowel met een incidenteel als een structureel 

karakter, van start. Voor het programma DLO-kwaliteitsafspraken geldt een vergelijkbaar 

proces en zijn per 2020 middelen uit het  studievoorschot beschikbaar. Het CvB lichtte in het 

gesprek toe dat er bij deze programma’s per aanvraag een dossier met een logboek wordt 

ingericht, dat voor de indieners en de medezeggenschap openbaar en beschikbaar is. 

Structurele projecten die door de betreffende commissie zijn goedgekeurd, gaan voor 

instemming, samen met het complete logboek, naar de HSR.  

 

De documentatie bevat een overzicht van alle betrokkenen (CvB, raad van toezicht, HSR, 

instituutsdirecteuren, opleidingscommissies en instituutsraden) en hun rol. Er wordt vermeld 

dat de gesprekken met externe belanghebbenden over de opdracht en koers van de 

hogeschool input hebben geleverd voor het ambitieplan, en daarmee impliciet ook voor de 

kwaliteitsafspraken. Hierin werden de gemaakte keuzes bevestigd. Externe betrokkenen zijn 

verder slechts beperkt betrokken geweest bij de planvorming. Wel lichtte de directeur van 

het instituut voor verpleegkunde in het gesprek toe dat er recent, zoals gebruikelijk binnen de 

HU, een serie werktafels is georganiseerd waaraan het bredere externe netwerk van de 

opleidingen werd uitgenodigd.  

 

De tijdlijn die in het plan is opgenomen geeft inzicht in het proces en de verschillende stappen 

van de eerste ideeën begin 2018 tot de formele instemming door de HSR op 11 maart 2020 

en de formele goedkeuring door de raad van toezicht op 18 maart 2020.  
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De leden van medezeggenschapsorganen worden gefaciliteerd en ondersteund bij hun 

inbreng ten aanzien van de kwaliteitsafspraken. Conform de afspraken in het sectorakkoord 

stelt de HU studenten minimaal 8 uur per week beschikbaar voor de centrale 

medezeggenschap. Concreet houdt dat in dat leden, dagelijks bestuur en voorzitter het hele 

jaar (52 weken) gefaciliteerd worden met resp. 0,15 fte, 0,3 fte en 0,5 fte. Voor de decentrale 

medezeggenschap geldt een facilitering van instituutsraden (leden 0.075 fte, dagelijks bestuur 

0.15 fte) en opleidingscommissies (leden 0.025 fte, dagelijks bestuur 0.05 fte). De griffie zorgt 

voor de ambtelijke ondersteuning van de HSR en de instituutsraden. Studentambassadeurs 

van de zogeheten opleidingscommissieambassade (OCA) ondersteunen de leden van de 

opleidingscommissies. Vanaf maart 2020 worden de opleidingscommissies ook ambtelijk 

ondersteund. Leden van zowel de centrale als decentrale medezeggenschap worden 

professioneel ondersteund met scholing en deskundigheidsbevordering om ervoor te zorgen 

dat zij volwaardige gesprekspartners zijn. Hiervoor is – op initiatief van het team Advisering 

Medezeggenschap – een scholingsplan opgesteld. In het team zitten de griffie, een 

beleidsadviseur medezeggenschap, studentassistenten en alle leden van de OCA. 

 

In het gesprek beschreef het CvB de rol van de regiegroep bij de drie prioriteiten in relatie tot 

de medezeggenschap als second loop. De medezeggenschap denkt mee over en stemt in met 

de plannen. HU-breed is dat de HSR, op instituutsniveau de instituutsraden. In dat overleg 

komt ook de monitoring aan de orde. Dit is de eerste learning loop. De regiegroep zorgt voor 

een tweede, meer integrale learning loop: zij monitort op een meer integraal niveau de 

realisatie van de kwaliteitsafspraken en de ontwikkelingen daarin en adviseert het CvB. De 

HSR ontvangt de rapportages van de regiegroep en kan deze met het CvB bespreken. De HSR 

heeft ingestemd met de opdracht en samenstelling van de regiegroep.  

2.2.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de betrokkenheid en instemming van de medezeggenschap op 

alle niveaus en gedurende het hele proces adequaat is geweest en in de tijdslijn helder in 

kaart is gebracht. De plannen zijn door de betrokken centrale en decentrale gremia 

goedgekeurd. Het panel heeft de formele instemming van de HSR gezien, alsmede de formele 

goedkeuring van de raad van toezicht. 

 

Het panel is van mening dat het centraal vastgestelde format op basis van kwaliteitsafspraken 

voor de inzet van meer docenten een goed handvat is. Doordat alle betrokkenen aan de hand 

daarvan hebben gesproken over de keuzes die het beste passen bij het eigen instituut, is de 

motivatie voor de keuzes decentraal belegd, wat het draagvlak vergroot. Het panel waardeert 

dat elk instituut van dat afstemmingsproces ook expliciet verslag doet in de toelichting bij de 

plannen.  

 

De medezeggenschapsorganen worden niet alleen goed gefaciliteerd in uren en budget, maar 

ook door scholing en professionele ondersteuning. Externe belanghebbenden zijn impliciet 

geraadpleegd door hun betrokkenheid bij het proces rond het ambitieplan. Het panel vindt 

dat het voorbeeld van het instituut voor verpleegkunde om het externe netwerk te betrekken 

door werktafels, navolging verdient.  

 

Het panel vindt de transparantie die met behulp van logboeken wordt gecreëerd ten aanzien 

van de aanvragen voor HUGS en DLO-kwaliteitsafspraken, een goede basis voor de 

adviserende rol van de medezeggenschap.   
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2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht voldoet aan criterium 2. 

2.2.4 Aanbevelingen  

- Benut de expliciete inbreng van externe belanghebbenden bij de uitvoering 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 

De HU beschrijft in het Plan Kwaliteitsafspraken dat de aansluiting van de plannen bij de 

onderwijsvisie en ook de betrokkenheid van studenten en docenten van alle instituten via de 

medezeggenschap ervoor zorgen dat de voorgenomen acties bijdragen aan actuele thema’s 

binnen de instituten. De plannen voor de inzet van de nieuw aan te stellen docenten passen 

door de decentrale aanpak bij de ontwikkelfase van de onderwijsvernieuwing van elk 

instituut. Monitoring van de realisatie vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus, 

waarin de inzet van middelen zichtbaar is gemaakt. Daarnaast vervult de regiegroep 

kwaliteitsafspraken een belangrijke rol in de monitoring van de planverwezenlijking en zijn de 

HU Diensten beschikbaar voor ondersteuning en advies. 

 

Met het professionaliseringsbeleid verwacht de HU de kwaliteit van de nieuw aan te stellen 

docenten te borgen. Om ook voldoende docenten te kunnen aanstellen en het tempo van de 

stijging van de studievoorschotmiddelen te kunnen bijbenen, heeft de HU ervoor gekozen de 

benodigde gelden in de beginperiode zelf voor te financieren en daarmee vooruit te lopen op 

de toekenning van de studievoorschotmiddelen. Die meer gespreide inzet van middelen heeft 

als belangrijk voordeel dat er in 2021 en 2022 niet opeens heel veel docenten geworven 

moeten worden. De afdeling HR-recruitment wist de afgelopen jaren met succes nieuwe 

docenten aan te trekken.  

 

Zoals bij criterium 1 vermeld worden de aanvragen voor de incidentele HUGS-middelen 

begeleid en beoordeeld door de FIKO-commissie. Aanvragen voor structurele middelen 

worden – met advies van de adviescommissie – door de directeur OO&S voorgelegd aan het 

CvB en de HSR. De aanvragers leggen inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de 

directeur OO&S. De directeur rapporteert aan de regiegroep kwaliteitsafspraken. De FIKO-

commissie en de directeur OO&S letten op de samenhang tussen de aanvragen en de plek 

van de aanvragen binnen de HU. Om versnippering te voorkomen, worden bestaande en 

nieuwe initiatieven met elkaar verbonden. Zowel de medewerkers van het programma als de 

deelnemers vervullen hierin een rol. 

 

Een speciale adviescommissie beoordeelt en begeleidt de DLO-aanvragen. Omdat inpassing in 

de architectuur van de HU en veiligheid cruciale randvoorwaarden zijn bij deze experimenten, 

neemt de directeur IM&ICT vanuit dat perspectief het uiteindelijke besluit over de aanvragen. 

Al bij het indienen van de aanvragen wordt hieraan aandacht besteed. De aanvragers leggen 

inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de directeur IM&ICT. De directeur 

rapporteert aan de regiegroep kwaliteitsafspraken. 
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De regiegroep heeft een evaluatie- en ontwikkelgerichte opdracht waarbij de onderwijsvisie, 

ambities en de toetscriteria van de NVAO voor de kwaliteitsafspraken als kader dienen. De 

regiegroep rapporteert en adviseert vanuit een integraal perspectief aan het CvB en doet 

aanbevelingen over eventuele bijstellingen. De regiegroep plaatst de voortgang van de 

kwaliteitsafspraken van de HU in het perspectief van relevante interne en externe 

ontwikkelingen. De regiegroep verantwoordt zijn werkwijze aan het CvB. Het CvB kan de 

regiegroep vragen specifieke analyses te maken of HU-brede initiatieven te ontplooien. 

 

Het CvB lichtte mondeling toe dat instituten verantwoorden dat de geplande uren bij de 

bestedingskeuzes daadwerkelijk ingezet zijn. Hierover wordt gerapporteerd in het kader van 

de tweemaandelijkse rapportages, met kwantitatieve gegevens. Deze rapportages worden 

ook met de instituutsraden en opleidingscommissies besproken. De besteding van de 

kwaliteitsgelden beoogt zo bij te dragen aan studenttevredenheid en studentsucces. De 

ontwikkeling van de onderwijskwaliteit komt daarnaast expliciet aan de orde in 

(evaluatie)gesprekken tussen studenten en docenten, gesprekken in de opleidingen en met 

de opleidingscommissie, overleggen in de instituten tussen onder meer de directeuren en de 

instituutsraden, gesprekken op HU-niveau tussen het CvB en de HSR, tussen het CvB en de 

directeuren en tussen het CvB en de RvT. Vanaf 2020 wordt bij deze gesprekken ook ‘HU in 

Kaart’ gebruikt (zie criterium 1).  

 

Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie is het CvB bezig met het opstellen van 

disruptiescenario’s en forecasts, gedifferentieerd naar de instituten die mogelijk op 

verschillende wijze de effecten zullen merken van deze crisis. De eindejaarsverwachting en de 

langjarige prognoses worden aangepast. Daarnaast moeten het sturingsmodel en de PDCA-

cyclus met kortere cycli gaan werken, om sneller te kunnen inspelen op de ontwikkelingen. 

De HSR en de raad van toezicht worden bij dit denkproces betrokken.  

2.3.2 Overwegingen 

De plannen op decentraal niveau om meer docenten aan te trekken zijn naar het oordeel van 

het panel inzichtelijk en goed navolgbaar. De HU heeft sinds de eerste KA-beoordeling in 2019 

een stap voorwaarts gemaakt. Het panel is hierover enthousiast. De uitwerking van de 

plannen op instituutsniveau tot en met 2024 is zeer zorgvuldig volgens het centrale format 

beschreven, wat bijdraagt aan het vertrouwen in de haalbaarheid. De keus van de HU om 

vooruitlopend op de toekenning van de studievoorschotmiddelen al te beginnen met het 

aantrekken van meer docenten (zie criterium 1) lijkt het panel een verstandige keuze in het 

kader van de haalbaarheid op een krappe arbeidsmarkt. De monitoring wordt beschreven in 

de afzonderlijke instituutsplannen, waarmee een goede basis is gelegd om na te gaan of ieder 

plan per jaar wordt gerealiseerd. 

 

De betrokkenheid van de directeuren OO&S en IM&ICT bij het fonds HUGS respectievelijk 

DLO-kwaliteitsafspraken draagt volgens het panel bij aan de realiseerbaarheid van de 

ingediende plannen. Zij adviseren over de kwaliteit van de plannen en letten op de 

samenhang met het bredere onderwijsbeleid. Zij zijn ook degenen aan wie over de voortgang 

van de projecten wordt gerapporteerd.  

 

Het panel herkent de centrale rol voor de instellingsbrede regiegroep Kwaliteitsafspraken om 

zicht te houden op de voortgang, inhoud en besteding van middelen op centraal en op 

instituutsniveau en op alle thema’s. De regiegroep rapporteert aan het CvB, de opdracht is 

duidelijk beschreven.  
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Het panel kan zich goed vinden in de keuze van de HU om de monitoring in te bedden in de 

reguliere planning- en controlcyclus. In de monitoring zal t.z.t. ook aandacht worden besteed 

aan de impact van Corona-maatregelen op de realisatie en eventuele bijstelling van de 

bestedingen. Die impact is nu nog niet zichtbaar. De directeuren verwachten dat de 

bestedingskeuzes goed aansluiten op de actuele situatie. Het panel adviseert de komende tijd 

daarbij te blijven waarborgen dat de inzet van de studievoorschotmiddelen goed te traceren 

blijft, ook als middelen eventueel verlegd moeten worden, zodat in 2024 te controleren valt 

of de middelen ten goede zijn gekomen aan studenten en onderwijskwaliteit. Het panel 

meent daarnaast dat het belangrijk is helder te verwoorden hoe de onderwijskwaliteit 

gradueel verbeterd kan worden en wat kenmerkend is voor een hoger kwaliteitsniveau 

(vergelijk bijvoorbeeld de sterrenclassificatie bij hotels of de indeling van energielabels). Op 

die manier heeft de hogeschool een instrument in handen niet alleen om 

kwaliteitsverbetering te meten, maar ook om een eventuele onverhoopte terugval in 

kwaliteit op te merken en bijtijds bij te sturen. Het panel stelt vast dat de HU in tweede 

instantie een goed uitgewerkt plan voor de kwaliteitsafspraken heeft ingediend. Dat bleek bij 

bestudering van het informatiedossier en werd bevestigd door het gesprek van het panel met 

de vertegenwoordigers van de HU. 

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht voldoet aan criterium 3. 

2.3.4 Aanbevelingen  

- Bewaak ook in tijden van crisis het onderscheid tussen de studievoorschotmiddelen en 

andere middelen. 

- Omschrijf de verschillende graduele kwaliteitsniveaus in narratieve omschrijvingen om zo te 

kunnen vaststellen of het kwaliteitsniveau onverhoopt terugzakt, bijvoorbeeld als gevolg van 

de Corona-maatregelen.  
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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). 

 

In verband met de maatregelen rond het Covid-19-virus heeft het panel geen fysiek bezoek 

gebracht aan de hogeschool. Op basis van de aangeleverde documentatie heeft het panel 

schriftelijk en in een online-overleg op 29 april 2020 eerste indrukken uitgewisseld en vragen 

geformuleerd voor het gesprek met de hogeschool. In overleg met de hogeschool is ervoor 

gekozen aan de eerder vastgestelde bezoekdag (15 mei 2020) vast te houden en een gesprek 

online te voeren. Op 15 mei begon het panel met een vooroverleg, waarna een gesprek 

plaatsvond met het CvB, drie instituutsdirecteuren en een aantal leden van de projectleiding. 

Op basis van de toegezonden documentatie achtte het panel een gesprek met de 

medezeggenschapsvertegenwoordiging en de raad van toezicht niet noodzakelijk. Na een 

interne beraadslaging heeft het panel mondeling online de bevindingen op hoofdlijnen 

teruggekoppeld 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 (online) Betrokkenen 

10.30 – 11.00  Vooroverleg Panel 

11.00 – 12.30 Gesprek  CvB, vertegenwoordiging van 

instituutsdirecteuren 

12.30 – 13.30 Lunchpauze Panel 

13.30 – 15.30 Paneloverleg Panel 

15.30 – 16.00 Terugkoppeling Panel, CvB, voorzitter raad van toezicht, 

voorzitter HSR, andere betrokkenen  

3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

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

• Kwaliteitsafspraken 2020-2024, Plan van Hogeschool Utrecht 

• Bestuurs- en beheersreglement (Sturingsfilosofie) 

• Reglement Medezeggenschap 

• Onderwijsvisie “Onze wereld van morgen”  
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• Ambitieplan HU in 2026 

• Folder Ambitieplan 

• Visie op studentbegeleiding ‘Je voelt je thuis op de HU’, december 2019 

• Notitie gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid, mei 2019 

• NVAO rapport HU ITK  

• Strategisch Planning en Controlkader 2020-2024 
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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). 

• Lid Henriëtte Maassen van den 
Brink 

Prof. dr. Henriette Maassen van den Brink is professor Economie aan de UvA. 
Haar onderzoeksinteresse ligt op het gebied van onderwijs, arbeid en 
gezondheidseconomie. Voorzitter van de Onderwijsraad en coordinator van TIER 
(Top Institute of Evidence Based Education Research). Ook is zij lid van de 
KNAW. 

• Lid Geke van Velzen Drs. Geke Van Velzen is directeur-bestuurder van Stichting Lezen & Schrijven. 
Daarvoor werkte zij enige tijd als senior adviseur Hoger Onderwijs en 
Internationalisering voor oa EP-Nuffic en het Nederlands consulaat in New York. 
Eerder was zij secretaris van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool 
van Amsterdam. Geke studeerde geschiedenis en sociologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. 

• Lid Marius Buiting Mr. Marius Buiting is momenteel directeur Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in Zorg en Welzijn en zelfstandig adviseur. Daarnaast is hij 
president European Society Healthcare. Voormalig Provinciale Staten lid Utrecht 
voor het CDA en lid nationaal bestuur van de Zonnebloem. 

• 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. 
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• Procescoördinator Henri Ponds 
• Secretaris Marianne van der Weiden 

 



 

 
 

 
 

 

  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 

met het oog op de beoordeling van de Hogeschool Utrecht. 
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