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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel concludeert dat NHL Stenden Hogeschool aan alle criteria van het beoordelings-
protocol kwaliteitsafspraken voldoet en komt op grond daarvan tot een positief eindoordeel. 
Het panel baseert zijn oordeel op het aanvraagdossier en de gesprekken met de instelling op 
26 november 2020. 

Criterium 1 

In het aanvraagdossier ‘Verder leren in kwaliteit’ (2020) heeft NHL Stenden Hogeschool 
toegelicht dat het onderwijsconcept Design Based Education (DBE) centraal staat in haar 
streven naar zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit en dat ze daarom heeft gekozen voor DBE 
als centrale as voor de kwaliteitsafspraken. Alle zes landelijke thema’s zijn gerelateerd aan 
DBE en voor alle thema’s heeft de hogeschool plannen ontwikkeld. De hogeschool maakt 
daarbinnen heldere keuzes voor prioritering, motiveert per thema hoe zij de 
studievoorschotmiddelen decentraal en centraal inzet en welke doelen ze wil verwezenlijken. 
De middelen uit de kwaliteitsafspraken worden ingezet voor een snellere en krachtigere 
ontwikkeling op de zes thema’s dan met de reguliere middelen mogelijk is. Op verzoek van de 
studenten heeft de hogeschool een deel van de middelen vervroegd ingezet, met name voor 
ICT-ondersteuning. Hiermee kan de hogeschool ten tijde van de COVID-19-pandemie 
onderwijs van hoge kwaliteit blijven bieden en inspelen op de behoeften van de studenten. 
Het panel komt tot het oordeel dat de instelling voldoet aan criterium 1. 

Criterium 2 

Studenten en medewerkers zijn in themagroepen betrokken geweest bij de opzet en 
uitwerking van de themaplannen. Een breed samengestelde regiegroep zorgde voor de 
samenhang, voortgang en communicatie rond de kwaliteitsafspraken. Het panel waardeert de 
belangrijke rol die de studentadviseur van het college van bestuur had in het proces. Evenals 
de studentadviseur waren ook de studentleden van de Hogeschoolmedezeggenschapsraad 
(HMR) actief betrokken, waarbij ze ondersteund werden door de personeelsgeleding van de 
HMR. De leden van de HMR hebben daarbij gebruik gemaakt van de Faciliteitenregeling 
medezeggenschap. Intern draagvlak is gecreëerd door regelmatige informatievoorziening via 
roadshows en informatiesessies met het college van bestuur, extern door overleg met 
werkveldadviescommissies. Het plan is vastgesteld met expliciete instemming van de HMR en 
goedkeuring van de raad van toezicht. Het panel komt tot het oordeel dat de instelling 
voldoet aan criterium 2.  

Criterium 3 

In het plan heeft de hogeschool per thema beschreven wat de huidige situatie is (nulmeting) 
en wat de doelstellingen zijn voor de tussenmeting (eind 2021) en de eindmeting (eind 2024). 
Voor de verschillende activiteiten zijn een tijdpad, globale planning en de inzet van de 
studievoorschotmiddelen beschreven. Op basis van die concrete uitwerking stelt het panel 
vast dat de plannen realiseerbaar en haalbaar zijn. De voortgang wordt gevolgd en 
verantwoord in de Resultaatrapportages (R-rapportages), die onderdeel zijn van de reguliere 
kwaliteitszorgcyclus volgens de Plan-Do-Check-Act-methodiek (PDCA-cyclus). De HMR heeft 
met het college van bestuur afgesproken dat de kwaliteitsafspraken de komende jaren een 
vast agendapunt zijn in hun overleg. Op die manier wordt de voortgang vanzelf ook met de 
studenten besproken.  
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De hogeschool hanteert een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om de 
voortgang te monitoren. Het panel is van oordeel dat de hogeschool hierin een voldoende 
evenwicht heeft gevonden en dat de monitoringgegevens zowel op centraal als op decentraal 
niveau voldoende sturingsinformatie bieden. Het panel beveelt aan op dit vlak nog een 
verdere stap te zetten door de indicatoren nader te operationaliseren en er minimumnormen 
als drempelwaarden aan te verbinden, zodat bijtijds kan worden ingegrepen indien nodig. 
Concluderend is het panel van oordeel dat de instelling voldoet aan criterium 3.  
 
Den Haag, 11 januari 2021  
 
Namens het panel ter beoordeling van het plan voor de kwaliteitsafspraken van NHL Stenden 
Hogeschool,  
 
 
 
 
Frans Jaspers Marianne van der Weiden 
(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 
Instelling NHL Stenden Hogeschool 
Vestigingsplaatsen Leeuwarden, Terschelling, 

Groningen, Assen, Emmen, 
Meppel, Zwolle, Amsterdam  

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

NHL Stenden Hogeschool profileert zich als een jonge hogeschool met stevige ambities die 
kan bouwen op een rijke historie. NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan uit een fusie 
van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Het doel van de fusie was het realiseren van de 
hoogst mogelijke kwaliteit in onderwijs, onderzoek en voorzieningen voor studenten, de 
beroepspraktijk en de maatschappelijk omgeving. Dit is vastgelegd in het Fusiedocument 
(2017). De ambities uit het fusiedocument zijn geconcretiseerd voor de periode 2019-2024 in 
het Strategisch instellingsplan (2019).  
 
Door de fusie is een grote en brede hogeschool ontstaan met meer dan 100 opleidingen in 
alle sectoren op diverse niveaus (associate degree, bachelor, master) en in diverse vormen 
(voltijd, deeltijd, duaal). NHL Stenden Hogeschool wil door middel van hoogwaardig onderwijs 
en onderzoek een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten en aan de 
maatschappelijke vooruitgang van de regio’s waarin ze actief is. De missie luidt ‘werken aan 
wereldwijze innovatie’, met als kernwaarden verbindend, ondernemend en vindingrijk. Het 
onderwijsconcept Design Based Education (DBE) staat centraal in het strategisch 
onderwijsbeleid. 
 
De hogeschool is een publiek gefinancierde instelling, gevestigd in Noord-Nederland 
(Leeuwarden, Terschelling, Groningen, Assen, Emmen, Meppel, Zwolle). Daarnaast heeft de 
hogeschool een vestiging in Amsterdam. Ook verzorgt de instelling onderwijs in het 
buitenland: Qatar, Bangkok (Thailand), Bali (Indonesië) en Port Alfred (Zuid-Afrika). De 
locaties verschillen in context, onderwijsaanbod, aantal studenten en identiteit. 
 
De leiding van de hogeschool berust bij het college van bestuur, bestaande uit een voorzitter 
en twee leden. Het college van bestuur staat onder toezicht van een raad van toezicht. De 
medezeggenschap bij het besturen van de hogeschool is op het hoogste niveau belegd bij de 
Medezeggenschapsraad op hogeschoolniveau (HMR), waarin medewerkers en studenten 
paritair zijn vertegenwoordigd, en op de lagere niveaus bij de deelraden voor de diensten 
(DMR), de academiemedezeggenschapsraden (AMR) en opleidingscommissies, de laatste 
twee eveneens met paritaire vertegenwoordiging vanuit de geledingen. 
 
De hogeschool telt veertien academies, waarin verwante en samenhangende opleidingen, 
lectoraten, kenniscentra/leerbedrijven en uitvoering van contractactiviteiten zijn 
samengebracht. 
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Het college van bestuur wordt ondersteund door een bestuursstaf. De primaire en 
bestuurlijke processen van de hogeschool worden ondersteund door zeven diensten1, drie 
verbindingseenheden2, een bestuursstaf en een expertnet. Zowel het college van bestuur als 
academies en opleidingen worden ondersteund door zogenaamde STER-teams die bestaan uit 
adviseurs uit de verschillende diensten. STER-teams hebben een adviserende en signalerende 
functie. Alle organisatie-eenheden (academies, diensten, verbindingseenheden, bestuursstaf 
en expertnet) worden aangestuurd door een directeur. Een academiedirecteur is integraal 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de croho-opleidingen op alle locaties en legt jaarlijks 
verantwoording af aan het college van bestuur. Ieder organisatieonderdeel heeft een eerste 
aanspreekpunt binnen het college van bestuur. Verantwoordelijkheden zijn laag in de 
organisatie gelegd, bij (resultaatverantwoordelijke) teams. De teamleider legt 
verantwoording af aan de directeur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Onderwijs en Onderzoekskwaliteit, Onderwijslogistiek & Studentondersteuning, HRM, Finance & Control, Marketing 
& Communicatie, Digitale leer-/werkomgeving, Fysieke leer-/werkomgeving. 
2 Internationaal profiel, R&D Onderwijs en Onderzoek, R&D Zwaartepunten en Contractactiviteiten. 
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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 

De hogeschool heeft haar inzet voor de kwaliteitsafspraken en de inzet van de 
studievoorschotmiddelen vastgelegd in het aanvraagdossier ‘Verder leren in kwaliteit’ (2020). 
NHL en Stenden zijn in 2018 gefuseerd tot NHL Stenden Hogeschool, met als doel de hoogst 
mogelijke kwaliteit van onderwijs, onderzoek en voorzieningen te bieden aan studenten, 
beroepspraktijk en maatschappelijke omgeving. Dit is vastgelegd in het fusiedocument en 
bevestigd in het strategisch instellingsplan 2019-2024. Het nieuw ontwikkelde 
onderwijsconcept Design Based Education (DBE) wordt ingezet als essentieel instrument om 
het hoofddoel van kwaliteitsverbetering te bereiken. DBE wordt gekenmerkt door de 
aandacht voor Design Thinking, internationale en interculturele competenties, 
multidisciplinaire samenwerking, persoonlijk leiderschap en duurzaam onderwijs. Concreet 
houdt DBE in dat studenten meerdere dagdelen in kleine groepen intensief samenwerken in 
ateliers aan real-life vraagstukken. Docenten zijn daarbij aanwezig en benaderbaar. Het 
atelier vormt een community of learning. Het werken aan levensechte vraagstukken volgens 
de fasen van Design Thinking versterkt de koppeling met onderzoek. In het plan omschrijft de 
hogeschool dat DBE de spil is waaromheen de zes landelijke onderwijskwaliteitsthema’s 
roteren. Daarom zet de hogeschool de middelen in op alle zes thema’s.  
 
Het accent ligt daarbij op intensiever en kleinschalig onderwijs (thema 1) en passende en 
goede onderwijsfaciliteiten (thema 5), om de invoering van DBE als onderwijsconcept zo goed 
mogelijk te ondersteunen. Daarnaast worden vanaf het begin middelen ingezet voor 
docentprofessionalisering (thema 6) en voor onderwijsdifferentiatie (thema 4). Vanaf 2021 
investeert de hogeschool met oplopende intensiteit in studieloopbaanbegeleiding, wat past 
bij thema 2 (meer en betere begeleiding van studenten), en in studiesucces (thema 3). Per 
thema bevat het plan voor de periode 2019-2024 een nulmeting, concrete doelen en 
activiteiten, en een eindmeting. Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van de 
hogeschool blijkt dat de concrete maatregelen afgestemd worden op wat er in een academie 
of opleiding speelt en de behoeften van de betreffende groep studenten. Als voorbeeld 
werden maatregelen genoemd om het studiesucces van mannelijke en eerstegeneratie-
studenten te verhogen.  
 
De gemaakte keuzes komen tot uitdrukking in de financiële doorvertaling van de plannen per 
thema. Naast de middelen uit de kwaliteitsafspraken zet de hogeschool eigen middelen in, 
zoals de basisbudgetten voor professionalisering die blijven doorlopen en de budgetten voor 
gebouwen/infrastructuur en ICT. De kwaliteitsbekostiging wordt ingezet voor een snellere en 
krachtigere ontwikkeling. Zo vragen de studenten om een versnelling in het realiseren van 
eigentijdse ICT-voorzieningen. Uit de gesprekken blijkt dat als gevolg van de COVID-19-
pandemie, eveneens op verzoek van de studenten, een aantal investeringen vervroegd is 
ingezet. De nadruk ligt daarbij op het faciliteren van goed online onderwijs door uitbreiding 
van de ICT-faciliteiten en op versterkte aandacht voor studentenwelzijn door de versnelde 
opening van het Studentensuccescentrum (SSC).  
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2.1.2 Overwegingen 

Het panel is van mening dat de beleidsvoornemens, uitgangspunten en doelen duidelijk 
geformuleerd zijn. Het plan voor de kwaliteitsafspraken is duidelijk gekoppeld aan het 
strategisch instellingsplan en aan de onderwijsmissie en -visie, en past goed bij het 
onderwijsconcept DBE. De zes deelplannen zijn gekoppeld aan de landelijke thema’s en de 
samenhang tussen de thema’s is duidelijk. De hogeschool maakt heldere keuzes en motiveert 
per thema hoe zij de studievoorschotmiddelen decentraal en centraal inzet en welke doelen 
ze wil verwezenlijken. Per thema en activiteit is duidelijk verwoord wat daarbij de 
meerwaarde is voor studenten. Het panel waardeert de sterke focus in het plan op 
kwaliteitsverbetering en de methoden om die te bereiken. Ook positief vindt het panel de 
flexibiliteit waarmee de hogeschool de middelen inzet om onderwijs van hoge kwaliteit te 
kunnen blijven bieden en in te spelen op de behoeften van de studenten ten tijde van de 
COVID-19-pandemie. 

2.1.3 Oordeel 

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

2.2 Criterium 2 

De interne belanghebbenden zijn in voldoende mate betrokken bij het opstellen van het plan 
en er is voldoende draagvlak bij interne en relevante externe belanghebbenden. 

2.2.1 Bevindingen 

De inhoudelijke basis voor het aanvraagdossier ‘Verder leren in kwaliteit’ bestaat uit het 
fusiedocument, het strategisch instellingsplan en strategisch onderwijsbeleid. Deze 
documenten zijn tot stand gekomen met inbreng van een groot aantal medewerkers, 
studenten en externe partijen. Zes themagroepen, bestaande uit studenten, 
docenten/medewerkers, directeuren/management en student- en docentleden van de 
medezeggenschapsraden, hebben de deelplannen uitgewerkt (nulmeting, doelstellingen en 
activiteiten). In een breed samengestelde regiegroep, waarin ook studenten participeerden, 
zijn de thema’s samengebracht door de themaleiders, de Hogeschoolmedezeggenschapsraad 
(HMR) en een vertegenwoordiging van het programmateam. De samenhang, de voortgang en 
de communicatie rond de kwaliteitsafspraken zijn hier periodiek besproken. De 
studentadviseur van het college van bestuur had een belangrijke rol in het proces: zij heeft 
aan de bestuurstafel geadviseerd over het plan en was als lid van het programmateam 
kwaliteitsafspraken en als adviseur van een van de projectteams nauw betrokken bij de 
ontwikkeling en uitwerking van het plan. De studentadviseur en de studentleden van de HMR 
hebben zich bij de planvorming in het bijzonder sterk gemaakt voor de bevordering van het 
studieklimaat en het studentenwelzijn. De personeelsgeleding van de HMR heeft de 
studentgeleding de ruimte gegeven om samen met het college van bestuur het plan te 
ontwikkelen en heeft de studenten daarbij geadviseerd en begeleid. De leden van de HMR 
hebben gebruik gemaakt van de Faciliteitenregeling medezeggenschap. 
 
Bij de ontwikkeling van de themaplannen zijn daarnaast medewerkers en directeuren 
betrokken en in de beginfase van de planvorming zijn de plannen afgestemd met het 
regionale werkveld via de werkveldadviescommissies. Medewerkers zijn betrokken aan de 
hand van de informatiebijeenkomsten over de kwaliteitsafspraken (de roadshows) en tijdens 
de zogeheten Let’s connect-bijeenkomsten van het college van bestuur. Op 30 juni 2020 heeft 
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de HMR zijn stemming verleend aan het plan. De raad van toezicht heeft op 23 september 
2020 zijn goedkeuring verleend. 

2.2.2 Overwegingen 

Het panel stelt vast dat het plan tot stand gekomen is in samenspraak met de 
medezeggenschap en met betrokkenheid van studenten en medewerkers. Een brede groep 
van studenten en medewerkers is betrokken geweest, doordat de deelplannen zijn 
uitgewerkt in multidisciplinaire themagroepen en een regiegroep. Afspraken zijn regelmatig 
intern met de medewerkers besproken en extern met werkveldvertegenwoordigers, 
waardoor er draagvlak voor het plan is gecreëerd. Het is voor het panel duidelijk dat de 
medezeggenschap, en daarin met name de studentgeleding, op verschillende manieren 
betrokken is geweest bij de totstandkoming van het plan. De medezeggenschap heeft ruime 
mogelijkheden gekregen om inbreng te leveren. Studenten hebben eigen ideeën kunnen 
inbrengen en de studentadviseur van het college van bestuur heeft een actieve rol gespeeld. 
Het panel waardeert dat het overleg in de periode van de COVID-19-pandemie ondanks de 
beperking op fysieke bijeenkomsten constructief is voortgezet. Het plan is vastgesteld met 
expliciete instemming van de HMR en goedkeuring van de raad van toezicht.   

2.2.3 Oordeel 

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

2.3 Criterium 3 

De voornemens in het plan zijn realistisch gelet op de voorgestelde inzet van instrumenten en 
middelen en de organisatie en processen binnen de instelling.  

2.3.1 Bevindingen 

In de plannen per thema heeft de hogeschool beschreven wat de huidige situatie is 
(probleemstelling, nulmeting) en wat het ontwikkelperspectief is (doelstelling) voor de 
tussenmeting (eind 2021) en de eindmeting (eind 2024). De te ondernemen acties en 
activiteiten zijn in het plan voorzien van een tijdpad en globale planning. Ook is aangegeven 
hoe de studievoorschotmiddelen over de planperiode per activiteit worden ingezet. Jaarlijks 
wordt aan de hand van een operationeel plan de voortgang gevolgd en verantwoord in de R-
rapportages, die onderdeel zijn van de reguliere kwaliteitszorgcyclus. De themaleiders 
monitoren en rapporteren aan het college van bestuur over de voortgang op hun thema in de 
R-rapportages. Daarnaast rapporteert iedere academiedirecteur in de eigen R-rapportage 
(driemaal per jaar) over de voortgang van de acties per thema binnen de academie. Centraal 
in de monitoring staat of de acties uitgevoerd zijn volgens de planning, of ze bijdragen aan de 
gestelde doelen, in hoeverre de doelen al zijn behaald en welke bijsturingsmaatregelen 
eventueel nodig zijn. Ook heeft de hogeschool per thema vermeld welke minimumscore ze in 
2021 en 2024 op de relevante vragen van de Nationale Studentenenquête (NSE) wil behalen. 
 
Integrale besturing van de uitvoering van dit plan vindt plaats op het niveau van het college 
van bestuur. Het bestuur wordt hierbij ondersteund door een programmateam met daarin de 
programmamanager. De hogeschool kiest ervoor de uitvoering van het plan in de vorm van 
projecten te beleggen bij de staande organisatie, hetzij bij de academies, hetzij bij de 
diensten. Hiermee beoogt ze de samenhang met de reguliere activiteiten van de academies of 
de diensten en de efficiëntie en effectiviteit van de maatregelen te bevorderen. Dat houdt in 
dat ook de evaluatie van de kwaliteitsafspraken en de verantwoording van de besteding van 
de studievoorschotmiddelen de jaarlijkse reguliere planning & control-cyclus volgen, via de R-
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rapportages en de jaarverslagen. Doordat de HMR en de raad van toezicht over deze 
rapportages worden geïnformeerd, zijn zij ook betrokken bij de monitoring en 
verantwoording.  
 
In de gesprekken lichtten het college van bestuur en de vertegenwoordigers van academies 
en diensten toe hoe ze een balans nastreven tussen kwantitatieve en kwalitatieve 
monitoringgegevens. Uiteindelijke resultaten van de beoogde kwaliteit van onderwijs moeten 
zichtbaar worden in de rendementscijfers en de tevredenheid van werkgevers. Daarnaast 
hecht de hogeschool grote waarde aan de uitkomsten van de NSE (studenttevredenheid) en 
het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Omdat de NSE de afgelopen twee jaar niet 
is afgenomen, heeft de hogeschool zelf een alternatieve gestandaardiseerde vragenlijst 
opgesteld om te zorgen voor continuïteit in de gegevens. In 2021 verwacht men meer 
specifieke instrumenten te hebben om op academie- en opleidingsniveau gegevens te kunnen 
analyseren over bijvoorbeeld uitval en verandering van studiekeuze. Deze dataset zal digitaal 
beschikbaar zijn zodat opleidingen zich kunnen benchmarken met andere opleidingen. 
Aanvullend monitort de hogeschool de voortgang op basis van kwalitatieve gegevens, zoals 
signalen uit de verslaglegging van studieloopbaanbegeleiders, het nieuwe SSC, studenten-
decanen en vertrouwenspersonen. Men wil daarbij zoveel mogelijk evidence based te werk 
gaan. In het project om langstuderen tegen te gaan kan bijvoorbeeld uit de informatie van 
studieloopbaanbegeleiders en het SSC gedestilleerd worden op welke momenten en voor 
welke groepen de grootste kans op vertraging optreedt, zodat studieloopbaanbegeleiders 
handvatten krijgen om met de juiste interventies op behoeften van studenten in te spelen.  
 
Alle gesprekspartners uitten hun tevredenheid over de wijze waarop monitoring en 
verantwoording plaatsvinden aan de hand van R-rapportages, als onderdeel van de PDCA-
cyclus. De studentleden van de HMR lieten het panel weten dat ze met het college van 
bestuur hebben afgesproken dat de kwaliteitsafspraken de komende jaren een vast 
agendapunt zijn in hun overleg. Op die manier wordt de voortgang vanzelf ook met de 
studenten besproken.  

2.3.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de hogeschool in het kwaliteitsplan per thema concrete 
beleidsacties en -processen heeft beschreven die realiseerbaar en haalbaar zijn. De 
voornemens passen bij de missie en visie; de inzet van middelen evenals de wijze waarop 
men een en ander feitelijk wil organiseren zijn duidelijk omschreven. Voor het monitoren van 
de voortgang wordt gewerkt met zowel kwantitatieve als meer kwalitatieve doelen en 
daaraan zijn gelijksoortige metingen en evaluaties gekoppeld, met aandacht voor een 
cumulatieve opbouw in resultaten (onderscheid tussen resultaten eind 2021 en 2024). Ook de 
toekenning van financiële middelen aan de verschillende thema’s vindt het panel realistisch 
en te verdedigen, uitgaande van DBE en wat men met dit onderwijsconcept wil bereiken. 
 
Per (deel)thema zijn indicatoren opgesteld voor tussentijdse beoordelingen en een 
eindmeting. De indicatoren zijn helder en voornamelijk kwantitatief van aard. Daarnaast zijn 
de mogelijke onderzoeksmethoden gedefinieerd. De gehanteerde financiële verrekening en 
instellingsbrede kengetallen zijn duidelijk gekozen en verantwoord en hanteerbaar binnen de 
organisatie. Het panel vroeg zich in eerste instantie af of de R-rapportages het meest 
efficiënte instrument zijn om snelle en specifieke monitoring en opvolging te kunnen 
realiseren en om met zekerheid te kunnen achterhalen dat tussentijdse realisaties werkelijk 
gehaald zijn. Op basis van de gesprekken heeft het panel kunnen vaststellen dat er gegevens 
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en mechanismen voorhanden zijn om bijtijds te kunnen bijsturen. Doordat die gegevens op 
decentraal niveau beschikbaar zijn, bieden ze ook de mogelijkheid voor het onderling 
uitwisselen van ervaringen en kennisdeling. Het panel meent dat het belangrijk is de 
verworven kennis en resultaten van de verschillende projecten en academies op 
instellingsniveau met elkaar te delen, niet alleen met het oog op eventuele bijsturing maar 
ook om stimulansen uit te delen. Daarvoor is een goede centrale informatievoorziening nodig. 
De (tussentijdse) resultaten kunnen gemakkelijker geborgd worden als ook de indicatoren in 
de kwalitatieve rapportages een meer kwantitatief karakter krijgen: dan kunnen resultaten 
van verschillende academies eenvoudiger met elkaar worden vergeleken en gedeeld. Daarbij 
adviseert het panel minimumnormen als drempelwaarden aan de indicatoren te verbinden, 
zodat op centraal niveau steeds bijtijds kan worden vastgesteld of de gehele organisatie op 
niveau presteert. Het panel adviseert over deze drempelwaarden op instellingsniveau 
afspraken te maken.   

2.3.3 Oordeel 

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

2.3.4 Aanbeveling  

Scherp de indicatoren voor de voortgangsmonitoring aan door ze nader te operationaliseren 
en er minimumnormen als drempelwaarden voor te formuleren.  
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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, hogeronderwijsdeskundigheid, 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 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.  
 
Het adviesrapport is door de secretaris 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 
09.00 – 09.15 inbellen Panel, secretaris, procescoördinator 
09.15 – 10.15 Paneloverleg 1 Panel, secretaris, procescoördinator 
10.15 – 10.30 Korte pauze  
10.30 – 11.00 Gesprek 1 College van bestuur incl. studentadviseur 
11.00 – 11.30 Gesprek 2 Medezeggenschap  
11.30 – 12.00 Gesprek 3 Twee Academies, directeur Onderwijs en 

Onderzoek 
12.00 – 12.15 Paneloverleg 2 Panel, secretaris, procescoördinator 
12.15 – 13.00 Lunchpauze  
13.00 – 13.30 Paneloverleg 3 Panel, secretaris, procescoördinator 
13.30 – 13.45 Terugkoppeling College van bestuur; genodigden door 

instelling te bepalen 
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3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

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

• ‘Verder leren in kwaliteit’, Kwaliteitsafspraken en inzet studievoorschotmiddelen 
2019-2024 
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GEGEVENS INSTELLING 

• Naam instelling NHL Stenden Hogeschool 

• BRIN 21WN 

• Bezoekadres Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden 

• Kwaliteitsafspraken Zelfstandige beoordeling 

• Beoordelingsdag donderdag 26 november 2020 

• Inleverdatum aanvraagdossier donderdag 1 oktober 2020 

• Uiterste inleverdatum op basis van 

eerste besluit 

dinsdag 4 mei 2021 

 

 

STATUS DOSSIER 

• Datum ontvangst aanvraagdossier donderdag 1 oktober 2020 

• Toets ontvankelijkheid dossier donderdag 29 oktober 2020 

• Adviesrapport panel vastgesteld maandag 11 januari 2021 

• Advies Dagelijks Bestuur NVAO dinsdag 26 januari 2021 

• Advies toegestuurd aan Minister 

van OCW 

donderdag 11 februari 2021 

• Beschikkingsdatum donderdag 29 april 2021 

Onderwerp Nummer 

Factsheet Kwaliteitsafspraken herstelbeoordeling 009625 

 

Datum Versie 

11 februari 2021 62.1 

 

Contactpersoon 

Anke Schols + 31 (0) 6 18 5953 82 kwaliteitsafspraken@nvao.net 
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PANELSAMENSTELLING 

 

• Voorzitter Frans Jaspers Drs. Frans C.A. Jaspers is opgeleid tot medisch specialist in de inwendige 

geneeskunde en was lid Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum 

Groningen (UMCG). Oud-lid van o.a. de Gezondheidsraad. Voor UMCG en de 

NFU was hij portefeuille houder medische en verpleegkundige  (vervolg-

)opleidingen; landelijk actief in regelgevende organen (zoals Capacititeitsorgaan 

Medische Vervolgopleidingen (voorzitter), College Geneeskundige Specialismen 

(CSG) van KNMG en van KNMT, College Medische Opleidingen van de NFU 

(voorzitter) en voorzitter van de commissie Klinische Technologie van de NFU en 

3TU-f. Bestuurlijke voortrekker van nieuwe beroepen zoals: spoedarts, 

ziekenhuisarts, nurse practitioner, klinische technologie. Tevens politiek-

bestuurlijke trekker van de Kennisinvesteringsagenda (KIA) van UMCG, RuG, 

Hanzehogeschool: founding father van het ‘Healthy Ageing’ programma van de 

kennisinstellingen en van Noord-Nederland; actieve lobbyist in Den Haag en 

Brussel (‘Horizon 2020’). Hij vervult momenteel toezichthoudende functies en is 

lid van adviesorganen. Van 2013 - 2018 was hij voorzitter van de SER Noord-

Nederland. 

• 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 Ilse De Bourdeaudhuij Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij is hoogleraar aan het departement Beweging en 

Sport van de Universiteit Gent. Daarnaast is zij directeur 

onderwijsaangelegenheden. Ze is klinisch psycholoog en verricht onderzoek naar 

het bevorderen van gezond eten en fysieke activiteit, inclusief het ontwikkelen 

en evalueren van interventies op dit gebied. 
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• Lid Jan van den Berg Jan van den Berg heeft ruime ervaring in het hoger onderwijs (Universiteit 

Utrecht en Fontys Hogescholen) in allerlei rollen, maar vooral in directiefuncties 

en als toezichthouder (intern en extern). Werkzaam geweest als Inspecteur 

primair Onderwijs. Momenteel verbonden aan Fontys Hogescholen binnen de 

Bestuursstaf als auditor en nauw betrokken bij de totstandkoming van de ITK en 

de Kwaliteitsafspraken binnen de eigen instelling. 

• Student-lid Kevin Voorn Kevin Voorn studeert aan de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool 

Groningen. Hij heeft ervaring in zowel de centrale als de decentrale 

medezeggenschap. 

   

• Procescoördinator Michèle Wera 

• Secretaris Marianne van der Weiden 

 



 

 
 

 
 
 
  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 
met het oog op de beoordeling van de NHL Stenden Hogeschool. 
 
Aanvraagnummer: 009625 
 
Colofon 
 
Adviesrapport 
NHL Stenden Hogeschool  
Planbeoordeling kwaliteitsafspraken 
Donderdag 26 november 2020 
Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 
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