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1

Samenvattend advies
Zuyd Hogeschool richt zich vanuit passie en betrokkenheid op de succesvolle ontwikkeling van
studenten tot goed uitgeruste professionals en voor de (Eu)regio relevante beroepskrachten. Om deze
ambitie te verwezenlijken, investeert Zuyd in haar onderwijsvisie in de versterking van drie
kernkwaliteiten: passie voor de ontwikkeling van studenten, integratie van onderzoek in het onderwijs
en de verankering van het onderwijs in de praktijk. Het panel is van oordeel dat deze kernkwaliteiten, zij
het soms impliciet, voor alle betrokkenen als leidend en richtinggevend gelden. Het panel waardeert dat
de instelling via een ontwikkelgerichte aanpak ruimte biedt voor de couleur locale van de academies.
Met name het laag neerleggen van verantwoordelijkheden in het onderwijs alsmede de duidelijke
centrale kaders, monitoring en sturing daarop overtuigden het panel dat de weg naar decentralisatie
een weloverwogen en moedige keuze is. Tegelijkertijd stelt het panel vast dat het daardoor soms
ontbreekt aan een gemeenschappelijke taal. Om de horizontale verbinding en het lerend vermogen van
de hogeschool te versterken, doet het panel de aanbeveling om verder te investeren in een
gemeenschappelijke taal rondom de onderwijsvisie. Op basis van deze gemeenschappelijke taal kunnen
good practices eenvoudiger gedeeld worden over de grenzen van de academies heen.
De hogeschool implementeert de onderwijsvisie op doeltreffende wijze met een programmatische
aanpak langs vier strategische programmalijnen en bijbehorend beleid. Binnen deze programmalijnen
trof het panel verschillende werkende beleidsacties- en processen aan. Programma’s als Sterk
Teamwerk en Succesvol Studeren zijn hier voorbeelden van. In plaats van het dwingend opleggen van
kaders investeert Zuyd in het op basis van evidentie ondersteunen van opleidingen bij hun
onderwijsontwikkeling. Het panel vindt dit een sterke benadering, omdat betrokkenen zich hierdoor
mede-eigenaar voelen van de implementatie van de onderwijsvisie. In de uitvoering van de strategie
benut Zuyd de ambitieplannen van de academies. Hierin zijn jaardoelen bepaald aan de hand van
kritische prestatie-indicatoren gerelateerd aan de kernkwaliteiten. Het panel adviseert om deze
ambitieplannen niet alleen te richten op de meetbare kant van het onderwijs (running the business),
maar ook op het onderwijsklimaat en maatschappelijke, meer extern gerichte thema’s als flexibel hoger
onderwijs, studentenwelzijn, digitalisering en Leven Lang Ontwikkelen (changing the bussines).
Zuyd Hogeschool heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het
kwaliteitszorgsysteem. Het systeem is middels een gesloten PDCA-cyclus goed verankerd in de instelling
en kent een divers en effectief instrumentarium. Signalen uit interne audits, visitaties en
onderwijsevaluaties leiden tot aantoonbare verbeteringen. Met de doorontwikkeling heeft de
hogeschool ruimte gecreëerd om van centraal controleren en beoordelen naar een ontwikkelgerichte
aanpak over te stappen, gestoeld op transparantie, vertrouwen en verantwoording. De
ontwikkelgerichte aanpak ziet het panel terug in de uitvoering van de onderwijsvisie en de inrichting van
het kwaliteitszorgsysteem. Verantwoordelijkheid voor kwaliteitsverbetering wordt zo dicht mogelijk bij
het primaire proces neergelegd. Een aandachtspunt in de monitoring en evaluatie is de adviserende rol
van de opleidingscommissies, waarvan de wettelijke taken en bevoegdheden sinds kort worden
uitgeoefend door de academieraden. Meer bewustwording van de taken en verantwoordelijkheden van
de opleidingscommissie is nodig, zodat de opleidingscommissie haar adviserende rol over de kwaliteit
van het onderwijs explicieter en beter kan realiseren.
Het panel heeft een duidelijke kwaliteitscultuur aangetroffen, gericht op de optimale ontwikkeling van
de student en passend bij de opleiding. Deze passie voor ontwikkeling zet de hogeschool aan tot de
doorlopende kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Zuyd Hogeschool is volgens het panel sterk met
de eigen ontwikkeling bezig. Het panel onderschrijft het belang daarvan, maar vindt tegelijkertijd dat
een hogeschool de opdracht heeft om de eigen ontwikkeling in een groter geheel te plaatsen. Op
opleidingsniveau is volgens het panel nog te weinig aandacht voor maatschappelijk relevante thema’s
als Leven Lang Ontwikkelen, flexibel hoger onderwijs en diversiteit. Het doet de aanbeveling om op dit
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punt meer sturing in te zetten. Specifiek met betrekking tot de regionale transitiethema’s adviseert het
panel om de doorvertaling naar het onderwijs in de vorm van projecten en onderzoeksopdrachten meer
vorm te geven. Op deze manier kan de hogeschool ook een externe ontwikkelgerichtheid laten zien. Tot
slot adviseert het panel om in het kader van Zuyd-brede kennisdeling de ondersteunende diensten en
het college van bestuur een actievere rol te laten spelen in het stimuleren van bottom-up
netwerkvorming.
Het panel beoordeelt alle standaarden van de instellingstoets kwaliteitszorg als voldoende en komt
daarmee tot een positief oordeel over Zuyd Hogeschool.
Het panel,
Den Haag, 17 september 2021
Namens het panel ter beoordeling van de instelling Zuyd Hogeschool

Drs. Wim Boomkamp
(voorzitter)
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Aurelie van ’t Slot MA
(secretaris)

2

Inleiding en verantwoording

2.1

Doel van de instellingstoets
De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) beoordeelt of de instelling beschikt over een kwaliteitscultuur en
kwaliteitszorgsysteem die voldoende waarborgen dat het onderwijs aan de (inter)nationale
verwachtingen en eisen voldoet. De instellingstoets kwaliteitszorg ITK gaat uit van de ambities, visie en
keuzes van de instelling, maar vraagt de instelling verantwoording af te leggen over het realiseren van
die ambities.
Daarbij staan de volgende vier samenhangende vragen centraal:
1. Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling ten aanzien van de
kwaliteit van haar onderwijs in de brede zin en vindt hierover voldoende externe en interne
afstemming plaats?
2. Hoe realiseert de instelling deze visie op kwaliteit?
3. Hoe monitort de instelling dat zij de visie op kwaliteit realiseert?
4. Hoe werkt de instelling aan verbetering?
De instellingstoets is vrijwillig en bestaat naast de beoordeling en accreditatie van opleidingen. Het
behalen van een positieve ITK geeft de instelling het recht opleidingen voor accreditatie te laten
beoordelen op basis van de beperkte opleidingsbeoordeling. Bij het ontbreken van een positieve ITK
doorloopt de opleiding een uitgebreide opleidingsbeoordeling.
In de eerste ronde ITK’s van 2011 tot en met 2016 hebben 35 instellingen een positieve ITK. Deze
instellingen omvatten circa 80% van het aantal opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs.
De NVAO benoemt voor de uitvoering van de ITK een panel van deskundigen (‘peers’) dat onafhankelijk
van de instelling werkt. Het panel is gezaghebbend op bestuurlijk niveau, beschikt over
onderwijsdeskundigheid in het hoger onderwijs, is auditdeskundig en/of deskundig op het gebied van de
inrichting en effectiviteit van kwaliteitszorgsystemen. Verder zijn de studenten en het maatschappelijke
werkveld vertegenwoordigd. Het panel wordt door de NVAO getraind voor de uitvoering van een ITK.
Het rapport wordt geschreven door een gecertificeerde en onafhankelijke secretaris, die tevens door
NVAO wordt getraind.

2.2

Samenstelling van het panel
Het panel is als volgt samengesteld:
•
Drs. Wim Boomkamp (voorzitter), gewezen voorzitter van het college van bestuur van
Saxion Hogeschool, Enschede;
•
Mia Sas lic., gewezen algemeen directeur Odisee, België;
•
Nynke Dijkstra MSc, strategisch adviseur (kwaliteitzorg) en voormalig projectleider ITK en KA bij de
Hanzehogeschool Groningen;
•
Drs. Michel Foppen, interim directeur Zorg en lid van de raad van toezicht van Stichting
Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg, Herten;
•
Sophie de Jong (student-lid), student hbo-ba Kunst en Economie, Hogeschool der Kunsten Utrecht,
en voormalig lid Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en Student Overleg Medezeggenschap
(SOM).
Ondersteuning:
•
Aurelie van ’t Slot MA, secretaris;
•
Michèle Wera MA, procescoördinator NVAO.
De panelleden en de secretaris hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en ondertekend.
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2.3

Inrichting van de instellingstoets
2.3.1 Voorbereiding en bezoeken
Het panel heeft de zelfevaluatie ontvangen op 15 maart 2021. Op 18 maart 2021 ontving het panel
digitale toegang tot de overige documentatie (zie bijlage 3). Op 11 november 2020 heeft de NVAO
bestuurlijk overleg gevoerd en het toetsproces doorgesproken met de instelling.
De panelleden hebben zich op het bezoek voorbereid aan de hand van de zelfevaluatie en de
aanvullende documenten, op basis van de standaarden van het NVAO-beoordelingskader. Hun eerste
bevindingen zijn voorafgaand aan het bezoek door de secretaris verzameld en rondgestuurd.
Vanwege beperkende maatregelen in het kader van COVID-19 heeft het panel geen fysiek bezoek
gebracht aan de instelling, maar werd de beoordeling volledig digitaal uitgevoerd. Het eerste
verkennende bezoek vond plaats van dinsdag 11 mei tot en met woensdag 12 mei 2021, het tweede
verdiepende bezoek van dinsdag 15 juni tot en met donderdag 17 juni 2021.
2.3.2 Werkwijze van het panel met betrekking tot de audittrails
Trail 1: Past Performance kwaliteitsborging bij de BA European Studies, MA Architectuur, BA
Engineering en AD ICT;
Trail 2: Onderzoek naar de werking van de zelforganiserende, resultaat-verantwoordelijke
opleidingsteams, met aandacht voor het programma Sterk Teamwerk;
Trail 3: Onderzoek naar de positie en participatie van student en docent in de uitvoering van
de strategie.
Voor de uitvoering van de verplichte trail ‘past performance’ kwaliteitsborging is gekozen voor de
bacheloropleiding European Studies (voltijd), de masteropleiding Architectuur (duaal), de
bacheloropleiding Engineering (deeltijd, voltijd) en de Associate degree-opleiding ICT. Het panel kiest
voor de bachelor European Studies omdat de opleiding sinds 2017/2018 aan een verbetertraject werkt.
Ook de master Architectuur (duaal) maakt mede naar aanleiding van de interne audit in 2018 een
ontwikkeling door. De keuze voor de bachelor Engineering is ingegeven door het feit dat dit een brede
opleiding is, voortgekomen uit de samenvoeging van Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Binnen
hetzelfde domein Techniek kiest het panel voor de Ad ICT (voltijd). Hiermee verkent het panel in deze
trail alle opleidingstypes (Ad, bachelor, master), alle opleidingsvarianten (voltijd, deeltijd, duaal) en
meerdere domeinen, passend bij het brede profiel van Zuyd Hogeschool. Deze trail toetst of de
algemene indruk van de kwaliteitszorg van de instelling die in het verkennend bezoek werd verkregen,
ook wordt aangetroffen in deze vier opleidingen. Het onderzoek richt zich vooral op standaard 3,
Evaluatie en monitoring, maar raakt ook aan standaard 4, Ontwikkeling.
Vraagstelling:
Hoe werkt het kwaliteitszorgsysteem (met name de PDCA-cyclus) voor het onderwijs in de
dagelijkse praktijk? Welke instrumenten zet de instelling/opleiding daarbij in?
Hoe wordt het kwaliteitszorgsysteem beleefd op de verschillende niveaus binnen de
academies? in hoeverre is sprake van een cultuur van gezamenlijk werken aan verbeteren
(kwaliteitscultuur/kwaliteitsklimaat)?
Sluiten de PDCA-cycli op verschillende niveaus op elkaar aan? Leidt evaluatie op het niveau
van de opleiding tot opvolging op hogere organisatieniveaus?
In de tweede trail onderzoekt het panel de werking van de zelforganiserende, resultaatverantwoordelijke opleidingsteams. Deze teams spelen een centrale rol in het aanwakkeren van de
‘passie voor ontwikkeling’ (standaard 2, Uitvoering). Ook sluiten de teams aan bij de ontwikkelgerichte
benadering die Zuyd Hogeschool voorstaat door verantwoordelijkheid voor verbetering zo dicht
mogelijk bij het primaire proces neer te leggen (standaard 4, Ontwikkeling). In deze horizontale trail
nodigde het panel het begeleidingsteam van het programma Sterk Teamwerk uit om een korte
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presentatie (of ‘pitch’) te geven over hoe het deze transitie in organisatiestructuur ondersteunt. Om na
te gaan hoe dit in de praktijk werkt, heeft het panel gesproken met een beginnend zelforganiserend
opleidingsteam (bachelor iArts) en een vergevorderd zelforganiserend opleidingsteam (bachelor
Verpleegkunde).
Vraagstelling:
In hoeverre komt de door de hogeschool ingezette strategie in de opleidingsteams tot
ontwikkeling?
Wat betekent het om zelforganiserend te zijn? Hoe gaan de teams effectief te werk?
In de derde trail keek het panel naar de positie en participatie van student en docent. De passie voor
ontwikkeling van student en docent staat centraal staat in de onderwijsvisie en strategie van de
instelling. Niettemin kreeg het panel tijdens het verkennend bezoek de indruk dat dit nog niet tot op alle
organisatieniveaus is neergedaald. Het panel wilde onderzoeken wat de positie van studenten en
docenten is in de uitvoering van de strategie. In deze trail verzocht het panel de instelling opnieuw om
kort toe te lichten hoe de hogeschool participatie van docenten en studenten ondersteunt. De instelling
bepaalde zelf wie de pitch geeft. Daarnaast ging het panel in gesprek met gemengde groepen
studenten, docenten en opleidingsmanagers. Het onderwerp van deze trail raakt vooral aan Standaard
2, Uitvoering, maar ook aan Standaard 1, Visie en beleid en Standaard 4, Ontwikkeling.
Vraagstelling:
In hoeverre zijn studenten en docenten toegerust om mede-eigenaar te worden van de
strategie die Zuyd heeft geformuleerd?
Welk effect heeft dit op de daadwerkelijke ontwikkeling van student en docent?
De volledige programma’s van beide bezoeken zijn opgenomen in bijlage 2.

2.4

Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken
Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over Zuyd Hogeschool. Vervolgens geeft het panel in hoofdstuk
4 zijn oordeel over de kwaliteitszorg van de instelling per standaard van het beoordelingskader. Bij elke
standaard worden de bevindingen opgesomd en vervolgens de overwegingen van het panel gegeven.
De bevindingen naar aanleiding van de audittrails dienen hierbij steeds als casuïstische evidentie voor
de wijze waarop het kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert binnen Zuyd Hogeschool. Het gaat
daarbij dus niet om een beoordeling van de in de audittrails betrokken opleidingen of programma’s,
maar om bepaalde aspecten daarvan op basis waarvan het panel zijn vraagstelling kan beantwoorden.
Het hoofdstuk sluit af met een samenvattende tabel van de oordelen over de kwaliteitszorg van de
instelling. In hoofdstuk 5 zijn adviezen ter verbetering van de interne kwaliteitszorg opgenomen.
Het rapport bevat verder vier bijlagen met:
•
Een overzicht van de uitkomsten van accreditatiebeoordelingen en toets nieuwe opleiding
•
Het programma van de locatiebezoeken
•
Een overzicht van de bestudeerde documenten
•
Een lijst met afkortingen
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3

Profiel van de instelling

3.1

Algemene gegevens
Land
Instelling
Locaties
Status van de instelling

3.2

Nederland
Zuyd Hogeschool
Heerlen, Maastricht en Sittard
Bekostigd

Profiel van de instelling 1
Zuyd Hogeschool (‘Zuyd’) is in 2001 ontstaan door een fusie van hogescholen in Zuid-Limburg. ‘Passie
voor ontwikkeling’ staat centraal in de activiteiten van Zuyd. De hogeschool wil ervoor zorgen dat
studenten over de kennis, inzichten en vaardigheden beschikken waar de regio behoefte aan heeft. De
hogeschool heeft elf vestigingen in Heerlen, Maastricht en Sittard. Haar 30 academies bieden
gezamenlijk 46 opleidingen aan binnen acht domeinen: Podiumkunsten, Maastricht Institute of Arts,
International Business and Communication, Techniek, Gezondheidszorg en Welzijn, Business en Recht,
Hotel en Facility Management en Educatie.
Zuyd Hogeschool kent 24 lectoraten en 5 bijzondere lectoraten die organisatorisch zijn ondergebracht
bij de academies. Uitzondering is het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs dat zich met name
richt op versterking van het onderwijs van Zuyd zelf. Dit lectoraat is ondergebracht bij de dienst
Onderwijs en Onderzoek omdat het een Zuyd-brede functie vervult.
Binnen de academies zorgen kleine opleidingsteams van docenten en docent-onderzoekers uit de
lectoraten, aangestuurd door een opleidingsmanager, voor de verbinding tussen onderwijs, onderzoek
en praktijk. De opleidingsmanagers vormen samen met de lector(en) en een directeur het
managementteam van een academie. Een directeur is verantwoordelijk voor meerdere academies
binnen een bepaald domein. Directe ondersteuning van de academies is georganiseerd in
bedrijfsbureaus die ook op domeinniveau zijn gepositioneerd. Daarnaast wordt het primaire proces
binnen Zuyd ondersteund door zes centrale diensten: Finance and Control, Marketing en Communicatie,
Human Resources, Onderwijs en Onderzoek, Studentzaken en de dienst Facilitair Bedrijf.
De leiding van de hogeschool berust bij het college van bestuur, bestaande uit een voorzitter,
vicevoorzitter en algemeen lid. Het college van bestuur bepaalt de koers en strategie en benoemt de
kaders en financiële ruimte. Het college van bestuur staat onder toezicht van een door de minister van
OCW benoemde raad van toezicht. De medezeggenschap bij het besturen van de hogeschool is op het
hoogste niveau belegd bij de centrale medezeggenschapsraad (CMR), waarin personeel en studenten
zijn vertegenwoordigd. Daarnaast heeft de instelling academieraden, die tevens de wettelijke taken en
bevoegdheden van de opleidingscommissies vertegenwoordigen, en een dienstraad voor de diensten.
De instelling is sterk verankerd in Limburg en de Euregio Maas-Rijn en wil een bijdrage
leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkelagenda van de regio. De instelling
stelt vier thema’s centraal die invulling geven aan regionale uitdagingen en transitieopgaven:
(1) vitaliteit en participatie van de bevolking, (2) digitale economie, (3) klimaatneutraal produceren,
en (4) smart living.
Per 31 augustus 2020 stonden 14.671 studenten ingeschreven bij Zuyd, waarvan 90 procent bij één van
de 34 voltijds bacheloropleidingen. Het aandeel buitenlandse studenten is circa 11 procent. Studenten
zijn afkomstig uit 77 verschillende landen. In 2019 zijn er 2.553 hbo-diploma’s uitgereikt. Aan de
hogeschool werken ongeveer 1.800 medewerkers, waarvan 66 procent werkzaam is een
onderwijsgevende functie. Het budget van de hogeschool omvat ruim M€ 164. Het budgetjaar 2019
werd met een positief resultaat van M€ 6 afgesloten.

1
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4

Beoordeling per standaard

4.1

Standaard 1: Visie en beleid
Standaard 1: De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend
beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.
Toelichting: De instelling kent een duidelijke en in alle geledingen gedeelde visie op goed onderwijs.
Docenten en studenten dragen de visie en ontwikkelen deze in onderlinge samenspraak en met externe
stakeholders. De onderwijsvisie is actueel door periodieke afstemming op de relevante (veranderende)
omgeving. De onderwijsvisie is vertaald naar expliciete uitgangspunten voor kwaliteitszorg. De
onderwijsvisie is, in overeenstemming met de ESG, studentgericht (student centred learning).
A. Bevindingen
In de instellingsstrategie ‘Passie voor ontwikkeling’ presenteert Zuyd Hogeschool de strategische doelen
voor de periode 2019-2023. Hierin formuleert de instelling de ambitie om zich vanuit passie en
betrokkenheid te richten op de succesvolle ontwikkeling van studenten tot goed uitgeruste
professionals en voor de (Eu)regio relevante beroepskrachten. Om deze ambitie te verwezenlijken,
investeert Zuyd in de versterking van drie kernkwaliteiten voor het onderwijs:

Passie voor de ontwikkeling van studenten
Studenten voelen zich in hun ontwikkeling gesteund, gezien en gehoord: in het maken van een
passende studiekeuze, in het volgen van een uitdagend en studeerbaar programma en in het
benutten van mogelijkheden om al tijdens de studie relevante praktijkervaring op te doen.

Integratie van onderzoek in het onderwijs
Opleidingen en lectoraten werken samen aan hoogwaardige opleidings- en
onderzoeksprogramma’s die betekenisvol zijn voor de studenten en voor de regio.

Verankering van het onderwijs in de praktijk
Studenten worden gemotiveerd voor hun beroep en kunnen met kennis van de praktijk
gemakkelijk de (regionale) arbeidsmark betreden.
Vanuit deze passie voor ontwikkeling heeft Zuyd Hogeschool in 2021 haar visie op onderwijs in het
hoger beroepsonderwijs geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De basis van deze visie is dat studenten
zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen tot startbekwame, onderzoekende en kritische professionals in
een flexibele, praktijkgerichte, activerende en motiverende leeromgeving, met begeleiding door een
betrokken docententeam en in een community waarin zij samen met professionals de beroepscultuur
doorleven. In de geactualiseerde onderwijsvisie zijn de drie kernkwaliteiten nadrukkelijk
geïncorporeerd. Ook zijn verschillende aspecten benoemd die uiting geven aan de passie voor
ontwikkeling, zoals het verzorgen van activerend onderwijs. De visie en strategie grijpen in die zin in
elkaar. De herziene onderwijsvisie bouwt voort op de onderwijsvisie uit 2014. Doorlopende thema’s zijn
het belang van een goede integratie tussen onderwijs en onderzoek, en een sterke koppeling tussen het
onderwijs en het werkveld, waarbij community-vorming een essentieel onderdeel is.
De zelfevaluatie licht toe dat alle directeuren, opleidingsmanagers en lectoren meerdere inspirerende
sessies hebben gehouden om de kernkwaliteiten en daarmee de visie uit te werken. Tijdens deze sessies
vroeg men niet alleen aandacht voor het primaire proces, maar keek men ook naar hoe de
organisatiestructuur en de inrichting van de ondersteuning kunnen bijdragen aan de realisatie van de
visie. Om de geformuleerde visie te operationaliseren koos Zuyd Hogeschool vervolgens voor een
programmatische aanpak langs vier strategische programmalijnen:
(1) Organisatie van de academies en versterking van de teams
Sinds september 2019 zijn de grotere faculteiten omgezet naar kleinere academies, waar studenten,
docenten, professionals en onderzoekers verbonden rond een vakgebied samenwerken. In de
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academies werkt Zuyd Hogeschool met zelforganiserende, resultaatverantwoordelijke opleidingsteams,
aangestuurd door een opleidingsmanager. De opleidingsmanagers maken deel uit van het
managementteam van de academie en hebben een prominente rol als het gaat om het versterken van
de kwaliteit van het onderwijs. Om de integratie van onderwijs en onderzoek in de organisatiestructuur
te borgen, maken de lectoren deel uit van het managementteam van een academie. In het verlengde
van deze gedachte maken ook de docent-onderzoekers, die voorheen hiërarchisch onder de lector
vielen, nu deel uit van de opleidingsteams. Academies worden ondersteund door hun eigen
accountteam, waarin medewerkers van de verschillende centrale diensten als adviseurs zitting nemen.
Door in te zetten op teamontwikkeling, versterken van leiderschap en verdere professionalisering van
de opleidingsmanagers tracht Zuyd de verantwoordelijkheid voor verbetering en passie voor
ontwikkeling zo dicht mogelijk bij het primaire proces neer te leggen. Het panel onderschrijft dat deze
beleidslijn aansluit bij de ontwikkelgerichte manier van werken die de hogeschool voorstaat.
(2) Versterking van het onderwijsaanbod om verankering in de (Eu)regio te vergroten
Zuyd Hogeschool onderhoudt een relatief breed opleidingsaanbod en bouwt dit verder uit op basis van
de behoeften van studenten en het regionale werkveld. De kern van het aanbod bestaat uit
bacheloropleidingen. Om zich te profileren als aanbieder van samenhangende, diplomagerichte
opleidingsprogramma’s heeft de hogeschool de afgelopen periode beleid doorontwikkeld voor minoren,
internationalisering, de start en afbouw van opleidingen en regionale verankering.
In de instellingsstrategie heeft Zuyd gekozen voor een viertal transitiethema’s die aansluiten
bij de regionale transitieopgaven en transitiekansen: vitaliteit en participatie van de
bevolking, digitale economie, klimaatneutraal produceren, en smart living. De transitiethema’s brengen
focus aan in de strategie, zo begreep het panel tijdens het verkennend bezoek. Door zowel onderwijs als
onderzoek te richten op deze thema’s, beoogt Zuyd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling niet
alleen van de regionale beroepspraktijk, maar ook van docenten en studenten. Om de relatie met
bedrijven en instellingen in de (Eu)regio verder te versterken, stelde de hogeschool in 2020 een
directeur Regionale Innovatie en Transitie aan.
(3) Versterking van het primaire proces
Door het primaire proces te versterken werkt Zuyd Hogeschool aan de succesvolle ontwikkeling van elke
student tot professional. De nadruk ligt hierbij op het versterken van de studeerbaarheid van de
opleidingsprogramma’s. Daartoe heeft Zuyd in 2017 het programma Succesvol Studeren opgezet. Het
programma komt voort uit het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs van Zuyd en werkt met
vijf evidence-informed sleutels voor een studeerbaar curriculum: (1) programmering, (2) toetsing, (3)
actief leren, (4) onderwijsklimaat en (5) teamwerk. De hogeschool heeft aandacht voor studeerbaarheid
en heeft in aansluiting op de onderwijsvisie beleid geformuleerd op de volgende speerpunten:
aansluiting en doorstroom, studentbegeleiding, toetsing en integratie van het onderzoek in het
onderwijs.
(4) Ondersteuning van het primaire proces
Met de verandering van de organisatiestructuur, waarbij is overgegaan naar een academiestructuur,
heeft Zuyd Hogeschool tevens besloten de ondersteuningsstructuur en -processen te herzien. Aangezien
in het onderwijs de passie voor ontwikkeling centraal staat, wordt in de ondersteuning de omslag
gemaakt van systeemgericht naar gebruikersgericht. Ook wordt nagedacht over de inrichting van
optimale ondersteuning op academie-, domein- en hogeschoolniveau om het primaire proces verder te
ontzorgen.
De passie voor de ontwikkeling van de student staat centraal in deze programmatische aanpak.
Academies en opleidingen werken hieraan op een ontwikkelgerichte manier die past bij hun eigen
context. Tijdens de bezoeken stelde het panel vast dat academies en opleidingsteams een belangrijke
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mate van autonomie hebben. Zij kunnen de contextuele aspecten wegen en ervaren eigenaarschap.
Deze aanpak past bij de door Zuyd Hogeschool beoogde verandering in kwaliteitscultuur van centraal
controleren en beoordelen, naar decentraal vertrouwen en verantwoorden. Wel zijn er duidelijke
verschillen in de mate waarop opleidingen doordrongen zijn van de kernkwaliteiten van Zuyd en de
daarbij horende visie op het onderwijs. Ook de bekendheid bij externe stakeholders varieert: daar waar
sommige vertegenwoordigers van het werkveld de transitiethema’s herkennen in bijvoorbeeld
stageopdrachten, lijken anderen hier minder bekend mee te zijn.
B. Overwegingen
Het panel is van oordeel dat sprake is van een studentgerichte onderwijsvisie, die tot en met de
bestuurs- en managementlagen van Zuyd Hogeschool breed herkend en gedragen wordt. In deze hogere
organisatieniveaus trof het panel een gedeelde definitie en betekenisgeving van passie voor
ontwikkeling aan waarin de student duidelijk centraal staat. Van individuele docenten en studenten
kreeg het panel tijdens de gesprekken een wisselend beeld van de wijze waarop zij de onderwijsvisie
herkennen. Dit heeft veelal te maken met het gebrek aan een gemeenschappelijke taal. Wel heeft het
panel gezien dat passie voor ontwikkeling, de integratie van onderzoek in het onderwijs en de
verbinding met de praktijkcontext een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Op basis van de gevoerde
gesprekken is het panel ervan overtuigd dat de drie kernkwaliteiten, zij het soms impliciet, voor alle
betrokkenen als leidend en richtinggevend gelden.
Volgens het panel is het wisselend beeld dat is ontstaan over de breed gedragen onderwijsvisie
enigszins verklaarbaar. Gezien de historie kennen de academies van Zuyd Hogeschool een relatief hoge
mate van autonomie. In de ontwikkelgerichte aanpak die de hogeschool nastreeft, wordt de eigen
identiteit van de academies gerespecteerd. De inrichting van het onderwijs binnen de academies sluit
weliswaar aan op de onderwijsvisie, maar de academies en opleidingen spreken vanuit hun sterke
authenticiteit met een eigen taal. Tot slot laat Zuyd daar waar het de strategische programmalijnen
betreft tempoverschillen toe in de ontwikkeling van de academies en opleidingsteams. Het panel
herkent de authenticiteit van de opleidingen en vindt de couleur locale een groot goed. Het panel heeft
zowel bij de opleidingen als bij het college van bestuur stilgestaan bij de keuze voor decentralisatie. In
de reflectie hierop kwam zowel de eigen identiteit van opleidingen als de keuze voor kleine academies
i.c. de inrichting ervan aan de orde. Met name het laag neerleggen van verantwoordelijkheden in het
onderwijs (zelforganiserende teams) alsmede de duidelijke centrale kaders en monitoring en sturing
daarop overtuigden het panel dat de weg naar decentralisatie een weloverwogen en moedige keuze is.
Tegelijkertijd is het zinvol om qua onderwijsvisie en daaruit voortvloeiend beleid een meer
gemeenschappelijke taal te ontwikkelen opdat ook in de horizontale verbinding en samenwerking de
kennis beter gedeeld kan worden. Dit zal het lerend vermogen van de organisatie ten goede komen. Het
panel ziet voor het onderwijsmanagement een belangrijke rol om de onderwijsvisie explicieter uit te
dragen en zichtbaar te maken. Op grond van deze overwegingen doet het panel de aanbeveling om
verder te investeren in het creëren van een gemeenschappelijke taal over de onderwijsvisie. Op basis
van deze gemeenschappelijke taal kunnen good practices eenvoudiger gedeeld worden over de grenzen
van de academies heen.
De onderwijsvisie met de drie kernkwaliteiten biedt volgens het panel een goed vertrekpunt om de
basiskwaliteit van het onderwijs te realiseren. Het ziet deze visie systematisch vertaald in het
onderwijsbeleid. Door in te zetten op (Eu)regionale verankering en regionale transitieopgaven laat de
hogeschool zien oog te hebben voor de veranderende omgeving. Dat maakt de onderwijsvisie volgens
het panel actueel en relevant in de voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt.
C.

Oordeel

Het panel is van oordeel dat de Zuyd Hogeschool voldoet aan standaard 1, Visie en beleid.
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4.2

Standaard 2: Uitvoering
Standaard 2: De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend uit passende
beleidsacties en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en
studenten met een functiebeperking.
Toelichting: De onderwijsvisie is adequaat vertaald naar concrete beleidsacties en -processen. De
instelling kent processen voor ontwerp, erkenning en borging van de kwaliteit van opleidingen in
overeenstemming met de ESG en toont de werking en toepassing van deze processen aan op basis van
een track record. Studenten en medewerkers zijn mede-eigenaar van het beleid en dragen vanuit de
gezamenlijke visie bij aan de realisatie ervan. Uit die betrokkenheid blijkt de realisatie van de beoogde
kwaliteitscultuur van de instelling. De uitvoering is in overeenstemming met de visie: personeel, toetsing
en voorzieningen bevorderen de toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs.
A. Bevindingen
Tijdens de online locatiebezoeken heeft het panel met name in de trails een goed beeld gekregen van
de verwezenlijking van de onderwijsvisie. Binnen de vier strategische programmalijnen (zie standaard 1)
zijn verschillende beleidsacties- en processen ontwikkeld die uitvoering geven aan de onderwijsvisie.
Zuyd Hogeschool stelt in de zelfevaluatie goede vooruitgang te hebben geboekt in de organisatie van de
hogeschool, in het opleidingsaanbod en de aansluiting bij de regio, in de zorg voor studeerbaar
onderwijs en de ondersteuning van de docent.
Organisatie van de academies en versterking van de teams
Kleine, zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke opleidingsteams vormen de basis van de
academies. Om de teams te ondersteunen in de ontwikkeling van hun leidinggevend, samenwerkend en
zelforganiserend vermogen, is door de dienst Human Resources het programma Sterk Teamwerk
opgezet. Teams kunnen met hun eigen ontwikkelvraag terecht bij het programma en maken daarbij
gebruik van verschillende door Sterk Teamwerk ontwikkelde instrumenten, zoals de Teamscan. Het is de
ambitie van de hogeschool dat dit programma een positief effect heeft op de medewerkerstevredenheid. Naast team- en leiderschapsontwikkeling wordt vanuit de HR-beleidsagenda onder
andere ingezet op docentprofessionalisering door middel van de Basiskwalificatie Didactische
Bekwaamheid. Deze cursus is recent herzien met meer aandacht voor de rol van docent als teamlid.
Volgens het panel kaart de HR-beleidsagenda de juiste onderwerpen aan voor verdere ontwikkeling van
mens en organisatie.
Als onderdeel van de horizontale trail naar de werking van de zelforganiserende teams verzorgde het
begeleidingsteam van het programma Sterk Teamwerk een korte pitch over hoe het deze transitie in
organisatiestructuur ondersteunt. Hoewel het begeleidingsteam maat- en vraaggericht te werk gaat,
leerde het panel dat zelforganiserend werken geen vrijblijvendheid is. Wanneer tijdens de periodieke
reviewgesprekken tussen het college van bestuur en de managementteams risico’s worden
gesignaleerd, zal er gericht actie worden ondernomen en kan bijv. Sterk Teamwerk ingeschakeld
worden.
Uit de gesprekken met de opleidingsteams maakt het panel op dat deze nieuwe manier van werken
goed aansluit bij ontwikkelgerichte onderwijsverbetering. Verschillende teamleden gaven aan in de
nieuwe opzet te worden ingezet op daar waar hun passie en expertise ligt, hetgeen ook wordt
opgemerkt door studenten. Doordat de teams veel vrijheid krijgen om het werk naar eigen inzicht in te
richten, voelen de teamleden een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
onderwijs. Ze krijgen meer dan voorheen de kans om mee te denken in de beleidsvorming en voelen
zich deelgenoot van het ontwikkelproces.
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Het panel beluisterde in de gesprekken een belangrijke verbindende rol voor de opleidingsmanagers. Zij
vervullen naar eigen zeggen een brugfunctie tussen de onderwijsvisie en de vertaling daarvan in de
onderwijspraktijk. Nieuwe opleidingsmanagers worden geacht een ontwikkelassessment te doorlopen
en stellen op basis daarvan een persoonlijk ontwikkelplan op. Het panel constateert met tevredenheid
dat opleidingsmanagers op deze manier adequaat ondersteund worden in hun leiderschapsontwikkeling.
Versterking van het onderwijsaanbod om verankering in de (Eu)regio te vergroten
Zoals bij standaard 1 vermeld, streeft de hogeschool ernaar studenten op te leiden die van waarde zijn
voor het (regionale) werk- en beroepenveld. Om de verankering in de praktijk en de aansluiting op de
behoeftes van het werkveld te borgen, wordt zowel op het niveau van het college van bestuur als op
domein-, academie- en opleidingsniveau regelmatig afstemming gezocht met het beroepenveld en met
andere kennisinstellingen en organisaties.
Het panel sprak tijdens het verdiepend bezoek met verschillende werkveldvertegenwoordigers en
constateerde dat zij over het algemeen goed betrokken worden bij de ontwikkeling, inrichting en
uitvoering van het onderwijs. Op opleidingsniveau spelen de werkveldcommissies hierin een belangrijke
rol. Ook de studenten waren te spreken over de manier waarop zij in aanraking komen met de
beroepspraktijk. Zo vertelde een student over zijn stage-ervaring binnen de master Architectuur. Toen
zijn initiële stageplek hem geen ruimte bood voor architectuurontwerp en hij aangaf zich graag op dit
gebied te willen ontwikkelen, werd hij actief door de opleiding geholpen bij het vinden van een nieuwe
stageplaats. Hetzelfde geldt voor een student van de opleiding Ergotherapie, die interesse toonde voor
het ontwikkelen van software in de zorg. Met steun van de opleiding legde de student contact met het
Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg om stagemogelijkheden te verkennen. Hieruit
spreekt volgens het panel de passie voor ontwikkeling van de student.
Door in het onderzoek de focus te leggen op regionale transitiethema’s werkt Zuyd Hogeschool aan de
grote uitdagingen waar de regio voor staat. Het panel stelde zich de vraag hoe deze transitiethema’s
doorwerken in de onderwijspraktijk. Het begreep van het college van bestuur dat het met name de
lectoren zijn die binnen deze thema’s onderzoeksprojecten opzetten. Hun recent verworven positie
binnen het managementteam van de academies zou de aansluiting met het onderwijs moeten
faciliteren. Samenwerking vindt o.a. plaats in de regionale expertisecentra, waar studenten, docenten
en onderzoekers van Zuyd samen met professionals, experts van andere kennisinstellingen en lokale en
regionale overheden aan innovatieve oplossingen voor praktijkproblemen werken. Andere
gesprekspartners zagen de betrokkenheid van docenten bij de transitiethema’s en de vertaling naar de
onderwijspraktijk als een ontwikkelpunt, zeker bij opleidingen waar aansluiting op deze thema’s minder
vanzelfsprekend is (zie ook standaard 4).
Versterking van het primaire proces
Volgens de zelfevaluatie komt de passie voor ontwikkeling van de student met name tot uiting in de
manier waarop het onderwijs aan Zuyd Hogeschool wordt ingericht en verzorgd. De studeerbaarheid
van het curriculum speelt hierin een belangrijke rol. Binnen het programma Succesvol Studeren werken
opleidingsteams op basis van een opleidingsscan ontwikkelgericht aan het (her)ontwerp van hun
onderwijsprogramma. Een team van adviseurs ondersteunt de opleidingen hierbij.
Het panel heeft tijdens de bezoeken mooie voorbeelden gezien van hoe het programma Succesvol
Studeren wordt ingezet in de opleidingen. Verschillende gesprekspartners verwezen daarbij naar de vijf
sleutels voor een studeerbaar curriculum (zie standaard 1). Zo leerde het panel dat de sleutels een
leidraad vormden voor de doorontwikkeling van het Applied Science curriculum. De gesprekspartners
benoemen het feit dat het hele opleidingsteam betrokken wordt en mede-eigenaar is van het
ontwikkelproces als sterk punten. Ook is er waardering voor de on-the-job ondersteuning van het
begeleidingsteam en de door hen ontwikkelde instrumenten. Het succes van het programma blijkt
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verder uit het feit dat de uitval in het eerste jaar is verbeterd bij opleidingen die in de eindfase van het
programma zitten.
Het Toetskompas is een door Zuyd zelf ontwikkeld instrument dat door Succesvol Studeren wordt
ingezet. Dit is een hulpmiddel om het toetsbeleidsplan van de opleiding uit te werken en de kwaliteit
van toetsen en beoordelen te verbeteren in lijn met de onderwijsvisie. Passend bij de passie voor
ontwikkeling dient de wijze van toetsing niet alleen te leiden tot valide, betrouwbare en inzichtelijke
beslissingen over studenten, maar moet het studenten ook kansen bieden voor leren en ontwikkelen.
Het is de verantwoordelijkheid van het hele opleidingsteam om vanuit deze visie invulling te geven aan
het toetsprogramma, op een manier die past bij de inhoud en de gekozen didactiek van de opleiding.
In het kader van studentsucces is er ook aandacht voor aansluiting en doorstroom. Elke opleiding heeft
een goed onderbouwde aanpak voor de begeleiding van aankomende studenten bij hun studiekeuze en
een ‘eerste honderd dagen’-aanpak. In de uitwerking van deze aanpak kunnen opleidingen een beroep
doen op het Team Aansluiting. Docenten van de opleiding Verpleegkunde vertelden het panel over de
uitval onder zij-instromers in het eerste jaar. Om dit te remediëren kreeg de opleiding de vrijheid van de
academie om een basismodule te ontwerpen. Zij-instromers volgen deze module als voorbereiding op
de opleiding. Hieruit spreekt volgens het panel wederom de passie voor ontwikkeling van de student.
Op basis van de documentatie constateert het panel dat voorzieningen als huisvesting en ICT
ondersteunend zijn aan het onderwijs. Zuyd Hogeschool biedt daarnaast gerichte ondersteuning aan
studenten met een functiebeperking. Uit de gesprekken maakt het panel op dat de ervaringen van
studenten met de kwaliteit van de geboden ondersteuning en voorzieningen wisselend is. Daar waar
sommige studenten nauwelijks problemen ervaren, geven anderen aan dat het weleens aan kennis
ontbreekt bij docenten en er weinig ruimte lijkt te zijn voor maatwerkondersteuning. In de zelfevaluatie
schrijft Zuyd Hogeschool het beleid voor studeren met een functiebeperking in 2020 te hebben
geëvalueerd, wat resulteerde in een reeks aanbevelingen. Het panel heeft deze evaluatie ingezien.
Betrokken diensten gaan aan de slag met de geconstateerde verbeterpunten.
Ondersteuning van het primaire proces
Passend bij de omslag in cultuur van systeemgericht naar gebruikersgericht, ontwierp Zuyd Hogeschool
een ‘docent journey’ om na te gaan op welke aspecten de docent verder ontzorgd kan worden. Volgens
de zelfevaluatie resulteerde deze exercitie in enkele verbeterpunten voor planning en roostering, het
studievolgproces en het gebruik van ict-toepassingen. Hoewel de systeemaanpassingen relatief
vergevorderd zijn, gaf het college van bestuur in het gesprek met het panel aan dat het belangrijk blijft
voldoende tijd te nemen voor de cultuuromslag. Ontzorgen betekent immers niet altijd taken
overnemen. Het houdt ook in dat mensen beter geëquipeerd zijn om met bepaalde systemen te kunnen
werken.
Zuyd Hogeschool werkt naast het optimaliseren van de ondersteuningsprocessen ook aan de
ondersteuningsstructuur. Vanuit de ontwikkelgerichte aanpak staan medewerkers van de centrale
diensten niet kaderstellend en controlerend op afstand, maar vervullen zij als adviseurs een
ondersteunende rol in de aan de academies gelieerde accountteams. De accountteams vormen een
belangrijke gesprekspartner voor de managementteams in de uitvoering van de PDCA-cyclus.
Verschillende opleidingsmanagers onderschreven hoe zij steeds in openheid werken aan verbetering.
Niet alleen de accountteams en centrale diensten ondersteunen academies; dat doen ook
bedrijfsbureaus, die op domeinniveau zijn gepositioneerd. Bij de academievorming zijn alle
ondersteuners die in de toenmalige faculteiten werkzaam waren, tijdelijk ondergebracht in één van de
bedrijfsbureaus. Recent is een besluit genomen over hun herinrichting. De implementatie daarvan start
in de komende periode.
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In de uitvoering van de strategie en onderwijsvisie benut Zuyd Hogeschool de ambitieplannen van de
academies, waarin de strategische prioriteiten en jaardoelen zijn bepaald (zie standaard 3). Tijdens
periodieke reviewgesprekken bespreken college van bestuur en managementteams van de academies
de ambitieplannen onder meer op basis van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Het panel heeft een
aantal ambitieplannen ingezien en zag weinig aandacht voor de Zuyd-strategie. De focus lijkt te liggen
op running the bussines, niet zozeer op changing the bussines. Een blik op de toekomst leek te
ontbreken. Het college van bestuur lichtte desgevraagd toe dat cijfermatige indicatoren over
studieresultaten en de verwevenheid van onderzoek en onderwijs belangrijk zijn om een gevoel te
krijgen bij de instellingsbrede voortgang. De KPI’s zijn bovendien direct gekoppeld aan de drie
kernkwaliteiten. In inhoudelijke gesprekken met directeuren, opleidingsmanagers, lectoren, teamleden
en studenten is zowel ruimte voor de meetbare als merkbare kant. Het college benut deze gesprekken
om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitscultuur. De nadruk lag de
afgelopen periode op het versterken van het primaire proces. In de toekomst ligt de focus op
strategische thema’s als internationalisering en regionale transitieopgaven.
B. Overwegingen
Het panel stelt vast dat Zuyd Hogeschool de onderwijsvisie heeft vertaald naar passende beleidsacties
en -processen. Mede op basis van de gevoerde gesprekken concludeert het panel dat de vier
strategische programmalijnen effectief zijn in de uitvoering van de onderwijsvisie. Binnen deze
programmalijnen trof het panel verschillende werkende elementen aan. De positionering van de
accountteams en programma’s als Sterk Teamwerk en Succesvol Studeren zijn hier voorbeelden van.
Doordat de programma’s maat- en vraaggericht zijn ingericht, laten ze tempo- en invullingsverschillen
toe. Deelname is echter niet geheel vrijblijvend. Bij risicosignalering volgt gericht actie. Dit vindt het
panel een sterke benadering. Het viel het panel in positieve zin op dat de programma’s bekend zijn
binnen de organisatie, ook bij opleidingsteams die nog in de startfase van deze ontwikkeling zitten.
Het panel heeft tijdens beide bezoeken een duidelijke kwaliteitscultuur aangetroffen, gericht op de
optimale ontwikkeling van de student, die past bij de opleiding en die stoelt op transparantie,
vertrouwen en verantwoording. Op alle niveaus toonden gesprekspartners passie voor de ontwikkeling
van de student. Volgens het panel spelen de strategische programmalijnen een belangrijke rol in het
versterken van de kwaliteitscultuur. In plaats van het dwingend opleggen van kaders heeft Zuyd
geïnvesteerd in het op basis van evidentie ondersteunen van opleidingen bij hun onderwijsontwikkeling.
Betrokkenen voelen zich daardoor mede-eigenaar van de implementatie van de onderwijsvisie. Dit komt
met name tot uitdrukking in het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die de zelforganiserende teams
krijgen om processen naar eigen inzicht in te richten.
Overige positieve elementen in de uitvoering van de visie zijn de kleinschaligheid van de academies en
de toevoeging van de lector aan het managementteam. De kleinschaligheid vertaalt zich vooral in de
directe nabijheid van het managementteam, (de omvang van) de opleidingsteams en studenten. De
lijnen zijn vaak kort, waardoor mensen elkaar snel weten te vinden. Het panel onderschrijft dat de
positionering van de lector de verdere integratie van het onderzoek in het onderwijs ondersteunt.
Daarmee legt Zuyd een goede basis om in te spelen op externe ontwikkelingen en aan
onderwijsvernieuwing te werken.
Het panel is ervan overtuigd dat Zuyd Hogeschool met de vier programmalijnen en bijbehorende
programma’s over een indrukwekkend instrumentarium beschikt om de onderwijsvisie op doeltreffende
wijze te verwezenlijken. Personeel, toetsing en voorzieningen staan ten dienste van studeerbaar en
toegankelijk onderwijs. Het panel adviseert de instelling om de programma’s verder door te ontwikkelen
opdat deze alle onderdelen van de organisatie kunnen bereiken. Specifiek voor studeren met een
functiebeperking adviseert het panel om de geboden ondersteuning verder te personaliseren en dichter
bij de studenten te brengen.
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Het panel is van mening dat de ambitieplannen een goed instrument zijn om op indicatorniveau
elementen uit de onderwijsvisie te monitoren. Het panel begrijpt dat de instelling in eerste instantie
heeft gekozen voor een focus op het primaire proces, al had dit nader geëxpliciteerd kunnen worden in
de zelfevaluatie. Dit neemt niet weg dat binnen de Zuyd-strategie ambities geformuleerd zijn op
onderwerpen als regionale verankering en Kennis-As Limburg. Het panel doet daarom de aanbeveling
om in de ambitieplannen niet alleen te focussen op de meetbare kant van het onderwijs, maar de
aandacht ook te richten op het onderwijsklimaat en maatschappelijke, meer extern gerichte thema’s
zoals flexibel hoger onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen, digitalisering en studentenwelzijn. Daarmee kan
de hogeschool volgens het panel een vernieuwingsslag realiseren.
C.

Oordeel

Het panel is van oordeel dat de Zuyd Hogeschool voldoet aan standaard 2, Uitvoering.

4.3

Standaard 3: Evaluatie en monitoring
Standaard 3: De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking
tot onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij relevante stakeholders.
Toelichting: De instelling organiseert effectieve feedback die de realisatie van het beleid ondersteunt.
Hierbij zet zij passende evaluatie- en meetactiviteiten in, die bestendig verankerd zijn in de instelling.
Die instrumenten leveren inzichtelijke informatie die bruikbaar is bij het formuleren van gewenste
kwaliteitsontwikkeling. Onderdeel is een transparante werkwijze om risico’s te signaleren, te
rapporteren en waar nodig te handelen, gericht op verbeteren. De reflectie op de uitkomsten is
onderdeel van het organisatiemodel en geeft in alle lagen van de organisatie en de medezeggenschap
voldoende inzicht in de effectiviteit van de beleidsuitvoering.
Het is niet noodzakelijk dat de meet- en evaluatieactiviteiten instellingsbreed uniform zijn. Het gaat
immers om de effectiviteit. Studenten, medewerkers, alumni en deskundigen uit het maatschappelijke
veld spelen een actieve rol bij de evaluaties. De instelling publiceert accurate, actuele en toegankelijke
informatie over de evaluatieresultaten.
A. Bevindingen
Zuyd Hogeschool kent een uitgebreid systeem voor evaluatie en monitoring van beleidsdoelstellingen
met betrekking tot onderwijskwaliteit. De basis van dit systeem vormt de ‘Plan-Do-Check-Act (PDCA)cyclus’, die continu op vier verschillende niveaus wordt uitgevoerd: (1) de instelling, (2) de academie, (3)
de opleiding en (4) de onderwijseenheid binnen de opleiding. De zelfevaluatie beschrijft dat plannen op
hogere niveaus kaderstellend zijn en aanwijzingen geven voor plannen op lagere niveaus. Verslagen op
lagere niveaus geven op hun beurt input voor reflectie en verslaglegging op hogere niveaus. Daarbij is
het van belang dat de verschillende cycli goed op elkaar aansluiten en er een permanente dialoog
plaatsvindt tussen de niveaus over de kwaliteit van het onderwijs, veranderingsbereidheid, collegialiteit
en samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid, open communicatie en
vertrouwen. Daartoe heeft de instelling overlegstructuren ingericht, in wisselende samenstelling en in
combinatie tussen de verschillende niveaus.
De hogeschool hanteert als uitgangspunten voor de visie op de kwaliteit van het onderwijs dat de
opleidingen accreditatiewaardig zijn en handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving;
studeerbaar, organiseerbaar en betaalbaar zijn; een curriculum hebben waarin het onderzoek is
geïntegreerd; en aansluiten bij de behoeften in het ((Eu)regionale)werkveld. Deze uitgangspunten
werken door in de visie op kwaliteitszorg van Zuyd. De kwaliteitszorg gaat zowel over het systeem van
kwaliteitszorg binnen de instelling als de kwaliteitscultuur. In het recent herziene Handboek
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Kwaliteitszorg schrijft de instelling te streven naar een kwaliteitszorgsysteem en -cultuur die leidt tot
een proces van continue verbetering van de onderwijsprocessen, zowel in de primaire als
ondersteunende zin. Door de verantwoordelijkheden voor kwaliteitsverbetering zo dicht mogelijk bij het
primaire proces te leggen, ontstaat een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het panel heeft
dit gevoel van eigenaarschap ook aangetroffen bij de gesprekspartners.
In de PDCA-cyclus is de instellingsstrategie gekoppeld aan prioritering en uitvoering op opleidingsniveau.
De cyclus start met de jaarlijkse kaderbrief waarin het college van bestuur de strategisch-inhoudelijke en
beheerskaders voor een komend studiejaar vastlegt. Voor de drie kernkwaliteiten formuleert de
kaderbrief richtinggevende uitgangspunten met de daarbij relevante KPI’s.
Binnen de aangegeven kaders, en passend bij de eigen situatie, stellen de academies ambitieplannen
op. Deze bevatten de strategische prioriteiten voor het komend jaar, alsook aanvullende ambities voor
onderwijs- en onderzoekskwaliteit, ondersteuning, personeel en organisatie. De directeuren en
opleidingsmanagers van de academies zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de plannen. De
plannen (inclusief begroting) worden geformaliseerd in managementcontracten tussen de academies en
het college van bestuur. De academies krijgen veel ruimte om eigen accenten te leggen en prioriteiten
aan te brengen in de uitwerking van de strategische doelen. Deze werkwijze vraagt om een zorgvuldige
bewaking om de herkenbaarheid van de visie door de hele instelling heen te borgen. Om die reden legt
de dienst Onderwijs en Onderzoek (O&O) jaarlijks de verzamelde ambitieplannen naast elkaar en
analyseert deze op de strategische KPI’s. Dit levert een Zuyd-breed beeld op van de mate waarin de
plannen bijdragen aan de realisatie van de strategische ambities.
Drie keer per jaar bespreken de managementteams van de academies en het college van bestuur de
voortgang en verantwoording van de ambities tijdens de reviewgesprekken. Dit gebeurt op basis van
managementrapportages die de academies zelf opstellen onder meer op basis van de KPI’s. Deze
vermelden ook de resultaten van eventuele audits en visitaties. Het panel begreep tijdens het
verkennend bezoek dat in de rapportages wordt gewerkt met een stoplichtmodel, wat bijdraagt aan de
signaalfunctie. Het trof dit model ook aan in de rapportages ter inzage van het panel. In het Handboek
Kwaliteitszorg las het panel over andere overlegstructuren die de permanente dialoog over
kwaliteitszorg faciliteren, zoals het academie- en dienstdirecteurenoverleg, de focusgroep gesprekken
met voorzitters van de examencommissie en het overleg met de commissie O&O van de raad van
toezicht.
De afgelopen jaren heeft Zuyd Hogeschool geïnvesteerd in de doorontwikkeling van instrumenten en
rapportages die de organisatie helpen de kwaliteit van het onderwijs te borgen en de voortgang van
doelstellingen te monitoren. Noemenswaardige instrumenten zijn volgens het panel de Tussentijdse
Toets Kwaliteitszorg en de inrichting van de interne audit op opleidingsniveau. De Tussentijdse Toets
Kwaliteitszorg is een interne evaluatie die inzicht geeft in waar Zuyd staat in haar voortgang op kwaliteit
vanuit de implementatie van haar strategie. Vergelijkbaar met de Tussentijdse Toets vindt op
opleidingsniveau de interne audit plaats. Dit evaluatiemoment gaat na of de kwaliteit van de opleiding
aan de maat is ten aanzien van zowel de basiskwaliteit als de Zuyd-brede gedefinieerde KPI’s. In
aanvulling op de vier accreditatiestandaarden wordt ook de werking van de kwaliteitszorg als ‘Zuydstandaard’ getoetst. Bovendien is er veel ruimte voor maatwerk, zo begreep het panel tijdens de
bezoeken. Opleidingen kunnen tijdens de interne audit hun eigen ontwikkelvraag inbrengen of kiezen
voor clustering met andere opleidingen of de lectoraatsaudit.
Tot slot heeft het panel met interesse kennisgenomen van de Zuyd-brede evaluatie kwaliteitszorg die de
dienst O&O jaarlijks opstelt. De evaluatie geeft volgens het panel een goed beeld van de mate waarin de
beoogde resultaten van onderwijskwaliteit worden bereikt en de mate waarin Zuyd-brede
kwaliteitszorginstrumenten effectief zijn.
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In veel van de rapportages zijn gegevens verwerkt uit het Managementinformatiesysteem (MIS). Dit
systeem is door eenieder te raadplegen, waardoor sturingsmechanismen voorhanden zijn op alle
niveaus. Het panel constateert dat opleidingen veel waarde hechten aan de informatie die in het MIS
wordt ontsloten. Het daaraan gekoppelde dashboard is gebruiksvriendelijk en biedt veel mogelijkheden
om de vinger aan de pols te houden.
De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is nauw betrokken bij de monitoring en evaluatie van de
beleidsdoelstellingen voor onderwijskwaliteit. Dit blijkt ook uit het advies van de CMR in de
zelfevaluatie, waarin het een aantal kritische observaties deelt. Het college van bestuur biedt naast de
formele bevoegdheden ruimte om mee te denken en het goede gesprek aan te gaan, hetgeen de CMR
waardeert. Het college van bestuur onderhoudt regelmatige contacten met de raad van toezicht over de
voortgang van de strategie en de werking van de kwaliteitszorg. Het panel constateerde tijdens het
bezoek dat de raad van toezicht goed zicht houdt op dit proces. Andere relevante stakeholders waar
structurele bestuurlijke overleggen mee plaatsvinden zijn externe partners als de provincie, gemeentes,
de Limburgse Werkgevers Vereniging en partner kennisinstellingen.
In de verticale trail ‘past performance’ heeft het panel onderzocht hoe de hierboven beschreven
kwaliteitszorg in de praktijk werkt. Hoewel de onderzochte opleidingen (bachelor European Studies, de
duale master Architectuur, de bachelor Engineering en de Associate degree ICT) van elkaar verschillen in
cultuur en structuur, mede bepalend door hun omvang en context, stelt het panel vast dat de
governance structuur in alle gevallen formeel goed in elkaar zit en dat de PDCA-cyclus voldoende
verankerd is. Zuyd Hogeschool kiest er expliciet voor om de opleidingen de vrijheid te geven om zelf te
bepalen hoe zij de taak van kwaliteitszorg beleggen. Dit past bij de gedachte om maatwerk te bieden in
de doorlopende kwaliteitsverbetering. Sommige opleidingen werken met een kwaliteitscommissie of
een kwaliteitszorgfunctionaris; bij andere opleidingen ligt deze taak bij de opleidingsmanager.
Ook de inrichting van de onderwijsevaluaties verschilt per opleiding. Zo werken de bachelor European
Studies, bachelor Engineering en Ad-ICT met blokevaluaties. De opleidingen Engineering en ICT merkten
op dat studenten zich niet altijd gemotiveerd voelen om deze enquêtes in te vullen. Zodoende vullen zij
de enquêtes aan met klankbordgesprekken of interactieve lunches met studentbegeleiders. De master
Architectuur werkt niet met enquêtes gezien de kleine studentaantallen, maar organiseert één keer per
half jaar een reflectiegesprek met de kwaliteitszorgfunctionaris. In algemene zin geven studenten aan
dat de lijntjes binnen de opleiding kort zijn en ze naast de formele evaluatiemomenten ook de ruimte
voelen om feedback te geven in een (online) gesprek of per mail.
Met de invoering van de academies is de organisatie van de medezeggenschap herzien. De wettelijke
taken en bevoegdheden van de opleidingscommissies worden uitgeoefend door de academieraden,
waardoor gekozen leden van de academieraden nu ook betrokken zijn bij taken van de voormalige
opleidingscommissies. Uit gesprekken met het college van bestuur is gebleken dat Zuyd de integratie
van de academieraden respectievelijk opleidingscommissies en de daarbij onderscheiden taken- en
bevoegdheden weloverwogen (i.v.m. veel kleine academies) en juridisch goed heeft georganiseerd. Uit
gesprekken met de studentleden van opleidingscommissies blijkt echter dat de praktijk weerbarstiger is
en dat de onderscheiden taken en bevoegdheden van de opleidingscommissies minder expliciet zijn.
Meer bewustwording van de rol van de opleidingscommissies alsmede scholing kunnen bijdragen aan
verbeteringen. Ook frequenter bij elkaar komen (in plaats van soms twee keer per jaar) kan hieraan
bijdragen.
Het panel sprak met een aantal vertegenwoordigers van het werkveld en alumni. Het panel stelt vast
dat de werkveldcommissies van de onderzochte opleidingen over het algemeen goed functioneren en
actief betrokken zijn bij de opleiding. In hoeverre de vertegenwoordigers ook een rol spelen in de
monitoring en evaluatie, bleef tijdens de gesprekken ietwat onderbelicht. Volgens het Handboek
Kwaliteitszorg krijgt (een afvaardiging van) de werkveldcommissie inzage in de evaluatieresultaten en
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wordt zij gevraagd hierop te reflecteren. Ook maakt het panel uit het handboek op dat de HBO-monitor
op opleidingsniveau wordt gebruikt om zicht te krijgen op de mening van alumni over de aansluiting van
de opleiding bij arbeidsmarktintrede. Tot slot stelde het panel zich de vraag of de huidige contacten met
het werkveld niet te persoonsafhankelijk zijn gezien de vaak informele lijnen. Het college van bestuur
verzekerde het panel dat wanneer een persoon wegvalt, de relatie met het werkveld dusdanig goed is
dat snel een gesprek op gang komt over aanvullende betrokkenheid. Dit heeft in het verleden geen
problemen opgeleverd.
B. Overwegingen
Het panel is van oordeel dat de kwaliteitszorgsystematiek adequaat verankerd is op de diverse niveaus
van de instelling. Er is sprake van een gesloten PDCA-cyclus tussen alle niveaus. Het instrumentarium
voor stelselmatige evaluatie en monitoring levert inzichtelijke informatie op en komt op elk niveau goed
tot uitdrukking. Het panel is onder de indruk van de effectiviteit, kwaliteit en diversiteit van de
instrumenten en rapportages. De Tussentijdse Toets Kwaliteitszorg viel daarbij in positieve zin op als
Zuyd-breed instrument ter evaluatie van het kwaliteitszorgsysteem. Het panel heeft waardering voor de
wijze waarop Zuyd de interne audit op opleidingsniveau inricht. Passend bij de beschreven
kwaliteitscultuur is bij de audit aandacht voor maatwerk. De toevoeging van de ‘Zuyd-standaard’ voor
de werking van de kwaliteitszorg ziet het panel als good practice. Blijkens de Zuyd-brede evaluatie
kwaliteitszorg vervult de interne audit een duidelijke signaalfunctie voor de basiskwaliteit. De instelling
is hierin niet afhankelijk van een externe visitatie.
Cijfermatige resultaten van monitorings- en evaluatie-instrumenten worden consequent opgenomen in
het managementinformatiesysteem (MIS). Zo helpt het opleidingsdashboard, gekoppeld aan het MIS, de
opleidingsteams om zicht te houden op hoe hun opleiding zich verhoudt tot de voor Zuyd relevante
KPI’s. Volgens de panelleden is Zuyd Hogeschool één van de eerste hogescholen die aantoonbaar erin
slaagt het rendement te verbeteren. De gesprekpartners spraken hun vertrouwen uit in de validiteit en
betrouwbaarheid van de geboden managementinformatie.
Met behulp van de cijfers in het managementinformatiesysteem, de PDCA-cyclus en andere rapportages
houdt Zuyd zicht op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitscultuur. Dit doet de hogeschool ook
op kwalitatieve wijze. Het panel beluisterde in de gesprekssessies met studenten dat informele
gesprekken eenvoudig tot stand komen mede vanwege de kleinschaligheid van de academies. De ‘hard
controls’ (systeemkant) van de kwaliteitszorg zijn volgens het panel complementair aan de ‘soft
controls’. Door de continue dialoog centraal te stellen kan volgens een panel een sterke
kwaliteitscultuur ontstaan.
Deze mix van kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten zag het panel ook terug bij de onderzochte
opleidingen. Het panel vindt de verschillende manieren waarop de opleidingen invulling geven aan de
onderwijsevaluaties passend, omdat ze rekening houden met de aansluiting bij de studenten (couleur
locale) en gericht is op het verzamelen van zoveel mogelijk feedback. De meeste opleidingen vullen
blokevaluaties om die reden aan met klankbord- of reflectiegesprekken. Het panel vindt het sterk dat
opleidingen hierin andere methodieken toepassen om studenten te horen en feedback op te halen.
Daar waar men zich beperkt tot blokevaluaties met een lage respons, adviseert het panel de opleidingen
om bij andere academies na te gaan welke aanvullende instrumenten mogelijk zijn.
Tot slot doet het panel een aanbeveling over het functioneren van de opleidingscommissies in het
kwaliteitszorgsysteem. Nu bij Zuyd de academieraden tevens de wettelijke taken en bevoegdheden van
de opleidingscommissies uitoefenen, moeten zowel docent- als studentleden zich bewust zijn van het
feit dat de twee verschillende gremia elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Door deze
verantwoordelijkheden nader te specificeren ontstaat meer kracht vanuit de opleidingscommissie om
haar adviserende rol over de kwaliteit van het onderwijs te realiseren en daarmee de verbinding met
het management en de studenten te maken. In het kader van verdere versterking van de
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medezeggenschap ziet het panel een kans om de opleidingscommissies samen te brengen in een lerend
Zuyd-breed netwerk. Mogelijk kan het Bureau Academieraden hierin ondersteuning bieden.
C.

Oordeel

Het panel is van oordeel dat de Zuyd Hogeschool voldoet aan standaard 3, Evaluatie en monitoring.

4.4

Standaard 4: Ontwikkeling
Standaard 4: De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering van haar
onderwijs.
Toelichting: Op grond van feedback en reflectie op de resultaten zijn doelgerichte maatregelen
genomen om het beleid of de uitvoering te versterken, te verbeteren of bij te stellen. Het opvolgen van
verbetermaatregelen is verankerd in de organisatiestructuur. Het ontwikkelbeleid van de instelling
stimuleert alle betrokkenen om bij te dragen aan innovatie en kwaliteitsverbetering. Interne en externe
stakeholders zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen die in gang worden gezet op grond van de
evaluatieresultaten. De instelling verbetert zich doorlopend en sluit aan op de (veranderende)
omstandigheden en verwachtingen van studenten en werkgevers.
A. Bevindingen
Blijvend ontwikkelgericht werken aan de verbetering van het onderwijs vormt de kern van het
ontwikkelbeleid van Zuyd Hogeschool. De onderwijsvisie en instellingstrategie 2019-2023 zijn daarbij
richtinggevend. De verantwoordelijkheid voor het vertalen hiervan naar de eigen opleiding ligt bij de
opleidingsteams. Vanuit deze verantwoordelijkheid kunnen opleidingsteams verbeteringen ook
daadwerkelijk initiëren. Ondersteuning bij het versterken, verbeteren of bijstellen van de uitvoering
wordt op maat geboden door bijvoorbeeld de programma’s Sterk Teamwerk en Succesvol Studeren en
door de ondersteunende diensten.
Het panel heeft verschillende voorbeelden gezien van veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van
evaluaties. Deze betreffen onder meer de meest recente Tussentijdse Toets Kwaliteitszorg (2020),
waarna werd geconstateerd dat Zuyd over een solide kwaliteitszorgsysteem beschikt. Mede op basis
daarvan besloot de hogeschool de stap te zetten naar een ontwikkelgerichte aanpak, gestoeld op
vertrouwen en verantwoorden. Ook de resultaten van de interne audits geven vaak een impuls voor
kwaliteitsverbetering. Voorbeelden zijn het geïntegreerde curriculum van de bachelor European Studies,
waarin meer aandacht is voor de verbinding met het beroepenveld; en de versterkte samenhang tussen
curriculumonderdelen van de bachelor Interdisciplinary Arts, waarvoor de opleiding zich liet begeleiden
door het programma Succesvol Studeren. Op het vlak van onderwijsevaluaties sprong de bachelor
Ergotherapie er voor het panel uit. Zowel de evaluatieresultaten als de daaruit volgende
verbetermaatregelen worden in verslagvorm gepubliceerd. Bij aanvang van de modules wordt kort
geschetst wat is aangepast ten opzichte van vorig jaar. Halverwege het blok vindt nogmaals een
controle plaats om na te gaan hoe studenten de verbeteringen ervaren en of deze op de juiste manier
zijn geïmplementeerd. De studenten van de opleidingen met wie het panel sprak, bevestigden deze
procesgang en stelden het op prijs dat de opleiding nadrukkelijk inzet op adequate terugkoppeling.
Naast de Tussentijdse Toets Kwaliteitszorg voert Zuyd Hogeschool één keer per vier jaar een midterm
review strategie uit dat de voortgang op de strategische doelen in beeld brengt. Relevante
ontwikkelingen of risico’s kunnen aanleiding geven tot tussentijdse bijstelling van de plannen. Naar
aanleiding van de midterm review in 2020 zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd langs de vier
strategische programmalijnen, die in de periode 2020-2023 uitvoering krijgen. Er werd aanbevolen om
van de programmatische aansturing en coördinatie over te stappen naar sturing en coördinatie via de
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reguliere organisatie (‘in de lijn’). Daarbij speelt mee dat het strategietraject een volgende fase ingaat:
de periode van het uitzetten van kader en beleid op basis van de strategische agenda is voor sommige
onderwerpen afgerond, waardoor de taak verschuift van ontwikkeling naar realisatie en opvolging.
In de 2020 midterm review strategie is verder aanbevolen om de transitiethema’s te versterken en de
verankering in de (Eu)regio uit te breiden. Verschillende gesprekspartners hebben deze onderwerpen
ook als ontwikkelpunt benoemd. De raad van toezicht stelde zich daarbij de vraag hoe de Euregionale
oriëntatie en transitiethema’s zich vertalen naar het onderwijs. Voor zover de opleidingen bekend
waren met de transitiethema’s, gaven ze tijdens het verdiepend bezoek aan deze beperkt te zien
terugkomen in de onderwijsprogramma’s. In algemene zin constateert het panel dat actuele, meer
extern gerichte thema’s zoals diversiteit, flexibel hoger onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen en de krimp
in de regio wel in de top van de organisatie leven, maar nog te weinig vanzelfsprekend zijn in het
onderwijs. Deze thema’s zijn in de gesprekken met het panel nauwelijks tot niet benoemd. De bachelor
Interdisciplinary Arts was één van de weinige opleidingen waar het panel op het niveau van het
opleidingsteam een betrokkenheid bij brede maatschappelijke ontwikkelingen tegenkwam.
Zuyd Hogeschool beschikt over verschillende netwerken om kennis en ervaringen te delen en van
daaruit verdere verbeteringen te initiëren. Structurele netwerken zijn het Beraad Voorzitters
Examencommissies, het Netwerk Examencommissies (bedoeld voor leden van examencommissies) en
het Netwerk Toetsexpertise. In de trail over student- en docentparticipatie zijn ook de netwerken
Studeren met een functiebeperking en Succesvol Begeleiden genoemd. Het panel stelt vast dat binnen
de verschillende academies veel good practices bestaan. Het college van bestuur gaf te kennen het een
uitdaging te vinden om deze kennis goed met elkaar te delen. Het initiatief om een netwerk op te zetten
komt vaak van onderop. De dienst O&O biedt waar nodig ondersteuning bij de organisatie.
B. Overwegingen
Het panel heeft binnen Zuyd Hogeschool een cultuur van passie voor ontwikkeling aangetroffen die de
betrokkenen aanzet tot continue kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De interne
ontwikkelgerichtheid is zichtbaar verankerd in de visie en strategie van de instelling. Uit de
documentatie en gevoerde gesprekken maakt het panel op dat verbetermaatregelen op alle
organisatieniveaus consequent worden opgevolgd. Ook is het panel goede voorbeelden tegengekomen
van de manier waarop verbetering zichtbaar wordt gemaakt voor studenten. Het panel is van mening
dat dit past bij een transparant kwaliteitszorgsysteem en bijdraagt aan de brede betrokkenheid van
studenten bij de verbetering van het onderwijs.
Zuyd Hogeschool is volgens het panel sterk met de eigen ontwikkeling bezig. Het panel onderschrijft het
belang daarvan, maar vindt tegelijkertijd dat een hogeschool de opdracht heeft om de eigen
ontwikkeling in een groter geheel te plaatsen. Op papier en op managementniveau gebeurt dat ook.
Zuyd Hogschool benoemt in de strategie een aantal maatschappelijk relevante thema’s, zoals flexibel
hoger onderwijs, blended learning en de regionale transitieopgaven. Het panel ziet op opleidingsniveau
echter weinig terug van deze thema’s. Ook actuele hogeronderwijsthematiek als Leven Lang
Ontwikkelen en diversiteit blijven onderbelicht. Het panel doet daarom de aanbeveling om op dit punt
meer te sturen en hierin bijvoorbeeld in de ambitieplannen meer ontwikkelpotentie te laten zien.
Specifiek voor de transitiethema’s doet het panel de aanbeveling om de doorvertaling naar het
onderwijs in de vorm van projecten en onderzoeksopdrachten meer vorm te geven. Op deze manier kan
de hogeschool ook een externe ontwikkelgerichtheid laten zien.
Het panel heeft goede voorbeelden aangetroffen van het lerend vermogen van de instelling in de vorm
van formele netwerken waarbinnen betrokkenen binnen een expertisegebied ervaringen en kennis
delen. Toch kreeg het panel ook de indruk dat veel kennisdeling in de silo’s van de academies
plaatsvindt. Het panel ziet mogelijkheden voor het college van bestuur en de ondersteunende diensten
om het lerend vermogen Zuyd-breed te versterken. Netwerken ontstaan momenteel veelal bottom-up
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en dat is een kwaliteit van de hogeschool. Het panel adviseert de ondersteunende diensten en het
college van bestuur om een actievere rol te spelen bij het stimuleren van deze bottom-up
netwerkvorming.
C.

Oordeel

Het panel is van oordeel dat de Zuyd Hogeschool voldoet aan standaard 4, Ontwikkeling.

4.5

Eindoordeel
Gedurende het beoordelingsproces heeft het panel een goed beeld gekregen van de onderwijsvisie en
het daaruit voortkomende beleid van Zuyd. De gesprekken met betrokkenen op alle niveaus binnen
Zuyd waren voor het panel een waardevolle aanvulling op de informatie uit de vooraf toegestuurde
stukken. De verticale trail heeft het panel inzicht gegeven in de werking van de PDCA-cyclus. In de
horizontale trails heeft het panel meer zicht gekregen op de verwezenlijking van de onderwijsvisie.
Het panel is van oordeel dat Zuyd Hogeschool over een studentgerichte onderwijsvisie beschikt waarvan
de drie kernkwaliteiten, zij het soms impliciet, voor alle betrokkenen als leidend en richtinggevend
gelden. De onderwijsvisie is systematisch vertaald in het onderwijsbeleid en biedt een goed vertrekpunt
om de basiskwaliteit te realiseren. Het verdient volgens het panel de aanbeveling om verder te
investeren in het creëren van een gemeenschappelijke taal rondom de onderwijsvisie om kennisdeling
binnen de instelling te versterken. In de operationalisering van de onderwijsvisie koos Zuyd voor een
programmatische aanpak langs vier strategische programmalijnen. Binnen deze programmalijnen
ontplooit de hogeschool passende beleidsacties- en processen die op doeltreffende wijze bijdragen aan
de onderwijskwaliteit.
Zuyd Hogeschool heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het
kwaliteitszorgsysteem. Het systeem is goed verankerd in de instelling en kent een divers en effectief
instrumentarium. Signalen uit interne audits, visitaties en onderwijsevaluaties worden zichtbaar benut
om tot verbeteringen in het onderwijs te komen. Met de doorontwikkeling heeft de hogeschool ruimte
gecreëerd om van centraal controleren en beoordelen naar een ontwikkelgerichte aanpak over te
stappen, gestoeld op transparantie, vertrouwen en verantwoording. De ontwikkelgerichte aanpak en
eigenaarschap ziet het panel terug in de uitvoering van de onderwijsvisie en de inrichting van het
kwaliteitszorgsysteem. Verantwoordelijkheid voor kwaliteitsverbetering wordt zo dicht mogelijk bij het
primaire proces neergelegd. Vanuit eigenaarschap in de opleidingen bieden Zuyd-brede programma’s
als Succesvol Studeren en Sterk Teamwerk ondersteuning op maat. Het panel vindt dit een sterke
benadering.
Gebaseerd op de gesprekken tijdens de bezoeken is het panel ervan overtuigd dat de kwaliteitscultuur
stevig verankerd is in Zuyd Hogeschool. De ontwikkelgerichte aanpak van Zuyd draagt bij aan de
doorlopende kwaliteitsverbetering van het onderwijs waarin alle medewerkers zich vanuit passie en
betrokkenheid inzetten voor de optimale ontwikkeling van de student. Het panel doet de aanbeveling
om naast de interne ontwikkelgerichtheid aandacht te hebben voor externe ontwikkelgerichtheid door
meer sturing in te zetten op de manier waarop het onderwijs zich verhoudt tot maatschappelijk
relevante thema’s.
Het panel komt op alle vier de standaarden van de Instellingstoets Kwaliteitszorg tot een positief
oordeel. Het panel is derhalve van mening dat het eindoordeel van de instellingstoets van Zuyd
Hogeschool positief is.

Overzicht van het advies
De onderstaande tabel geeft per standaard het oordeel van het panel weer.
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Standaard

Oordeel

Visie en beleid

Voldoet

Uitvoering

Voldoet

Evaluatie en monitoring

Voldoet

Ontwikkeling

Voldoet

Eindoordeel

Positief
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5

Aanbevelingen
Op grond van de bevindingen tijdens de audit beveelt het panel aan de Zuyd Hogeschool om
onderstaande verbeteringen door te voeren:
Gemeenschappelijke taal
Gericht aan: college van bestuur en centrale diensten (met name dienst O&O)
Investeer in een gemeenschappelijke taal over de onderwijsvisie ter versterking van de horizontale
verbinding, het lerend vermogen en de ontsluiting van good practices over de grenzen van de
academies heen. Benadruk de belangrijke rol van het onderwijsmanagement in het uitdragen en
zichtbaar maken van de onderwijsvisie.
Ambitieplannen
Gericht aan: college van bestuur en centrale diensten
Focus in de ambitieplannen niet alleen op de meetbare kant van het onderwijs (running the business),
maar richt de aandacht ook op het onderwijsklimaat en maatschappelijke, meer extern gerichte thema’s
zoals flexibel hoger onderwijs, studentenwelzijn, digitalisering en Leven Lang Ontwikkelen (changing the
business).
Opleidingscommissies
Gericht aan: academiedirecteuren
Maak een duidelijk onderscheid tussen de taken en verantwoordlijkheden van de opleidingscommissie
en de academieraad. Door de verantwoordlijkheden nader te specificeren kan meer kracht ontstaan
vanuit de opleidingscommissie om haar adviserende rol over de kwaliteit van het onderwijs te realiseren
en daarmee de verbinding met het management en de studenten te maken.
Externe ontwikkelgerichtheid
Gericht aan: academiedirecteuren
Zet meer sturing in op maatschappelijke, meer extern gerichte thema’s en laat hierin op
opleidingsniveau meer ontwikkelpotentie zien. Zorg ervoor dat de vertaling van de regionale
transitiethema’s naar de onderwijsprogramma’s meer vorm krijgen.
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Bijlage 1: Accreditatieportret
Het accreditatieportret geeft een overzicht van alle NVAO besluiten met betrekking tot accreditatie en
toets nieuwe opleiding. Het betreft alle besluiten onder regime van de tweede fase van het
accreditatiestelsel 2, waarvan het definitief besluit is verstuurd voor 31 december 2020. Daarmee wordt
de periode 2014 tot einde 2020 in beeld gebracht. 3
De besluiten worden chronologisch gepresenteerd met daarbij aandacht voor bijzondere kenmerken en
joint degree programma’s. Omdat besluiten en niet de opleidingen de ingang vormen, kunnen
opleidingen twee maal voorkomen. Bijvoorbeeld bij toekenning herstelperiode en vaststelling realisatie
herstel.
Aangezien Zuyd Hogeschool op 26 april 2016 de Instellingstoets kwaliteitszorg met een positief resultaat
heeft doorlopen is het NVAO beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling en beperkte
toets nieuwe opleiding van toepassing.
In het overzicht is in combinatie met het accreditatiebesluit ook het eindoordeel opgenomen. Het
eindoordeel van bestaande opleidingen kan zijn: Onvoldoende, Voldoende, Goed of Excellent zijn. 4 In
geval van tekortkomingen die binnen maximaal twee jaar hersteld kunnen worden, kan de NVAO een
herstelperiode toekennen. Onder opmerkingen wordt gemarkeerd of het een besluit betreft na herstel.
In die gevallen wordt na de herstelperiode vastgesteld of het herstel is gerealiseerd en wordt indien van
toepassing een positief accreditatiebesluit afgegeven. Voor de toets nieuwe opleiding luidt het
eindoordeel: Positief, Positief onder voorwaarden of Negatief. In geval de NVAO voorwaarden oplegt,
worden na maximaal twee jaar beoordeeld of de voorwaarden vervuld zijn. Onder opmerkingen wordt
gemarkeerd of het een besluit betreft na voorwaarden. Het accreditatiebesluit kan luiden: negatief,
herstelperiode, en positief. Daarnaast kan een instelling een aanvraag intrekken. In combinatie geeft dat
de volgende reeks: Negatief, Herstelperiode; Voldoende; Goed; Excellent en intrekking. Sinds februari
2019 het beoordelingskader 2018 van kracht is zijn de eindoordelen gewijzigd in Positief, Positief onder
voorwaarden en negatief. Onder opmerkingen wordt gemarkeerd of het een besluit betreft na herstel.
In die gevallen wordt na de herstelperiode vastgesteld dat het herstel is gerealiseerd en wordt een
positief accreditatiebesluit afgegeven.
In de periode 2014 tot einde 2020 heeft Zuyd Hogeschool 78 aanvragen ingediend, waarvan 68
accreditatieaanvragen.
Er werden 10 aanvragen voor een Toets Nieuwe Opleiding ingediend.

Bijlage 1 Tabel Overzicht eindoordelen per procedure
Bijlage 2 Tabel Besluiten chronologisch

Op 1 januari 2011 is het nieuwe Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs in werking getreden (besluit 21
december 2010, Stb. 2010, 862).
3 Met uitzondering van de besluiten onder het eerdere regime in die periode.
4 Beoordelingskader voor de beperkte (kader 2016) opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2016, nr. 69458).
2
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Bijlage 1 Tabel overzicht eindoordelen

Naam instelling

Zuyd Hogeschool

Som van Aantal
Soort dossier
Accreditatie NL (versie
1)

Totaal Accreditatie NL
Toets Nieuwe
Opleiding NL

Eindoordeel en
besluit

Jaar
besluit
2014

2015

Goed

2

4

Herstelperiode

1

Voldoende
Voldoende na
herstel

19

Aan voorwaarden
voldaan
Aanvraag
ingetrokken
Positief

2016 2017 2018
1

2

1

3

2

Eindtotaal

1

12

1

28

1
23

1
6

1

7

3

2

42

1

1
1

1

3

2

1
1

7

1
1

3

3

1
1

1

1
6

Totaal Accreditatie NL (versie 2)
Eindtotaal

2020

1

Voorwaarden
Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL
Accreditatie NL (versie
Positief
2)
Positief onder
voorwaarden

4

2019

24

9

4

8

4

10
19

25

1

1

6

20

26

9

20

78

Bijlage 2 Tabel Chronologisch overzicht besluiten
Accreditatie

Jaar besluit

ISAT

Naam opleiding CROHO

2014 B Accountancy

Eindoordeel en
besluit

Bijzondere
procedures

Totaal

34406

Voldoende

1

B Autonome Beeldende Kunst

39110

Voldoende

1

B Bedrijfseconomie

34401

Voldoende

1

B Biometrie

39217

Voldoende

1

B Built Environment

39280

Voldoende

1

B Commercieel Management
34126
B Communication and Multimedia
34092
Design
B Docent Beeldende Kunst enVormgeving
39100

Herstelperiode

1

Voldoende

1

Voldoende

1

B European Studies

1

B Hogere Juridische Opleiding

34121

Voldoende
Voldoende na
herstel

B International Business

30029

Voldoende

1

B Opleiding tot Verpleegkundige

34560

Voldoende

1

B Opleiding voor Logopedie

34578

Voldoende

1
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1

B People and Business Management

34125

Voldoende

1

34116

Voldoende

1

34134

Voldoende

B Vertaalacademie

34098

Goed

1

B Vormgeving

39111

Voldoende

1

M Architectuur

44336

Voldoende

1

M Master of Arts Therapies

70102

Voldoende

1

M Muziek
M Personal Leadership in Innovation
and Change

44739

Goed

1

70103

Voldoende

1

M Scientific Illustration

70095

Voldoende

1

34745

Goed

1

34808

Voldoende

1

B Social Work
2014 B Verloskunde

2015 B Docent Theater

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs

BK EBP*

1

B Theater

34860

Goed

1

M Advanced Nursing Practice

49246

Goed

1

M Interieurarchitectuur

49238

Goed

1

34456

Voldoende

1

B Oriëntaalse Talen en Communicatie
2016 B Commercieel Management
2017 B Applied Science

34126

Voldoende

30008

Goed

1

B Creatieve Therapie

34644

Voldoende

1

B Docent Muziek

39112

Goed

1

B Engineering

30107

Goed

1

B HBO-ICT

30020

Voldoende

1

34739
70144
34570
34125
34411
80004
39280
34092
34500
34574
34116
34134
34098
70103

Goed
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Goed
Goed
Positief
Positief
Voldoende
Positief
Positief
Positief
Positief
Positief

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

35520
34560
34578
34560

Positief
Positief
Positief
Positief

B Accountancy
B Autonome Beeldende Kunst
B Social Work

34406
39110
34116

B Engineering

30107

Positief
Positief
Positief onder
voorwaarden
Positief

B Muziek
M Facility and Real Estate Mangement
2018 B Opleiding tot Fysiotherapeut
B People and Business Management
B Hotel Management
2019 Ad Facility Management
B Built Environment
B Communication and Multimedia Design
B Facility Management
B Opleiding voor Ergotherapie
B Social Work
B Verloskunde
B Vertaalacademie
M Personal Leadership in Innovation and
Change
2020 B Finance & Control
B Opleiding tot Verpleegkundige
B Opleiding voor Logopedie
B Opleiding tot Verpleegkundige
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Na herstel

Ad

Experiment
Leeruitkomsten

Experiment
Leeruitkomsten
Experiment

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Ad Commercieel Managmeent
M Master of Arts in Fine Art and Design
2020 B Business Studies

Eindtotaal

B HBO – Rechten
B International Business
M Theater
B Commerciële Economie
B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
B Vormgeving
M Muziek
B Mens en Techniek
B Oriëntaalse Talen en Communicatie

80096
70095
34145

Positief
Positief
Positief

39205
30029
40118
34402
39100
39111
44739
30039
34456

Positief
Positief
Positief
Positief
Positief
Positief
Positief
Positief
Positief

Leeruitkomsten
AD
Experiment
Leeruitkomsten

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68

* Bijzonder Kenmerk ‘De vormgeving en integratie van Evidence Based Practice in het curriculum’

Jaar besluit

Toets nieuwe opleiding
Naam opleiding CROHO

2014 M Innovation in Complex Care
2015 B Interdisciplinary Arts

2015 M Master Care and Technology (joint
degree)
M Master Theatrestudies
2016 Ad Facility Management

2017
2018

ISAT

Eindoordeel en
besluit

Bijzondere
procedures

Totaal

70183 Positief

1

30099 Positief

1

70189 Positief

1

40118 Positief

1

80004 Positief

Ad

1

Ad ICT

80132 Positief

Ad

1

Ad Zorg en Technologie

80131 Voorwaarden
Aan voorwaarden
80131 voldaan
Aanvraag
ingetrokken

Ad
Toets
voorwaarden

1

Ad Zorg en Technologie

Aanvraag ingetrokken
2019 M Gezondheidsinnovatie
Eindtotaal

29

49145 Positief

Instellingstoets Kwaliteitszorg Zuyd Hogeschool  17 september 2021
NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit

1
1
1
10

Bijlage 2: Programma’s van de locatiebezoeken
Programma Instellingstoets Kwaliteitszorg Zuyd Hogeschool d.d. 11 en 12 mei 2021
Verkennend bezoek (online)
DAG 1 – DINSDAG 11 MEI 2021
Sessie
Paneloverleg
09.00 – 12.00 uur
Lunch panel
12.00 – 12.30 uur
Sessie 1 Meet & Greet
12.30 – 13:00 uur

Deelnemende
gremia

Organisatieonderdeel

Alle betrokkenen bij
de ITK, deelnemers
en organisatoren /
ondersteuners

Afvaardiging alle domeinen

Sessie 2 Gesprek met instellingsbestuur
13.00 – 13.45 uur

College van Bestuur

Sessie 3 Gesprek over ST 1 Visie en
Beleid
14.00 – 15.00 uur

Academiedirecteur
Teamleider
Opleidingsmanager
Opleidingsmanager
Lector

Sessie 4 Gesprek over ST 2
Uitvoering
15.15 – 16.15 uur

Sessie 5 Gesprek met RvT
16.30 – 17.15 uur

Directeur
transitiethema’s
Lid Raad van Bestuur
(COO Cure)
Zuyderland
Directeur
Dienstdirecteur
Opleidingsmanager
Docent
Studentlid CMR
Lector
Commissie O&O RvT

Sessie 6 Open spreekuur
17.30 – 19.15 uur
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Programma:
Wederzijds voorstellen
Zuyd by video
MIS by video
College van Bestuur

Domein Hotel- & Facility
Management
Dienst O&O/ team strategie, beleid
& portfolio
Domein Techniek/academie Applied
Science
Domein GZ & WZ/ academie
Verpleegkunde
Domein International Business &
Communication/ lectoraat
International Relationship
Management
Transitiethema’s
Werkveld
Domein podiumkunsten
Dienst HR
De Nieuwste Pabo
Domein Techniek
Domein Techniek - ICT
Domein GZ & WZ/ lectoraat
Voeding, Leefstijl en Bewegen
RvT

DAG 2 – WOENSDAG 12 MEI 2021
Sessie
Paneloverleg
09.00 – 10.00 uur
Sessie 7 Gesprek over ST 3 Evaluatie
& Monitoring
10.00 – 11.00 uur

Deelnemende
gremia

Organisatieonderdeel

Academiedirecteur
Opleidingsmanager

Domein Business & Recht
Domein Beeldende Kunsten /
Kunstacademie
Dienst Studentzaken en dienst
Finance & Control
Dienst O&O / team Kwaliteitszorg &
Monitoring
Domein Hotel- & Facility
Management

Dienstdirecteur
Teamleider
Docent/
Kwaliteitszorg
functionaris
Voorzitter
Examencommissie

Sessie 8 Gesprek over ST 4
Ontwikkeling
11.15 – 12.15 uur

Academiedirecteur
Opleidingsmanager
Lector

Sessie 9 Medezeggenschap
12.30 – 13.00 uur

Lunch panel
13.00 – 13.30 uur
Sessie 10 Gesprek met studenten
13.30 – 14.00 uur

Programma Sterk
Teamwerk
Docent/
Begeleider Succesvol
Studeren
Directeur
Brightlands Smart
Service Campus
Medezeggenschap

3e jaars student
4e jaars student
2e jaars student
1e jaars student
4e jaars student
1e jaars student
3e jaars student
3e jaars student
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Domein Gezondheidszorg &
Welzijn/paramedisch en
verloskunde
Domein Gezondheidszorg & Welzijn
/ Verpleegkunde en Sociaal Werk
Domein Beeldende Kunsten /
academie I-Arts
Domein Business & Recht / lectoraat
preventive law
Programmamanagement /
begeleider
Domein International Business &
Communication
Werkveld
CMR voorzitter; medewerkersgeleding
CMR vice voorzitter;
studentgeleding
Academieraad; docent
Academieraad; student
Domein International Business &
Communication
Domein Business & Recht
Domein Gezondheidszorg & Welzijn:
social work & verpleegkunde
Domein Gezondheidszorg & Welzijn:
paramedisch en verloskunde
Domein Techniek
Domein Hotel- en Facility
Management
Domein Beeldende Kunsten
Domein Podium Kunsten

Paneloverleg
14.00 – 16.00 uur
Sessie 11 terugkoppeling
verkennend bezoek en afstemming
verdiepend bezoek 16.00 – 16.30
uur
Paneloverleg
16.30 – 17.00 uur

Alle gespreksdeelnemers

Besloten

Programma Instellingstoets Kwaliteitszorg Zuyd Hogeschool d.d. 15-17 juni 2021
Verdiepend bezoek (online)
DAG 1 – DINSDAG 15 JUNI 2021
Trail 1: Effectiviteit van de kwaliteitszorg en het risicomanagement voor opleidingen
Deelnemende opleidingen: ba-European Studies, ma-Architectuur, ba-Engineering, ad-ICT
Sessie
Paneloverleg
09.00 – 10.00 uur
Sessie 1
10.00 – 10.45 uur
Sessie 2
11.00 – 11.45 uur
Sessie 3
12.00 – 12.45 uur
Lunch
12.45 – 13.30 uur
Sessie 4
13.30 – 14.15 uur
Sessie 5
14.30 – 15.15 uur
Sessie 6
15.30 – 16.15 uur
Paneloverleg
16.15 – 17.00 uur

Deelnemende gremia
Besloten
Studenten ba- European Studies en ma-Architectuur
Docenten ba- European Studies en ma-Architectuur
Studenten ba- Engineering en ad-ICT
Besloten
Docenten ba-Engineering en ad-ICT
Opleidingscommissies(OC)/ Academieraden(AR)/Student
Program Committee(SPC) 5 ba-European Studies, maArchitectuur, ba-Engineering en ad-ICT
Alumni en vertegenwoordigers werkveld ba-European
Studies, ma-Architectuur, ba-Engineering en ad-ICT
Besloten

DAG 2 – WOENSDAG 16 JUNI 2021
Trail 2: Zelforganiserende teams
Deelnemende opleidingen: ba-iArts & ba-Verpleegkunde
Sessie
Paneloverleg
09.00 – 10.00 uur
Sessie 7
10.00 – 10.30 uur
Sessie 8
10.45 – 11.30 uur
Sessie 9
11.45 – 12.30 uur

Deelnemende gremia
Besloten
Pitch Zelforganiserende teams/ Sterk Teamwerk
Opleidingsteam 1 iArts
Opleidingsteam 2 Verpleegkunde

Binnen Zuyd zijn de wettelijk verplichte Opleidingscommissies (Engels: Student Program Committee)
onderdeel van de Academieraden.

5
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DAG 2 – WOENSDAG 16 JUNI
Trail 3: Participatie van de student en docent
Deelnemende opleidingen: ba-Ergotherapie, ba-Hotel Management en ba-HBO-Rechten
Sessie
Sessie 10
13.15 – 13.45 uur
Sessie 11
14.00 – 14.45 uur
Sessie 12
15.00 – 15.45 uur

Sessie 13
16.00 – 16.45 uur
Paneloverleg
16.45 – 17.30 uur

Deelnemende gremia
Pitch Participatie student en docent
Docenten
Ba-HBO-Rechten
Ba-Ergotherapie
Ba-Hotel Management
Studenten
Ba-HBO-Rechten
Ba-Ergotherapie
Ba-Hotel Management
Opleidingsmanagers
Ba-HBO-Rechten
Ba-Ergotherapie
Ba-Hotel Management
Besloten

DAG 3 – DONDERDAG 17 JUNI 2021
Oordeelsvorming en afronding
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Sessie
Paneloverleg
08.30 – 11.00 uur
Sessie 14
11.15 – 11.45 uur

Deelnemende gremia
Besloten

Afsluitend paneloverleg
11.45 – 12.30 uur
12.30 – 13.00 uur

Besloten

Gesprek met instellingsbestuur

Plenaire terugkoppeling
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Bijlage 3: Overzicht van de bestudeerde documenten
Van te voren zijn aan het panel ter beschikking gesteld:
•
Passie voor ontwikkeling: Zelfevaluatierapport Zuyd Hogeschool ten behoeve van de
Instellingstoets Kwaliteitszorg
•
De Zuyd-visie op eigentijds hoger beroepsonderwijs
•
Handboek Kwaliteitszorg Zuyd
•
Bestuurs- en Beheersreglement Stichting Zuyd Hogeschool
•
Programmaplan 2018-2023 Passie voor ontwikkeling (Strategieplan)
•
Midterm review strategie 2019-2023
•
Rapportage Onderzoek bij Zuyd studiejaar 2018-2019 – Analyse van de doorwerking van
praktijkgericht onderzoek
•
Studiesucces verhogen door de studeerbaarheid te verbeteren (de basis voor het programma
Succesvol studeren)
•
Plan van aanpak Programma Sterk Teamwerk 2019-2023
•
Toetskompas
•
Evaluatie Zuydbrede kwaliteitsmonitoring studiejaar 2019-2020
•
Overzicht van aanvullende Zuyd-documenten
In een afgeschermde online omgeving werden de volgende aanvullende documenten ter beschikking
gesteld:
Zuyd algemeen
•
De Zuyd-visie op eigentijds hoger beroepsonderwijs (02-2021)
•
Bestuurs- en Beheersreglement Stichting Zuyd Hogeschool (09-2020)
•
House of Control HSZuyd (20-02-2020)
•
Onderwijs at Zuyd na 1 september (08-06-2020)
•
Kwaliteitsafspraken Zuyd Hogeschool 2019-2024 (07-2019)
Programma Strategie
•
Strategie Passie voor ontwikkeling – brochure
•
Programmaplan 2018-2023 Passie voor ontwikkeling (11-2018)
o Programmaplan 2018-2023 Passie voor ontwikkeling – bijlage 1 (11-2018)
o Programmaplan 2018-2023 Passie voor ontwikkeling – bijlage 2 (11-2018)
•
Midterm review Strategie 2019-2023 (01-12-2020)
•
Vervolgaanpak Strategie (20-01-2021)
Organisatie academies en versterking teams
•
Besturing van Zuyd Hogeschool – een samenvatting en wenkend perspectief
•
Zuyd strategie en HR beleid – schema
•
Overzicht aanbod docentprofessionalisering 2020-2021 (02-2021)
•
Waarom Sterk Teamwerk – flyer
•
Plan van aanpak Programma Sterk Teamwerk 2019-2023 (22-08-2019)
•
Teamscan – Voor reflectie op de teamsamenwerking
•
Voorbeeld teamscan
Onderwijsaanbod en verankering in de Euregio
•
Internationaliseringsbeleid Zuyd 2019-2023 – Zuyd verlegt grenzen (12-02-2020)
•
Minorenbeleid Zuyd – Bijlage bij kaderbrief 2020-2021 (12-2019)
•
Zuyd Hogeschool – Regionale Transitie & Innovatie (10-2020)
•
Portfolio Zuyd – Notitie ter bespreking in DO (03-12-2020)
Versterking primair proces
•
De Zuyd-visie op eigentijds hoger beroepsonderwijs (02-2021)
•
De onderwijsvisie in de praktijk – van strategie naar onderwijsbeleid (09-2019)
•
Studiesucces verhogen door de studeerbaarheid te verbeteren (05-2017)
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•
•
•
•

een ander hoe – Studiesucces als veranderproces – Reflecties uit het programma Succesvol
Studeren van Zuyd Hogeschool (09-2019)
Rapportage Onderzoek bij Zuyd studiejaar 2018-2019 (29-05-2020)
Toetskompas (07-2015)
Toetskompas (12-2020)

Ondersteuning primair proces
•
Programmalijn 4 – Ondersteuning primair proces (10-2019)
•
Bedrijfsbureaus en de strategie – programmalijn 4 (14-02-2020)
•
Zuyd focuswijzer – Een gids voor het doelgroepgericht verbeteren van de
onderwijsondersteuning
•
Tussenrapportage en afsluiting fase – memo (29-05-2020)
Kwaliteitszorg instrumentarium
•
Handboek Kwaliteitszorg Zuyd (12-2020)
•
Gids Interne Auditing Zuyd 2020-2021 (02-2021)
•
Evaluatie Zuydbrede kwaliteitsmonitoring studiejaar 2019-2020 – met bijlage
•
Handboek Examencommissies Zuyd Hogeschool editie 2020-2021 (01-09-2020)
PDCA/planning
•
Kaderbrief 2019-2020 Zuyd Hogeschool (05-02-2019)
•
Jaarplan en begroting 2019-2020 (14-05-2019)
•
Voorbeeld – Jaarplan 2019-2020 Academie Engineering (21-03-2019)
•
Voorbeeld – Managementcontract 2019-2020 Academie Engineering (22-03-2019)
•
Kaderbrief 2020-2021 Zuyd Hogeschool (04-02-2020)
•
Jaarplan en begroting 2020-2021 (12-05-2020)
•
Voorbeeld – Ambitieplan 2020-2021 Dienst O&O (06-03-2020)
•
Voorbeeld – Ambitieplan 2020-2021 Kunstacademie Maastricht (20-05-2020)
PDCA/monitoring en verantwoording
•
Accreditatieportret Zuyd Hogeschool (23-02-2021)
•
Zuyd bestuursrapport periode 3 – Studiejaar 2018-2019 (14-10-2019)
•
Zuyd bestuursrapport periode 1 – Studiejaar 2019-2020 (13-02-2020)
•
Zuyd bestuursrapport periode 2 – Studiejaar 2019-2020 (28-06-2020)
•
Zuyd bestuursrapport periode 3 – Studiejaar 2019-2020 (16-10-2020)
•
Zuyd Jaarverslag 2017 (07-2018)
•
Zuyd Jaarverslag 2018 (07-2019)
•
Zuyd jaarverslag 2019 (04-2020)
•
Voorbeeld – KPI Overzicht 2019 Academie voor Logopedie (31-08-2020)
•
Voorbeeld – Managementrapport 2019-2020 Academie voor Logopedie (02-10-2020)
•
Voorbeeld – Toelichting op het Management Rapport Academie Logopedie 2019-2020
Ter voorbereiding op het verkennend bezoek ontving het panel de volgende aanvullende documenten:
•
Ambitieplan 2020-2021 Academie Logopedie
•
Eindrapportage onderzoek Studeren met een functiebeperking bij Zuyd Hogeschool
Voor de audittrails zijn de volgende documenten geleverd:
Ad-ICT
•
•
•
•
•
•
•
•
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Document 1 TNO Ad-ICT
Document 2 Kwaliteitszorg ICT Academie
Document 3 Jaarplan 16-17 ICT
Document 4 Ambitieplan 20-21 AICT
Document 5 Concept auditrapport ICT
Document 6 Ambitieplan 21-22 AICT
Document 7 Kwaliteitsmonitoring studiejaar 2019-2020
Oplegger verticale trail KZ Ad ICT
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Ba Engineering
•
Document 1 Onderwijsbeleidsdocument 8.9.2016
•
Document 2 Visitatierapport Engineering
•
Document 3 Rapport Experiment Flexibele Deeltijd
•
Document 4 rapport interne audit engineering
•
Document 5 AENG-210615 – ITK –hoofddocument v1.0.
•
Document 6 AENG – 201201 – Opleidingsdag – v1.0
•
Document 7 AENG – 210223 – Opleidingsdag – v1.0
•
Document 8 AENG – 210406 – Opleidingsdag – v1.0
•
Document 9 AENG – 210518 – Opleidingsdag – v1.0
•
Oplegger verticale trail KZ Ba Engineering
Ba European Studies
•
Document 1 full audit report European Studies 1718 final 1.0
•
Document 2 ES Improvement plan 2017-2020
•
Document 3 2019 8 juli gezamenlijk overleg ES
•
Document 4 European Studies Profiling and educational vision
•
Document 5 verslag documentstudie ES jan. 2020
•
Document 6a Managementrapport P3 IBC 18-19
•
Document 6bToelichting Managementrapport P3 18-19
•
Document 7a Managementrapport P3 2019-2020
•
Document 7b Toelichting Management Rapport
•
Document 8 Handboek kwaliteitszorg FIBC
•
Document 9 kwaliteitszorgmonitoring studiejaar 2019-2020
•
Document 10 Visitatierapport European Studies
•
Oplegger verticale trail KZ Ba European Studies
Ma Architectuur
•
Document 1 Auditrapport MMA en MIA
•
Document 2 Verbeterplan MA MIA
•
Document 3 Management Rapport P3 18-19
•
Document 4 Management Rapport PR 19-20
•
Document 5 Toelichting Management Rapport P3 19-20
•
Document 6 AAM MAC Zelfevaluatierapport
•
Document 7 Visitatierapport ma Architectuur
•
Document 8 kwaliteitszorgmonitoring studiejaar 2019-202
•
Oplegger verticale trail KZ Ma Architectuur
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen
Ad
Ba
CMR
cvb
dienst O&O
hbo
KPI
ma
MIS
NVAO
OCW
OER
PDCA
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Associate degree
bachelor
centrale medezeggenschapsraad
college van bestuur
dienst Onderwijs & Onderzoek
hoger beroepsonderwijs
kritische prestatie-indicator
master
managementinformatiesysteem
Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
onderwijs- en examenreglement
Plan, Do, Check, Act
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