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Wie zijn wij 

Martin Wiersma: 
Directeur van Academie voor Masters & Professional 

Courses van De Haagse Hogeschool 

Verantwoordelijk voor de HBO-Masters op De HHS 

 

Torsten Gerhardt 
Senior adviseur kwaliteit en accreditatie van Unit 

Onderwijs en Kwaliteit 

Verantwoordelijk voor de accreditatietrajecten en 
kwaliteitsbeleid binnen HHS  

 



Inhoud 

 Visie op accreditatie 
 

 Inrichting van het traject binnen de HHS 
 

 Accenten vanuit NVAO 
 

 Adviezen 
 

 Ervaringen met de VBI(s) 
 

 Internationale accreditatie 
 



Visie op accreditatie 

Accreditatie is: 
 Kans om excellentie op onderwerpen extern te certificeren 
 Kans om kwaliteit van opleiding onder bewijs te stellen 
 Kans om volgende stap in de ontwikkeling van de opleiding 

te nemen 
 Kans om de borging van kwaliteit van opleiding te 

verbeteren (vooral kleine opleidingen) 
 Accreditatie helpt om opleiding op een hoger niveau te 

tillen 
 
Maar hiervoor zijn investeringen in de opleiding vereist 



Het landschap 

 

 

 

Academie 

Dienst OSZ 

Vaste adviseur 

Spec. Adviseur 

Adviseur accreditatie 

Auditoren 

CvB 

Advisering en 

ondersteuning 
verantwoording 

Advisering en 

ondersteuning 

sturing 

sturing 

VBI 

NVAO 



Het gezelschap (de rollen) 

 Opleiding: 

 Resultaatverantwoordelijk 

 

 Vaste adviseur:  

 Eerste aanspreekpunt 

 Adviseur: hoe bereikt men het niveau van accrediteerbaarheid  

 Kan doorverwijzen naar adviseurs met specialistische kennis 

 Op afspraak en vraaggestuurd 

 

 Auditoren: 

 Geven op 2 momenten beeld van kwaliteit van opleiding op dat 
moment 

 Indien extra moment gewenst, is dat mogelijk 



Het gezelschap (de rollen) 

  Specialistische adviseurs: 

 O.a. op het gebied van onderwijs, kwaliteit, instroom, 
studiebegeleiding 

 Op aanvraag van opleiding 

 
 



Het gezelschap (de rollen) 

 Andere diensten: 

 Personeel 

 Bibliotheek 

 ICT & andere voorzieningen 

 C&M 

 

 CvB: 

 Verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteit 

 Assortimentsbeleid   

 



De reis 

 Opleiding Auditoren Vaste adviseur 

Interne 

audit 

(- 2 jaar) 

 Voorbereiden 

 Vertellen 

 

 Geven beeld 

van kw van 

opleiding 

 Adviseren bij 

voorbereiding 

 De punt voor 

vragen 

Rapport  Analyseren  Stellen op  Analyseren 

 Adviseren 

Plan van 

aanpak 

 Opstellen 

 Uitvoeren 

  Adviseren over 

hoe bereikt opl. het 

gevraagde niveau 



De reis 

 Opleiding Vaste adviseur 

Management 

review en dossier 

 Schrijven 

 Samenstellen 

 Adviseren 

 Eerste aanspreekpunt 

 Reikt instrumenten aan 

 Ondersteuning op maat Risicoanalyse 

(- (6-4) maanden) 

 

 80% MR of ZER 

en dossier klaar 

Feedback VBI 

(-4 maanden) 

 80% MR of ZER 

en dossier klaar 



De reis (toekomst) 

 Opleiding Vaste adviseur Adv. 

accreditatie 

Vaststellen 

management 

review door CvB 

(-2 maanden) 

 Toelichten, 

verdedigen 

  Advies aan 

CvB 

 

Audittraining 

(-2 weken) 

 Samenstellen 

 Bereid zich 

op proefaudit 

voor 

 Adviseren 

 Ondersteuning 

op maat 

Audit 

(± 0 weken) 

 Voorbereiden  



De reis (toekomst) 

 Opleiding Vaste adviseur Adv. 

accreditatie 

Huiswerk n.a.v. 

audit 

 Doen  Adviseren 

 Ondersteuning 

op maat 

 Adviseren 

 Ondersteuning 

op maat 

Rapport VBI  Hoor en 

wederhoor 

  Advies 

Aanvraag 

accreditatie 

CvB 

---  --- 

Accreditatie-

besluit NVAO 

 Informatie 

leveren als 

NVAO vraagt 

 Ondersteuning 

op maat 

 Contact-

persoon NVAO 



De instrumenten en middelen 

• Draaiboek accreditatie 

 Beschrijving van processen, verantwoordelijkheden, ondersteuning 
enz 

 Handreiking management review (Inhoudelijke en procesmatige 
schrijfhulp, aanbevelingen geen keurslijf) 

 Toetspunten met toelichting 

 Ondersteuningsinstrumenten 

 Goede voorbeelden 

 
 



De instrumenten en middelen 

De instellingsplannen worden zelden ter discussie gesteld, zelfs niet als deze 
nog in concept en/of onvolledig zijn. Dat betekent, dat het daarvan 
afgeleide opleidingsplan weinig discussie oplevert.  

 

Beleid 
 Hogeschool:  

Hogeschool-ontwikkelingsplan 
Masterbeleid 
Kwaliteitsbeleid 
HRM beleid 
 ICT-beleid  

 Academie 
Onderwijskundige visie, inrichting 
Kwaliteitshandboek 
Strategisch PersoneelsPlan 
Financieel beleid 

 
 



De instrumenten en middelen 

 

Dossier 

 Hogeschool 

Zie vereisten 

 Academie 

Zie vereisten 

PDCA-cyclus in kwaliteitszorg gedocumenteerd 

Acties tgv eerdere accreditaties 

Let op verslagen vergaderingen van adviesraden, 
examencommissies, docententeams, … 

 

 
 

 



Aandachtspunten NVAO 

 

 Vergelijking programma met (internationale) standaards van bv 
beroepsverenigingen en met (internationale) collega-opleidingen 

 Gerealiseerd eindniveau (denk aan externe examinatoren) 

 Kwaliteit van personeel 

 Horizontale en Verticale samenhang in het programma  

 Beoordeling en toetsing 

 Onderzoeksvaardigheden, onderzoek thesis (methodologie) 

 Aantal contacturen ten opzichte van de studielast is onderwerp van 
speciale aandacht…. 

 

 VBI’s houden van Plan-Do-Check-Act  

 

 

 

 



Adviezen 

Proces 
 Echt project met een sterke projectleider (die weet wat er moet komen) en 
projectplan 

 
 Betrek zoveel mogelijk medewerkers (zodat de accreditatie binnen de 
opleiding gaat leven), maar laat een klein team de regie voeren 

 
 Goede schrijver, die weet waar de VBI/NVAO naar op zoek is. 

 
 Accreditatie kan men niet tussendoor doen: De medewerkers moeten tijd 
voor de accreditatie krijgen. Laat –zo mogelijk- niet teveel andere dingen 
parallel aan accreditatie lopen 

 
 Houd rekening met de kosten voor de accreditatie, inclusief de uren van de 
medewerkers 

 
 

 



Adviezen 

Paneldag 
 Bespreek concept Zelf-Evaluatie-Rapport vooraf met VBI 

 

 Goed voorbereiden met alle groepen 

 

 Probeer docenten mogelijk als één man achter de opleidingsdoelstelling te 
krijgen 

 

 Werkgevers en studenten kunnen een grote bijdrage leveren 

 



Adviezen 

Panel 
 Vak- en beroepdeskundigen: Eigen voorstellen mogen, dus maak daar 

gebruik van 

 

 Bevalt door VBI voorgesteld panellid niet, kan men deze ook weigeren (als 
bv. van concurrent is of andere onderwijsfilosofie heeft)  

 

 Hou bij internationale panelleden rekening met mogelijk andere kaders en 
visies 

 

 

 

 



Adviezen 

Algemeen: panelleden en medewerkers VBI’s en zijn ook mensen, dus: 

 

 Panelleden zitten soms voor het eerst in een panel  

 

 De VBI’s zitten er ook wel eens naast 

 

 Niet alleen panel stuurt het gesprek, maar ook opleiding kan gesprek 
sturen 

 

 



Ervaringen met de VBI(s) 

Binnen De HHS 2 VBI’s 
 
Hobeon voor bachelors 
NQA voor de masters 
Geen grote verschillen (basis is NVAO kader) 
Maar NQA legt nog meer nadruk op verificatie 

studentproducten (toetsen, 
afstudeerverslagen,…) 

Andere beoordelingsfilosofie 
Qua prijzen geen groot verschil 



Internationale accreditatie 

- Levert internationaal erkende titel (MSc, Ma) 

- Van belang voor internationale studenten, 
aantrekkelijk voor NL studenten 

 

Via accreditatie buitenlandse universiteit 

Via accreditatie door buitenlandse 
accrediterende instelling 

 Kan ism de VBI. 

 

 



Succes gewenst! 
 
 


