
Oordeel van het NVAO-panel: De Haagse is op de goede weg 
 
Afgelopen vrijdag (17 januari) kregen wij na drie intensieve dagen waarin het panel 
van de NVAO tijdens het verdiepende bezoek opnieuw heeft gesproken met 
studenten, docenten, management, medezeggenschap, College van Bestuur en Raad 
van Toezicht, de voorlopige terugkoppeling op de Instellingstoets Kwaliteitszorg en de 
Kwaliteitsafspraken. In het kort: De ITK hebben we gehaald met voorwaarden. Dat is 
een mooi resultaat. De Haagse is op de goede weg, en moet doorgaan op dat 
ingeslagen pad. Wij waarderen dat het panel onze inspanningen herkent en veel 
positieve ontwikkelingen heeft gezien. We zijn trots op de positieve beoordeling die 
we op de ITK hebben gekregen. 
 
ITK: positief onder voorwaarden 
Het panel gaf aan dat in aanzet alles rondom de kwaliteitssystemen en –cultuur 
aanwezig is op De Haagse Hogeschool. Wel zijn veel van de initiatieven en herziene 
processen nog vrij nieuw en daarom broos. Het panel gelooft in route die De Haagse 
heeft gekozen en ziet graag over enige tijd het bewijs dat deze route ook duurzaam 
is.  
 
De Kwaliteitsafspraken in de herkansing 
Het is jammer dat het plan voor de kwaliteitsafspraken dat we maakten in samenspel 
met medewerkers, studenten, management en medezeggenschap, nog niet heeft 
geresulteerd in een positief eerste oordeel. We kijken echter terug op een leerzaam 
gezamenlijk proces waarbij de medezeggenschap heeft gezorgd voor versterking van 
de plannen en de monitoring. Dank daarvoor aan onze studenten en medewerkers in 
de medezeggenschap, zowel de Hogeschoolraad als in de deelraden en 
opleidingscommissies.  
 
Het negatieve oordeel neemt niet weg dat wij met de uitvoering van de plannen aan 
de slag gaan om, conform ons onderwijskader, ons onderwijs kleinschaliger en 
intensiever te maken, de begeleiding, de IT- faciliteiten en de centrale ondersteuning 
van studenten te verbeteren. In 2020 zullen wij onze voornemens gewoon kunnen 
uitvoeren.  
 
Verder op de ingeslagen weg 
De komende tijd krijgen wij voor de ITK en de Kwaliteitsafspraken rapporten van de 
NVAO met de onderbouwde bevindingen, het oordeel en de aanbevelingen. Voor de 
ITK horen we aan welke voorwaarden moet worden voldaan en binnen welke 
termijn. Op basis van deze rapporten maken wij een plan voor het vervolgtraject voor 
de ITK en bepalen wij hoe wij om zullen gaan met het oordeel over de 
Kwaliteitsafspraken.  
We danken het panel voor hun kritische en inhoudelijke vragen en hun feedback 
tijdens beide bezoeken. Wij kunnen hier zeker mee verder, om elke dag een stukje 



beter te worden. Daarnaast dank aan alle medewerkers en studenten voor hun 
betrokkenheid en inzet. We hebben met de hele organisatie gereflecteerd op waar 
we staan en hoe we het doen. Dat is van grote waarde. De energie waarmee wij als 
hogeschool samen hebben gewerkt in dit traject toont de trots die onze 
medewerkers en studenten hebben of voelen, een trots die wij vast willen houden en 
verder versterken. Wij kijken er dan ook naar uit om samen met jullie te werken aan 
het verder versterken van onze kwaliteit. 
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