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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
 
CvB: College van Bestuur 

FG: Faculteit Gezondheid 

HvA: Hogeschool van Amsterdam 

ITK: Instellingstoets kwaliteitszorg 

K&A: Afdeling Kwaliteit & Accreditatie, HvA centraal 

NVAO: Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie 

OC: Opleidingscommissie 

OCW: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OER:  Onderwijs- en Examenreglement 

O&O: Beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek, faculteit en HvA centraal 

WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek  
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Inleiding 
 
Voor u ligt de notitie ‘Kwaliteitszorg onderwijs Faculteit Gezondheid’. Deze notitie is opgesteld door de 
beleidsmedewerker Kwaliteitszorg van de Faculteit Gezondheid (FG). Tijdens het schrijven van deze 
notitie is dankbaar gebruik gemaakt van de waardevolle feedback en bijdragen van verschillende 
collega’s van de opleidingen van FG, faculteitsondersteuning en HvA centraal. 
 
Het kwaliteitsbeleid van de HvA als instelling is stevig gefundeerd, wat wordt bevestigd doordat de HvA 
voldoet aan de voorwaarden van de Instellingstoets Kwaliteit. Op instellingsniveau is er dan ook sprake 
van helder geformuleerd kwaliteitsbeleid, dat is vastgelegd in het kwaliteitsbeleid onderwijs en 
praktijkgericht onderzoek HvA2.  
 
Eén van de uitgangspunten van het besturingsmodel van de HvA is dat ‘beleid en uitvoering zoveel 
mogelijk zijn gescheiden. Daarbij is het beleid zoveel mogelijk centraal belegd, en uitvoering decentraal 
(bij de domeinen [faculteiten, red.] en de diensten)’3.  
‘Waarom dan toch deze notitie kwaliteitszorg op faculteitsniveau?’ vraagt u zich wellicht af. Deze notitie 
is ontstaan vanuit de behoefte om de kwaliteitszorg op faculteitsniveau te concretiseren. De kaders zijn 
duidelijk weergegeven vanuit de instelling. Deze notitie slaat een brug tussen de bredere kaders en de 
dagelijkse onderwijs- en kwaliteitspraktijk van de opleidingen van FG. Er worden handen en voeten 
gegeven aan de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur op faculteitsniveau.  
 
Zoals blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs zijn ‘kwaliteitsborging en zelfevaluatie 
een continu proces’ en dient het ‘eigenaarschap van de onderwijskwaliteit bij de onderwijsteams te 
liggen’4. Deze notitie beoogt de uitgangspunten en inrichting van de kwaliteitszorg zo duidelijk weer te 
geven, dat alle betrokkenen in staat worden gesteld om het eigenaarschap te pakken. 
Kwaliteitszorg staat niet op zichzelf, het is geen papieren werkelijkheid. Kwaliteit komt tot uiting in alle 
activiteiten van de medewerkers van FG. De omstandigheden binnen en buiten de faculteit veranderen 
voortdurend. Dit biedt kansen maar leidt ook tot uitdagingen; het faculteitsbeleid wordt dan ook 
doorlopend geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De komende jaren heeft FG te maken met een 
bijgestelde docent-studentratio en de financiële consequenties daarvan.5 Het is evident dat deze 
ontwikkelingen invloed hebben op het onderwijs en onderzoek, de faculteitsondersteuning en de 
kwaliteitszorg. In dergelijke omstandigheden zijn een sterke kwaliteitscultuur en efficiënte 
werkprocessen onverminderd van belang. 
 
Het gezegde op de titelpagina; ‘Op dit kompas is het veilig zeilen’, dient ter inspiratie. Uit dit gezegde 
spreekt het vertrouwen dat ieder vanuit zijn/haar eigen professionaliteit een bijdrage levert aan het 
uitstekende onderwijs van FG. 
 
Léon Goedhart, beleidsmedewerker Onderwijs en Onderzoek Faculteit Gezondheid  

                                                           
2 Kwaliteitsbeleid onderwijs en praktijkgericht onderzoek HvA. Reflecteren en leren; samenwerken aan kwaliteit: 
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf 
3 Besturingsmodel HvA: https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf 
4 Rapport ‘Kwaliteit van het nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs’, Inspectie van het onderwijs 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themaonderzoeken/documenten/rapporten/2018/07/03/de-kwaliteit-van-het-nederlandse-
accreditatiestelsel-hoger-onderwijs 
5 Kwartaalrapportage Faculteit Gezondheid, kwartaal 1, 2018 via https://samenwerken.mijnhva.nl/fg/staf/staf/Integraal_rapporteren/   

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf
https://samenwerken.mijnhva.nl/fg/staf/staf/Integraal_rapporteren/
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Doelstellingen notitie kwaliteitszorg onderwijs faculteit gezondheid 
 
Deze notitie geeft alle medewerkers van de faculteit inzicht in de uitgangspunten en inrichting van de 
kwaliteitszorg van het onderwijs op faculteitsniveau. Het document vervangt het eerdere 
‘kwaliteitsbeleidsplan Domein Gezondheid 2009-2012’, uit november 2010. Het voorliggende document 
is een doorvertaling van het kwaliteitsbeleid van de HvA en de relevante wet- en regelgeving naar de 
kwaliteitszorg van FG. Hiermee wordt een brug geslagen tussen de ‘bredere kaders’ en de werkpraktijk 
van de opleidingen van de faculteit. Iedere opleiding binnen de faculteit heeft zelf kwaliteitszorg 
beschreven in verschillende documenten. Met deze notitie streeft de faculteit ernaar om de uniformiteit 
en de inzichtelijkheid van het kwaliteitszorg Onderwijs binnen de faculteit te vergroten. 
 
Doel  
Het doel van deze notitie is het beschrijven van de uitgangspunten en inrichting van de kwaliteitszorg 
van het onderwijs binnen de faculteit Gezondheid en de daaraan verbonden opleidingen. Daarnaast 
biedt deze notitie kaders en criteria om de kwaliteitszorg van het onderwijs binnen de faculteit concreet 
vorm te geven en verder te professionaliseren.  
 
Doelgroep  
De doelgroep van deze notitie wordt gevormd door alle betrokken medewerkers binnen de faculteit 
Gezondheid, zowel van de opleidingen als de ondersteunende afdelingen. Daarnaast is het document 
ook toegankelijk voor de centrale stafafdeling Onderwijs en Onderzoek, afdeling Kwaliteit en 
Accreditatie, alsook medewerkers van andere faculteiten. 
 
Reikwijdte 
Binnen de HvA is er op instellingsniveau kwaliteitsbeleid vastgesteld door het College van Bestuur, zoals 
vastgelegd in het kwaliteitsbeleid onderwijs en praktijkgericht onderzoek HvA6 van de afdeling 
Onderwijs & Onderzoek. De voorliggende notitie richt zich op de kwaliteitszorg van het onderwijs van de 
faculteit Gezondheid; van de opleidingen en de faculteitsondersteuning. Kwaliteitszorg hangt samen 
met alle belangrijke processen binnen de faculteit. De kwaliteitszorg draagt bij aan het realiseren van de 
missie, visie en doelstellingen van FG, en aan het borgen hiervan door middel van kwaliteitsprocessen 
en instrumenten. Wat betreft de kwaliteitsprocessen van het onderzoek van FG, deze vallen buiten de 
reikwijdte van de voorliggende notitie. Voor de kwaliteit van het onderzoek wordt er in de toekomst een 
zelfstandige procedure vormgegeven. Daarnaast hangt de kwaliteitszorg wel samen met, maar gaat het 
niet over het Human Resource en financieel beleid, deze zullen dan ook niet worden besproken in deze 
notitie.  
De looptijd van deze notitie sluit aan bij het meerjarenplan FG 2015-2020. Bij het opstellen van het 
volgende meerjarenplan FG, zal de notitie Kwaliteitszorg, waar nodig, worden geactualiseerd.  
 
 

                                                           
6 Kwaliteitsbeleid onderwijs en praktijkgericht onderzoek HvA. Reflecteren en leren; samenwerken aan kwaliteit: 
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf 
 

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf
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Opbouw notitie 
 
De notitie bestaat uit de volgende hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk 1 Missie, visie en uitgangspunten kwaliteitszorg FG 
In dit hoofdstuk staan de missie en visie van FG beschreven. In samenhang hiermee worden de 
uitgangspunten van de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van het onderwijs van FG verwoord. 
 
Hoofdstuk 2 Kwaliteit:  
In het tweede hoofdstuk staat de definitie van kwaliteit van de HvA als instelling beschreven.  
Aansluitend wordt de visie op kwaliteit van het onderwijs van de faculteit verwoord. De relevante 
externe en interne kwaliteitskaders zijn als bijlage opgenomen. 
 
Hoofdstuk 3 Kwaliteitsprocessen  
In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste kwaliteitsprocessen van het onderwijs van FG uitgelegd. 
Het INK managementmodel en de A3 methodiek van de faculteit zijn weergegeven. Vervolgens worden 
de kwaliteitscycli van evaluatie, midtermreview en accreditatie beschreven.  
 
Hoofdstuk 4 Taken en verantwoordelijkheid kwaliteitszorg 
In hoofdstuk 4 worden de taken en verantwoordelijkheden van de belangrijkste betrokken medewerkers 
bij kwaliteitszorg van het onderwijs van FG beschreven. 
 
Hoofdstuk 5 Kwaliteit in beeld: stroomschema’s  
Omdat een duidelijk beeld soms meer zegt dan duizend woorden, is er van ieder kwaliteitsproces een 
stroomschema opgesteld. In deze stroomschema’s, zichtbaar in hoofdstuk 5 Kwaliteit in beeld, worden 
de belangrijkste stappen en betrokkenen van ieder kwaliteitsproces van het onderwijs op één pagina 
weergegeven. Ook is er een Jaarplanning opgesteld, om de integrale aanpak van het onderzoekshuis, de 
planning & control cyclus en de A3 te bevorderen. 
 
Bijlagen 
Om de omvang van deze notitie te beperken is een selectie van belangrijke informatie als bijlage 
opgenomen. Een aantal belangrijke processen binnen de faculteit Gezondheid zijn nog niet eerder 
beschreven. Zo worden de positie van de faculteit binnen de HvA, de organisatie, de overlegstructuren 
en de kerncijfers van FG weergegeven. Verder is er ook een beschrijving van planning- en control cyclus 
en Key Performance Indicators als bijlage opgenomen. Waar noodzakelijk en relevant zal er in deze 
notitie naar andere documenten worden verwezen.  Alle verwijzingen zijn terug te vinden in de 
bronnenlijst.  
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1. MISSIE, VISIE, UITGANGSPUNTEN EN DOELEN KWALITEITSZORG FACULTEIT 
GEZONDHEID 

 
Om met alle betrokkenen van de faculteit een duidelijke kwaliteitskoers te kunnen varen, zijn 
gezamenlijke uitgangspunten van belang. De missie en visie van de faculteit gezondheid vormen hierbij 
het startpunt. In 2015 is er door de Faculteit Gezondheid een meerjarenplan opgesteld in een convenant 
Domein Gezondheid7, daarin zijn prestatieafspraken vastgelegd tussen het CvB en de faculteit 
Gezondheid. In samenhang met dit meerjarenplan zijn in 2015 ook de missie en visie van de faculteit 
herzien, zoals hieronder geformuleerd. De missie en visie staan ook centraal in de A3 van de faculteit en 
de opleidingen. 
 
Missie 
Wij leiden vanuit een brede oriëntatie t.a.v. het verpleegkundige en paramedische beroepenveld een 
variëteit aan studenten op die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau 
hun professie uit te kunnen oefenen. 
Wij zijn een kennisinstelling die via onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de 
samenleving en de beroepspraktijk in en om een internationaal georiënteerde grootstedelijke omgeving. 
 
Visie 
De faculteit Gezondheid draagt bij aan een gezondere maatschappij door uitstekend praktijkgericht 
onderwijs en onderzoek. 
Onze programma's (propedeuse, bachelor, master en bijscholing) leiden op tot 
'gezondheidsprofessionals van de toekomst': ondernemend, interprofessioneel werkend, flexibel, met 
'evidence based practice' en 'klinisch redeneren' als basis, met het zelfstandig functioneren van de cliënt 
door uitstekende voorlichting, begeleiding en zorg als focus. 
Wij realiseren dit door een nauwe samenwerking met het Academisch Medisch Centrum en door het 
uitgangspunt 'the professional in the lead': onze organisatie(onderdelen) wordt geleid door 
praktijkdeskundigen met een stevige onderzoeksbasis. 
Onze programma's zijn robuust en gericht op nominaal studeren, tevreden studenten en optimale 
talentontwikkeling. Wij streven naar een efficiënte, slanke en effectieve organisatie. 
Cliëntgebonden praktijkgericht onderzoek is een essentieel en integraal onderdeel van ons onderwijs. 
Ons kenniscentrum ACHIEVE en onze academische werkplaats Polifysiek leveren beiden een belangrijke 
bijdrage aan  ons onderwijs (en vice versa). 
Onze kernwaarden zijn: betrokken, betrouwbaar, ambitieus. 
 
  

                                                           
7 https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/141219%20convenant%202015-2020%20dg%20def.pdf  

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/141219%20convenant%202015-2020%20dg%20def.pdf
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Uitgangspunten kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur 
De belangrijkste elementen uit de missie en visie van FG, komen terug in de kwaliteitszorg en 
kwaliteitscultuur van het onderwijs van de faculteit. De kwaliteitszorg en – cultuur van het onderwijs 
van FG worden gekenmerkt door de onderstaande 6 uitgangspunten: 
 

1. Professional in the lead: 
Onze organisatie wordt geleid door praktijkdeskundigen. 
Het principe ‘professional in the lead’ houdt in dat iedere medewerker vanuit de eigen 
professionele ruimte handelt en daarbij leiderschap en verantwoordelijkheid neemt. Dit principe 
betekent dat managers, docenten, ondersteunende medewerkers zelf eigenaar zijn van kwaliteit 
en zich er verantwoordelijk voor voelen8. Er is ruimte voor een eigen aanpak van kwaliteitszorg, 
passend bij de professionaliteit, de unieke context en cultuur van een opleiding of team. Deze 
aanpak past binnen de kaders van kwaliteitszorg. 
 

2. Interprofessionele samenwerking 
Het intensief samenwerken met andere professionals is vanzelfsprekend, vanuit de gedachte dat 
dat deze samenwerking tot uitstekend onderwijs leidt.  
Ook op het gebied van kwaliteit wordt er interprofessioneel samengewerkt. Vanuit opleidingen, 
faculteitsondersteuning en HvA centraal zijn medewerkers betrokken bij de kwaliteit van het 
onderwijs. Deze betrokkenen werken actief met elkaar samen, vanuit ieders professionele rol en 
ruimte. 
 

3. Toekomstgericht en ambitieus 
De faculteit leidt de ‘gezondheidsprofessionals van de toekomst’ op; zij zijn ondernemend, 
flexibel en ambitieus.  
De ondernemende, flexibele, ambitieuze en toekomstgerichte benadering van het onderwijs 
komt ook tot uiting in de kwaliteitszorg. Er wordt structureel gemonitord en gereflecteerd; 
daarbij worden goede onderdelen behouden en verbeteringen (waar mogelijk en noodzakelijk) 
doorgevoerd. 
 

4. Uitstekend praktijkgericht onderwijs  
Het opleiden van studenten door het bieden van uitstekend praktijkgericht onderwijs staat 
centraal binnen de faculteit.  
Het bieden van uitstekend onderwijs, vraagt ook om uitstekende kwaliteitszorg. Er wordt 
gebruik gemaakt van degelijke kwaliteitsinstrumenten. De kwaliteitsprocessen geven inzicht in 
de kwaliteit van het onderwijs, en dragen bij aan het borgen en verbeteren ervan.   
 

5. Vertrouwen op talent 
Studenten worden gestimuleerd om hun talenten maximaal te ontwikkelen.   
Het onderwijs van de faculteit is er op gericht om de talenten van studenten optimaal te 
ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken, worden ook de talenten van medewerkers ontwikkeld 
en benut. Er is vertrouwen dat iedere betrokkene vanuit de eigen professionaliteit en talenten 
een bijdrage levert aan kwaliteit. 

  

                                                           
8 Rapport ‘Kwaliteit van het nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs’, Inspectie van het onderwijs 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themaonderzoeken/documenten/rapporten/2018/07/03/de-kwaliteit-van-het-nederlandse-
accreditatiestelsel-hoger-onderwijs 
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6. Efficiëntie en effectiviteit 
De faculteit streeft naar een efficiënte, slanke en effectieve organisatie.  
De processen van kwaliteitszorg van het onderwijs zijn zo efficiënt en effectief mogelijk 
ingericht. De kwaliteitsprocessen zijn voor alle betrokken professionals duidelijk en inzichtelijk, 
zoals weergegeven in de stroomschema’s en jaarplanning.  

 
 
Kwaliteitsdoelen FG 
 
De kwaliteitszorg en – cultuur van het onderwijs van FG zijn voortdurend in ontwikkeling. Om richting 
aan deze ontwikkeling te geven, zijn er gemeenschappelijke kwaliteitsdoelen afgesproken. Daarnaast is 
er op opleidingsniveau ruimte voor eigen kwaliteitsdoelen, passend bij de unieke context, 
professionaliteit en cultuur van de verschillende opleidingen. De verschillende kwaliteitsdoelen zijn 
geïntegreerd in de A3’s van de faculteit en opleidingen. Tot 2020, conform de looptijd van het 
meerjarenplan, zijn de volgende 3 faculteits-brede kwaliteitsdoelen afgesproken: 
 

1. Valorisatie van de expertise op het gebied van kwaliteitszorg 
Er vindt valorisatie plaats van de aanwezige kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitszorg. 
Dat houdt in dat de aanwezige kennis en ervaring worden ingezet om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Hierbij vindt er uitwisseling plaats tussen het onderwijs, het onderzoek 
en de beroepspraktijk. Dit levert een rijke leeromgeving op, waardoor de ontwikkeling van het 
onderwijs van de faculteit voortdurend wordt gestimuleerd. 

 
2. Efficiëntie en effectiviteit 

Verschillende kwaliteitsprocessen worden efficiënter ingericht. Door het uitwisselen van kennis 
en ervaringen t.a.v. onderwijsevaluaties tussen opleidingen, wordt voorkomen dat er dubbel 
werk wordt verricht. Er is sprake van duidelijke taken en verantwoordelijkheden met betrekking 
tot kwaliteitszorg. Daarnaast wordt er taakverschuiving toegepast; uitvoerende 
kwaliteitswerkzaamheden worden waar mogelijk door de faculteitsondersteuning in plaats van 
door de opleidingen zelf uitgevoerd. 

 
3. Innovatiekracht 

De opleidingen maken gebruik van de aanwezige innovatiekracht om een voortrekkersrol op het 
gebied van kwaliteitszorg te vervullen. De faculteit werkt actief aan een sterke kwaliteitscultuur. 
Het experimenteren binnen de ruimte van de bestaande kaders wordt gestimuleerd.  
Bij accreditaties nemen onze opleidingen een voortrekkersrol door als eerste deel te nemen aan 
pilots. Deelname aan deze pilots wordt gezien als een kans en draagt bij aan de uitstekende 
kwaliteitszorg van de faculteit.9 

 
  

                                                           
9 De innovatiekracht blijkt uit verschillende voorbeelden. Zo heeft de opleiding Verpleegkunde deelgenomen aan de Pilot Instellingsaccreditatie; 
zij is in januari 2019 door een extern panel op standaard 1 en 2 beoordeeld. Standaard 2 en 3 worden binnen de Pilot op een ander moment 
beoordeeld. De opleiding Ergotherapie heeft in 2018 zonder evaluatiebureau vormgegeven aan de accreditatie. Door deze aanpak was er bij  
beide opleidingen sprake van meer regie over het accreditatieproces. 
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2. KWALITEIT EN KWALITEITSCULTUUR FACULTEIT GEZONDHEID 
 
Het kwaliteitsbeleid van de HvA als instelling staat in het verlengde van de vier pijlers van de HvA visie. 
Binnen het kwaliteitsbeleid staat vertrouwen centraal; de professionele ruimte van medewerkers wordt 
gerespecteerd en ondersteund. De nadruk ligt op samenwerken aan onderwijs en onderzoek van hoge 
kwaliteit. De kwaliteitscultuur speelt hierbij een belangrijke rol.  
De visie op kwaliteitscultuur van de HvA als instelling is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: 
samenwerken in teams, betrokken studenten, professioneel handelen, reflecteren en geïnformeerd 
handelen, eigenaarschap, actorschap en integriteit. Een uitgebreide beschrijving van de interpretatie 
van het begrip kwaliteit door de HvA, valt buiten de reikwijdte van deze notitie op faculteitsniveau. 
Hiertoe biedt het kwaliteitsbeleid onderwijs en praktijkgericht onderzoek HvA10 meer informatie.  
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op vanuit welke cultuur FG invulling geeft aan kwaliteit. De invulling 
op faculteitsniveau is verbonden met de vier pijlers van de HvA visie, maar kent ook een eigen kleur. Die 
eigen kleur hangt binnen FG samen met de sector waartoe studenten worden opgeleid: de 
gezondheidszorg. Zo is één van de uitgangspunten van de kwaliteitszorg van FG het ‘professional in the 
lead principe’; praktijkdeskundigen uit de gezondheidszorg geven leiding aan het onderwijs. De 
verbinding met de gezondheidszorg bepaalt in belangrijke mate ook de kwaliteitscultuur van FG, zoals 
hieronder wordt toegelicht. 
 
Kwaliteit van opleidingen in de Gezondheidszorg 
De opleidingen van FG zijn een belangrijke stakeholder in de veranderende gezondheidszorg. Door 
intensieve samenwerking en dialoog met de beroepspraktijk dragen onze opleidingen bij aan 
veranderingen in de gezondheidszorg. De gezondheidszorg is niet meer op zorg en ziekte, maar op 
gedrag en gezondheid gericht. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende arbeidsmarkt en 
technologie doen een beroep op de verpleegkundigen, fysiotherapeuten, Ergotherapeuten en 
Oefentherapeuten van de toekomst11. Alle opleidingen van FG ontwikkelen hun curricula in lijn met deze 
veranderingen, dit leidt tot specifieke afstudeerprogramma’s, stages, maatwerk- en internationale 
trajecten. Ook het onderzoek van de faculteit geeft vorm en draagt bij aan de ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg. 
 
Alle Bacheloropleidingen binnen de faculteit leiden op tot een beroep met een wettelijke beschermde 
opleidingstitel. Dit is geregeld in de Wet BIG12 , die als doel heeft om de kwaliteit van de 
gezondheidszorg te waarborgen. Het beroep van Verpleegkundige en Fysiotherapeut behoren tot de 
artikel 3 beroepen. Dit betekent dat deze beroepen een wettelijke beschermde opleidingstitel hebben, 
geregistreerd moeten zijn in het BIG-register en onder het tuchtrecht vallen. De beroepen 
Ergotherapeut en Oefentherapeut behoren tot de artikel 34 beroepen. Dit houdt in dat zij een wettelijk 
beschermde opleidingstitel hebben, zich niet in het BIG-register kunnen registreren en niet onder het 
tuchtrecht vallen. De wet BIG heeft belangrijke consequenties voor het onderwijs dat de opleidingen 
van FG aanbieden. Het binnenschoolse en het buitenschoolse onderwijs (stages) verhoudt zich tot de 
kaders van deze wet. Zo maken bepaalde vaardigheden onderdeel uit van het onderwijs en is een 
specifieke inrichting van het stage-onderwijs noodzakelijk. Deze kaders leiden tot een intensieve relatie 
met de beroepspraktijk en stellen ook specifieke eisen aan de inrichting van het (stage) onderwijs en de 
                                                           
10 Kwaliteitsbeleid onderwijs en praktijkgericht onderzoek HvA. Reflecteren en leren; samenwerken aan kwaliteit: 
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf 
11 Rapport zorginstituut Nederland: https://strategischopleiden.transvorm.org/system/files/naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepen-de-
contouren.pdf 
12 Wet BIG: http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2018-01-01   

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2018-01-01
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kwaliteitsborging daarvan. Daarnaast komen de eindcompetenties van de Bacheloropleidingen tot stand 
door landelijke afspraken en kaders. De onderwijsadviesraden van de opleidingen, waarin de 
beroepspraktijk is vertegenwoordigd, maken een belangrijk onderdeel uit van de kwaliteitsborging van 
de opleidingen. 
 
Uitstekend praktijkgericht onderwijs en ambitie 
Zoals blijkt uit de uitgangspunten zijn ‘uitstekend’ en ‘ambitieus’ belangrijke begrippen m.b.t. het 
onderwijs en de kwaliteitszorg van FG. Dat dit niet beperkt blijft tot begrippen, blijkt uit het uitstekende 
en ambitieuze onderwijs dat FG aanbiedt. Dat kenmerkt zich namelijk door excellente waarderingen 
(toekenning van bijzondere kenmerken door NVAO), het aanbieden van excellentieprogramma’s en 
doorstroomtrajecten naar het wetenschappelijk onderwijs. Voor de faculteit Gezondheid betekent dit 
concreet dat de volgende bijzondere kenmerken zijn toegekend door de NVAO: 
 

- Bachelor Opleiding European School of Physiotherapy: Bijzonder kenmerk Kleinschalig en 
Intensief Onderwijs 

- Bachelor Opleiding tot Oefentherapeut Mensendieck: Bijzonder kenmerk ‘Community of 
practice’. 

 
Vanuit het Europese consortium voor Accreditatie en de Keuzegids: 

- Master Opleiding European Master of Science in Occupational Therapy: Certificate for Quality in 
Internationalisation, daarnaast is deze master aangemerkt als topopleiding door de Keuzegids 
Masters 2019. 

 
Naast deze bijzondere kenmerken onderscheiden de opleidingen van de faculteit zich nog op 
verschillende gebieden: 
 

- Intensieve samenwerking met de beroepspraktijk; iedere opleiding binnen de faculteit geeft 
daar op eigen wijze vorm aan; in alle gevallen wordt er intensief samengewerkt en sluit het 
opleidingsaanbod aan bij de ontwikkelingen van het werkveld.  
Het uitgebreide aanbod van bij- en nascholing sluit ook aan bij de ontwikkelingen en behoeften 
van het werkveld.  

- Master- en AD ontwikkeling 
Binnen de faculteit worden er verschillende Masteropleidingen ontwikkeld. In studiejaar 2018-
2019 is de Master Critical Care van Verpleegkunde van start gegaan. Verder zijn er 2 nieuwe 
masters in ontwikkeling, in de komende jaren wordt de toetsing door de CDHO en de NVAO 
vormgegeven. Daarnaast vindt oriëntatie plaats voor de ontwikkeling van Associate Degree 
programma’s. 

- In alle bachelorprogramma’s wordt Excellentie en Honours onderwijs aangeboden 
- Studenten van de 4 Bacheloropleidingen van de faculteit volgen samen met studenten van de 

Bachelor Geneeskunde van het AMC gezamenlijk Interprofessionele Educatie13  
- Doorstroomtrajecten naar o.a. Master Bewegingswetenschappen van de VU 
- Uitgebreide minor-aanbod vanuit de faculteit, zowel verbredend als verdiepend, ook in 

aansluiting op wetenschappelijke masteropleidingen 
 
 
  

                                                           
13 IPE: http://www.hva.nl/faculteit/fg/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2016/4/interprofessioneel-opleiden.html  

http://www.hva.nl/faculteit/fg/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2016/4/interprofessioneel-opleiden.html
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Toekomstgericht 
‘Toekomstgericht’ maakt ook onderdeel uit van de uitgangspunten van de kwaliteitszorg van FG. Dit is 
een belangrijk begrip, omdat het werkveld, de ambities en de wettelijke kaders voortdurend 
veranderen. Dit vereist aanpassingsvermogen van de HvA als instelling, de faculteit en de opleidingen. 
Het kwaliteitsbeleid van de HvA als instelling biedt de ruimte voor faculteiten en opleidingen om 
zelfstandig te veranderen. Binnen FG en haar opleidingen wordt de ontwikkeling en betrokkenheid van 
medewerkers als bepalende factor gezien voor succesvolle verandering. Hierbij staat het inspireren, 
mobiliseren, waarderen en reflecteren van/door betrokken medewerkers centraal. De ontwikkeling van 
individuele medewerkers en teams is er op gericht om blijvend te ontwikkelen. Hierbij biedt de IMWR 
cirkel een nuttig kader. De kwaliteitzorg FG gaat dus uit van de PDCA cyclus, aangevuld met de IMWR 
cirkel, zoals in onderstaand figuur weergegeven.  
 
 

 
Figuur 1: PDCA + IMWR cirkel. Bron: http://eduet.nl/Diensten/ 

 
Hoger onderwijs en overheidsbeleid 
Tot slot is er ook sprake van ontwikkelingen in het hoger onderwijs en het overheidsbeleid. Vanuit het 
ministerie van OC&W heeft de HvA in 2018 studievoorschotmiddelen ontvangen, deze zijn gekoppeld 
aan bestedingsdoelen en aan de faculteiten toegewezen. FG heeft deze bestedingsdoelen vertaalt naar 
passende ambities t.a.v. o.a. curriculumontwikkeling, logistiek, onderwijsaanbod, speerpunten en 
onderzoek. Daarbij geldt dat er naar balans wordt gezocht tussen ambitie en de geldende financiële 
kaders. De bestedingsdoelen zijn vertaald naar concrete doelstellingen, die worden opgenomen in de A3 
van FG. 
 
 
 
 
  

http://eduet.nl/Diensten/
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitxYyNkqjbAhUKaFAKHU5ACh8QjRx6BAgBEAU&url=http://eduet.nl/Diensten/&psig=AOvVaw1W8gm9DNxkzlrPvwHyDb8c&ust=1527587462274594
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3. KWALITEITSPROCESSEN 
 
Samenwerken aan kwaliteit van het onderwijs is een voortdurende taak van alle medewerkers; op 
instellings-, faculteits- en opleidingsniveau. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kwaliteitsprocessen 
binen het onderwijs van FG besproken.  
 
3.1 INK-Managementmodel 
Binnen de faculteit Gezondheid is er gekozen voor het gebruik van het INK-management model. Dit 
model dient als kwaliteitskader en wordt gebruikt om op faculteits- en opleidingsniveau inzicht te geven 
in de beoogde doelstellingen en hoe deze tot stand komen.  
 

 
bron: https://www.ink.nl/model/ink-managementmodel/  
 
Het INK model stimuleert resultaat gericht denken, het benoemt namelijk vier resultaatgebieden; 
Klanten en partners, Medewerkers, Maatschappij, en Bestuur en financiers. Op deze resultaatgebieden 
kunnen prestaties worden gedefinieerd. Daarnaast is er een organisatieperspectief opgenomen in het 
model; met de volgende organisatiegebieden: Leiderschap, Strategie en beleid, Management van 
medewerkers, Management van middelen en Management van processen. Op deze organisatiegebieden 
kunnen acties worden benoemd waarmee de prestaties op de resultaatgebieden worden behaald.14  
 
3.2 A3-methodiek faculteit Gezondheid 
 
Het INK-model is op de faculteit Gezondheid en haar opleidingen geoperationaliseerd in de A3-
methodiek. De A3 methodiek gaat uit van de structuur van het INK-model. Op basis van deze structuur 
worden de volgende 3 onderdelen vormgegeven: 

- A3 jaarplan 
- A3 management gesprekken 
- Digitale A3 omgeving 

                                                           
14 Uit: A3 methodiek (2010), Doeleman H., Heumen van L. en Diepenmaat M. 2010. 

https://www.ink.nl/model/ink-managementmodel/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij25WmnsbZAhVPKVAKHfKFA50QjRx6BAgAEAY&url=https://www.ink.nl/model/ink-managementmodel/&psig=AOvVaw3LTtXMs5TgCP6Rn-gnDFTH&ust=1519825757698403
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Het A3 proces van de faculteit Gezondheid en haar opleidingen is geïntegreerd met de Planning & 
Control cyclus van de HvA. De A3 systematiek is geïntegreerd met de begroting en het meerjarige 
convenant van de faculteit Gezondheid. Dat betekent dat de doelen en acties zoals opgenomen in de A3 
jaarplannen volledig in lijn zijn met de begrotingsafspraken en de meerjarige doelstellingen uit het 
convenant van de faculteit15. De A3 methodiek wordt gebruikt om de meerjarige doelstellingen uit het 
convenant naar acties en prestaties voor 1 jaar om te zetten. Dat betekent dat er voor ieder 
begrotingsjaar een A3 jaarplan wordt opgesteld, dit jaarplan wordt na vaststelling ieder kwartaal 
geactualiseerd. 
 
Tijdens de formele overleggen tussen de verschillende managementlagen bieden de INK en A3 
methodiek structuur. De A3 managementgesprekken krijgen formeel vorm tijdens de Periodieke 
Bestuurlijke Overleggen (PBO) en Groot Periodieke Overleggen (GPO). Tijdens het PBO stemt de Decaan 
af met het CvB; het betreft de afstemming tussen de instelling en de faculteit. In het GPO vindt 
afstemming plaats tussen de Decaan en het management van iedere opleiding. De structuur van deze 
overleggen is toegelicht in bijlage 6. Voor belangrijke overleggen, zoals het PBO en het GPO, biedt het 
A3 jaarplan een duidelijke structuur. 
 
De A3 systematiek van de Faculteit Gezondheid is verder als volgt vormgegeven; de Decaan en het 
Managementteam (opleidingsmanagers, Directeur Bedrijfsvoering) geven vorm aan het A3 jaarplan van 
de faculteit. In deze faculteits A3 worden alle acties en prestaties voor een begrotingsjaar opgenomen, 
de doelstellingen van het kenniscentrum Achieve zijn daar ook onderdeel van. De 
faculteitsmedezeggenschapsraad heeft formeel instemming op de doelstellingen zoals geformuleerd in 
het A3 jaarplan van de faculteit16. Na vaststelling van de A3 op faculteitsniveau, stellen de opleidingen 
en de faculteitsondersteuning het A3 jaarplan op. De indeling van de A3 jaarplannen van de Faculteit 
Gezondheid is weergegeven in figuur 2. Voor inzicht in de actuele jaarplannen van de faculteit 
Gezondheid en de opleidingen wordt naar de digitale A3 omgeving verwezen: 
https://a3digitaal.theearlywarningcompany.nl/HVA/nl-NL/Jaarplan/Index/51  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Convenant 2015-2020 Domein Gezondheid: https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/141219%20convenant%202015-
2020%20dg%20def.pdf  
16 Medezeggenschapsreglement: https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/medezeggenschapsreglement-1-april-2018.pdf  
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Structuur A3-systematiek Faculteit Gezondheid 

https://a3digitaal.theearlywarningcompany.nl/HVA/nl-NL/Jaarplan/Index/51
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/141219%20convenant%202015-2020%20dg%20def.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/141219%20convenant%202015-2020%20dg%20def.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/medezeggenschapsreglement-1-april-2018.pdf
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3.3 Systematisch reflecteren 
 
Midtermreview en accreditatie 
Eigenaarschap en professionele ruimte kunnen alleen worden ingevuld als de kaders helder zijn, zo blijkt 
uit het kwaliteitsbeleid van de HvA. Duidelijke kaders stellen opleidingsteams in staat om doorlopend te 
reflecteren op kwaliteit, met als doel verbeteren en borgen. Binnen het onderwijs van de HvA bestaat 
een duidelijke kwaliteitscyclus om systematisch te reflecteren: de interne midtermreview en de externe 
accreditatie. Voor een uitgebreidere beschrijving hiervan, bieden het kwaliteitsbeleid17 en de notitie 
midtermreview opleidingen HvA18 meer informatie. Daarnaast is er ook een overzicht met de 
belangrijkste kaders opgenomen als bijlage van deze notitie. In het nu volgende wordt beschreven hoe 
de opleidingen van FG invulling geven aan midtermreviews en accreditaties. 
 
Zoals blijkt uit de kwaliteitsdoelen FG ambieert onze faculteit een voortrekkersrol t.a.v. kwaliteitszorg; 
dit geldt dus ook voor midtermreviews en accreditaties. Dit betekent dat de opleidingen van FG expliciet 
gebruik maken van de ruimte die het nieuwe beoordelingskader en het Experiment Instellingsaccreditie 
(zie: kaders ) te bieden hebben. De inrichting van het proces van midtermreview en accreditatie wordt 
weergegeven in de planning Midterm Review en Accreditatie. 
 
Voor zowel de midtermreview als de opleidingsaccreditatie geldt dat peer review als methode wordt 
gebruikt om de kwaliteit vast te stellen. Voor alle opleidingen binnen FG geldt dat zij een intensieve 
relatie onderhouden met het werkveld waartoe de studenten worden opgeleid. Deze aanpak leidt ertoe 
dat de onderwijsontwikkeling aansluit bij de ontwikkelingen in het werkveld. De opleidingen leiden 
zorgprofessionals op die aansluiten bij de veranderende gezondheidszorg. Daarnaast zijn de opleidingen 
en het kenniscentrum ook voorlopers; zij geven mede vorm aan de ontwikkeling van de 
gezondheidszorg waartoe zij opleiden.  
De intensieve relatie met het werkveld is zichtbaar in de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van FG. Bij 
alle opleidingen van FG nemen belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg deel aan 
Onderwijsadviesraden en treden zij op als panellid bij Midtermreviews en accreditaties. Dit leidt ertoe 
dat ontwikkeling en kwaliteitsborging ontstaan in co-creatie tussen opleidingen en de beroepspraktijk. 
De ruimte die de Pilot Instellingsaccreditatie biedt t.a.v. de peerreview op standaard 2 en 3 van het 
beoordelingskader, zal dan ook in samenwerking met belangrijke stakeholders uit de beroepspraktijk 
worden vormgegeven. 
 
Daarnaast werken de opleidingen binnen landelijke en internationale netwerken en overleggen intensief 
samen met collega-opleidingen. Peer review is altijd al een belangrijk onderdeel geweest van de 
kwaliteitszorg van onze opleidingen. Het netwerk bij collega-opleidingen wordt door onze opleidingen 
benut tijdens de interne en externe toetsing van kwaliteit. De ruimte binnen het beoordelingskader en 
de pilot Instellingsaccreditatie wordt benut om de collega-opleidingen nog intensiever in te zetten als 
peers. Onze opleidingen benutten de mogelijkheid om zelf relevante peers te kiezen. In samenwerking 
met ‘critical friends’ wordt effectieve kwaliteitszorg gerealiseerd.  
 
 
  

                                                           
17 Kwaliteitsbeleid onderwijs en praktijkgericht onderzoek HvA. Reflecteren en leren; samenwerken aan kwaliteit: 
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf 
18 Notitie midtermreview opleidingen HvA: 
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Notitie%20Midtermreview%20Opleidingen%20HvA_versie%205.0_def.pdf 

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Notitie%20Midtermreview%20Opleidingen%20HvA_versie%205.0_def.pdf
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Monitor- & reflectie-instrumenten en rapportages 
Naast peer review door middel van accreditaties en midtermreviews, gebruikt de HvA een aantal 
instrumenten om de kwaliteit te monitoren en te borgen. Deze instrumenten zijn er op programma-, 
faculteits- en instellingsniveau. Voor een uitgebreidere beschrijving van de verschillende instrumenten, 
biedt het kwaliteitsbeleid van de HvA19 meer informatie. Hieronder volgt een kort overzicht van de 
verschillende instrumenten en een beschrijving van de eigen onderwijsevaluaties van FG, op 
programmaniveau. 
 
De onderstaande instrumenten worden ingezet: 
Landelijk: 

• NSE 
• HBO monitor 

HvA: 
• 100 dagen monitor 
• Exit monitor 
• Medewerkers tevredenheidsmonitor 

 
Eigen onderwijsevaluaties 
Zoals aangegeven worden de instrumenten vanuit verschillende niveaus ingezet. Op programmaniveau, 
kunnen de eigen onderwijsevaluaties zelfstandig worden vormgegeven door de faculteit en de 
opleidingen. In deze notitie worden het proces van de onderwijsevaluaties en de belangrijkste 
betrokken gremia inzichtelijk gemaakt. Op opleidingsniveau wordt vervolgens op eigen wijze specifieke 
vorm en inhoud gegeven aan de onderwijsevaluaties. De uiteindelijke vormgeving, planning en welke 
medewerkers vanuit welke rol betrokken zijn, wordt op opleidingsniveau vormgegeven. 
Deze aanpak past bij het uitgangspunt dat opleidingsteams zelf eigenaar zijn van onderwijskwaliteit.  
 
De faculteit streeft daarbij naar het uitwisselen van kennis en ervaring t.a.v. de onderwijsevaluaties 
tussen opleidingen. Hiertoe is een werkboek ‘herinrichting onderwijsevaluaties FG’ ontwikkeld in 
samenwerking met betrokkenen van de afdeling O&O en de verschillende opleidingen.   
Dit werkboek heeft twee doelen: enerzijds het in staat stellen van opleidingen om van elkaar te leren 
ten aanzien van de opzet en uitvoering van onderwijsevaluaties; anderzijds om de efficiëntie te 
bevorderen. Door op faculteitsniveau ondersteuning te bieden bij het ontwerp en de uitvoering van de 
onderwijsevaluaties, wordt op opleidingsniveau tijd en energie bespaard.  
De inrichting van het totale proces van onderwijsevaluaties is beschikbaar als werkboek ‘herinrichting 
onderwijsevaluaties FG’, op te vragen via de O&O afdeling van FG.  

                                                           
19 Kwaliteitsbeleid onderwijs en praktijkgericht onderzoek HvA. Reflecteren en leren; samenwerken aan kwaliteit: 
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf  

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf
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4. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG FG  
 
Om de uitgangspunten van kwaliteitszorg en een levendige kwaliteitscultuur binnen het onderwijs te 
kunnen realiseren, is het belangrijk dat de taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen 
duidelijk zijn. In bijlage 2 is de formele organisatiestructuur van de HvA weergeven, op basis van het 
besturingsmodel20 en het bestuurs- en beheersreglement21 van de HvA. In dit hoofdstuk worden de 
taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen bij de kwaliteitszorg van het onderwijs van FG 
toegelicht. 
 
Docent(en)team 

• heeft de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van het onderwijs 
• geeft vorm aan de kwaliteitsmonitoring van het onderwijs, in samenhang met de kwaliteitszorg 

van de opleiding en faculteit  
• werkt samen met andere docenten en de team/leerlijn coördinator op het gebied van kwaliteit 
• betrekt studenten actief bij deelname en de uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken 

 
Team/leerlijn coördinator  

• zorgt voor afstemming van de kwaliteitszorgactiviteiten met alle betrokkenen binnen de 
opleiding en de faculteitsondersteuning 

• waarborgt de kwaliteit van het curriculum als geheel 
• treedt op als verbinder en motivator binnen docententeams op het gebied van kwaliteit 

 
Medewerker Bedrijfsvoering  

• zorgt voor afstemming van de kwaliteitszorgactiviteiten met alle betrokkenen binnen de 
opleiding en de faculteitsondersteuning 

• stimuleert en draagt bij aan de faculteits-brede samenwerking en verbinding tussen de 
opleidingen en de faculteitsondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg 

• zorgt voor efficiënte processen op het gebied van kwaliteitszorg 
 

Beleidsmedewerker kwaliteitszorg c.q. team Onderwijs- en Onderzoeksbeleid 
• treedt op als kennismakelaar, verbinder, motivator op het gebied van kwaliteit voor alle 

belangrijke betrokkenen binnen de faculteit en daarbuiten 
• adviseert aan en werkt samen met alle belangrijke betrokkenen op het gebied van kwaliteit 
• zorgt voor een goedwerkend systeem en geeft op basis van de monitorinstrumenten van het 

onderzoekshuis een objectief beeld van de kwaliteit van de faculteit en de opleidingen 
• zorgt voor afstemming tussen HvA centraal en de faculteit op het gebied van kwaliteitsbeleid en 

–uitvoering 
 

Hoofd opleiding 
• heeft gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding 
• geeft sturing aan de kwaliteitszorg van de opleiding, in afstemming met coördinatoren en de 

beleidsmedewerker kwaliteitszorg 
• stemt binnen het OWO af met de andere hoofden opleiding over de kwaliteitszorg 

 

                                                           
20 https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf  
21 https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Bestuurs%20en%20beheersreglement%20HvA.pdf 

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Bestuurs%20en%20beheersreglement%20HvA.pdf
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Opleidingsmanager 

• is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding 
• stemt binnen het MT af met de Decaan en de andere opleidingsmanagers over de kwaliteitszorg 

 
Decaan 

• is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek 
• legt verantwoording af over de kwaliteitszorg en de afspraken uit het faculteitsconvenant aan 

het CvB   
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5. KWALITEIT IN BEELD: STROOMSCHEMA’S KWALITEITSPROCESSEN FG  
 
Op de onderstaande pagina’s staat ieder kwaliteitsproces van het onderwijs binnen de faculteit 
Gezondheid weergegeven in een stroomschema. In deze schema’s22 wordt op één pagina inzicht 
gegeven in alle stappen van een bepaald kwaliteitsproces. Ook wordt duidelijk welke gremia en of 
medewerkers bij iedere stap betrokken zijn.  
Op de verticale as staan de fases in het proces weergegeven; hierin is de PDCA-cyclus herkenbaar; van 
ontwerp tot evaluatie; terug naar ontwerp. Op de horizontale as staat de tijdsplanning weergegeven, 
zodat duidelijk wordt op welk moment in het studiejaar welke activiteit plaatsvindt. In de blauwe 
rechthoeken/vierkanten staat de activiteit benoemd, in het gele rondje wordt de verantwoordelijke 
(gremium en/of medewerker) aangegeven. 
 
 

                                                           
22 De schema’s zijn ook in Microsoft Visio beschikbaar, verkrijgbaar via de auteur; Léon Goedhart. Ieder schema is zonodig op opleidingsniveau 
aan te passen; de planning en de betrokkenen kunnen per opleiding verschillen. Om een integrale aanpak van het onderzoekshuis, de planning 
& control cyclus en de A3 te bevorderen, is er een jaarplanning O&O gemaakt in Excel. In deze notitie is een printscreen van deze jaarplanning 
opgenomen.  De auteur is Léon Goedhart, de complete versie is beschikbaar op de mijnhva pagina van Onderwijs & Onderzoek Gezondheid: 
https://samenwerken.mijnhva.nl/fg/o-en-k/Paginas/Startpagina.aspx , de jaarplanning staat onder ‘documenten’, onderaan de webpagina. 
 

https://samenwerken.mijnhva.nl/fg/o-en-k/Paginas/Startpagina.aspx


 
5.1 Proces Onderwijsevaluaties algemeen FG 

 
Proces Onderwijsevaluaties FG 
Auteur: Léon Goedhart, beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek FG 



5.2  Proces onderwijsevaluaties Gemeenschappelijk onderwijs FG  

 
Proces Onderwijsevaluaties Gemeenschappelijk Onderwijs FG 
Auteur: Léon Goedhart, beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek FG 
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5.3  Proces Nationale Studentenenquete 

 
Proces NSE 

  Auteur: Léon Goedhart, beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek FG 



5.4  Proces HBO monitor 
  

Proces HBO monitor 
  Auteur: Léon Goedhart, beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek FG 
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5.5 Kwaliteitszorg IPE (Interprofessionele Educatie Faculteit Gezondheid en AMC) 

Kwaliteitszorg IPE 
Auteur: Léon Goedhart, beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek FG 
n.b. Waar in het bovenstaande schema ‘coördinatoren’ wordt genoemd, bestaan deze coördinatoren uit dan wel Hoofden Onderwijs FG en coördinatoren AMC, dan wel uit de Stuurgroep IPE. Dit is als volgt georganiseerd: 
de coördinatie en kwaliteitszorg van het IPE onderwijs van jaar 2 valt met ingang van studiejaar 2018-2019 onder de verantwoording van de staande organisatie; het Overleg Hoofden Onderwijs FG en de coördinatoren 
van het AMC. Waar in het schema ‘stuurgroep’ wordt genoemd, betreft het de coördinatie van IPE jaar 3, deze valt in studiejaar 2018-2019 onder de stuurgroep HvA-AMC. 
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5.6 Planning Midterm Review en Accreditatie 

Planning Midterm review en Accreditatie 
Auteur: Janey van Asperen, FBSV in samenwerking met Léon Goedhart en Wendy Boerboom-Possel 
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5.7 Jaarplanning Onderzoekshuis, A3 en Planning & control 
  

Jaarplanning O&O 
Auteur: Léon Goedhart, beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek FG 
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BIJLAGEN 
 
1. Externe en interne kaders kwaliteitsbeleid onderwijs FG 
 
Het is evident dat het kwaliteitsbeleid van het onderwijs van de faculteit Gezondheid niet op zichzelf 
staat. Zoals beschreven bij de doelstellingen gaat deze notitie over het faculteitsniveau. Deze notitie 
richt zich dus op alle activiteiten t.a.v. kwaliteitszorg van het onderwijs die worden uitgevoerd door de 
medewerkers van de faculteit Gezondheid, zowel van de opleidingen als van ondersteunende 
afdelingen. Het valt buiten de reikwijdte van dit document om alle geldende kaders in detail uit te 
werken, zij worden hier slechts benoemd en er wordt verwezen naar de relevante wetgeving, 
documenten en websites.  
Onderstaand worden de betrokken (toezichthoudende) partijen en externe kaders benoemd: 
 

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)23  
Het Ministerie van OCW is een belangrijke stakeholder en toezichthoudende partij. De 
strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2015-202524 geeft richting aan het 
overheidsbeleid. In het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 201825 zijn concrete 
doelstellingen en kwaliteitsafspraken vastgelegd op basis van de strategische agenda.  
 
Experiment Instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie26 
De HvA doet mee aan deze pilot. Dit heeft invloed op de kwaliteitscylcus, wat uitgebreider 
wordt toegelicht in het kwaliteitsbeleid van de HvA en in de notitie midtermreview opleidingen 
HvA, die staan weergegeven bij de interne kaders. 
 

• Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek27 
De verantwoordelijkheden van hogescholen (en universiteiten) zijn in de WHW geregeld, er is 
bepaald aan welke criteria zij moeten voldoen. Verder zijn de rechten van een student en de 
financiële ondersteuning van de instelling in deze wet bepaald. Daarnaast zijn de hoofdlijnen 
van de accreditatiekaders zijn opgenomen in de WHW. 

 
• Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie28 

De NVAO bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs en verleent een keurmerk aan een 
opleiding wanneer aan de kwaliteitseisen is voldaan. Zij hanteren het onderstaande 
beoordelingskader. 
 

  

                                                           
23 Website Ministerie van OCW: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap  
24 Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2015-2015: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2015/07/07/de-
waarde-n-van-weten-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-2015-2025  
25 Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/04/09/sectorakkoord-hoger-
beroepsonderwijs-2018  
26 Besluit Experiment Instellingsaccreditatie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040407/2019-02-01  
27 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-01-01  
28 Website van NVAO: https://nvao.net/  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2015/07/07/de-waarde-n-van-weten-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-2015-2025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2015/07/07/de-waarde-n-van-weten-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-2015-2025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/04/09/sectorakkoord-hoger-beroepsonderwijs-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/04/09/sectorakkoord-hoger-beroepsonderwijs-2018
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040407/2019-02-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-01-01
https://nvao.net/
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Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs nederland29 
Het beoordelingskader bevat de standaarden voor de beoordeling van nieuwe en bestaande 
opleidingen op associate-degree, bachelor- en masterniveau. Het beoordelingskader sluit aan bij 
de criteria die zijn opgenomen in de WHW en de European Standards and Guidelines (ESG). Het 
kader schetst de criteria op basis waarvan de kwaliteitsborging in het Nederlandse hoger 
onderwijs is vormgegeven. Daarnaast voldoet de HvA aan de voorwaarden voor de 
Instellingstoets Kwaliteit. Hiermee geldt voor alle opleidingen uit de HvA, dus ook voor de 
opleidingen van faculteit Gezondheid, de ‘beperkte opleidingsbeoordeling’ op vier standaarden 
uit het bovengenoemde beoordelingskader van de NVAO.  

 
• Inspectie van het Onderwijs30 

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het functioneren van de NVAO en op de 
naleving van de wettelijke regels in het hoger onderwijs. Zij voert opdrachten uit in opdracht 
van het Ministerie van OCW.  
 
Rapport de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelstel hoger onderwijs31 
De Inspectie van het Onderwijs brengt adviezen uit aan het ministerie van onderwijs. Zo heeft zij 
in 2018 een rapport over de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel in hoger onderwijs 
uitgebracht. In dit rapport wordt het accreditatiestelsel helder beschreven, naast de belangrijke 
conclusies en aanbevelingen t.a.v. het functioneren en de kwaliteit van het accreditatiestelsel. 
 

• Vereniging van hogescholen32 
Alle bekostigde hogescholen zijn lid van de vereniging van hogescholen (VH) in Nederland. De 
VH monitort zelfstandig de kwaliteit van het onderwijs en zij ondersteunt de afname van de 
Nationale Studentenenquete en de HBO-monitor. Het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 
2018 (hierboven benoemd bij OCW) is in samenwerking met de Vereniging van hogescholen tot 
stand gekomen. 
 

• European Standards and Guidelines33 
De European Standards and Guidelines (ESG) vormen het gemeenschappelijke kader voor 
kwaliteitszorgsystemen van het hoger onderwijs op Europees, nationaal en instellingsniveau. Ze 
faciliteren de borging en verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs, dragen bij aan 
wederzijds vertrouwen en verschaffen informatie over kwaliteitszorg. De ESG bieden ook 
relevante kaders bij de pilot Instellingsaccreditatie. 

 
  

                                                           
29 Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland: 
https://www.nvao.net/files/attachments/.89/Beoordelingskader_accreditatiestelsel_hoger_onderwijs_Nederland_2018.pdf  
30 Inspectie van het onderwijs: https://www.onderwijsinspectie.nl/  
31 Rapport Inspectie van het Onderwijs, De kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelstel hoger onderwijs: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themaonderzoeken/documenten/rapporten/2018/07/03/de-kwaliteit-van-het-nederlandse-
accreditatiestelsel-hoger-onderwijs 
32 Website van de Vereniging van Hogescholen: http://www.vereniginghogescholen.nl/  
33 European Standards and Guidelines: https://www.nvao.net/system/files/pdf/ESG%202015.pdf  

https://www.nvao.net/files/attachments/.89/Beoordelingskader_accreditatiestelsel_hoger_onderwijs_Nederland_2018.pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.vereniginghogescholen.nl/
https://www.nvao.net/system/files/pdf/ESG%202015.pdf
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Interne kaders 
De volgende interne kaders zijn van toepassing op de kwaliteitszorg het onderwijs van de faculteit: 
 

• Instellingsplan HvA 2015-202034 
In dit document zijn de koers en strategie van de HvA op instellingsniveau vastgelegd. Er wordt 
in beschreven hoe de HvA de kwaliteit van onderwijs en onderzoek waarborgt en versterkt. 
 

• Convenant 2015-2020 Domein Gezondheid35 
Het meerjarige domeinplan van de Faculteit Gezondheid, dat is afgeleid van het Instellingsplan 
en bekrachtigd door het CvB. In dit convenant is de bijdrage van de faculteit aan de realisatie 
van de key performance indicators (kpi’s), doelstellingen en thema’s van het Instellingsplan 
vastgelegd. De convenantsafspraken zijn vastgelegd in de kpi’s van de faculteit. 

 
• Kwaliteitsbeleid onderwijs en praktijkgericht onderzoek HvA. Reflecteren en leren; 

samenwerken aan kwaliteit (2018)36 
In dit document wordt het kwaliteitsbeleid van de HvA beschreven. Daarbij staat de visie op 
kwaliteitscultuur centraal. Professionele ruimte en vertrouwen zijn daarbij centrale begrippen. 
Het beleid sluit aan bij de visie van de HvA. 

 
• Notitie midtermreview opleidingen HvA (2018)37 

In deze notitie wordt de nieuwe werkwijze voor de inrichting en uitvoering van de 
midtermreviews in de HvA beschreven. Eigenaarschap voor opleidingsteams is daarin een 
belangrijk element. 

 
• Bestuurs- en beheersreglement HvA (2010)38 

Reglement waarin de formele organisatie van de HvA is weergegeven door de afdeling 
Juridische Zaken. 
 

• Besturingsmodel HvA (2013)39  
Dit document geeft weer hoe de HvA is georganiseerd en hoe het beleid wordt opgesteld en 
uitgevoerd. In het besturingsmodel staan 5 principes centraal, die richtinggevend zijn voor de 
interne kaders:   
1. De HvA is de Hogeschool van en voor Amsterdam. Dit uit zich in de grootstedelijke context 

waarin zij opereert. De Hogeschool speelt een actieve rol in de Amsterdamse samenleving. 
Samenwerking met andere kennisinstellingen, bedrijven en de gemeente is hierbij 
vanzelfsprekend.  

2. Het primaire proces is leidend. De HvA verstaat onder het primaire proces zowel onderwijs 
als onderzoek. Daarbij volgt de HvA de omschrijving in de WHW, ofwel datgene waarvoor 
eerste geldstroom middelen kunnen worden ingezet. Echter, duidelijk is dat de eerste 
opdracht van het HBO onderwijs is.  

                                                           
34 Instellingsplan HvA: https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/instellingsplan%202015-2020.pdf 
35 Convenant Domein Gezondheid: https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/141219%20convenant%202015-2020%20dg%20def.pdf 
36 Kwaliteitsbeleid onderwijs en praktijkgericht onderzoek HvA. Reflecteren en leren; samenwerken aan kwaliteit: 
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf 
37 Notitie midtermreview opleidingen HvA: 
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Notitie%20Midtermreview%20Opleidingen%20HvA_versie%205.0_def.pdf 
38 Bestuurs- en beheersreglement HvA:  
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Bestuurs%20en%20beheersreglement%20HvA.pdf 
39 Besturingsmodel HvA: https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf  

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/instellingsplan%202015-2020.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/141219%20convenant%202015-2020%20dg%20def.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Kwaliteitszorg%20onderwijs%20en%20onderzoek.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Notitie%20Midtermreview%20Opleidingen%20HvA_versie%205.0_def.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Bestuurs%20en%20beheersreglement%20HvA.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf
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3. Klein binnen groot. De HvA is een grote organisatie maar daarbinnen zijn herkenbare 
eenheden te onderscheiden. Het onderwijs is opgedeeld in domeinen met opleidingen. 
Binnen een opleiding is een team de kleinst herkenbare eenheid.  

4. Verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Er is sprake van een 3 lagen 
managementstructuur (College, domeinvoorzitter, opleidingsmanager/kenniscentrum 
(lector)) waarbij per laag sprake is van integrale verantwoordelijkheid en iedere 
medewerker resultaatverantwoordelijkheid draagt.  

5. Vertrouwen vooraf, verantwoording achteraf. De uitvoering van beleid vindt plaats op basis 
van geïnformeerd vertrouwen dat het goede gedaan wordt binnen de door het College 
gestelde kaders (zoals het Instellingsplan en de convenanten) en dat hierover 
verantwoording wordt afgelegd. 

 
 



2. Interne structuur HvA en positie faculteit Gezondheid  
 
De opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam zijn ondergebracht in zeven faculteiten (voorheen: 
domeinen). De faculteit Gezondheid maakt dus onderdeel uit van de instelling Hogeschool van 
Amsterdam. In het besturingsmodel Hogeschool van Amsterdam40 wordt het volledige besturingsmodel 
van de HvA beschreven. Het valt buiten de reikwijdte van dit document om het volledige 
besturingsmodel uit te werken. Het voorliggende document beperkt zich tot de informatie die nodig is 
om de organisatie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid op faculteitsniveau te kunnen uitleggen.  
 
Bestuurlijke inrichting 
Van belang is dat de faculteit niet op zichzelf staat, aansturing vindt plaats door het College van Bestuur. 
In de onderstaande organogram is de positie van de faculteit binnen de Hogeschool van Amsterdam 
weergegeven. Er is binnen de HvA sprake van drie managementlagen; op instellings-, faculteits- en 
opleidingsniveau. De HvA wordt bestuurd op basis van integraal management, waarin ieder niveau eigen 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft, zoals vastgelegd in het Bestuurs- en 
beheersreglement41. Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk, de Raad van Toezicht voert 
toezicht uit. Aan het hoofd van iedere faculteit staat een Decaan (voorheen: domeinvoorzitter). In het 
Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO), overleg tussen het College en de decanen, staat de samenwerking 
tussen CvB en de decanen centraal.  
Het CvB en de Decanen laten zich adviseren door wettelijke medezeggenschapsorganen met adviesrecht 
en instemmingsrecht. Op Instellingsniveau is dat de Deelraad, op faculteitsniveau de Faculteitsdeelraad, 
en de Examencommissie en op opleidingsniveau de Opleidingscommissies. Daarnaast zijn de volgende 
adviesorganen ingericht: de Raad voor het Onderwijs en de Raad voor het Onderzoek.  
 

 
 
  

                                                           
40 https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf  
41 https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Bestuurs%20en%20beheersreglement%20HvA.pdf  

Figuur 1 Organogram Hogeschool van AmsterdamBesturingsmodel hogeschool van Amsterdam 
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf 

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Bestuurs%20en%20beheersreglement%20HvA.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf
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Instellingsplan, convenant en overleg 
Voor de HvA zijn de koers en strategie vastgelegd op instellingsniveau, in het Instellingsplan 2015-
202042. Hiervan wordt voor iedere faculteit een meerjarig plandocument afgeleid, zoals voor de faculteit 
Gezondheid vastgelegd in het convenant ‘2015-2020 Domein Gezondheid’43. Dit convenant heeft 
dezelfde looptijd als het Instellingsplan. In het convenant wordt beschreven op welke wijze de faculteit 
bijdraagt aan de realisatie van het Instellingsplan, alsook het verdere beleid van de Decaan voor de 
periode 2015-2020. Dit convenant wordt op de faculteit Gezondheid verder geoperationaliseerd door 
middel van het INK model en de A3 methodiek. Dit kwaliteitsproces wordt toegelicht in hoofdstuk 4 van 
deze notitie.  
Het College van Bestuur voert tweemaal per jaar een Periodiek Bestuurlijk Overleg (PBO) met de Decaan 
van iedere faculteit, waarin de uitvoering van het convenant het centrale punt van bespreking is. Verder 
worden afspraken uit het voorgaande PBO besproken, evenals de voortgang omtrent de implementatie 
van nieuwe regels of afspraken. 
 
 
 
 
  

                                                           
42 https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/instellingsplan%202015-2020.pdf  
43 https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/141219%20convenant%202015-2020%20dg%20def.pdf  

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/instellingsplan%202015-2020.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/141219%20convenant%202015-2020%20dg%20def.pdf
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3. Organisatie Faculteit Gezondheid 
 
De faculteit Gezondheid staat onder leiding van de Decaan. Aan de faculteit Gezondheid werken een 
Bedrijfsvoerder (of: Directeur Bedrijfsvoering), controller, onderwijzend personeel en decentrale staf. 
Daarnaast bestaat het Kenniscentrum Achieve, waarin de lectoren en onderzoeksstaf zijn 
ondergebracht. De lectoren verrichten het onderzoek onder verantwoordelijkheid van de Decaan.  
De organisatiestructuur van de faculteit Gezondheid is vastgelegd in de onderstaande organogram. 
 

Organogram Faculteit Gezondheid, 2015 
 
 
Zoals zichtbaar in de organogram is de Decaan de leidinggevende van de faculteit. De Decaan wordt 
geadviseerd door de Faculteits Medezeggenschapsraad en Centrale Examen- en Toetscommissie. 
Daarnaast bestaat de faculteit uit 4 opleidingen, met ieder een Opleidingsmanager/lector, Hoofd 
Opleiding, Hoofd Onderzoek, onderwijzend personeel, een Opleidingscommissie en een medewerker 
Bedrijfsvoering. Alle 4 de opleidingen verzorgen in ieder geval voltijd onderwijs op Bachelorniveau, 
daarnaast vindt er ook Masteronderwijs, Post-HBO onderwijs en deeltijd onderwijs plaats. De Directeur 
Bedrijfsvoering geeft leiding aan de onderwijsondersteunende activiteiten. De portefeuillehouders 
coördineren het Gemeenschappelijk onderwijs en onderzoek van de faculteit. Afstemming tussen alle 
betrokkenen binnen de faculteit vindt plaats door middel van de overlegstructuren in bijlage 6. Deze 
structuren zijn opgezet in lijn met het sturingsmodel HvA in de Domeinen44. Het functioneren van het 
sturingsmodel binnen FG is in 2018 geëvalueerd. Uit deze evaluatie45 zijn een aantal concrete 
aanbevelingen naar voren gekomen, deze worden in 2018-2019 geïmplementeerd. 

                                                           
44 Sturingsmodel HvA in de Domeinen:  https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Sturingsmodel-hva-in-de-domeinen.pdf  
45 Evaluatie sturingsmodel FG, Ingrid Rustemeijer 2018:  
https://samenwerken.mijnhva.nl/fg/mgt/vastgesteldestukken/Documents/2018/2018.04.09/tkn%20K%2020180311%20Ingrid%20Rustemeijer
%20Rapportage%20FG%20evaluatie%20organisatiemodel%20v1.2.pdf  

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Sturingsmodel-hva-in-de-domeinen.pdf
https://samenwerken.mijnhva.nl/fg/mgt/vastgesteldestukken/Documents/2018/2018.04.09/tkn%20K%2020180311%20Ingrid%20Rustemeijer%20Rapportage%20FG%20evaluatie%20organisatiemodel%20v1.2.pdf
https://samenwerken.mijnhva.nl/fg/mgt/vastgesteldestukken/Documents/2018/2018.04.09/tkn%20K%2020180311%20Ingrid%20Rustemeijer%20Rapportage%20FG%20evaluatie%20organisatiemodel%20v1.2.pdf


Notitie Kwaliteitszorg Faculteit Gezondheid– Versie 0.4.10.Concept 

37 
 

4. Planning- en Control cyclus 
 
In de onderstaande paragraaf wordt de planning en control cyclus van de faculteit Gezondheid 
beschreven. Slechts die informatie wordt weergegeven, die nodig is om de besturing en beleidsvorming 
op faculteitsniveau uit te kunnen leggen. Daarnaast wordt verwezen naar andere relevante documenten 
binnen de HvA. 
 
Integraal management 
De HvA als geheel wordt bestuurd op basis van integraal management. Er is binnen de HvA sprake van 
drie managementlagen; op instellings-, faculteits- en opleidingsniveau. In het onderzoek betreft het de 
volgende 3 niveaus: instelling, decaan en kenniscentrum/lectoraat. Ieder niveau is ‘verantwoordelijk 
voor de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen die de hogeschool ter 
beschikking staan. Daarnaast is ieder niveau ook verantwoordelijk voor het goede beheer van haar 
rechten en bezettingen en voor de naleving van de wettelijke voorschriften en regelgeving die in de 
WHW, de daarvan afgeleide regelgeving en de overige wetten zijn gegeven.’46 
 
Planning en control 
De centrale beleidscyclus van Planning & Control is gericht op de besturing en de risicobeheersing van 
HvA brede onderwerpen zoals de uitvoering van domeinconvenanten, de meerjarenplanning, de 
begroting, de activiteitenplannen en de realisatie van de begroting. Het instellingsplan, het 
faculteitsconvenant en de begroting zijn de kaders waarbinnen de faculteit haar beleid vormgeeft. De 
planning & control cyclus wordt zichtbaar in de integrale kwartaalrapportages van de faculteit, waarin 
de Decaan 4 x per jaar rapporteert aan de het College van Bestuur. Twee keer per jaar wordt overleg 
gevoerd tussen de Decaan en het CvB besproken, tijdens een PBO zoals toegelicht in bijlage 6 
Structurele overleggen Faculteit Gezondheid. In de kwartaalrapportages wordt de stand van zaken van 
de faculteit weergegeven t.a.v. de Key Performance Indicators (KPI’s) uit het faculteitsconvenant, de 
begroting en realisatie en de belangrijkste activiteiten. De KPI’s zijn gebaseerd op de belangrijkste 
activiteiten van de faculteit t.a.v. financiën, onderwijs en studenten, onderzoek en personeel.  
Het managementteam, onder leiding van de Decaan, geeft richting aan het beleid van de faculteit. De 
wijze waarop het management van de faculteit is vormgegeven, is eerder toegelicht in de A3-methodiek 
faculteit Gezondheid.  
  

                                                           
46 Besturingsmodel Hogeschool van Amsterdam, pag. 8: https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf  

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf
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5. Key Performance Indicators Faculteit Gezondheid 
 
In deze paragraaf wordt de systematiek van de Key Performance Indicators (KPI’s) beschreven. Er wordt 
verwezen naar de belangrijkste KPI’s uit het faculteitsconvenant. Daarnaast wordt het proces rondom de 
monitoring van de KPI’s t.a.v. het onderwijs beschreven.  
 
In het faculteitsconvenant zijn de meerjarige afspraken vastgelegd ten aanzien van de belangrijkste 
prestatieindicatoren. De KPI’s t.a.v. onderwijs zijn weergegeven in bijlage 5. De KPI’s van het onderwijs 
zijn gebaseerd op gegevens over studiesucces en studenttevredenheid. De cijfers over studierendement 
worden inzichtelijk gemaakt door middel van HvA data; het datasysteem van de HvA, op basis van SAP 
software. 
 
HvA data en Verkeerslichten 
Om het studierendement van de studenten te monitoren, wordt gebruikt gemaakt van de rapportages 
uit HvA data. De rapportages in HvA data zijn weer gebaseerd op SIS; het studieregistratie systeem. Per 
studiejaar wordt jaarlijks een definitief totaaloverzicht gegeneerd op basis van HvA data. Daarnaast 
wordt het studierendement van studenten gedurende het studiejaar gevolgd, door middel van de 
Verkeerslichten rapportages uit HvA data. Deze rapportages kunnen 4 keer per jaar, na afloop van ieder 
onderwijsblok worden gedraaid in HvA data. Na het beschikbaar stellen van de rapportages wordt er op 
faculteitsniveau (door het MT) en op opleidingsniveau verdere analyses en eventueel beleid uitgevoerd 
op basis van de rendementscijfers.  
Een overzicht van het proces van rendementscijfers binnen FG, wordt weergegeven in de jaarplanning.  
 

  

Uit: convenant FG. Voor  definities van KPI’s, zie:  
https://samenwerken.mijnhva.nl/fg/o-en-k/mi/Prestatieafspraken/2014%20kpi-handboek%20versie%202.0%20HvA.pdf  

https://samenwerken.mijnhva.nl/fg/o-en-k/mi/Prestatieafspraken/2014%20kpi-handboek%20versie%202.0%20HvA.pdf


Notitie Kwaliteitszorg Faculteit Gezondheid– Versie 0.4.10.Concept 

39 
 

6. Structurele overleggen Faculteit Gezondheid 
 
In deze paragraaf worden alle structurele overleggen m.b.t. het onderwijs en bedrijfsvoering van de 
faculteit toegelicht. Door middel van deze overleggen komt de afstemming tussen de verschillende 
managementlagen (instelling, faculteit en opleiding) tot stand, alsook met de wettelijke 
medezeggenschapsorganen en andere belangrijke gremia binnen de faculteit. 
 
Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) 47 
Voorzitter: Voorzitter CvB? 
Vaste deelnamers: College van Bestuur en de decanen 
Doel: besluitvorming strategische zaken hogeschool, samenwerking CvB en faculteiten 
Frequentie: 2 jaarlijks 
 
Periodiek Bestuurlijk Overleg (PBO)48 
Voorzitter: Decaan / Voorzitter CvB? 
Vaste deelnemers: Decaan en College van Bestuur 
Doel: evaluatie van de uitvoering van het faculteitsconvenant, bespreking implementatie van nieuwe 
wetgeving, regels of afspraken tussen instelling en faculteit. 
Frequentie: 2 keer per jaar 
 
Het managementteam overleg (MT) 
Voorzitter: Decaan 
Vaste deelnemers: Decaan, Directeur Bedrijfsvoering, lectoren/opleidingsmanagers, portefeuillehouders 
gemeenschappelijk onderwijs en onderzoek.  
Doel: Het MT overleg is een besluitnemend orgaan voor onderwerpen op faculteitsniveau, zowel voor 
onderwijs als onderzoek. 
Frequentie: maandelijks 
 
Groot Periodiek Overleg (GPO) 
Voorzitter: Decaan 
Vaste deelnemers: Opleidingsmanager/lector, Hoofd Opleiding, Hoofd Onderzoek, Directeur 
Bedrijfsvoering, Controller, stafhoofd HR 
Doel: de bespreking van de uitvoering van het convenant op opleidingsniveau, zoals geoperationaliseerd 
in de A3 van de opleiding. Verder worden afspraken uit het voorgaande GPO besproken, evenals de 
voortgang omtrent de implementatie van nieuwe regels of afspraken (WHW, beleid, HR).  
Frequentie: 4 keer per jaar 
 
  

                                                           
47 Besturingsmodel HvA: https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf  
48 Besturingsmodel HvA: https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf  

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Besturingsmodel%20HvA.pdf
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Overleg faculteitsmedezeggenschapsraad – Decaan49 50 
Voorzitter: roulerend lid van de faculteitsmedezeggenschapsraad 
Vaste deelnemers: leden faculteitsmedezeggenschapsraad, Decaan, afvaardiging Opleidingscommissies 
Doel: Afstemming tussen Decaan en faculteitsmedezeggenschapsraad t.a.v. alle onderwerpen van 
advies en instemming. 
 
Overleg Examencommissie - Decaan51 
Voorzitter: Voorziter Examencommissie 
Vaste deelnemers: Decaan, Voorzitter Examencommissie, leden Examencommissie 
Doel: afstemming tussen Decaan en Examencommissie t.a.v. lopende zaken 
Frequentie: 1 keer per blok afstemming Decaan met voltallige Examencommissie. Daarnaast ook 1  keer 
per blok afstemming tussen Decaan en voorzitter Examencommissie 
 
Opleidingscommissie – opleidingsmanager52 
Voorzitter: Voorzitter Opleidingscommissie, of roulerend 
Vaste deelnemers: leden opleidingscommissie, opleidingsmanager (wordt op de faculteit soms 
gedelegeerd naar Hoofd Opleiding, o.b.v. het OC reglement is de opleidingsmanager het formele 
aanspreekpunt) 
Doel: afstemming tussen Opleidingscommissie en opleidingsmanager over kwaliteit van de opleiding en 
artikelen van instemming Onderwijs- en examenreglement.  
Frequentie: ten minste 4 keer per jaar 
 
Facultair Overleg Hoofden Onderwijs 
Voorzitter: Portefeuillehouder Onderwijs  
Vaste deelnemers: Hoofden Opleiding (indien afwezig een andere deelnemer dan is dit iemand met 
mandaat), Secretaris, coördinator gemeenschappelijk onderwijs 
Afgestemd op het agendapunt worden externe deelnemers uitgenodigd voor het overleg 
Doel: faculteits-brede afstemming op de gebieden van onderwijs, kwaliteit, onderwijsontwikkeling, 
onderwijsvisie, HR beleid, professionalisering en financiën. Monitoren van het staande beleid en 
ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid.  
Frequentie: 2 wekelijks  
 
Overleg Bedrijfsvoering (OBV) 
Voorzitter: Directeur Bedrijfsvoering  
Vaste deelnemers: Medewerkers bedrijfsvoering opleiding VPK, OTM, ERGO, FYSIO, secretaris FOW en 
FOZ en Hoofd onderwijsbureau (tevens secretaris).  
Al naar gelang onderwerp: ICT/Control/comm/P&O/O&O/OWB; op afroep 
Doel: Optimaliseren logistieke- en bedrijfsvoeringsprocessen gericht op onderzoek- en onderwijs en 
vaststellen van jaarprocesplanning en jaarplanning (evenementen). 
Frequentie: maandelijks 
 
                                                           
49 Medezeggenschapsreglement: 
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/medezeggenschapsreglement%20hva%20september%202016%20versie%202%20%20jir.doc.
pdf  
50 Reglement opleidingscommissie : https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/OC%20reglement%20HvA%202017-
2018%20DEF.pdf  
51 Reglement Examencomissie: https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/examencomissies-reglement-21-juli-2017.pdf  
52 Reglement Opleidingscommissie : https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/OC%20reglement%20HvA%202017-
2018%20DEF.pdf  

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/medezeggenschapsreglement%20hva%20september%202016%20versie%202%20%20jir.doc.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/medezeggenschapsreglement%20hva%20september%202016%20versie%202%20%20jir.doc.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/OC%20reglement%20HvA%202017-2018%20DEF.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/OC%20reglement%20HvA%202017-2018%20DEF.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/examencomissies-reglement-21-juli-2017.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/OC%20reglement%20HvA%202017-2018%20DEF.pdf
https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/OC%20reglement%20HvA%202017-2018%20DEF.pdf
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Overleg Stafhoofden 
Voorzitter: directeur bedrijfsvoering 
Vaste deelnemers: stafhoofden HR, Communicatie, Onderwijsbureau, Informatiemanagement, Control, 
Onderwijs & Onderzoek 
Doel: afstemming tussen de verschillende ondersteunende afdelingen, terugkoppeling vanuit MT-
overleg. 
Frequentie: maandelijks 
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