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Het hoger beroepsonderwijs

Opleidingen bereiden studenten voor op de toekomst, 
maar hoe ziet die er eigenlijk uit? Zeker weten doen 
we het natuurlijk nooit, maar sommige ontwikkelingen 
lijken zich onvermijdelijk door te zetten. Digitalisering 
en internationalisering grijpen steeds dieper in op het 
maatschappelijke leven. Robotisering leidt tot nieuwe en 
andere werkgelegenheid, waarbij bepaalde beroepen zelfs 
uitsterven. In de lerende economie gaat het niet meer 
alleen om het verwerven en toepassen van kennis, maar 
juist om het verbinden van expertise met behoeften in de 
samenleving. Professionals moeten kritisch, ondernemend 
en onderzoekend zijn en een uitgesproken internationale 
oriëntatie hebben. Zij moeten een moreel kompas hebben 
om in een complexe samenleving overeind te blijven en 
verantwoordelijkheid te dragen (Vereniging Hogescholen, 
2015). Hoogwaardig hoger onderwijs moet daarom, 
volgens de Vereniging Hogescholen, bijdragen aan de 
ontplooiing van mensen, de ontwikkeling van de economie 
en het verbeteren van onderlinge verhoudingen. 

De verschillen en overgangen tussen universiteiten 
en hogescholen worden daarbij kleiner en vloeiender. 
Hogescholen bevinden zich weliswaar in de professionele 
kolom en universiteiten in de academische kolom, 
maar in de praktijk is dat onderscheid niet zo strikt. 
Hogescholen houden zich al volop bezig met onderzoek 
en ontwikkelen zich tot Universities of Applied Science 
die ook wo-bachelors aanbieden. De hbo-bachelors en 
-masters voeren inmiddels de internationaal gebruikelijke 
titels BA, BSc, MA en MSc. Een hbo’er zou dus op termijn 
drempelloos moeten kunnen doorstromen naar een 
wo-research master. Andersom zou een praktisch 
georiënteerde wo-student uiteindelijk moeten kunnen 
kiezen voor een professionele master aan een hogeschool. 
Als het aan de hogescholen ligt, maken ook professionele 
doctoraten in de toekomst deel uit van het hbo. 

Niet de grenzen van het stelsel moeten in de toekomst 
maatgevend zijn, maar de mogelijkheden en kansen van 
de studenten. Talentontwikkeling en maatwerk zijn daarbij 
richtinggevend. Er blijkt echter een complexe relatie 
tussen de bachelorstandaard, het niveau van instromende 
studenten en het studiesucces (het ‘trilemma)’. De 
onlangs geëvalueerde prestatieafspraken laten zien dat 
studiesucces weerbarstig is. Het is een proces van lange 
adem waarbij aan diverse knoppen tegelijk gedraaid moet 
worden, zonder concessies te doen aan het niveau van de 
afgestudeerden. Hogescholen hebben de opdracht om 
samen met het voorbereidend onderwijs de student op de 
juiste plaats te krijgen en maken daarin keuzes die bij hen 
passen. 

Studeren aan De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool biedt onderwijs dat toegankelijk 
en haalbaar is voor iedereen die de juiste basiskwalificatie 
heeft, de wil heeft om te slagen en bereid is om forse 
inspanningen te leveren. Met onze opleidingen willen we 
het beste halen uit elke student, zonder onnodige uitval 
en studievertraging. De achtergrond van de student mag 
daarin geen belemmerende factor zijn. 

Studenten komen onze hogeschool binnen met bepaalde 
verwachtingen. Zij hebben hun opleiding gekozen om 
uiteenlopende redenen. Sommigen hebben al een duidelijk 
beeld voor ogen van het werk dat ze later willen doen, 
anderen weten het nog niet helemaal of helemaal niet. 
Sommigen kiezen bewust voor De Haagse Hogeschool 
vanwege kwaliteit of reputatie, anderen omdat we dichtbij 
zijn. Iedere student neemt behalve zijn verwachtingen ook 
zijn vooropleiding, netwerk, sociaal-culturele achtergrond, 
nationaliteit, leeftijd, ervaringen, et cetera mee. De 
Haagse Hogeschool kent een zeer grote diversiteit in dat 
opzicht. Onze studenten vormen zo een afspiegeling van 
de samenleving. Maar hoe gaan we om met die enorme 
diversiteit aan verwachtingen en achtergronden? En hoe 
kunnen we die diversiteit op positieve wijze benutten voor 
de versterking van ons onderwijs? 

Want ook de samenleving en het werkveld hebben 
verwachtingen van de afgestudeerden van de hogeschool. 
In onze globaliserende kenniseconomie en -samenleving 
hebben we sterk behoefte aan hoogopgeleiden met 
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een stevige body of knowledge & skills, die zich blijven 
ontwikkelen en de wereld met open vizier tegemoet treden. 
We hebben breed opgeleide wereldburgers nodig die 
kunnen omgaan met diverse en voortdurend veranderende 
(internationale) contexten en daarin het verschil kunnen 
maken. De Haagse Hogeschool staat voor onderwijs dat 
dergelijke afgestudeerden aflevert. 

De ‘reis’ van instromende studenten naar hun einddiploma 
vindt plaats in die uitdagende context. Met aan de ene kant 
de verschillende verwachtingen en achtergronden van de 
studenten en aan de andere kant de verwachtingen over 
(en de eisen aan het niveau van) de afgestudeerde hbo-er. 
Elke opleiding staat voor de uitdaging deze reis zo goed 
mogelijk te faciliteren. De vraag die we in dit document 
beantwoorden, is: ‘Wat kan en mag je daarin van elke 
opleiding van De Haagse Hogeschool verwachten?’

Principes en ijkpunten

Dit document biedt een leidraad voor de reis die 
studenten maken naar het einddiploma met behulp van 
deskundige, bevlogen en betrokken docenten. Het huidige 
onderwijskader geldt sinds het studiejaar 2013/2014 
en is in 2015 tussentijds geëvalueerd. Daaruit bleek dat 
het onderwijskader positief heeft gewerkt, maar dat het 
zeker beter kan. De ingrediënten daarvoor zijn inmiddels 
ruimschoots aanwezig. We beschikken nu over de evaluatie 
van het kader, een recent Instellingsplan met duidelijke 
profilering en ambities en uitwerkingen van die ambities in 
‘kompassen’. We hebben onlangs de prestatieafspraken 
geëvalueerd en we weten uit de praktijk wat wel en niet 
goed werkt in ons onderwijs. Met deze ingrediënten 
hebben we een proces in gang gezet dat heeft geleid tot 
dit document. De belangrijkste uitgangspunten in dat 
proces waren:

 ● Brede betrokkenheid van alle relevante partijen, in het 
bijzonder van docenten en studenten.

 ● Veel tijd en ruimte voor inspiratie en het bundelen van 
goede ervaringen, gezichtspunten en expertise.

 ● Keuzes gebaseerd op onderwijskundig onderzoek. 
 ● Eerst thematisch divergeren (breed en inventariserend) 

dan convergeren (profileren en verbijzonderen) naar 
principes en ijkpunten.

Deze uitgangspunten maakten het proces voor alle partijen 
uiterst boeiend, uitdagend en geslaagd. De intensieve, 
constructieve en doelgerichte wijze waarop docenten, 
studenten, management en staf in het afgelopen jaar aan 
de totstandkoming van dit document hebben gewerkt, 
verdient een groot compliment. Maar, zoals we allemaal 
weten: ‘the proof of the pudding is in the eating’. De 
inhoud van dit document zal binnen vier jaar realiteit 
moeten zijn. Dat betekent een doordachte en effectieve 
implementatiestrategie als vervolgstap.

Opbouw 

Op de pagina’s 8 en 9 zetten we uiteen welke drie 
hoofdprincipes leidend zijn en wat de belangrijkste 
kenmerken daarvan zijn. In de hoofdstukken 1, 2 en 3 
werken we die drie principes uit. Daarbij formuleren we 
ijkpunten die voor elke opleiding gelden als ontwerpcriteria 
voor toekomstig onderwijs en als toetssteen voor 
bestaand onderwijs. Deze ijkpunten zijn niet vrijblijvend; 
elke opleiding wordt geacht er binnen een haalbare termijn 
aan te voldoen. Gemaakte keuzes onderbouwen we met 
relevante onderzoeksliteratuur. 

Het baanbrekende werk van John Hattie (2012) fungeerde 
daarbij als inspirerend denkkader en stuurde ons in onze 
keuze voor overige onderzoeksliteratuur. John Hattie 
is een gerenommeerd onderwijswetenschapper uit 
Nieuw-Zeeland die zijn meta-analyse baseerde op een 
omvangrijke database met onderzoeksgegevens van over 
de hele wereld. 

Zijn onderzoek heeft grofweg tot het inzicht geleid dat 
de effectiviteit van onderwijs wordt bevorderd door de 
volgende zaken:

 ● Praat meer over ‘leren’ dan over ‘lesgeven’. 
 ● Evalueer de effectiviteit van een docent aan de hand 

van het leren van studenten.
 ● Een docent is een ‘change agent’, het succes en de 

tegenvallers bij het leren komen voort uit  
wat hij als docent doet of niet doet. 

 ● Geef studenten de kans om fouten te maken.
 ● Leer studenten praten over leren.
 ● Beschouw leren als zwaar werk.
 ● Beschouw toetsresultaten als feedback op de impact 

die je hebt als docent. 
 ● Docenten zijn in dialoog en niet in monoloog. 
 ● Docenten houden van een uitdaging en geven niet op 

‘hun best te doen’. 
 ● Docenten ontwikkelen positieve relaties binnen de 

studentgroep en het docententeam. 
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Elke afgestudeerde verlaat De Haagse 
Hogeschool als wereldburger 

Kenmerken:
 ● Wereldburgerschap betreft zowel de beroepsuitoefening  

als het persoonlijke- en maatschappelijke leven.
 ● In de vorming van wereldburgerschap staan 

internationalisering, netwerkvorming, onderzoekend 
vermogen en persoonlijke ontwikkeling centraal.

 ● De afgestudeerde Haagse wereldburger:
• redeneert en acteert vanuit een internationaal 

en intercultureel perspectief;
• is nieuwsgierig, kritisch, analytisch, onderzoekend  

en gebruikt valide kennis; 
• ontwikkelt en benut zijn netwerken;
• handelt vanuit rechtvaardigheid en integriteit; 
• kan omgaan met onzekerheid en brengt  

positieve verandering.
 ● Dit alles komt geïntegreerd en in context tot uiting in 

de beoogde leeruitkomsten en het daarop gebaseerde 
onderwijs.

 ● Studenten worden gecoacht bij hun persoonlijke 
ontwikkeling.

Inclusiviteit kenmerkt ons onderwijs

Kenmerken:
 ● We bieden gelijke eisen en gelijke kansen voor 

alle studenten. Dat vraagt om gedifferentieerd en 
gevarieerd onderwijs zonder concessies te doen  
aan het vereiste niveau.

 ● Ons onderwijs vertrekt vanuit de herkenning en 
erkenning van de talenten, ambities, leervoorkeuren en 
drijfveren van de individuele student. 

 ● Ons onderwijs is waar mogelijk flexibel met het oog op  
deze verschillen.

 ● We benutten de diversiteit van onze studenten- en 
docentenpopulatie om ons onderwijs te versterken.

 ● Samen creëren we sociale cohesie en gaan we uit van 
verbondenheid en verdraagzaamheid. 

Ons onderwijs is activerend, uitdagend  
en studeerbaar

Kenmerken:
 ● Onze docenten, studenten, onderzoekers en werkveld  

geven samen vorm aan relevant en uitdagend onderwijs.
 ● Ons onderwijs vraagt van studenten een forse 

inspanning en verlangt dat ze zeer regelmatig en actief 
studeren en participeren.

 ● Contacttijd en zelfstudie versterken elkaar. 
 ● Blended learning faciliteert het stimulerende, 

uitdagende en activerende onderwijs.
 ● Studenten ontvangen passende begeleiding en 

bouwen  
hun zelfsturing geleidelijk op na het eerste jaar.

 ● Met een doordacht onderwijs- en toetsprogramma  
faciliteren we studievoortgang maximaal en  
voorkomen we onnodige uitval. 
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1.  ELKE AFGESTUDEERDE 
VERLAAT DE HAAGSE  
HOGESCHOOL ALS  
WERELDBURGER
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Volgens Gert Biesta (2012) heeft onderwijs 
drie functies: socialisatie, kwalificatie en 
persoonsvorming. Ook hogescholen leiden niet 
alleen op voor een vak of een beroepsuitoefening, 
maar willen studenten daarnaast bagage mee-
geven voor hun persoonlijke en maat schappelijke 
leven buiten hun werk. In de visie van de Vereniging 
Hogescholen (2015) zijn afgestudeerde hbo-ers 
(vak)bekwaam, op de hoogte van de nieuwste 
kennis en ontwikkelingen en bezitten ze de juiste 
vaardigheden (kwalificatie). Ze zijn betrokken bij de 
samenleving en de mensen om hen heen, waarbij 
ze hun plek vinden in allerlei sociale verbanden 
en in democratisch burgerschap (socialisatie). 
Daarnaast zijn ze (zelf)bewust en onafhankelijk  
in denken en doen (persoonsvorming). De Haagse
 Hogeschool staat voor een sterke onderlinge 
samenhang tussen deze drie functies. Ze 
komen geïntegreerd samen in het concept 
‘wereldburgerschap’.

Wereldburgerschap 

Met onze zeer diverse studentenpopulatie en groot-
stedelijke en internationale omgeving staan we in de 
frontlinie van een veranderende samenleving. Elke 
dag ervaren we de impact van diverse ontwikkelingen 
zoals globalisering, migratie en het ontstaan van (super)
diversiteit. Deze beïnvloeden de leeromgeving en het 
leerproces van de studenten en de werk- en leefomgeving 
van de afgestudeerden. 

Zowel het op hoog niveau werken als het maatschappelijk 
functioneren in een dergelijke samenleving vraagt om 
wereld burgerschap. Dit concept hebben we uitgewerkt in 
ons kompas voor Wereldburgerschap (zie bijlage 1 voor 
WIN-kompassen). Daarin behandelen we onder meer 
aspecten als de beoogde leer uitkomsten, het (formele en 
informele) curriculum en de begeleiding. In de vorming 
van wereldburgerschap staan bij De Haagse Hogeschool 
de begrippen internationalisering, netwerk vorming, 
onder zoekend vermogen en de persoonlijke en ethische 
ontwikkeling centraal. Deze begrippen lichten we hierna toe.

Internationalisering 

Internationalisering speelt een belangrijke rol bij het 
bereiken van wereldburgerschap. Als wereld burger moet 
je kennis hebben over wat er in de wereld speelt en hoe 
economieën, culturen en groepen zich gedragen en tot 
elkaar verhouden. Maar kennis alleen is niet genoeg. 

Het gaat erom dat elke student, ongeacht zijn opleiding, 
daadwerkelijk ervaart wat globalisering inhoudt. 

De Haagse Hogeschool vat internationalisering breed 
en ambitieus op. Het gaat ons om het door werken 
van internationalisering tot in de haarvaten van onze 
hogeschool: in strategie, organisatie, personeelsbeleid, 
voorzieningen, netwerken, et cetera. Voor het onderwijs 
zelf ligt de focus van internationalisering op het formele 
en informele curriculum, op de cultuur en op de diversiteit 
van studenten. Het gaat daarbij om taalbeheersing 
(elkaar kunnen verstaan en begrijpen), omgaan met 
culturele verschillen en het opdoen van internationale 
ervaring. Dit betekent dat elke student aantoonbaar 
internationale ervaring opdoet via onderwijs of stage in 
een internationale context, bij voorkeur in het buitenland. 
Maar het betekent ook dat we voldoende taalonderwijs 
aanbieden om het vereiste Engelse taalniveau te behalen 
(minimaal B2 bij Nederlandstalige opleidingen en C1 bij 
Engelstalige opleidingen). In het onderwijs maken we ook 
zoveel mogelijk gebruik van internationale casuïstiek.

Hogescholen maken zich sterk voor een open 
onderwijs klimaat, werken samen met buitenlandse 
instellingen en faciliteren stages en uitwisseling. 
In een gedifferentieerd onderwijsaanbod passen 
bij meer gespecialiseerde hogescholen ook 
opleidingen met een volledig Engelstalig curriculum. 
Dat leidt tot uiteenlopende contacten met andere 
landen en culturen. Internationalisering betekent 
ook iets anders, namelijk dat de wereld en alle 
cultuurverschillen en spanningen die daarin bestaan, 
de hogeschool binnenkomen. Elke student zal 
moeten leren omgaan met interculturele en soms 
ook interreligieuze verschillen. Dat is niet alleen nodig 
om als verantwoordelijke burger en als hoogwaardige 
professional te kunnen functioneren, maar ook om 
de hogeschool een gemeenschap te laten blijven 
die gestoeld is op respect, verdraagzaamheid en de 
wil om van elkaar te leren (Vereniging Hogescholen, 
2015).

De internationale dimensie maken we expliciet in de 
leeruitkomsten van elke opleiding. Dit betekent meestal 
niet dat we nieuwe leeruitkomsten moeten formuleren 
maar dat we bestaande leeruitkomsten internationaliseren. 

Netwerken

Onze invulling van wereldburgerschap legt nadrukkelijk 
het accent op openheid en verbondenheid. We 
leiden studenten op tot professionals in een zich snel 
ontwikkelende wereld. Kenmerkend voor hun praktijk zijn 
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allerlei vormen van netwerken. Als netwerkhogeschool 
willen we daarom een open verbinding creëren tussen 
onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. We stellen ons 
open voor onze omgeving zodat we een bijdrage kunnen 
leveren aan maatschappelijk en economische vraagstukken 
in de regio. Nieuwe samenwerkingsvormen bieden ons 
inzicht in nieuwe ontwikkelingen, technieken en behoeften. 
Het beroepenveld en de kennispartners denken structureel 
mee over de inhoud van onze opleidingen. 
Voor onze afgestudeerden betekent het dat ze zich bewust 
zijn van de betekenis van netwerken voor hun eigen 
employability en voor het succes en de ontwikkeling van 
organisaties. Zij moeten weten wat netwerken zijn en hoe die 
werken. Ze moeten leren hoe ze zelf moeten netwerken, zich 
bewegen in genetwerkte omgevingen en zich presenteren 
als ‘connected global professionals’. Afgestudeerden van De 
Haagse Hogeschool zijn open en faciliterend, ze denken en 
opereren relationeel en verbonden. Ook voor die aspecten 
geldt dat ze in de beoogde leeruitkomsten van elke 
opleiding tot uitdrukking komen. 

Onderzoekend vermogen

Onderzoekend vermogen is essentieel als je veranderingen 
en vernieuwingen in werkveld en samenleving wilt 
realiseren. Als afgestudeerde moet je op basis van 
goede en betrouwbare bronnen je oordeel kunnen 
vormen en feiten van meningen kunnen onderscheiden. 
Studenten leren logisch denken en samenhang zien 
tussen de verschillende aspecten van een vraagstelling. 
Dat stimuleert hun conceptueel denken over het vinden 
van een oplossing voor praktische vraagstukken. Het 
onderzoekend vermogen bestaat uit drie onderdelen: een 
onderzoekende houding, het kunnen toepassen van kennis 
uit onderzoek en zelf onderzoek kunnen doen. 

We moeten onderscheid maken tussen onderzoek  
van lectoraten en van studenten. Daan Andriessen 
(2016) pleit er voor ‘praktijkgericht onderzoek’ te 
reserveren voor onderzoek van lectoraten en voor 
de studenten de term ‘onderzoekend vermogen’ 
te hanteren. Het onderzoekend vermogen van 
hbo bachelor studenten hoeft niet per se te leiden 
tot kennis die nieuw is voor de wereld en die 
transfereerbaar is naar andere contexten. Ook zijn 
de kwaliteits criteria van het beroep leidend en niet 
die van wetenschappelijk onderzoek.

Een onderzoekende houding veronderstelt dat 
afgestudeerden opmerkzaam, nieuwsgierig, bedachtzaam 
en kritisch zijn en informatie willen delen. Zij kunnen 
onderzoeksresultaten pas toepassen, als zij hun weg 
kunnen vinden in (internationale) wetenschappelijke 

bronnen en vakliteratuur, deze kunnen beoordelen, zich 
eigen maken en toepassen. Het zelf onderzoek kunnen 
doen, impliceert dat zij de onderzoeksmethoden die 
relevant zijn voor hun beroepsuitoefening (waaronder 
dataverzameling en -analyse), kunnen inzetten. De 
kwaliteitseisen die hiervoor gelden, zijn de eisen die in dat 
beroep gebruikelijk zijn. Het gaat erom dat afgestudeerden 
hun onderzoekende houding kunnen inzetten om bepaalde 
beroepsproducten te realiseren. 

Volgens Mirjam Losse (2012) zijn tenminste vijf  
soorten beroepsproducten te onderscheiden: advies, 
ontwerp, eindproduct, handeling en onderzoek. 
De rol van onderzoek verschilt per type beroeps-
product, maar gemeenschappelijk is de methodische 
werkwijze waarmee een beroepsproduct tot 
stand komt. Alle beroepsmethoden bestaan uit 
stappen (onderzoekscyclus) die vaak meer keren 
moeten worden doorlopen om antwoord te geven 
op vraagstukken. De nauwe koppeling tussen het 
realiseren van beroepsproducten en het doen 
van onderzoek pleit ervoor om onderzoek zoveel 
mogelijk te integreren in het onderwijs. 

 
Persoonlijke ontwikkeling 

Wereldburgerschap staat of valt met de persoonlijke 
ontwikkeling van de student. De wereldburger is sterk 
betrokken bij de (pluriforme) samenleving en de mensen 
om hem heen. Hij moet zijn plek vinden in allerlei sociale 
verbanden en in democratisch burgerschap. Dit vraagt 
om de ontwikkeling van een sterk zelfbewustzijn, van 
autonomie en zelfsturing, maar ook van zelfreflectie. In 
eerste instantie vanuit het vertrouwde en herkenbare en 
vervolgens, via het zoeken naar nieuwe wegen, op nieuwe 
terreinen. Met kennis van de eigen drijfveren en ambities 
en door het maken van keuzes en het ontdekken van eigen 
verantwoordelijkheid. Maar ook door het ontwikkelen van 
bewuste handelingsbekwaamheid en het formuleren van 
eigen leerbehoeften. 

Daarnaast gaat het bij persoonlijke ontwikkeling om de 
vorming van een beroepsidentiteit. De student moet het 
vertrouwen en de zekerheid voelen dat de beroepswens bij 
hem past. Tegelijkertijd zal de afgestudeerde ook moeten 
kunnen omgaan met onzekerheid. Beroepen en (werk)
omstandigheden veranderen snel. 

Bij deze persoonlijke ontwikkeling geven wij elke student 
coaching. De coach zet de student aan tot zelfreflectie, 
praat over talenten en talentontwikkeling, daagt uit en 
motiveert studenten om zaken zelf uit te zoeken. De coach 
sluit nauw aan bij het leer- en ontwikkelingsproces van de 
individuele student.
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Van beoogde leeruitkomsten naar onderwijs

Ons afstudeerprofiel stelt wereldburgerschap als 
verbindend concept centraal, met veel aandacht voor 
internationale en interculturele oriëntatie, onderzoekend 
vermogen, het vormen en benutten van netwerken en 
persoonlijke ontwikkeling. Deze aspecten moeten expliciet 
beoordeelbaar zijn in de beoogde leeruitkomsten van 
elke opleiding. De beoogde leeruitkomsten moeten op 
hun beurt aantoonbaar aan bod komen in het onderwijs. 
Ze vormen dus, samen met de beroepskwalificatie, de 
basis voor onze onderwijsontwikkeling. Idealiter komen de 
genoemde aspecten van wereldburgerschap geïntegreerd 
aan bod. Dat wil zeggen: zo min mogelijk als aparte vakken/
onderdelen en gekoppeld aan de beroepscontext en het 
werkveld waarvoor wordt opgeleid. 



14

ONDERWIJSVISIE & -KADER VOOR ONS VOLTIJD BACELORONDERWIJS DE HAAGSE HOGESCHOOL

IJkpunten 

Voor ons principe dat elke afgestudeerde de hogeschool 
als wereldburger verlaat, gelden de volgende ijkpunten:

1. Bij het ontwikkelen van het curriculum starten we met 
het formuleren van de gewenste leeruitkomsten. 

2. In de leeruitkomsten van de opleiding komt tot 
uitdrukking dat de afgestudeerde Haagse bachelor:

 ● redeneert en acteert vanuit een internationaal en 
intercultureel perspectief;

• Hij bezit specifieke kennis en vaardigheden 
voor de uitoefening van het beroep in een 
internationaal en intercultureel perspectief.

• Hij beheerst het benodigde eindniveau van 
taalbeheersing. Bij een Nederlandstalige 
opleiding: Nederlands C1, minimaal Engels B2  
en bij een Engelstalige opleiding: Engels C1. 
Hij bezit kennis en begrip van lokale, nationale en 
mondiale vraagstukken.

• Hij begrijpt de onderlinge verbondenheid en 
onderlinge afhankelijkheid van de verschillende 
landen en bevolkingsgroepen.

 ● nieuwsgierig, kritisch, analytisch en onderzoekend is en 
valide kennis gebruikt; 

• Hij heeft een onderzoekende houding: is 
opmerkzaam, nieuwsgierig, bedachtzaam en 
kritisch/analytisch.

• Hij kan zijn weg vinden in wetenschappelijke 
bronnen en vakliteratuur en kan deze 
beoordelen, zich eigen maken en waar mogelijk 
toepassen.

• Hij beheerst de vormen van onderzoek die in de 
uitoefening van het beroep gebruikelijk zijn en 
kan deze inzetten. 

 ● netwerken ontwikkelt en benut;
• Hij is zich bewust van de betekenis van 

netwerken voor zijn eigen ‘employability’ en voor 
het succes en ontwikkeling van organisaties.

• Hij weet wat netwerken zijn, hoe ze ‘werken’, 
hoe hij zelf moet netwerken en zich bewegen in 
genetwerkte omgevingen.

• Hij is open en faciliterend , denkt en opereert 
‘relationeel’ en ‘verbonden‘ en is intern én extern 
gericht.

 ● handelt vanuit rechtvaardigheid en integriteit; 
• Hij toont een houding van empathie en respect 

voor verschillen en diversiteit.
• Hij ervaart dat de mensheid bepaalde waarden 

en verantwoordelijkheden deelt die zijn 
gebaseerd op universele mensenrechten.

 ● kan omgaan met onzekerheid en brengt positieve 
verandering.

• Hij is zelfreflectief en zelfbewust en neemt 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling  
van zichzelf en zijn omgeving.

• Hij kan met onzekerheid omgaan, is besluit-
vaardig, handelt proactief en resultaatgericht.

• Hij draagt effectief en verantwoord bij aan een 
betere wereld, op lokaal, nationaal en mondiaal 
niveau.

3. Het curriculum kent een expliciet gedefinieerde ‘body 
of knowledge and skills’ waarin de basisconcepten, 
begrippen en theorieën zijn opgenomen van het 
kennisdomein van de opleiding en haar beroepenveld. 

4. Het curriculum blijft aansluiten op veranderende 
landelijke opleidings- en beroepsprofielen.

5. De elementen van ons wereldburgerschap - waaronder 
internationalisering, onderzoekend vermogen, netwerk-
vorming en persoonlijke/morele ontwikkeling - komen 
geïntegreerd in het onderwijs aan bod. Dus zo min 
mogelijk als aparte vakken/onderdelen en zo veel 
mogelijk in context.

6. De drie WIN-kompassen (zie bijlage 1) zijn richting-
gevend bij de ontwikkeling van ons onderwijs en de 
leeromgeving. 

7. Elke student doet aantoonbaar internationale ervaring 
op via onderwijs of stage in een internationale context, 
bij voorkeur in het buitenland. 

8. We maken zoveel mogelijk gebruik van internationale 
casuïstiek en internationale uitwisseling.

9. In elk studiejaar bouwen we praktijkleren en de ontwik-
keling van het onderzoekend vermogen van de student 
in volgens een expliciete, opbouwende lijn van het 
eerste tot het vierde jaar. 

10. We nodigen studenten, onderzoekers en het werkveld 
actief uit om deel te nemen aan de ontwikkeling van 
ons onderwijs.

11. Ons onderwijs ontwikkelen we samen. Het is eigendom 
van een team, niet van een individu. Verschillende 
docenten kunnen dezelfde onderwijseenheden 
eenduidig uitvoeren. 

12. Buiten het curriculum (informeel curriculum) bieden 
we studenten de mogelijkheid zich in de breedte te 
ontwikkelen en zich voor te bereiden op een werkend 
leven door extra activiteiten, bijeenkomsten en 
communities.
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2.  INCLUSIVITEIT  
KENMERKT ONS  
ONDERWIJS
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De diversiteit van onze studentenpopulatie 
vraagt om een inclusieve onderwijsbenadering. 
Dat betekent voor de Haagse Hogeschool dat 
we een leeromgeving creëren die diversiteit 
erkent, participatie van elke student mogelijk 
maakt, fysieke belemmeringen zoveel mogelijk 
wegneemt en aansluit op leerbehoeften en 
voorkeuren. Inclusief onderwijs houdt rekening 
met de verscheidenheid aan vooropleidingen, 
culturele en sociale achtergronden en ervaringen 
en functiebeperkingen. Studenten zijn minder 
goed in staat tot leren als ze zich buitengesloten 
of niet welkom voelen. Docenten en studenten 
hebben baat bij een onderwijscultuur die 
verschillen onderkent en principes als 
gelijkwaardigheid, flexibiliteit, integriteit en 
verantwoordelijkheid omarmt1. 

Diversiteit met potentiële meerwaarde

Wij beschouwen de diversiteit van onze studentenpopulatie 
als een uitdaging met meerwaarde voor ons onderwijs. 
Die meerwaarde ontstaat als we de omstandigheden 
creëren waarin studenten en docenten met verschillende 
achtergronden elkaar werkelijk ontmoeten. Onze 
gevarieerde studentenpopulatie biedt volop mogelijkheden 
voor international en intercultural classrooms (Teekens, 
2001; Krajewski e.a., 2011) en voor ons informele 
curriculum (Leask, 2009). Door communities op te 
zetten, zowel binnen de opleiding als over opleidingen en 
faculteiten heen, versterken we de leer- en werkomgeving 
voor studenten en docenten. 

De opleidingen besteden er aandacht aan dat studenten 
inzicht ontwikkelen in elkaars achtergronden en per-
spectieven. Zij bieden veel ruimte voor interactie en 
dialoog, zodat studenten (en docenten) van elkaar leren, 
hun verschillende perspectieven delen en leren van 
elkaars achtergrond (Arkoudis e.a., 2013). Activerend 
onderwijs en studentgerichte pedagogiek die de nadruk 
legt op samenwerkend leren, worden breed gezien als een 
effectieve manier om studenten aan te moedigen en aan 
te zetten tot studeren (Haggis, 2006; Haggis & Pouget, 
2002; Thomas, 2002). Dit vraagt van onze docenten dat zij 
hier vorm aan kunnen geven, met als uitdaging dat zij de 
juiste strategieën kunnen inzetten voor studenten bij wie 
samenwerkend leren nog beperkt is ontwikkeld (Madriaga 
e.a., 2007).

1   Higher Education Academy, zie https://www.heacademy.ac.uk/
workstreams-research/themes/retention-and-success/inclusive-learning-
and-teaching

Sociale cohesie en veiligheid

Leren is niet alleen een individueel proces, maar ook 
een sociaal gebeuren. Door samenwerkend leren, leren 
studenten van en met elkaar. Leren is ook kennis maken 
met en waardering hebben voor verschillende invals-
hoeken bij een bepaald vraagstuk, thema of onderwerp. 
Studenten moeten zich vrij voelen hun meningen en 
ideeën, hun behoeftes en identiteit te delen. Dit vraagt 
om een veilige en bevorderende omgeving waarin men 
onbevooroordeeld open voor elkaar staat, met wederzijds 
vertrouwen, respect en empathie (Benett, 2011; Benett & 
Benett, 2004; Harlap, 2008). Veiligheid betekent ook dat 
studenten weten wat ze kunnen verwachten en wat de 
grenzen zijn. Docenten zijn hierbij een rolmodel.

Op deze manier ontstaat verbondenheid, zowel in 
academische als sociale zin. Verbondenheid bevordert 
dat studenten hun studie succesvol doorlopen en beperkt 
met name de uitval in het eerste jaar (Tinto, 2012). De 
Haagse Hogeschool biedt studenten een stabiele, veilige 
leeromgeving waar ruimte is om te leren van en met 
studiegenoten en duurzame relaties op te bouwen. Zo 
draagt deze verbondenheid ook bij aan de groei van het 
sociaal kapitaal van studenten, dat bij de start van de 
studie vaak nog beperkt is.

Door studenten veel te laten samenwerken aan 
opdrachten kan een docent de binding tussen 
studenten vergroten (Umbach & Wawrzynski, 
2005). Sociale cohesie wordt ook bevorderd door 
onder meer vaste jaargroepen in te stellen, peer 
tutoring, sociale activiteiten en het faciliteren van 
ontmoetingsplekken (Ruis, 2007). Een sociale 
netwerksite voor de opleiding kan een plek zijn 
waar docenten en studenten informatie kunnen 
uitwisselen (Nedermeijer, 2010). Ook sociale media 
als Twitter kunnen de betrokkenheid van studenten 
vergroten, met betere resultaten als gevolg 
(Nedermeijer, 2010). 

Gelijke eisen en gelijke kansen

De Haagse Hogeschool heeft hoge verwachtingen van 
alle studenten en stelt aan elke student dezelfde hoge 
eisen qua inzet en eindniveau. Deze hoge verwachtingen 
van studenten scheppen ook verplichtingen voor de 
hogeschool. De hogeschool moet een hoogwaardige 
leeromgeving creëren die de student helpt en in staat stelt 
om zich te ontwikkelen tot het gevraagde niveau. Het gaat 
erom een cultuur te scheppen die alle studenten aanzet 
om het beste uit zichzelf te halen. High support betekent 
dat studenten de begeleiding krijgen die nodig is om hun 
ambities waar te maken en aan de eisen te voldoen. Dit 
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vraagt van docenten dat zij de specifieke fysieke, culturele, 
academische en persoonlijke behoeftes van een student 
erkennen en hiermee rekening houden.

De kansen van studenten worden groter als er veel 
van hen wordt verwacht. Belangrijk daarbij is dat het 
management, de docenten en het ondersteunend 
personeel samen als team hoge verwachtingen 
uitdragen en de juiste toon weten te zetten met 
betrekking tot de studiecultuur (Bruijns, Kayzel, 
Morsch, & Ruis, 2014).

Aansluiten bij verschillende talenten, 
leervoorkeuren en ambities

De Haagse Hogeschool staat voor gelijke eisen en gelijke 
kansen voor alle studenten. Gegeven de diversiteit van onze 
studenten vraagt dit om gedifferentieerd en gevarieerd 
onderwijs. Ons onderwijs moet voldoende flexibiliteit 
en keuzemogelijkheid bieden om recht te doen aan de 
individuele verschillen en ambities van elke student. We 
doen daarbij geen concessies aan het vereiste hoge 
eindniveau.

We creëren dus een passende leeromgeving voor 
verschillende soorten studenten en bieden waar mogelijk 
ruimte voor versnelling en verdieping. Studenten kunnen 
bijvoorbeeld kiezen uit leerroutes. Dat faciliteren wij 
met een modulair opgebouwd curriculum met duidelijke 
leerroutes. Ook in opdrachten en toetsen bieden we keuze. 
De opdracht of toets is weliswaar voor alle studenten 
gelijk, maar zij kunnen kiezen binnen welke context of met 
welk probleem zij aan de slag gaan. Diversiteit in didactiek 
en werkvormen biedt daarnaast de mogelijkheid om bij 
leervoorkeuren van studenten aan te sluiten (Ruijters, 
2012; Gardner, 1999). 

Manon Ruijters (2012) beschrijft leervoorkeuren 
aan de hand van vijf metaforen: de kunst afkijken, 
participeren, kennis verwerven, oefenen en 
ontdekken. Leervoorkeuren gaan vooral over de 
context waarin de student het beste leert. Het leren 
is hiermee niet simpelweg te typeren in vijf soorten. 
De combinaties van voorkeuren leidt tot een oneindig 
aantal verschillende manieren van leren. Een student 
met als belangrijkste voorkeuren ‘ontdekken’ en 
‘kennis verwerven’ steekt bijvoorbeeld in via de 
inhoud, terwijl de student die ‘ontdekken’ samen 
met ‘participeren’ als leidende voorkeuren heeft, 
eerder leert via een gezamenlijk zoeken naar nieuwe 
betekenissen en meer gericht is op het samenspel 
dan de inhoud. Het leerprofiel van een student 
bestaat dus niet slechts uit vijf losse leervoorkeuren. 
Het zijn patronen van voorkeuren (dus geen 
veronderstelde stabiele onveranderbare leerstijlen) 
waar rekening mee moet worden gehouden. 

IJkpunten

Voor het principe dat inclusiviteit ons onderwijs kenmerkt, 
gelden de volgende ijkpunten:

1.   De opleiding stuurt bewust op diversiteit bij 
groepsindeling. We benutten diversiteit via een 
didactisch doordachte aanpak voor de versterking van 
ons onderwijs (educational framework per opleiding).

2.  Docenten creëren een veilige omgeving en bieden 
ruimte om de dialoog aan te gaan vanuit verschillende 
perspectieven.

3.  Onze leeromgeving is passend voor verschillende 
soorten studenten en biedt waar mogelijk ruimte voor 
versnelling en verdieping. Die flexibiliteit zien studenten 
terug in de programmering (leerroutes), in opdrachten 
en/of in didactische werkvormen.

4.  Elke student heeft voor 30 - 45 studiepunten vrije 
ruimte en kan deze invullen met een of meer minoren.
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3.  ONS ONDERWIJS  
IS UITDAGEND,  
ACTIVEREND EN  
STUDEERBAAR
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De student die voor de Haagse Hogeschool kiest, 
is geen onbeschreven blad maar komt binnen 
met ervaringen, verwachtingen en talenten. Aan 
de opleiding de taak om die ervaring en talenten 
te benutten en verder te ontwikkelen. Het 
onderwijs aan de Haagse Hogeschool stimuleert, 
activeert en inspireert. Studenten leren door 
actief met kennis en theorie aan de slag te gaan 
(onderzoeken, analyseren, problemen oplossen, 
beroepsproducten maken, et cetera). Leren 
doen zij niet alleen op de hogeschool. Zij leren 
ook in de praktijk, midden in de samenleving, en 
participeren in onderzoeks projecten. 
 
Onze curricula vertonen samenhang, duidelijkheid 
en transparantie. Studenten weten wat er van hen 
verwacht wordt. Dit geldt zeker voor het eerste jaar.  
Hun zelfsturing op het eigen leerproces neemt toe 
naarmate zij vorderen in hun opleiding. 

 
Het menselijke brein is pas rond de 25e levensjaar 
volgroeid. Tot die tijd maakt dat brein nog allerlei 
ontwikkelingen door. Het wordt daarom aangeduid 
met de term ‘puberbrein’ (Nelis & van Sark, 2012). Als 
studenten met hun opleiding beginnen, valt de ruime 
meerderheid in de categorie van ‘late adolescentie’ 
(16-22 jaar). Kenmerkend voor deze leeftijdsfase is 
dat de jongere zelfbewuster wordt, meer een eigen 
identiteit gaat vormen, minder gevoelig raakt voor 
groepsdruk en zich meer verantwoordelijk gaat 
opstellen naar zichzelf en anderen. Hij denkt verder 
vooruit, is steeds beter in staat tot zelfreflectie, maar 
valt af en toe onverhoeds terug in onvolwassenheid. 
In deze leeftijdsfase vraagt het leerproces van 
studenten dat het onderwijs duidelijkheid en structuur 
biedt. Weliswaar zijn studenten verantwoordelijk 
voor hun eigen leerproces, maar ze hebben daarbij 
nadrukkelijk nog het aanjagen en aansporen van 
volwassenen nodig.

Activerend en uitdagend

Leren vindt niet plaats door kennisoverdracht maar 
door informatie te verwerven en betekenis te geven. 
Belangrijk is dat studenten tijd hebben voor zelfstudie 
en dat zij die tijd effectief kunnen gebruiken. We moeten 
studenten stimuleren om actief met kennis aan de slag 
gaan. Onze docenten houden, als experts, de rol om te 
enthousiasmeren, te motiveren, te duiden en te ordenen. 

Zij richten contactmomenten zo in dat er sprake is van 
quality time, waarin zij de student activeren en feedback 
geven op zijn leren. Deze activerende werkvormen 
verbinden zij met heldere zelfstudie-opdrachten en 
toetsen. Contactmomenten en zelfstudie vormen zo een 
coherent geheel en zijn verbonden met onderzoek en de 
beroepspraktijk. 

Actieve werkvormen, zoals werkcolleges en practica 
waarin daadwerkelijk met de leerstof geoefend 
wordt, bevorderen gerichte diepgaande verwerking 
van de leerstof. Deze vormen van onderwijs 
dragen daarmee bovendien bij aan een betere 
studievoortgang (Van der Hulst & Jansen, 2002). 
Actieve werkvormen zorgen bovendien ook voor 
een grotere sociale en academische betrokkenheid 
van studenten bij de studie. Zich thuis voelen op 
de opleiding speelt een rol in het behalen van 
studiesucces (zie ook Inclusiviteit). 

Inzet van blended learning 

Blended learning bestaat uit het integreren van digitale 
en traditionele elementen in het onderwijs, in een leer-
omgeving die online en offline combineert. 

Goed onderwijs ontstaat in de wisselwerking 
tussen student en docent. Goed onderwijs krijgt 
gestalte ‘in de klas’. Maar de toekomstige klas is een 
andere klas dan tien jaar geleden en ook de student 
verandert. Nieuwe informatietechnologie, nieuwe 
media en buitenschoolse onderwijsvormen bieden 
nieuwe mogelijkheden om informatie te verwerven. 
‘Blended learning’ maakt gepersonaliseerd studeren 
beter mogelijk in de vorm van tijdflexibel en 
plaatsonafhankelijk leren (binnen de grenzen van 
de organiseerbaarheid). Dit beantwoordt aan meer 
persoonlijke leerstijlen (Vereniging Hogescholen, 
2015).

Voor het succesvol verrijken van die leeromgeving 
biedt De Haagse Hogeschool een eigen invulling van 
blended learning, die aansluit bij de onderwijsambities en 
-doelstellingen. In onze opleidingen zetten we onze ‘blends’ 
geïntegreerd in voor meer kwaliteit in het contact met onze 
student.  
We innoveren onderdelen naar online/digitaal en creëren zo 
meer ruimte in het curriculum voor quality time met onze 
studenten. 
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Toepassing van deze ‘Haagse Blend’ draagt bij aan een 
optimale leerervaring van de student, passend in de 
(beroeps)context. Daarom maakt elke opleiding een 
onderbouwde keuze voor een verantwoorde mix aan 
ICT-tools. Dankzij een onderbouwing die aansluit op 
ontwikkelingen in beroeps- en onderwijsveld zorgen we 
er voor dat in de uitvoering ervan de hogeschool- en 
opleidingsdoelen niet uit beeld raken. 

Om de juiste ‘Blend’ te kunnen kiezen, moeten docenten-
teams scherp in beeld hebben welke mogelijkheden ICT 
het hoger onderwijs biedt. Alleen dan kan een opleiding 
samenhangend digitale/online oplossingen in de afweging 
meenemen. We moeten daarbij onderkennen dat de 
beweging naar een blended leeromgeving verschuivingen 
meebrengt in de rol van de docenten en de werkwijze van 
studenten.

Studeerbaar 

Ons curriculum is zo ingericht dat studenten hun tijd en 
energie op het juiste moment en op de juiste manier aan 
hun studie besteden. Een versnipperd curriculum met veel 
kleine onderdelen naast elkaar zorgt ervoor dat studenten 
hun aandacht moeten verdelen over concurrerende 
activiteiten. Met als gevaar dat sommige onderdelen te 
weinig aandacht krijgen. Daarom kiezen we ervoor om 
grotere onderwijseenheden te programmeren, met weinig 
concurrerende activiteiten. De studiebelasting moet 
daarbij evenredig verdeeld zijn over het jaar, het semester 
en de week. Op deze manier voorkomen we piekbelasting 
en nodigen we studenten uit om voortdurend actief bezig 
te zijn. 

Naarmate het aantal (kleine) studieonderdelen 
toeneemt, blijkt het rendement af te nemen. Een 
beperkt aantal grote studieonderdelen is optimaal. 
Een groot aantal studiepunten per onderdeel maakt 
het voor de student van groter belang om aan de 
eisen te voldoen. De gevolgen van het niet halen 
van een grote toets zijn immers groter (Cohen-
Schotanus, 2012). Jansen heeft in haar onderzoeken 
(1996; 2004; Van der Hulst & Jansen, 2002) 
aangetoond dat minder parallel geroosterde vakken 
leidt tot verhoogde studievoortgang. 

De gangbare indeling in blokperiodes van tien 
weken is niet optimaal wanneer alleen aan het 
einde van de blokperiode getoetst wordt. Dit werkt 
uitstelgedrag van studenten in de hand. Die neiging 
wordt sterker wanneer tijd voor zelfstudie wordt 
vrijgeroosterd voorafgaand aan de tentamens in 
de laatste weken van het blok. Wanneer studenten 
geen deeltoetsen hebben en laat beginnen met 
studeren, ontstaat daarnaast concurrentie tussen 
parallelle vakken die gelijktijdig worden getoetst 
aan het einde van het blok (Cohen-Schotanus, 
2012; van der Hulst & Jansen, 2002). Door elke 
drie à vier weken een deeltoets te programmeren 
binnen een studieonderdeel, besteden studenten 
meer tijd aan de studie (time-on-task) en neemt 
de onderwijsparticipatie toe. Dit leidt tot meer 
studiesucces. Door een vak dat tien weken beslaat 
op drie tijdstippen cumulatief te toetsen, herhaalt 
de student de stof waardoor kennis op de langere 
termijn beter beklijft (Bruijns, 2014; 
Cohen-Schotanus, 2012). 

Om uitstelgedrag te voorkomen is het beter om 
het hele studiejaar voor onderwijs te benutten, met 
uitzondering van gewone vakantieperioden, en geen 
onderwijsvrije periodes toe te laten die alleen worden 
opgevuld met tentamens en herkansingen (Bruijns, 
Kayzel, Morsch, & Ruis, 2014). 

Opleidingen kunnen studiesucces stimuleren door 
meer contacttijd in te roosteren, gecombineerd 
met maatregelen die er voor zorgen dat studenten 
daadwerkelijk aanwezig zijn tijdens de contacturen 
en actief meedoen. Maatregelen die studenten 
bijvoorbeeld belonen voor inzet en aanwezigheid, 
zoals een compensatiepunt voor het tentamen, 
bevorderen studiesucces (Torenbeek, Suhre,  
Jansen, & Bruinsma, 2011; Meeuwisse,  
Severiens, & Wensveen, 2011). 
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Toetsing en feedback

Om studenten voortdurend aan het leren te houden en 
uitstelgedrag te voorkomen, verwachten we regelmatig 
een concreet resultaat van hen, bijvoorbeeld door middel 
van een starttoets, een presentatie, een opdracht of een 
deeltoets. Toetsing is het meest krachtige instrument in 
het sturen van studiegedrag en -prestaties. We onder-
scheiden daarbij formatieve en summatieve toetsen.  
We geven altijd bruikbare feedback op gemaakte toetsen. 

Toetsing is het meest krachtige instrument in het 
sturen van studiegedrag en -prestaties (Gibbs, 
2010). Een goed toetsprogramma toetst op kennis, 
vaardigheden en gedrag om de ontwikkeling van de 
student tot beroepsprofessional zichtbaar te maken. 
Transfer van het geleerde naar de beroepscontext en 
competentieontwikkeling vereisen meer dan alleen 
kennistoetsen. Een te kennisgericht toetsprogramma 
leidt tot de meeste studievertraging (Gibbs, 2010). 

De kwaliteit van toetsing die studenten ervaren, 
is van belang voor studiesucces. Als studenten 
weten wat ze kunnen verwachten tijdens een toets, 
als de toets een goede afspiegeling vormt van 
het betreffende onderdeel en er voldoende tijd 
beschikbaar is, is de studievoortgang van studenten 
hoger (Bruinsma, 2003). Wat getoetst wordt, moet 
aansluiten bij het formele curriculum. Wanneer niet 
alle materie terugkomt in toetsen, is er sprake van een 
‘hidden curriculum’. Calculerende studenten richten 
zich vervolgens op de stof die ze op het tentamen 
verwachten en negeren grotendeels de overige 
materie (Gibbs, 2010). 

Het geven van feedback is een belangrijk onderdeel 
van het leerproces. Uit allerlei onderzoek blijkt 
dat goede feedback de prestaties van studenten 
bevordert. Niet alle feedback blijkt even effectief 
(Hattie & Timperley, 2007). Bij feedback reflecteert 
de docent, samen met de student, op wat de student 
heeft gedaan om een bepaald doel te bereiken. Vaak 
bestaat het geven van feedback, volgens Wiggins 
(2012), echter uit het geven van lof of afkeuring 
of uit goedbedoelde adviezen. Dat is meestal niet 
productief. Het is voor het moment plezierig om 
te horen, maar bevat geen informatie die er toe 
kan leiden dat de volgende prestatie beter wordt. 
Bovendien bestaat het gevaar dat studenten in 
toenemende mate alleen extrinsiek gemotiveerd 
worden in plaats van dat zij uitgaan van eigen motivatie 
en vertrouwen op hun eigen reguleringsvermogen 
(Dweck, 2008). 

Feedback via toetsing is de belangrijkste factor bij 
het vergroten van leeropbrengsten (Gibbs, 2010; 
Hattie, 2012). Tussentijds formatief toetsen draagt, 
afhankelijk van de gekozen toetsvorm, bij aan het 
studiesucces (Bruijns, 2014). Regelmatige feedback 
leidt tot regelmatig studeren. Hoe verder weg de 
toetsdatum hoe langer studenten wachten met 
studeren. Een goed toetsprogramma bestaat daarom 
uit veel feedbackmomenten (Cohen-Schotanus, 
2012).
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Herkansingen en compensatie

We vinden dat studenten fouten mogen maken en dus 
recht hebben op herkansing en compensatie. Tegelijkertijd 
toont onderzoek (zie hiernaast) aan dat het aantal geboden 
herkansingen negatief samenhangt met het studiesucces. 
We willen hierin een goede balans vinden. Daarom werken 
we toe naar een situatie waarin elke toets of deeltoets 
maximaal eenmaal kan worden herkanst. Het in één 
keer halen van de toets wordt de norm. In totaal kan een 
student maximaal vijf toetsen herkansen per studiejaar. 
Dit voorkomt ‘trial & error’. Daar staat tegenover dat we 
compensatie mogelijk maken tussen onderdelen binnen 
een onderwijseenheid; een vijf kan met een zeven worden 
gecompenseerd.

Programmeer herkansingen niet tijdens reguliere 
contactperioden omdat dit concurrentie veroorzaakt 
(Jansen, 1996). Vakantieperiodes zijn daarom de 
enige goede periode om herkansingen af te nemen 
(Cohen-Schotanus, 2012). Herkansingen werken 
vertragend omdat de eerste tentamengelegenheid 
als vrijblijvende kans gezien wordt (Ruijter 
en Smit, 1995). Hoe vaker per jaar studenten 
gelegenheid krijgen om te herkansen, des te 
lager het rendement van een opleiding. Meerdere 
herkansingsmogelijkheden maken dat de student 
zich minder goed voorbereidt of deelname aan 
de toets gemakkelijker uitstelt tot een volgende 
gelegenheid. Het leidt tot vrijblijvendheid, wat leidt tot 
een laag rendement (Jansen, 2004).
Een herkansingsmogelijkheid die kort na het 
reguliere tentamen is geprogrammeerd, versterkt 
het uitstelgedrag. Het maakt het voor studenten 
aantrekkelijk om het reguliere tentamen als 
oefententamen te gebruiken (Cohen-Schotanus, 
2012). Voorkom concurrentie tussen tentamens en 
herkansingen zodat studenten hun aandacht kunnen 
richten (Jansen, 2012). Curricula met tentamens 
verspreid over het jaar hebben een positief effect 
op de studievoortgang. Studenten richten zich 
voornamelijk op het eerstkomende tentamen. 
Dicht bij elkaar geprogrammeerde tentamens 
beconcurreren elkaar om de studietijd van de 
student (Jansen, 1996; Vos, 1998).

Een compensatoir programma biedt de mogelijkheid 
om het aantal herkansingen sterk terug te brengen. 
De herkansingslast wordt hierdoor gereduceerd en 
uitstelgedrag ingeperkt (Prins, 2015). Opleidingen 
met compensatie kennen een hoger rendement 
(van den Berg & Hofman, 2005). Door toepassen 
van een compensatoir programma neemt de kans 
om te struikelen over één vak af (Prins, 2015). Uit 
onderzoek komt naar voren dat compensatie geen 
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van onderwijs 
(Prins, 2015). Omdat toetsen geen perfecte 
meetinstrumenten zijn, kan compensatoir toetsen 
de ruis in de meting inperken (Prins, 2015). Een 
mogelijke maatregel is het invoeren van een beperkte 
compensatoire examenregeling waarbij een vijf 
(maar niet een vier) met een zeven gecompenseerd 
kan worden, het aantal onvoldoendes dat 
gecompenseerd kan worden beperkt is of 
compensatie alleen binnen een cluster van vakken 
mogelijk is (Ruis, 2007; Prins, 2015). Daarbij is het 
goed te controleren of compensatie niet met name 
voor één studieonderdeel plaatsvindt.
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Verder moeten alle maatregelen die in dit onderwijskader 
worden genoemd (zie met name de ijkpunten hieronder bij 
programmering, onderwijseenheden, begeleiding en 
coaching, werkvormen en contacttijd, structuur en duide-
lijkheid en toetsing en feedback) ervoor zorgen dat 
studenten goed voorbereid zijn op een toets en dus 
herkansingen minder vaak nodig gaan hebben. Belangrijk 
daarbij is de ‘high support’ (zie hieronder) die we studenten 
zullen bieden.

High support

Opleidingen herkennen en erkennen het talent van de 
student, sluiten aan op wat er al is en dagen uit tot wat 
er allemaal mogelijk is. De coach helpt studenten om 
vanuit ruimte, rust en veiligheid naar zichzelf te kijken, met 
aandacht voor de individuele ontwikkeling: een student 
komt ergens vandaan en gaat ergens heen. 

Onze begeleiding gaat verder dan de één-op-één 
gesprekken tussen student en coach. Het gaat om alle 
activiteiten en voorzieningen door een netwerk van 
coach, docenten(team) en tweedelijns begeleiding 
(decanen, studieadviseurs, psychologen, et cetera). 
Van daaruit bieden we maatwerk aan alle studenten bij 
hun inspanningen om hun studie met succes volgen 
en eventuele studieproblemen te voorkomen of te 
overwinnen. De kwaliteit van dit netwerk wordt onder 
andere zichtbaar in een open dialoog, vroegtijdige 
signalering en concrete aanpak van problemen die de 
studievoortgang kunnen bedreigen, een drempelloze 
overdracht van studenten en de terugkoppeling van 
signalen vanuit de tweedelijns begeleiding naar de 
opleiding. Ouderejaars studenten kunnen daarnaast een 
goede bijdrage leveren via (bijvoorbeeld) tutoring. 

De ondersteuning van het leerproces is van groot 
belang (Tinto, 2012). Vanaf het moment dat studenten 
met hun opleiding beginnen, moet het studie-
programma aandacht besteden aan studiehouding en 
inzet. Daarnaast kan expliciete aandacht voor studie  - 
houding, bijvoorbeeld door timemanagement op te 
nemen in het curriculum, positief uitwerken op studie   - 
succes (Torenbeek, Suhre, Meeuwisse, Severiens, & 
Wensveen, 2011). Ook planningsgedrag is een belang- 
rijke factor voor studievoortgang (Meerum Terwogt - 
Kouwenhoven, 1990; Schouwenburg, 1994)

Het is van belang om in grootschalige leeromgevingen 
een gevoel van kleinschaligheid te creëren door naast 
actieve werkvormen bijvoorbeeld mentorgroepen en 
peergroepen te organiseren (Meeuwisse, Severiens, & 
Wensveen, Tijd om te studeren, 2011; Bruijns, Kayzel, 
Morsch, & Ruis, 2014; Vooren & Verkuijl-Wieland, 
2009).

Bindend studieadvies

De norm van 50 studiepunten voor een positief BSA in 
het eerste jaar wordt blijvend gehanteerd. Opleidingen 
kunnen desgewenst (na toestemming van het College van 
Bestuur) experimenteren met een BSA van 60 studiepunten. 
Zij kunnen deze experimenten slechts aanvangen indien 
het voorstel aantoonbaar maakt dat aan de ijkpunten 
voor uitdagend, activerend en  studeerbaar onderwijs 
wordt voldaan. Het betreft de ijkpunten die hieronder 
worden genoemd ten aanzien van: programmering, onder-
wijseenheden, begeleiding en coaching, werkvormen en 
contacttijd, structuur en duidelijkheid en toetsing en feed-
back.  Het door het CvB geaccordeerde experiment wordt 
in nauwe samenspraak met de betreffende opleidings-
commissie opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd, alvorens t 
ot invoering wordt overgegaan. 

Het BSA is betekenisvoller wanneer het eerste 
jaar representatief is voor de rest van de studie. 
Het behalen van de propedeuse in een jaar is de 
norm, niet het halen van de BSA-norm. Dwingende 
onderwijssystemen als aanwezigheidsplicht en 
actieve werkvormen zorgen op zichzelf al voor het 
uitfilteren van onvoldoende gemotiveerde studenten 
(Universitaire Commissie Onderwijs - Werkgroep 
Studiesucces, 2009).
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IJkpunten 

Voor het principe dat ons onderwijs uitdagend, activerend 
en studeerbaar is, hanteren we de volgende ijkpunten.

Programmering
1.  Onze hogeschool werkt met roosters van twee 

semesters.
2.  We benutten het hele studiejaar (exclusief de formele 

vakanties) voor onderwijs en spreiden toetsen over het 
jaar (in plaats van geconcentreerd in een afsluitende 
‘onderwijsvrije’ toetsperiode). 

3.  Bij het vormgeven van het onderwijs verdelen we de 
studiebelasting evenredig over het semester en de 
week.

Onderwijseenheden
4. Elke opleiding kent minimaal één geïntegreerde 

onderwijseenheid per jaar waarin de verschillende 
onderwijseenheden bij elkaar komen.

5. Bij het ontwerpen en vernieuwen van curricula werken 
we met eenheden van minimaal 3 ECTS.

Begeleiding en coaching
6. Het monitoren van elke individuele student is de 

verantwoordelijkheid van het docententeam.
7. Elke student wordt gecoacht op zijn persoonlijke 

ontwikkeling.
8. Ouderejaars studentmentoren worden ingezet voor het 

wegwijs maken van eerstejaars in organisatorische en 
praktische zaken.

9. In het eerste jaar besteden we expliciet aandacht aan 
studievaardigheden, zoals time management, hoofd- en 
bijzaken scheiden, ordenen, samenvatten, verbanden 
leggen en aantekeningen maken. 

Werkvormen en contacttijd
10. De leeromgeving is activerend door werkvormen aan 

te bieden die de student uitdagen en hem voorzien van 
feedback op zijn leerproces. 

11. De contacttijd stimuleert zelfstudie en is activerend. 
12. De leeromgeving is activerend door het onderbouwd 

inzetten van blended learning, op een manier die past 
bij de doelen van de opleiding. 

Structuur en duidelijkheid
13. Studenten weten wat ze wanneer kunnen verwachten 

en wat er wanneer van hen verwacht wordt dankzij 
een studiewijzer die voor iedere onderwijseenheid 
beschikbaar is.

14. Aanwezigheid is normaal. Verplicht stellen van 
aanwezigheid is een optie, maar we vullen vooral de 
contacttijd zo in dat studenten die niet kunnen en willen 
missen. 

15. We maken duidelijke afspraken, met duidelijke 
consequenties wanneer die niet worden nagekomen. 

16. We bouwen zelfsturing van studenten geleidelijk op na 
hun eerste jaar.

17. Onze roosters blijven zoveel mogelijk stabiel tijdens een 
semester.

Toetsing en feedback
18. Onze toetsvorm en -inhoud passen bij de leerresultaten 

en leeractiviteiten (constructive alignment).
19. We toetsen, waar mogelijk en zinvol, integraal, bij 

voorkeur via opdrachten die gericht zijn op onderzoek 
en beroepsproducten.

20. We maken gebruik van regelmatige evaluatieve/
formatieve toetsing gedurende de onderwijsperiode.

21. We geven altijd bruikbare feedback op gemaakte 
toetsen.

22. Onze beoordeling heeft altijd betrekking op een 
individuele prestatie; we minimaliseren het kunnen 
meeliften op de inspanningen van iemand anders.

Herkansing en compensatie
23. Elke toets kan maximaal eenmaal worden herkanst. 

Elke student kan maximaal vijf toetsen per studiejaar 
herkansen. Compenseren tussen de toetsen binnen 
een onderwijseenheid is mogelijk; een vijf (een 
vijf is een cijfer van 4.5 tot en met 5.4) kan worden 
gecompenseerd met een zeven). 

24. Herkansingen concurreren niet met andere activiteiten.
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GLOBAL CITIZENSHIP
Compass

Strategy and policy
• A clear, THUAS-wide vision of 

Global Citizenship in which 
all parties (such as CSR 
Netherlands, the De Haagse 
Doet Project, and the Refugee 
Task Force) are integrated.

• Collaboration of these in all core 
documents.

Governance, leadership 
and management
• Management and lecturers provide a 

good example: ‘practice what you 
preach’.

• Stimulation of a culture of encounters, 
whereby you enter into dialogue with 
yourself and others, on a micro, meso 
and macro level.

• Within each faculty/service 
department, there will be an 
internationalisation coordinator, who 
will handle all incoming requests in 
this area. In addition to this, there 
will also be an umbrella steering 
committee.

• Management is responsible for the 
integration into policy and annual 
planning.

Formal curriculum
• Students will be invited to take an active part in the development of the curriculum.
• Students apply the knowledge gained to social and global issues.
• Students are trained to discover, analyse and solve current and future social challenges. Examples include climate 

change, the refugee crisis, human rights, sustainability and technological innovation.
• Employers expect our graduates to have the ability to explore the major issues of our time from a number of 

diff erent perspectives.
• The support that our students receive focuses on professional development and personal (or career) coaching. 

We strive to equip our students with the tools they will need to go through life as involved, aware, critical and 
inquisitive individuals.

• In each and every degree programme, attention is paid to the development of the so-called ‘life skills’ - self-
management, self-awareness, responsible decision-making, relationship skills and social awareness - through 
which you will be more confi dent in your skills and in a position to take action.

• Rather than just being a subject taught at school, the implementation of global citizenship into the curriculum 
means an adaptation of our teaching methods. In seminars, you will be encouraged to perform critical refl ection 
(through acknowledging confl icting opinions and various perspectives, for example), and you will learn to look 
at things in various manners and be invited to present yourself and to connect with each other (through a weekly 
‘circle discussion’, for example, or an exchange of ideas).  Global citizenship starts with a better understanding of 
yourself, learning to put yourself in another’s shoes and understanding the infl uence of underlying assumptions 
and power relations. The result is that you learn not to accept things at face value and to pose questions.

• From transfer of knowledge we go to the development of learning experiences that are often just inside your 
comfort zone. These are more educational. Students are challenged to collect international and intercultural 
experiences and to refl ect on them.

• We want to connect the academic world more with the outside world.
• Social internships related to current topics and searching for connections with other organisations in The Hague.

‘Campus Culture’ 
and informal curriculum
• Campus culture provides a sense of belonging, and 

employees also play an important role, for example 
through an open-door policy and by making 
students feel at home.

• Encourage students to organise activities 
themselves in the ir study associations. These 
contribute to the development of global citizenship. 
Stimulate and facilitate student associations which 
are not associated with just one faculty. Creating a 
physical space for this can be very helpful.

• Look for connections with other (social) 
organisations, for example in the form of mini-
internships on a voluntary basis.

• The Lighthouse as a place for dialogue, which 
stimulates critical thinking. Students are at the 
helm themselves and activities will be off ered 
which connect both to current events as well as the 
curriculum (partially a part of formal curriculum/
partially informal).

Studentendiversiteit
• Understanding for and acknowledgement of 

the fact that people have more than one identity. 
Consciously encouraging to always share more 
than one story, using and appreciating chances 
created as a result of the new ‘grey area’ created.

• Stimulating contact with students and staff  from 
other degree programmes, other countries and 
other cultures. Experiencing the added value 
of diversity through, for example, job rotation, 
buddy systems and themed umbrella gatherings 
on subjects that are addressed in all degree 
programmes.

• Using minors as an opportunity to connect the 
faculties and to give new dimensions to the concept 
of diversity (promoting internal communication 
between faculties).

Supplemental counselling and 
support for students
• The personal development plan forms the basis 

for this. Each student needs something diff erent 
based on his/her needs. One student may need 
extra help in the Dutch language, for example, and 
another may need some support in the area of non-
verbal communication.

• We strive for solutions in which students play a role 
and help others using their skills, stemming from 
the belief that everyone at The Hague University of 
Applied Sciences has something to off er.

Staff  development
• The quality of lecturers determines the success rate. They are also trained in life skills and ‘tough conversations’.
• We examine the term ‘global citizenship’ in diff erent ways, making this an important element of the professional tools that staff  are able to draw on. 

We do this via targeted professionalisation activities, debates and discussions about personal, professional and moral values, for example, and by 
working on the development of common values. The ultimate object is for staff  to understand what the term ‘global citizenship’ stands for and to 
start viewing it as important. This enables them to set a good example for their students. Staff  awareness and a sense of community are vital to the 
above. The Human Resource Development Unit plays an important role in the above.

• Staff  also develop in terms of awareness; curiosity will result in actions (knowledge - attitude - behaviour). We also stimulate this through informal 
programmes such as parties and excursions, videos, and the database of best practices.

• We are developing a new, mutual language in which there is no us/them, Dutch/foreign students, but ‘our students’.
• Honing the integrated action framework by taking into consideration global citizenship (and internationalisation, networking university of applied 

sciences and quality) and applying this framework consistently.
• Focus on global citizenship (and internationalisation, networking university of applied sciences and quality) in the selection and integration 

procedures, both in the refl ection of the student population (increasing diversity) as well as in our attitude and the integration programme. Specifi c 
focus on increasing diversity at the management level.

Relevant international 
partnerships/networks
• Networks at THUAS level, but also 

about building personal networks 
of students and lecturers.

• Organisations that play a 
role in global, cultural issues 
such as UNESCO, UPEACE, 
the Anne Frank House, the 
Tropenmuseum, etc.

• Regional organisations, as 
well as municipalities, NGOs, 
knowledge institutions and 
(international) corporations.

Resources necessary 
to make it happen
• Organisation must off er space 

for own initiative, so ideas can 
spread fast. Global citizenship 
can also fl ourish in a sustainable 
manner if it is ultimately 
inserted into the system for all 
people; the organisation is there 
primarily for moral support.

• Creating sustainable meeting 
spaces.

• Precondition: time – now they 
are often after-school initiatives 
(such as dilemma workshops for 
lecturers and students are now 
off ered on a voluntary basis).

Monitoring, refl ection 
& evaluation
• Development of a qualitative 

monitoring instrument/guideline 
for discussions.

• Continual refl ection on our vision 
and actions, both with students 
and staff  on the basis of 0 meeting 
and developmental goals.

• Attention for W (INK) in R&D 
interviews

Bijlage 1 WIN-kompassen
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Compass

Critical elements of Internationalisation

World citizens 
who make a 
di� erence

1.  Rationale and policy 
or strategy for 
internationalisation 

• An e� ective and comprehensive 
policy or strategy for 
internationalisation linked 
to the university’s vision and 
values is clearly communicated. 

• Is understood by academics 
and support sta�  at all levels 
across the institution as well 
as academic committee, the 
Governing Body and external 
stakeholders.

1. Rationale 
and policy or 
strategy for 

internationali-
sation

2. Governance, 
leadership and 
management 3. Internation-

alisation of the 
formal curriculum 

for all students

4. International 
campus culture and 
informal curriculum 

for all students

5. Student diversity

6. Guidance 
and support for 

students outside 
the classroom

7. Sta�  
development, 

recognition and 
reward

8. Meaning ful, 
broad and deep 

international 
partnerships

9. Resources 
follow strategy

10. Monitoring, 
refl ection, 

evaluation and 
review

2.  Governance, leadership and 
management

• Importance and relevance of 
internationalisation is recognised by the 
Supervisory and Executive Board and all 
management, and demonstrated as such 
across the institution

• Explicit in all key university policies and 
strategies, incorporated into planning 
processes, aligned and delivered through 
normal line management routes

• Key areas to include are positioning and 
profi ling, learning and teaching, research 
strategies, human resources policy, 
assessment, subsidies (local, national 
and international) and facilities

3.  Internationalisation of the formal curriculum for 
all students

• University-wide strategy is translated to internationalized 
curricula and learning outcomes across the institution – 
global perspectives and intercultural communication

• Content, pedagogy, assessment processes and graduate 
outcomes

• Varied international mobility opportunities support 
the internationalised curriculum e.g. academic study 
abroad, work placement, group study tours, international 
volunteering and service learning, demonstrably linked 
to the desired internationalized learning outcomes and 
curricula

• Intercultural learning opportunities in multicultural 
classrooms, within the local community and during 
internships in multicultural workplaces

• Build international reputation in the fi eld of applied 
research.

4.  International campus 
culture and informal 
curriculum for all students

• An international and 
multicultural campus culture is 
evident, well established within 
the international region of The 
Hague, including student union 
clubs, societies and informal 
gatherings

• Forms the basis of the informal 
curriculum for all students

• International aspects of univer-
sity life are celebrated regularly 
through events, displays and 
activities which support interna-
tionalisation at home

• Students are trained to make 
full use of the international 
campus culture to deepen their 
intercultural competencies

5.  Student diversity
• Vibrant diverse international and 

multicultural student community 
as active participants in (o� ) 
campus life.

• Students valued for the way in 
which they enrich the classroom 
and campus culture. 

6.  Guidance and support for 
students outside the classroom

• E� ective systems and services provide 
support to support internationalisation, 
including language and intercultural 
competence development 

• Promoting and encouraging 
internationalisation for all students

• Language, cross cultural capability, 
academic support, relevant advisory 
and counselling services

7.  Sta�  development, 
recognition and reward

• Wide ranging sta�  development 
and recruiting programme to 
support internationalisation, 
including language and 
intercultural competence 
development

• Identifi cation of need along 
with recognition and reward 
for engaging in any aspect of 
the international dimension 
of university life o� ered 
systematically through 
performance review or appraisal

8.  Meaningful, broad and deep international 
partnerships

• Well-maintained and fully utilized (inter)
national network of partnerships with universities 
(applied and research), alumni, industry, research 
institutes, (local) government, non-governmental 
organisations and public service organisations. 

• Be the leading university in Triple helix 
(partnerships of universities, industry and 
government), both in practice and in research, to 
create innovation and build on global citizenship.

9.  Resources follow 
strategy

• Resource allocation 
and the engagement of 
management to ensure that 
the commitment to integrated 
internationalisation can be 
delivered

• Travel and human resources 
policies support international 
activities, education and 
research

• Dedicate support to build 
and maintain combined 
partnerships (triple helix) 

• Consistent internal and 
external communication of 
positioning and strategy

10. Monitoring, refl ection, 
evaluation and review

• Body or individual with 
overarching responsibility 
for internationalisation 
incorporated within 
management structures

• Report regularly on progress
• Benchmarking of performance 
• Continuous enhancement of 

internationalisation activities 
and strategy through 
feedback, refl ection and 
evaluation processes

• Revisions to policy and 
practice
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Compass

NETWORKUNIVERSITY

World citizens 
who make a 
di� erence

Strategy
• Adopt THUAS positioning 

(connected, international)
• Adopt the vision on ‘open, 

connected, sharing, learning’
• Adapt to program-specifi c 

strategies for aspects 2-10
• Steer and endorse advancement 

of ‘network’ aspects in program 
• Set goals, defi ne roll-out, 

monitoring and evaluation

Strategy

Governance, 
Leadership, 

Management
Curriculum

Campus Culture

Learning ‘chain’

Sta�  SupportPartnerships

Facilitate: people, 
structures, 

systems, tools

Monitoring 
and 

Evaluation

Governance, Leadership, 
Management
• Defi ne ‘strategies-to-

implementation’
• Steer PDCA process
• Constant dialogue, appreciative 

inquiry from all to all
• Endorse, monitor and evaluate 

(see Monitoring and Evaluation)

Curriculum
• Networking skills for students
• Flexibility
• Training on the job
• Learning labs
• Innovation platforms
• Synthesize students, lecturers, 

researchers

Campus Culture
• Create and maintain a 

common ‘we’ feeling 
(pride, belonging)

• Establish and support 
willingness to build and 
expand networks

• Make successes and role 
models visible, visualize 
the network

• Involve and use ANY 
existing associations

• Facilitate through ANY 
suitable initiative

Learning ‘chain’
• Student-life-cycle ‘thinking’ 

and ‘policies’ 
• Connect to professional fi elds
• Connect to educational fi elds

• Dutch VO/MBO
• Other universities, also 

internationally
• Connect to alumni
• Engage, include internal 

networks
• Connect connections

Sta�  Support
• Facilitate any work mode 

for networking
• Create, support cross-

discipline networking
• Support, enable 

customized roles 
• Lecturer internships
• Make networking e� orts 

‘quantifi able’

Sta�  development
• Develop, engance sta�  

networking skills
• Develop, deploy  

‘Netwerkhogeschool’ attitude
• Co-operate across disciplines
• Recruit on networking 

competencies
• Learning teams
• Lecturer internships

Partnerships
• Deploy active ‘Relationship 

Management’ thinking and 
policies

• Engage, include educational 
patrnerships

• Rank, classify, update 
partnerships

• Continuously map partner 
needs

• Share, connect, visualize

Facilitate: people, 
structures, systems, tools
• PRM: Partnership Relations 

Management ‘thinking’ and 
‘policies’

• One platform (H/Connect)
• ‘Matching’ skills applied in 

all the right places
• Helpdesk / front-o�  ce / for 

incoming contacts

Monitoring and Evaluation
• Make all networking e� orts 

‘quantifi able’
• Set base lines, thresholds, 

goals (outcomes)
• Log activities, contacts, 

contributions
• Embed into curriculum
• Embed in planning cycles

Sta�  
development
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