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Mw. mr. drs. I.K. van Engelshoven
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2500BJ Den Haag

Onderwerp
Instellingsaccreditatie

Geachte mevrouw van Engelshoven,

Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat de Algemene Vergadering (AV) van de Vereniging
Hogescholen (VH) in haar vergadering van 5 februari jl. heeft ingestemd met de basisprincipes voor een nieuw
accreditatiestelsel met instellingsaccreditatie, zoals u voornemens bent die te schetsen in een brief aan de
Tweede Kamer. Dit betekent dat de VH steun geeft aan de uitwerking van instellingsaccreditatie langs de lijnen
zoals u die in uw brief uiteenzet.
De AV heeft daarbij wel een tweetal kanttekeningen gemaakt die ik graag met u deel. Ten eerste is nog een
keer benadrukt hoezeer de VH er aan hecht dat de besturingsfilosofie van de hogeschool leidend is bij het
beoordelingsvoorstel dat iedere hogeschool voorafgaand aan de instellingsaccreditatie indient bij de NVAO.
Een decentraal georganiseerde hogeschool zal ook een decentraal kwaliteitszorgsysteem hebben, en zal dus
ook een daarop toegesneden beoordelingsvoorstel indienen. Dat voorstel zal op zijn mérites moeten worden
beoordeeld, waarbij de besturingsfilosofie van de hogeschool slechts een rol mag spelen bij de beoordeling van
de vraag of het voorstel passend is bij de inrichting van (het kwaliteitszorgsysteem van) de hogeschool. Wij
gaan er van uit dat u dit met ons eens bent.
Ten tweede hechten wij er aan op te merken dat wanneer een hogeschool een voorstel indient voor een
beoordelingswijze die qua vormgeving dicht blijft bij het huidige kwaliteitszorgstelsel, dit geenszins betekent
dat die hogeschool binnen haar interne systeem van kwaliteitszorg niet innovatief zou kunnen zijn.
Integendeel.
Alle hogescholen erkennen voorts het belang van een stevige rol van de medezeggenschap bij
instellingsaccreditatie. De AV heeft daarom eveneens ingestemd met het sluiten van een principeakkoord
tussen uw ministerie, de VSNU, het ISO en de VH over het versterken van de rol van de medezeggenschap bij
èn na invoering van instellingsaccreditatie.
Ten aanzien van het concept-principeakkoord is in de AV opgemerkt dat dit, evenals het systeem van
instellingsaccreditatie, nog verdere invulling en uitwerking behoeft. Wij dringen er bij u op aan bij deze
uitwerking niet te laten plaatsvinden in de vorm van het opleggen van nieuwe voorschriften, maar in plaats
daarvan vooral te zoeken naar het beter en doelmatiger benutten van al bestaande regelgeving,
medezeggenschapsstructuren, faciliteiten enzovoort.

Tevens zijn wij van mening dat er bij de uitwerking van het principeakkoord moet worden aangesloten bij de
eigenheid van de medezeggenschap in het hbo en wijze waarop de medezeggenschap zich in de verschillende
hogescholen heeft ontwikkeld op basis van de bestuurlijke inrichting van die hogeschool. Met andere woorden:
er moet ruimte zijn voor lokale oplossingen, passend bij de aard en inrichting van de hogeschool.
Uiteraard zullen de hogescholen de medezeggenschap faciliteren op een wijze die past bij de nieuwe rol die zij
hebben na invoering van instellingsaccreditatie.
Het bestuur,

Maurice Limmen,
voorzitter

Ron Minnée,
secretaris
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