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Advies CMR als hoofdstuk 7 in rapport ITK ‘Koers op kwaliteit’ - versie definitief - 18 december 2018 
 
De CMR heeft inhoudelijk en procesmatig kennis genomen van dit rapport en dit afgezet tegen de 
beleidsontwikkeling en beleidsvoering van de afgelopen jaren. Deze jaren kenmerken zich naar de 
mening van de CMR in een sprong voorwaarts, waarbij de HvA een duidelijkere ‘smoel’ heeft 
gekregen, mede ingezet door eigen beleid, waarbij de ontwikkeling van onderwijsinstelling naar 
kennisinstelling de belangrijkste is. Dit is samen vormgegeven, met collega’s, met studenten, met 
partners in de stadsregio Amsterdam en in nauwe afstemming met de medezeggenschap. Op pagina 
5 van dit rapport staat dit pakkend beschreven: ‘Samen creëren we de toekomst’. 
 
De HvA-gemeenschap kan naar de mening van de CMR trots zijn op wat is bereikt, maar ook op waar 
we naartoe gaan. Op weg naar een gezamenlijke toekomst waar studenten zich kunnen 
professionaliseren middels onderwijs en praktijkgericht onderzoek, en werkenden en afgestudeerden 
bij ons een leven lang kunnen blijven leren. Collega’s, of dit nu docent-onderzoekers, ondersteunend 
of leidinggevend personeel zijn, zij allen dragen vanuit hun eigen optiek en expertise bij aan het 
verwezenlijken van de visie van de HvA: Student, Kennisinstelling, Samenwerken en Impact op de 
stadsregio Amsterdam. 
 
De te verrichten inspanningen en de wegen die we (samen) gaan zijn echter niet geplaveid. Sommige 
zaken gaan goed, sommige zaken vertragen en weer andere zaken worden om redenen niet 
afgemaakt of aangepast. Van tevoren dient beter te worden nagedacht over hoe beleid kan worden 
geïmplementeerd en geborgd. 
 
Als CMR zijn wij door het CvB meegenomen in tal van beleidsvraagstukken waarbij één van de 
belangrijkste is dat zeggenschap en eigenaarschap van studenten sterk wordt gestimuleerd. 
Studenten als mede-eigenaar middels versterking van medezeggenschap waarbij de verstevigde 
positie van opleidingscommissies een belangrijke vorm gaat aannemen. Formeel bij wet een 
medezeggenschapsorgaan en bij de verdeling van de studievoorschotmiddelen over projecten die de 
kwaliteit van het onderwijs dienen te vergroten, een belangrijke gesprekpartner. Maar ook met het 
aanstellen van een student-assessor op HvA-niveau blijkt dat ons CvB serieus een zaak maakt van 
studentenparticipatie. Het samen (met studenten) creëren van de toekomst krijgt op deze wijze de 
mogelijkheid om tot volle wasdom uit te groeien. Op veel plaatsen in de HvA vindt ‘het goede gesprek’ 
plaats, doch de positionering van elke zeggenschap- en medezeggenschapgeleding in zijn rol, vordert 
op de ene plaats sneller dan op de andere. Middels het overleg tussen CMR en deelraden dat 
maandelijks plaats vindt houden we de vinger aan de pols dat zaken die van centraal naar decentraal 
dienen te worden doorgevoerd, ook tot uitvoering komen. De studievoorschotmiddelen vormen hier 
een voorbeeld van. 
 
De hogeschool als kennisinstelling vormt zich. De CMR constateert dat binding tussen onderwijs en 
praktijkgericht onderzoek dat verweven is met de beroepspraktijk op de HvA gestalte krijgt, op de ene 
plaats sneller dan op de andere. Relevante vraagstukken uit de praktijk in de stadsregio Amsterdam 
worden steeds meer als casuïstiek in het onderwijs ingebracht, lectoraten dienen steeds meer een 
bijdrage te leveren aan het onderwijs. Deze bewegingen juicht de CMR toe en ziet graag voorgaande 
zaken zich verder ontwikkelen. 
 
Deze ingezette ontwikkeling kan alleen verder gestalte krijgen door samenwerking tussen alle 
geledingen in de HvA. Kennisdeling in netwerken wordt door de HvA gefaciliteerd doch over de eigen 
(afdelings- en opleidings- en team-)grenzen en faculteiten heen kijken behoeft verbetering. Focus op 
teamvorming is essentieel maar we moeten ervoor waken niet teveel intern gericht te denken en te 
handelen. Netwerken over organisatieonderdelen heen kunnen daar in eerste aanzet toe bijdragen om 
het verzuilingsgevoel tegen te gaan. 
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De back-office activiteiten moeten naar onze mening meer mee deinen met de intensiteit die het 
dagelijkse ritme van het primair proces. Afstemming en dienstverlening dienen meer vanuit de optiek 
van studenten en opleidingen te worden ingericht dan zoals vaak gevoeld wordt vanuit een 
beheersmatige optiek. Alleen op deze wijze kunnen opleidingsteams en lectoraten de geboden 
professionele ruimte alsmede het aanbieden van maatwerk nog beter uitvoeren. Een divers 
samengestelde studentenpopulatie vraagt om een divers (gestaag groeiend) opleidings- en 
onderzoeksaanbod in een diverse stadsregio.  
 
Al deze ontwikkelingen en de vele beleidsinitiatieven en beleidsimplementaties, naast het reguliere 
werk, leidt tot situaties waarbij tijd en ruimte vaak ontbreken, wat tot de roep om ‘meer adem’ leidt. 
Ons CvB en de stafafdeling HR hebben aangaande dit punt, na uitvoerig overleg met de CMR, acties 
hierin ondernomen.  
 
Het werk van onze collega’s staat in dienst van professionalisering van onze studenten die 
opleidingen volgen die de toets der kritiek kunnen doorstaan. De CMR constateert dat al vele jaren 
opleidingen voldoende tot goed worden beoordeeld in externe- en interne visitatieronden. 
Eigenaarschap over de kwaliteit van onderwijs en onderzoek wordt op opleidings- en lectoraatsniveau 
gestimuleerd. Zo getuigt de deelname aan het experiment Instellingsaccreditatie met lichtere 
opleidingsaccreditatie dat onze collega’s en studenten in de opleidingen in staat zijn gezamenlijk 
verantwoording te nemen voor de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Doordat de HvA zoveel doet, zo groot is en zo divers, vraagt dit om (onderzoeks-)methodieken en 
(integrale rapportages) waarmee we ‘vinger aan de pols’ kunnen houden, zowel wat betreft ons 
onderwijs als onze onderzoeksprogramma’s. De uitkomsten en verslagen worden breed binnen de 
hogeschool gedeeld en besproken. Wat opvalt is dat we ons als HvA-gemeenschap steeds minder 
herkennen in externe kwaliteitsrapportages die generiek met een nationale ‘one-size-fits-all’ bril 
worden gemaakt. Echter, onze praktijk als grote diverse hogeschool in de Randstad heeft een gehele 
andere dynamiek dan een kleine, provinciaalse mono-sectorale hogeschool. In vergelijking tot de G5-
hogescholen doen we het ‘nog niet zo slecht’. 
Uiteraard constateren we dat niet alles binnen de HvA goed gaat, maar generaliseren zonder zich 
gedegen te verdiepen in de context waarin verschillende hogescholen hun werk dienen te verrichten, 
doet geen recht aan de inspanningen van al onze collega’s. 
 
Op hoofdlijnen constateren we als CMR dat de weg naar een volwaardige kennisinstelling op gang is 
gekomen onder leiding van een nu voltallig CvB dat al haar aandacht aan de HvA kan schenken.  
En zoals vaak bij (grote) organisaties, gaan veranderingen niet snel en dienen nog vele (interne) 
processen te worden aangepast en collega’s verder geëquipeerd te worden om hieraan hun bijdrage 
te (kunnen) leveren. We willen als HvA veel, we kunnen als HvA veel, doch we dienen er voor te 
waken dat we elkaar niet overvragen. De route is duidelijk, nu nog SAMEN het kompas - zowel 
inhoudelijk, organisatorisch als procesmatig - er verder op afstemmen ! 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


