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Hogeschool van Hall -Larenstein 

directie beleid 

Midtermaudit en Scan voor 
opleidingsbeoordeling 

Protocol vs 2.0 

 

 
Aan CvB 

Van Ben Schulte 

Datum/status 6 januari 2015 (versie 1.1); vastgesteld CvB dd 2 december 2014 

Update 10 juni 2015: watermanagementcluster; data verschoven naar 2021 

Betreft Protocol voor midtermaudit ; scan voor start visitatie opleidingen en planning 

1. Inleiding.  

Op 19 december 2014 is het accreditatiestelsel 2.0 gepubliceerd en is van kracht per 1 januari 
2015 

1
. 

Op 18 november 2014 heeft de NVAO de definitieve indeling en tijdschema van de cluster-
gewijze accreditaties bekend gemaakt; zie ook www.nvao.net .  
Het is nu het moment om de planning van visitaties en midterm-audits op basis van het nieuwe 
uitgebreide beoordelingskader (2.0) en het nieuwe schema vast te stellen.  
Met de aandacht voor vermindering administratieve lasten in het achterhoofd hierbij ook een 
protocol voor de midtermaudit en de scan bij de start van visitatietraject. 
De opleidingen bij LS&T hebben in voorjaar 2014 een midterm gedaan obv het protocol van de 
NHL. Er is een eindrapport daarover dd 26 mei 2014 vanuit NHL verschenen. 
De opleiding Master PPM heeft het verzoek gedaan om in maart 2015 een midterm-onderzoek 
uit te voeren. Afgesproken is dat dit onderzoek bij voorkeur bestaat uit een onderzoek van 
bestaande relevante documenten, een screening van afstudeerwerken en gesprekken met 
studenten en docenten.  
 
Dit document geeft het houvast voor de midterm-audit en de scan die het begin van het 
visitatietraject markeert. De opzet van de midterm-audit is uitgeschreven conform het auditplan 
met de te beantwoorden vragen gekoppeld aan het accreditatiekader. 
Voor de scan zijn de checkpunten per accreditatieonderwerp weergegeven. 
De te leveren documenten zijn voor midterm, scan en visitatie in een overzicht weergegeven. 
 
De planning van de midterm, scan en visitatie over de jaren heen is afgeleid van het 
visitatieschema dat in november 2014 door NVAO is vastgesteld. 
 

2. Midterm-audit (zie ook bijlage conform format auditplan) 

Halverwege de periode tussen twee beoordelingen wordt als interne audit de thermometer in 
de opleiding gestoken, als lichte toetsing conform het kader uitgebreide opleidingsbeoordeling. 
 
Het doel is om na te gaan of er risico’s zijn voor de opleiding conform het accreditatiekader. 
Verder is de audit ontwikkelingsgericht: Is de opleiding op schema om bij de volgende 
beoordeling als geheel ‘’goed’’ te scoren? 
 
De opleiding schrijft geen aparte kritische reflectie, maar zorgt ervoor dat de bestaande 
documenten (zie documenten) op orde zijn. Wel wordt ervan uitgegaan dat er een overzicht is 
van de voortgang van acties naar aanleiding van de vorige visitatie. 
 
De beoordeling zelf moet in één dag uit te voeren zijn, met daarin: 
1. Gesprek met studenten (mn opco) en docenten (twee groepen) 
2. Bestudering van documenten (compleet, opvallende zaken?) 
3. Steekproef van afstudeerwerken. 
De opleiding mag ook werkveld en alumni betrekken, maar dat is niet verplicht. 
 
Het beoordelend auditteam bestaat bij voorkeur uit: 
1. Auditor/ vz, die kennis van en ervaring heeft met het beoordelingskader (afd beleid); 
2. Tweede auditor, die als secretaris op kan treden 
3. Intern VHL-domeindeskundige, vanuit ander deel van VHL/ onafhankelijk; 

                                                      
1
 Zie nvao.net waar dit is gepubliceerd. Staatscourant 2014-36791 dd 19 dec 2014. Inmiddels wordt bij 

Vereniging Hogescholen, ministerie van OCW en NVAO samen al nagedacht over accreditatiestelsel 3.0. 

http://www.nvao.net/
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4. Externe domeindeskundige: vreemde ogen vanuit andere instelling of werkveld. 
 
Het auditteam meldt aan het eind van de midterm-visitatiedag haar bevindingen kort 
mondeling.  
De aanbevelingen worden schriftelijk (conform het standaard audit-rapportage format uit het 
auditsysteem) nagestuurd, geordend naar de onderwerpen van het accreditatiekader. Het 
rapport bevat ook de risico’s en is verder verbeteringsgericht. 
 

3. Beoordelingskader 2.0  

Het nieuwe beoordelingskader, de uitgebreide opleidingsbeoordeling, omvat in versie 2.0 (8 
september 2014) 7 onderwerpen met 11 standaarden (hfst 4 van kader). 
 

Beoogde eindkwalificaties:  
1. De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en 

oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. 

Midterm: Er moet een actueel opleidingsprofiel zijn (document) en uit de WVAC verslagen 
moet blijken dat het actueel en gelegitimeerd is. Er is internationaal getoetst (actuele eisen). 
Scan: Er is een opleidingsprofiel, er zijn WVAC verslagen van afgelopen 2 jaar en er is een 
internationale benchmark. 
 

Programma:  

2. De oriëntatie van het programma waarborgt de ontwikkeling van vaardigheden op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek en/of de beroepspraktijk 
3 De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid de beoogde 
eindkwalificaties te bereiken 

4. De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en biedt studenten de 
mogelijkheid om beoogde eindkwalificaties te bereiken. 
5. Het programma sluit aan bij kwalificaties van instromende studenten 

 
Midterm: Het opleidingsprofiel is adequaat vertaald in een programma (competentiematrix), 
zoals in OER; het onderwijsconcept is er (documenten) en wordt gedragen uitgevoerd 
(gesprek); het is te doen voor studenten, ook met functiebeperking, ook gezien toelatingseisen. 
Scan: Er is een OER en competentiematrix; opleidingsmateriaal is snel te vinden.. 
 
 

Personeel:  

6. Het personeel is gekwalificeerd en de omvang ervan is toereikend voor de inhoudelijke, 

onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. 

Midterm: Er is een overzichtslijst van personeel; docentkwalificaties en een spp; kentallen 
adequaat. 
Scan: Er is een overzichtslijst personeel met alles erop en eraan. Kentallen adequaat. 
 

Voorzieningen:  

7. De huisvesting en materiele voorzieningen zijn toereikend voor de realisatie van het 
programma. 
8. De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten bevorderen de 
studievoortgang en sluiten aan bij behoefte van studenten 

Midterm: Check de tevredenheid van studenten op dit punt; ook studenten met FB. SLB-beleid 
geïmplementeerd. Wat gebeurt VHL-breed en wat kan opleiding doen? ( nav gesprek) 
Scan: Risico schatten mbt (on)tevredenheid van studenten op dit punt, nav evaluaties. 
 

Kwaliteitszorg:  

9. De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

Midterm: Er zijn evaluaties, analyses en verbeteracties; de PDCA-cirkels zijn rond. Bijdrage 
aan VHL-streefdoelen (prestatieafspraken) zichtbaar. VHL-kwaliteitsplan gevolgd en naar 
opleiding vertaald. Opco-verslagen, opleidings-jaarplannen en -jaarverslagen. Opvolging 
aanbevelingen na vorige visitatie adequaat. 
Scan: Er zijn voldoende verbeteracties, PDCA-cirkels rond; tevredenheidsmetingen compleet; 
opco-verslagen met evaluaties. Opvolging aanbevelingen na vorige visitatie adequaat. 
 

Toetsing:  

10. De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing 

Midterm: Er is een toetsplan. examencie-jaarverslag en plan toont borging aan op toetsing. 
Scan: examencie-jaarverslag geeft borging; toetsen zijn uit de kast te halen. 
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Gerealiseerde eindkwalificaties:  

11. De opleiding toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd 

Midterm: Er is een overzicht op welke toetsen/modules/eindwerk het gerealiseerd eindniveau 
wordt gebaseerd. Er is een lijst eindwerken; check via steekproefje (5 werken); examencie-
verslagen toont borging aan. 
Scan: examencie-jaarverslag geeft borging; er is een lijst eindwerken (compleet).. 
 

4. Scan 

De scan wordt gedaan met het beoogde schrijfteam van de opleiding onder leiding van 
beleidsmedewerker. Er volgt direct een vaststelling van het nodige werk dat gedaan moet 
worden om te komen tot een complete documentatie tbv visitatie. 
 
Los daarvan wordt in deze periode de globale planning van het concrete visitatietraject 
vastgesteld. Na keuze van het visitatie-bureau samen met de collega-opleidingen in hetzelfde 
cluster (besluit van CvB’s), worden (twee) gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd over de 
samenstelling van het panel, de definitieve visitatiedata, eisen aan kritische reflectie en de 
opzet van de bezoekprogramma’s. Dit alles in samenspraak met het visitatiebureau. 
 

5. Documenten 

Vanuit de lijst met verplichte documenten die meegestuurd moeten worden, danwel ter inzage 
moeten worden gelegd bij de visitatie volgens het protocol uitgebreide opleidingsbeoordeling, 
2.0 (8 sept 2014, par 8.2) geldt het volgende lijstje documenten voor de drie 
beoordelingsmomenten: 
 

nr document onderbouwing midterm scan visitatie 

1 basisgegevens (admin) verplicht in KR check check in de KR 

2 Opleidingsprofiel 
(geaccordeerd VH) 

verplicht: domeinspecifiek referentie-
kader en eindkwalificaties opleiidng 

x x verplicht 

3a studiegids (en OER) 
(competentiematrix) 

schematisch programmaoverzicht x x verplicht 

3b modules in OER programma-onderdelen..  x x verplicht 

3c OER OER x x verplicht 

4 personeelslijst 
[en SPP bij midterm] 

naam, functie, omvang, graad, 
deskundigheid: verplicht overzicht 

x 
spp 

x verplicht 

4 lijst afstudeerwerken laatste twee jaar, compleet x deels  verplicht 

5 kwantitatieve gegevens 
cf prestatie-afspraken 

uitval, rendement, docent/student; 
docentkwaliteit. Contacturen jaar 1 

x x verplicht 

6 onderwijsbeleidsplan of soortgelijk: VHL-breed + 
opleidingsplan (jaar/meerjaren) 

centraal + 
opleiding 

check ter inzage 

7 kwaliteitszorgplan VHL-breed+ opleidings-uitwerking centraal check ter inzage 

8 plan studeren met FB VHL-breed centraal check ter inzage 

9 Q-sheet + opl specifieke 
evaluatieresultaten 

evaluatieresultaten en management 
info (zoals in jaarverslag) 

x x ter inzage 

10 NSE en Docent-monitor docent-en studenttevredenheid x check ter inzage 

11 WVAC-verslagen relevante commissies x check ter inzage 

12 opl cie verslagen relevante commissies x check ter inzage 

13 examencie verslagen relevante commissies x check ter inzage 

14 toetsopgaven etc; 
toetsplan 

 tm beoordelingen x (plan)  ter inzage 

15 studiemateriaal handboeken, selectie materiaal   ter inzage 

16 overzicht acties sinds 
vorige accreditatie 

in KR nodig tbv continue verbeter-
maatregelen 

x update (in KR) 

 Kritische reflectie max 15 pagina’s in gesprek gesprek KR 

KR is de kritische reflectie; verplicht= meesturen met KR; ter inzage = moet ter inzage liggen bij bezoek 
x = moet er zijn ter bestudering; check: nagaan of het er is; update/ deels: voorzover aanwezig 
centraal= moet VHL-breed er zijn, check of het geïmplementeerd is. 
Nota Bene: het moeten bestaande documenten zijn. Steeds van laatste twee jaar-overzicht. 
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6. Planning 

Op basis van de geclusterde opleidingsbeoordelingen en het door de NVAO op 18 november 
vastgestelde visitatieschema is onderstaand overzicht gemaakt voor midterm, scan en visitatie 
planning. 
Er is rekening gehouden met het feit dat een aantal opleidingen net de aanvullende 
beoordeling hebben ondergaan; voor die opleidingen is de midterm wat naar achteren 
verplaatst. 
Opleidingen die deze keer extra lang mogen wachten (ivm verlenging termijn ivm clustering) op 
volgende visitatie krijgen al eerder een midterm. 
 
 
Weergegeven wordt:  

 het cluster (samen een extern panel, vaak ook met ander HAO-opleidingen) 

 de opleiding (als geheel) 

 de beoogde maand voor midterm-gesprek, ca 3 jaar voor inleverdatum 

 de scan: de start van het visitatietraject 

 de beoogde visitatiemaand 

 het moment van inleveren van de beoordelingsrapport. 

Cluster Opleiding Midterm Scan Visitatie Inlever 
rapport 

Dier Dier en Veehouderij gecombineerd jan-mrt 2015 jan 2016 1 mei 2016 

Dier Diermanagement gecombineerd jan-mrt 2015 jan 2016 1 mei 2016 

Plant Tuinbouw en akkerbouw okt 2015 mrt 2016 jan 2017 1 mei 2017 

Voeding Voedingsmiddelentechnologie (2014 gedaan) mrt 2017 jan 2018 1 mei 2018 

Leefomgeving Mngmnt vd Leefomgeving (PV) mei 2016 mrt 2017 jan 2018 1 mei 2018 

Bedrijf Bedrijfskunde en agribusiness okt 2015 sept 2017 jun 2018 1 nov 2018 

Groen Master Project en process mngt 27 mrt 2015 sept 2017 jun 2018 1 nov 2018 

Groen Bos en Natuurbeheer mei 2016 sept 2017 jun 2018 1 nov 2018 

Groen Tuin en Landschapsinrichting mei 2016 sept 2017 jun 2018 1 nov 2018 

Milieukunde Milieukunde mei 2017 mrt 2018 jan 2019 1 mei 2019 

Development International Development Mngt okt 2015 mrt 2018 jan 2019 1 mei 2019 

Development Master MOD mrt 2016 mrt 2018 jan 2019 1 mei 2019 

Development Master APCM mrt 2016 mrt 2018 jan 2019 1 mei 2019 

LST 1 Biotechnologie (met NHL) (2014 gedaan) 
NHL 2016? 

mrt 2018 jan 2019 1 mei 2019 

IBMS 1 Nrd IBMS (met Stenden/ NHL) Stenden; 2016 mrt 2018 jan 2019 1 mei 2019 

Water Land en Watermanagement nov 2018 sep 2020 jan 2021 1 mei 2021 

Water Kust en Zeemanagement nov 2018 sep 2020 jan 2021 1 mei 2021 

Per kalenderjaar zijn de data van een kleur voorzien: 2015, -2016, 2017 en 2018 
 

7. Bronnen 

 Clustering accreditaties: conform het besluit nvao dd 18 nov 2014, zie www.nvao.net  

 Beoordelingskaders accreditatiestelsel Hoger Onderwijs, NVAO, 19 december 2014 

 Concept auditsysteem VHL 3 maart 2014 

http://www.nvao.net/
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Bijlage Midtermaudit conform het format auditplan 

 

Onderwerp interne audit Midterm audit 

Opdrachtgever  Cvb 

Interne auditors 
Wie? Getoetst aan auditprofiel? 

Het beoordelend auditteam bestaat bij voorkeur uit: 
1. Auditor/ vz, die kennis van en ervaring heeft met het 

beoordelingskader (afd beleid); 
2. Tweede auditor, die als secretaris op kan treden 
3. Intern VHL-domeindeskundige, vanuit ander deel van VHL/ 

onafhankelijk; 
4. Externe domeindeskundige: vreemde ogen vanuit andere instelling of 

werkveld. 

Soort audit risico- en ontwikkelgerichte opleidingsaudit 

Doel  Algemene stand van zaken op accreditatie-eisen: risico’s en gericht op 
volgend oordeel ‘’goed’’ 

Omvang 1 dag plus voor- en nabereiding; opleiding verzamelt bestaande 
documenten 

Onderzoeksvragen van 
de audit 

Zijn er risico’s t.a.v. accreditatie; Welke aanbevelingen zijn er om bij de 
eerstvolgende visitatie de waardering ‘’goed’ te krijgen. 

Aanleiding  standaard halverwege de accreditatiegeldigheid 

Toetsingskader NVAO accreditatiekader 2.0 (sept 2014), zie paragraaf 3 

Documentenstudie 
Welke documenten verzamelt 
de auditor? 

Zie accreditatiekader en paragraaf 5 

Gesprekken met auditees 
Hoeveel gesprekken, met wie 
en hoelang? 

1 dag met gesprekken met studenten (mn opco), docenten uit begin van 
programma, docenten afstudeerfase; eventueel werkveld e/o alumni  

Wijze van rapportage mondeling aan eind van de dag. Schriftelijk de aanbevelingen en risico’s 

Deadline uiterlijk 2 jaar voor indiening van nieuwe echte beoordelingsrapport 

Planning (datum, tijdstip, 
locatie) 

zie paragraaf  6; op de locatie van de opleiding (grootste). 
dagschema nader te bepalen. 

Auditees per opleiding studenten en docenten; eventueel werkveld/alumni 

Communicatie 
C.q. verspreiding 

naar opleidingsdirecteur, betreffende team en cvb. 
CvB stelt vast, opleiding maakt actieplan dat intern openbaar is. 

Budget 
Is er budget nodig? 

reguliere taak van opleiding en beleidsmedewerkers. 
voor externe auditors en verzorging op dag van de audit (opleiding) 

Uitgangspunten 
Waaronder rechten auditee, 
onafhankelijkheid auditor en 
eisen van vertrouwelijkheid 

Eerlijk duurt het langst. Gesprekken met auditteam zijn vertrouwelijk maar 
niet vrijblijvend.  
Het rapport is intern vertrouwelijk, maar wel met opdracht er gevolg aan te 
geven, na vaststelling door CvB; actieplan opleiding is intern openbaar. 

Randvoorwaarden goede spreiding van midtermaudits over jaren (zie par 6) 

Kosten voor de opleiding. 


