


1. Rotterdamse ambities, middelmatige resultaten 

Hogeschool Rotterdam is in de afgelopen jaren een echt Rotterdamse hogeschool geworden. De opleidingen zijn breed 

toegankelijk en inhoudelijk verbonden met de stad. Het studiesucces is vergeleken met de andere Randstadhogescholen 

boven verwachting goed. Met de Rotterdam Academy is een start gemaakt met het ontwikkelen van de Associate Degree 

als een aantrekkelijk alternatief voor Rotterdamse jongeren en werkenden voor wie een vierjarige bacheloropleiding te veel 

of te hoog gegrepen is. Het eigen excellentieconcept daagt studenten uit de diepte in te gaan en de grenzen op te zoeken. 

‘Overtref jezelf’ is zo geen loze belofte, maar een motto met inhoud geworden.

 

Gaat alles daarmee goed? Nee, dat niet. De hierboven geschetste ontwikkeling laat zien dat veel in beweging gebracht 

is. Maar lang niet alles wordt waargemaakt. De keerzijde van zoveel dynamiek is dat de aandacht over teveel zaken 

verdeeld raakt. En wie alles pretendeert te kunnen, loopt de kans veel niet werkelijk te realiseren. Middelmatigheid 

zet dan de toon. De Keuzegids 2013 illustreert dat. Hogeschool Rotterdam is nog net een lage middenmoter. Teveel 

opleidingen scoren negatief. Dat kan niet, en het is zaak dat de hogeschool bij die slecht presterende opleidingen zaken 

zo snel mogelijk op orde stelt. Over de volle breedte geldt: de kwaliteit moet omhoog. Daar moet de aandacht op gericht 

worden. 

De tien opleidingen die in de Keuzegids het slechtst presteren ondergaan met spoed een intensief verbetertraject. 

Alle opleidingen met een negatief oordeel worden nauwgezet gemonitord. 

2. De kern op scherp

In essentie draait onderwijs om de interactie tussen de student en zijn docenten. Dat is de kern. In dat samenspel wordt 

geleerd, geoefend, gereflecteerd, geïnspireerd, gecorrigeerd en uiteindelijk genormeerd. In die interactie groeit en bloeit 

kwaliteit, groeit passie voor het vak en wordt uitgedaagd. Als kwaliteit primair in deze interactie wordt gerealiseerd, dan 

is het omgekeerde ook waar: er kan in de kern veel mis gaan. Het is daarom dat het onderwijsproces met de grootst 

mogelijke zorg en aandacht wordt vormgegeven. Alles wat opleidingen, bedrijfsbureaus, instituten, kenniscentra en 

diensten ondernemen moet het onderwijsproces faciliteren en verbeteren. Want het realiseren van kwaliteit – op de 

inhoud, in het binden, boeien en begeleiden, in het organiseren en in het ondersteunen – vraagt dat iedereen met de 

juiste focus en scherpte inzet levert. 

De kwaliteit moet dus omhoog, op al die aspecten. Dat moet, om de jongeren aan de bacheloropleidingen van deze 

hogeschool in een uitstekende uitgangspositie te brengen voor een succesvolle maatschappelijke loopbaan. Dát 

realiseren vraagt om focus, om keuzes maken, om scherpte. Scherp zijn op de kwaliteit van het onderwijsproces. De kern 

op scherp kortom.

Hogeschool Rotterdam heeft de ambitie de beste hogeschool van de Randstad te zijn. Bovendien moet de 

hogeschool in nationaal perspectief bovengemiddeld presteren. Studenttevredenheid, zoals gemeten in de Nationale 

Studentenenquête (NSE), is daarbij een indicator die veel meer aandacht gaat krijgen. In de komende jaren dient de 

waardering van studenten voor hun opleiding te stijgen tot boven de 3,7 (bij een landelijk gemiddelde van 3,6). 

3.	 Keuze	voor	een	publiek	profiel	en	de	voltijdse	bachelor	centraal

Hogeschool Rotterdam zal zich doorontwikkelen als een publieke organisatie die de maatschappelijke zaak dient. 

Zij neemt daarbij een houding aan van bereidheid tot samenwerking met relevante partijen, waaronder de collega-

hogescholen in de stad, Inholland en Codarts. Zo krijgt Rotterdam  een compleet, niet overlappend en het best mogelijke 

hbo.

De voltijdse bacheloropleiding is het allerbelangrijkste voor het waarmaken van deze missie. Meer dan 80 procent van 

de mbo’ers en ruim 95 procent van de instromende havisten kiest voor deze opleidingsvariant. De kwaliteit van de 

voltijdse bacheloropleiding verdient daarom de hoogste prioriteit. Pas als studenten en externe deskundigen tevreden 

zijn over de gerealiseerde kwaliteit, en wanneer het studiesucces voldoet aan de gemaakte prestatieafspraken met OCW, 

ontstaat er ruimte om de aandacht te verleggen naar andere zaken. 2



Dit alles betekent dat de hogeschool in principe ophoudt met private activiteiten. Slechts in die gevallen waar 

zulk aanbod in het verlengde ligt van de publieke taak van de hogeschool en duidelijke meerwaarde heeft voor de 

beroepspraktijk en de hogeschool, wordt het gehandhaafd. Het betekent ook dat het aanbod, de inrichting en organisatie 

van deeltijdopleidingen grondig wordt herzien. Zodat ook hier kwaliteit, studenttevredenheid en studiesucces toenemen. 

Tot slot betekent dit dat de komende jaren geen nieuwe masters ontwikkeld worden. Alleen instituten die over de volle 

breedte goede kwaliteit realiseren in de voltijdse bacheloropleidingen krijgen op termijn ruimte voor de ontwikkeling van 

nieuw masteraanbod. 

De Associate Degree (AD) heeft zich ontwikkeld tot een goed complement van de bachelor voor het realiseren van de 

missie. Met Zadkine en Albeda College heeft Hogeschool Rotterdam de Rotterdam Academy opgezet, een uniek concept 

voor het aanbieden van deze opleidingen. Met de Rotterdam Academy moet de hogeschool nationaal leading willen zijn 

in deze tak van hoger onderwijs.

In de komende maanden worden concrete voorstellen ontwikkeld voor het afbouwen van het private aanbod en 

voor het herstructureren van het deeltijdonderwijs. Tevens wordt samen met de mbo-partners een plan van aanpak 

opgesteld voor de ambitieuze uitbouw van de Rotterdam Academy. 

 

4.	 Een	hoger	eindniveau,	de	Rotterdamse	praktijk	centraal	en		 	

	 onderzoek	in	dienst	van	onderwijs

Van oudsher wordt de afgestudeerde hbo’er gewaardeerd om de directe inzetbaarheid. Hij beschikt over kennis, 

vakmanschap en de juiste professionele attitude, en hij ‘rendeert’ al snel. Dat is echter niet meer genoeg. Van de 

afgestudeerde bachelor wordt steeds meer verwacht: zelfstandig werken, methodisch nieuwe inzichten vertalen naar 

het eigen handelen, kritisch zijn, empatisch zijn, interdisciplinair denken en samenwerken en nadenken over morele en/

of maatschappelijke implicaties van het handelen. Onderzoekend en reflectief vermogen en maatschappelijk bewustzijn 

spelen naast kennis en vakmanschap een steeds belangrijker rol. Die nieuwe eisen zijn inmiddels vertaald naar de 

formele procedures: accreditatiepanels leggen ten aanzien van de kwaliteit en het niveau van afstudeeronderzoeken, 

stages en scripties de lat steeds hoger. Onderzoek en reflectie moeten dan ook nadrukkelijker terugkomen in het 

onderwijs. 

Rotterdam als inspiratie voor ons onderwijs is de kern van het hogeschoolprofiel. Maar bij veel bacheloropleidingen blijft 

de verbinding met de Rotterdamse praktijk beperkt tot stages, minoren en keuzevakken. De kern wordt zo in de randen 

gestopt. Opleidingen moeten explicieter durven kiezen voor de Rotterdamse praktijk als leidraad voor de inhoud van 

curricula. Beroepspraktijk én onderzoek komen dan beter tot hun recht. 

Scherper kiezen voor reflectie en onderzoek én scherper kiezen voor de Rotterdamse praktijk. Hogeschool Rotterdam 

zal die dubbelslag ondersteunen door twee Centres of Expertise op te zetten: Maatschappelijke Innovatie, gericht op 

de versterking van Rotterdam-Zuid en Sustainable Mainport Innovation, gericht op beter en hoger opgeleiden in de 

Rotterdamse Mainport. Beide Centres zullen in nauwe samenwerking met externe partners, instituten en kenniscentra 

komen tot onderwijs-, onderzoeks- en innovatieprojecten en –programma’s waarin ons Rotterdamse karakter volop tot 

uitdrukking komt. RDM Campus zal daarbij verder uitgroeien tot een fantastische fysieke omgeving voor de uitvoering 

van zulke programma’s en projecten. 

Die kwalitatieve dubbelslag kan alleen worden geslagen als het onderzoek sterker aansluit op het onderwijs. Van de 

kenniscentra en lectoraten wordt daarom verwacht om vanuit het onderwijsperspectief meer focus aan te brengen in 

hun (programmatische) onderzoeksactiviteiten. Kenniscentra worden voortaan primair aangesproken op hun bijdrage 

aan het bacheloronderwijs: hun medeverantwoordelijkheid voor het niveau en de toetsing en beoordeling daarvan, 

en het realiseren van kwalitatief en operationeel goede minoren, afstudeertrajecten en praktijkopdrachten. Tenslotte 

moeten kenniscentra bijdragen aan deskundigheidsbevordering van docenten en het versterken van de (strategische) 

verbindingen tussen opleidingen en de beroepspraktijk. De kenniscentra zullen zich daarom – inhoudelijk - sterker 

moeten verbinden aan (clusters van) instituten. De verbinding met de praktijk blijft daarbij van onverminderd belang. Dat 

alles is een voorwaarde om opleidingen en instituten sterker en beter te voorzien van een Rotterdamse couleur locale. 
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5.	 Studiesucces:	van	zorg	naar	inhoudelijke	binding

Steeds meer is in het hbo de nadruk gelegd op de spanningsvolle relatie tussen instroom, gerealiseerd eindniveau en 

studiesucces – de gouden driehoek. En steeds indringender is de conclusie dat te weinig studenten de eindstreep halen, 

en velen die streep te laat halen. Het is dan ook begrijpelijk dat politiek en maatschappij kritisch kijken naar het hbo. En zij 

verwachten dat de bewindspersoon op OCW hogescholen en universiteiten stevig zal aanspreken op het realiseren van de 

prestatieafspraken hierover. 

Een voortzetting van het huidige studiesuccesbeleid, vooral gericht op voorlichting, intake, deficiëntiebestrijding en 

begeleiding, is noodzakelijk maar niet meer voldoende, zeker niet als het eindniveau omhoog moet. Dan moet de 

toegevoegde waarde van de opleiding toenemen. Dat kan alleen als er fors wordt geïnvesteerd in de inhoudelijke relatie 

met de student. Dat betekent dat studenten en docententeams gedurende de opleidingsperiode een studieverbond 

moeten vormen. Studenten en zo’n vaste groep docenten zijn gezamenlijk betrokken op de inhoud en werken samen aan 

vraagstukken in de praktijk. Zij stellen daarbij hoge verwachtingen aan elkaar, zijn kritisch naar elkaar en zorgen zo samen 

voor een uitdagend en inspirerend studieklimaat. Inhoudelijke begeleiding en randvoorwaardelijke ondersteuning gaan dan 

hand in hand. Op deze manier komen kwaliteit en rendement niet in een spanningsvolle relatie te staan, maar wordt kwaliteit 

bevorderd en vermindert de kans op uitval.

Met instituten zullen concrete afspraken worden gemaakt over het realiseren van meer inhoudelijke binding tussen 

studenten en docenten. Uitgangspunt is daarbij dat de gemaakte prestatieafspraken over studiesucces (65 procent  

van de studenten die hun propedeuse behalen, behaalt ook de eindstreep) en excellentie worden gerealiseerd. Op korte  

termijn zullen afspraken worden gemaakt met enkele instituten over experimenten met de hierboven beschreven 

vernieuwende aanpak. 

6.	 Meer	selectiviteit	met	behoud	van	toegankelijkheid

Het gaat niet alleen om méér bieden aan studenten. Van studenten mag worden gevraagd dat zij een beter gefundeerde 

keuze maken voor een opleiding. Bij intakegesprekken zal voortaan scherper gekeken worden naar (basis)kennis en 

motivatie. Indien er weinig match is tussen de student en de opleiding van zijn keuze, zal indringender het gesprek met 

de student gevoerd moeten worden over die keuze. Indien mogelijk wordt hij vervolgens verwezen naar een opleiding 

die beter past. Dat betekent dus meer selectiviteit, zonder daarmee de brede toegankelijkheid van de hogeschool ter 

discussie te stellen. 

Wel zal een aantal grote opleidingen met een diffuse identiteit van een instroombeperking voorzien worden. Het gaat 

om opleidingen met een massale instroom en een weinig ontwikkeld profiel, waarbij relatief veel studenten slechts een 

vage notie van de opleidingsinhoud hebben bij aanvang van de studie. Het selectiever toelaten van studenten zal ertoe 

leiden dat een flink aantal studenten een keuze moet maken voor een andere, sterker inhoudelijk geprofileerde opleiding. 

Het betekent ook dat de opleidingen in casu een scherper profiel kunnen gaan ontwikkelen. Het mes snijdt zo aan twee 

kanten. 

Overigens zal ook de studievoorlichting kritisch onder de loep genomen moeten worden. Niemand is erbij gebaat als 

werving het wint van open, eerlijke en duidelijke informatieverschaffing: de student niet, de docenten niet, de opleiding 

niet, het werkveld niet en de hogeschool niet. 

Uiterlijk per september 2014 wordt een instroombeperking toegepast bij een aantal grote opleidingen met een laag 

studiesucces en een lage studenttevredenheidsscore. Voor verbetering van de studievoorlichting zal op korte termijn 

aansluiting worden gezocht bij ´Studie in cijfers`. 

Onderzoek en beroepspraktijk worden sterker en expliciet verankerd in alle curricula. Beide Centres of Expertise bieden 

hiervoor impulsen. Zij zijn in september 2013 operationeel. De kenniscentra worden beter aangesloten op het onderwijs. 

Elk kenniscentrum maakt met de betrokken instituten en het CvB afspraken over het onderzoeksprogramma, in relatie tot 

de inhoudelijke kern van de verwante opleidingen en de versterking van de kwaliteit daarvan. 
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7. Docententeams: professie en professionele      

	 verantwoordelijkheid

Elke docent levert een niet te overschatten bijdrage aan het leerproces van de student. Maar dat is niet alles. Docenten 

zullen in teamverband een coherent onderwijsprogramma moeten dragen en steeds aan moeten geven wat hun vak 

betekent in dat gehele programma. Docententeams zijn bovendien verantwoordelijk voor het realiseren van uitdagende 

onderwijsvormen, de begeleiding van studenten – op de inhoud en op het realiseren van studiesucces – en uiteindelijk, 

via de examencommissie, voor de toetsing en de borging van de kwaliteit. 

Versterking van het opleidingsniveau en realisatie van het genoemde studieverbond kan alleen als de docenten de ruimte 

wordt geboden daar – meer dan thans – een verantwoordelijke rol te nemen. Zij verdienen de professionele ruimte om 

adequaat invulling te geven aan die grote verantwoordelijkheid. Dat betekent dat docenten zoveel mogelijk ontzorgd 

moeten worden waar het gaat om randvoorwaarden en administratieve last. Een feilloze bedrijfsvoering is in dat opzicht 

van bijna net zo groot belang voor docenten als voor studenten. Onderwijsmanagers zullen beter in staat moeten worden 

gesteld én sterker moeten worden aangesproken op het realiseren van die excellente facilitering van het onderwijsproces. 

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Professionele ruimte mag geen schuilplaats zijn voor slechte 

resultaten. Vanuit de professionaliteit moet open de dialoog gezocht worden, met elkaar, met de studenten, met de 

onderwijsmanager en met de instituutsdirectie. Van onderwijsmanagers en instituutsdirecteuren mag worden verwacht 

dat zij beschikken over een adequaat repertoire aan interventiestrategieën om met elkaar een open en kritische dialoog 

te voeren, en dat ook toepassen. 

Beschikt elk docententeam over voldoende inhoudelijke, onderwijskundige en didactische professionaliteit om die 

verantwoordelijkheid te dragen? Nee. Professionalisering houdt in dat elke docent het als vanzelfsprekend ziet dat hij/

zij zich blijft ontwikkelen. En ook dat elk team beschikt over alle benodigde competenties om gezamenlijk invulling te 

kunnen geven aan een bindend, uitdagend en inspirerend studieverbond. Van elke docent wordt dan ook gevraagd 

dat hij/zij beschikt over de betreffende kwalificaties en dat die ook gecertificeerd en onderhouden worden. Dat staat 

centraal in de invulling die Hogeschool Rotterdam geeft aan afspraken die op de landelijke CAO-tafel zijn gemaakt over 

intensivering van de professionalisering. In de prestatieafspraken is daarnaast reeds aangegeven dat de hogeschool tot 

minstens 70 procent docenten met een mastergraad zal komen in 2015. Dat percentage is niet het eindpunt. Het streven 

is dat op de langere termijn elke docent met een vaste aanstelling beschikt over minimaal een mastergraad. 

In 2013 wordt het ROM-scholingscertificaat breed ingevoerd. De prestatieafspraak dat 70 procent van de docenten 

in 2015 beschikt over minimaal de mastergraad is niet het einddoel. In 2020 beschikt vrijwel elke docent met een 

vaste aanstelling hierover. Eind 2013 beschikt de hogeschool over een omvattend professionaliseringsplan conform de 

afspraken in de nieuwe CAO-hbo.

8. Minder maar betere ondersteuning

De consequentie van de keuze van de focus op het onderwijs in de voltijdse bacheloropleidingen is dat meer geld naar 

het primaire proces moet en minder naar de ondersteuning daarvan. Tegelijkertijd is reeds benadrukt dat de kwaliteit 

van de dienstverlening – de organisatiekwaliteit – juist stevig omhoog moet om de kansen van studenten op succesvolle 

afronding van de opleiding te vergroten. 

Beide doelstellingen – operational excellence en meer geld direct naar het onderwijsproces – zijn goed te verenigen. Het 

streven is om bij de bedrijfsbureaus te komen tot minder fte’s, maar ook tot een hogere professionaliteitsgraad van de 

medewerkers. Minder, maar beter. Voor de taken van de diensten geldt dat kritisch wordt gekeken waar decentralisering 

van taken mogelijk is. De diensten zullen zo kleiner en slagvaardiger worden. In de komende tijd zullen we de 

dienstverlening – van de centrale diensten en de bedrijfsbureaus – in samenhang analyseren en evalueren om vervolgens 

te komen tot de invulling van een nieuwe aanpak ervan. 
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In de periode januari-april wordt een integrale analyse gemaakt van de dienstverlening van diensten en bedrijfsbureau. 

Dat zal leiden tot voorstellen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de overhead substantieel 

verminderen. De ambitie is dat het percentage middelen dat besteed wordt aan overhead daalt van 27 procent nu tot 

22 procent in 2016. De directe onderwijs- en onderzoeksondersteuning houden we op het niveau van 15 procent. 

9. Beter sturen

Het onderwijsproces staat centraal en investeren in de bacheloropleidingen is het belangrijkste voor het realiseren van 

de missie. Docententeams nemen hun professionele verantwoordelijkheid om hier invulling aan te geven en worden 

daarbij zo goed mogelijk geholpen door de overige medewerkers. Kwaliteit maken, zichtbaar en bewezen in het niveau 

van de opleidingen, studenttevredenheid en studiesucces, is het doel. Dat uitgangspunt is leidend voor de hogeschool 

en daarmee voor de sturing op de organisatie. Vanuit die gedachte – kwaliteit is doelbereiking – zullen docenten, 

onderwijsmanagers, directeuren en uiteindelijk het CvB met elkaar de kritische dialoog moeten voeren. En hoge 

verwachtingen aan elkaar durven stellen. Alleen dan zal het lukken de kwaliteit en studenttevredenheid duurzaam te 

versterken. Verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk belegd bij docententeams. Consequentie daarvan is dat de 

instituten toe kunnen met eenhoofdige directies. 

Het bovenstaande betekent dat collegeleden, directeuren, onderwijsmanagers en lectoren werken vanuit de juiste focus 

en beschikken over voldoende kwaliteiten om zowel inhoudelijk als procesmatig krachtig invulling te geven aan hun 

leiderschap. Het betekent ook dat leidinggevenden, veel meer dan nu, tussen hun mensen staan, letterlijk en figuurlijk. 

En dat ze open en toegankelijk zijn en vanuit een diep begrip van datgene dat speelt in het primaire proces kunnen 

handelen. Dat ze zich inspannen een werkomgeving te creëren die als veilig en inspirerend wordt ervaren. Het College 

van Bestuur gaat die uitdaging meteen aan. Over de uitwerking van deze Focusagenda zal intensief gesproken worden 

met de hogeschoolgemeenschap via HINT en Yammer. 

De sturing binnen de hogeschool (CvB – directies – onderwijsmanagers) wordt scherp afgesteld op het realiseren 

van de hoofddoelen van deze Focusagenda: versterking van de kwaliteit en vergroten van de studenttevredenheid. 

Verantwoordelijkheden worden waar mogelijk belegd bij docententeams. De leiding van instituten gaat berusten 

bij eenhoofdige directies. CvB, instituutsdirecties en onderwijsmanagers maken expliciet zichtbaar hoe zij beter en 

intensiever gaan communiceren met studenten, docenten en lectoren. 

10. Naar een kwaliteitscultuur: afspraken nakomen

Een specifiek, maar o zo belangrijk, uitgangspunt voor een gezonde organisatie is het toezien op de zorgvuldige naleving 

van afspraken. Naleving van landelijke wet- en regelgeving, maar ook van intern gemaakte afspraken, vormt de basis van 

een goede hogeschoolorganisatie. Nationaal is de aandacht hiervoor de laatste jaren stevig toegenomen. Het College 

van Bestuur zal hiervoor blijvend aandacht vragen. 

Het naleven van regels en voorschriften is een logisch onderdeel van de eigen professionele verantwoordelijkheid. 

Maar die verantwoordelijkheid gaat verder. Willen we een voorbeeld zijn voor studenten en (andere) docenten? Spreekt 

een docent bijvoorbeeld de facilitaire dienst aan als hij merkt dat gebouwen niet goed schoongemaakt wordt? En is 

men bereid om rokende collegadocenten die de rode streep negeren - en zo de entree van een gebouw voorzien van 

een rookgordijn waar ook de niet-roker zich door mag worstelen - te corrigeren? En durven we elkaar in en buiten het 

klaslokaal de maat te nemen over het onderwijs, de begeleiding of de omgang met studenten? Het antwoord op zulke 

vragen hoort onverkort ‘ja’ te zijn. Een echt gevoelde professionele verantwoordelijkheid uit zich in het tonen van 

verantwoordelijkheid voor elkaar en focus op het gezamenlijk neer te zetten resultaat. 

Het College van Bestuur is reeds gestart met het nadrukkelijker toetsen van de naleving van afspraken. Het CvB 

ontwikkelt een systematiek om voortdurend de inachtneming van interne en externe regelgeving te checken. In de 

dialoog met andere gremia binnen de hogeschool zal het College aandacht vragen voor het ontwikkelen van een sterke 

kwaliteitscultuur waarin we elkaar open en kritisch durven aan te spreken. 
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