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De eerste drie beloftes hebben betrekking op de ontwikkeling
van de student, van de oriëntatie van de aspirant-student op de
opleiding tot het moment dat de afgestudeerde als startbekwaam
professional de arbeidsmarkt betreedt. De laatste twee beloftes
gaan over de hogeschool als organisatie.

Een groot aantal zaken willen we behouden, andere zaken willen
we versterken of vernieuwen. In de uitwerking van de beloftes
concentreren we ons op die elementen die we willen versterken of
vernieuwen.
Dit instellingsplan is tot stand gekomen op basis van een groot
aantal gesprekken met medewerkers en studenten binnen de
hogeschool. Daaruit is gebleken dat de beloftes herkend worden
en passen bij de hogeschool. Over de thema’s uit dit instellingsplan hebben we ook gesproken met externe partners.
De komende jaren zullen we het gesprek over de beloftes
voortzetten, binnen de hogeschool en met externe partners.
De uitkomsten van deze gesprekken nemen we mee bij het
uitwerken van de maatregelen.

We hebben onze ambities geformuleerd in termen van beloftes.
Een belofte is geen regel, geen plan en zelfs geen afspraak, maar
is zeker niet minder verplichtend, juist omdat een belofte uit vrije
wil gedaan wordt. De vijf beloftes drukken kernachtig uit wat we
belangrijk vinden en waar we ons op willen laten aanspreken. Ze
geven richting aan ons handelen, individueel en collectief, onze
werkwijzen, de manier waarop we samenwerken en de manier
waarop we de hogeschool organiseren.
We hebben gekozen voor een richtinggevend instellingsplan
waarin we het perspectief voor 2022 schetsen en de maatregelen
die we de komende jaren nemen om dat perspectief te realiseren
globaal beschrijven.

1. Inleiding
Met dit instellingsplan beschrijven we onze ambities
voor de komende zes jaar. Daarin staan vijf beloftes
centraal die we doen aan onze studenten, aan elkaar
en aan het werkveld. Dit instellingsplan bouwt voort
op het vorige, zonder dat te herhalen. We blijven
inzetten op kwaliteit en op onze profileringsgebieden,
op talent en op menselijke maat. Wat goed gaat krijgt
hier minder aandacht dan wat we willen verbeteren
en veranderen.

We kennen de student, de student kent ons
We helpen de student actief en voltijds te studeren
We verzorgen goed beroepsonderwijs in,
met en voor het werkveld
We zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe,
hoort erbij, bouwt mee en draagt bij
We zijn een goed georganiseerde hogeschool
6

Over drie jaar gaat Hogeschool Leiden weer op voor de
Instellingstoets Kwaliteitszorg. In 2019 vinden bovendien
de externe evaluaties van de onderzoeksprogramma’s plaats.
Dat vormt een gelegenheid om een midterm review uit te voeren
en de stand van zaken op te maken met betrekking tot de
uitvoering van het instellingsplan. Op basis daarvan zullen
we onze ambities en maatregelen zo nodig bijstellen.

Het geschetste perspectief is haalbaar en ambitieus. We hebben
tot 2022 om de beloftes waar te maken. We zullen eerst
verkenningen uitvoeren naar de invulling en de consequenties
van de maatregelen, afzonderlijk en in samenhang. Op basis
daarvan nemen we in (twee)jaarlijkse werkagenda’s en beleidsnotities besluiten over de uitwerking van de maatregelen en de
planning. Daarbij zullen organiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en
betaalbaarheid belangrijke voorwaarden zijn. Hiermee kiezen we
voor een lerende aanpak waarbij we keuzes maken op het moment
dat we de consequenties daarvan kunnen overzien.

Leeswijzer
Dit instellingsplan bestaat uit acht hoofdstukken. In hoofdstuk 2
beschrijven we waar we nu staan. Daarbij gaan we kort in op het
profiel van Hogeschool Leiden en op ontwikkelingen binnen de
hogeschool en in de buitenwereld. In hoofdstuk 3 schetsen we de
hoofdlijnen van onze ambities voor de komende jaren aan de hand
van de vijf beloftes. In de hoofdstukken 4 tot en met 8 werken we
die beloftes nader uit, waarbij we per belofte aangeven wat ons
perspectief voor de komende jaren is en welke maatregelen we
willen nemen om die beloftes te realiseren.

Het instellingsplan is niet alleen een plan voor de toekomst.
Het is ook een beschrijving van wat we al zijn. De opgaven
en ambities voor de komende jaren zijn omvangrijk, maar
bouwen voort op wat we al doen. Veel verandert, veel blijft
ook hetzelfde.
7

2. Een korte schets van
Hogeschool Leiden anno 2016
2.1. Profiel
Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart
van de Randstad. We hebben een breed portfolio, dat tegelijkertijd onderscheidend is, onder meer door een aantal opleidingen met een landelijk unieke functie en door multidisciplinaire
onderwijsonderdelen, zoals de brede propedeuse jeugd en de
propedeuse zorg en welzijn. Ons aanbod bestaat uit voltijdse
bacheloropleidingen, deeltijdopleidingen, duale opleidingen,
professionele masteropleidingen en een aanbod op het gebied
van leven lang leren. Ons onderwijs en onderzoek en onze profilering op de thema’s jeugd, gezondheidszorg en life sciences
sluiten aan bij de behoeften en ontwikkelingen in de regio en de
regionale economische agenda. Het werkveld is actief betrokken
bij de vormgeving en uitvoering van ons onderwijs. Praktijkgericht onderzoek, dat onze lectoren samen met onderzoekers,
docenten, studenten en het werkveld uitvoeren, neemt een
belangrijke plaats in binnen onze opleidingen.

persoonsvorming, maatschappelijke verantwoordelijkheid en
internationale en multiculturele competenties. De kwaliteit
van onze opleidingen is goed. Al onze opleidingen zijn
geaccrediteerd, we hebben de Instellingstoets Kwaliteitszorg
succesvol doorlopen en studenten en alumni zijn tevreden
over ons onderwijs.
Studiesucces
Op het gebied van studiesucces zijn de resultaten de afgelopen
jaren achtergebleven bij onze ambities, waarbij de verschillen
tussen opleidingen overigens groot zijn. In het studiejaar 20142015 stopte circa 40% van onze studenten in de loop van het eerste jaar met hun studie. Van de studenten die in 2010 met hun
studie waren begonnen en na het eerste jaar waren doorgegaan
haalde minder dan 60% het diploma binnen vijf jaar na de start.
Daarmee ligt ons studiesucces op het gemiddelde van de hogescholen in de Randstad. Ons bachelorrendement is bovendien
– net als bij veel vergelijkbare hogescholen - de afgelopen jaren
gedaald. Dat is mede veroorzaakt door factoren die ook gelden
voor andere hogescholen, zoals de verhoging van het eindniveau
van het hbo en de economische crisis van de afgelopen jaren
waardoor studenten minder snel afstuderen. Specifiek voor onze
hogeschool komt daar de sterke groei van het aantal studenten
in de afgelopen jaren bij. Sinds 2002 is het aantal studenten bij
Hogeschool Leiden met 110% toegenomen.

We spelen actief in op vragen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de samenleving en in de regio. Dat doen we door
professionals op te leiden, die beschikken over vakkennis en
generieke vaardigheden. Professionals met lerend, onderzoekend en ondernemend vermogen, die met andere professionals kunnen samenwerken aan complexe vraagstukken en die
blijven leren om hun kennis en vaardigheden actueel te houden.
In onze opleidingen besteden we daarnaast aandacht aan
8

We zijn er desondanks in geslaagd de onderwijskwaliteit en de
tevredenheid van studenten en medewerkers op peil te houden,
maar de inspanningen om de groei op te vangen, samen met
de aangescherpte eisen hebben een negatief effect gehad op
het studiesucces van onze studenten. Daar komt bij dat de
toegankelijkheid van het onderwijs onder druk staat en sociale
ongelijkheid wordt gereproduceerd via het onderwijs, zoals blijkt
uit het onderwijsverslag 2014/2015 ‘De Staat van het onderwijs
2014/2015’ van de Inspectie van het Onderwijs. De doorstroom
uit het mbo neemt af en het studiesucces van mbo studenten
die wel doorstromen loopt landelijk terug. De studieprestaties
van jongens – en in het bijzonder allochtone jongens – blijven
achter. Om onze opdracht als hogeschool – het bieden van
kansen aan jonge mensen – te vervullen, is ons belangrijkste
speerpunt voor de komende jaren dan ook om al onze studenten
te helpen actief en voltijds te studeren.

Opleidingen en faculteiten hebben een eigen identiteit,
die samenhangt met het karakter van de opleiding en de
verschillende beroepen en werkvelden waarvoor wordt opgeleid.
Dit geeft de hogeschool een gelaagde identiteit: vijfentwintig
opleidingen binnen vijf samenwerkende scholen binnen één
hogeschool. Dat maakt ons wendbaar en biedt de mogelijkheid
om het onderwijs ondanks de toegenomen omvang van de
hogeschool kleinschalig te organiseren. De toegenomen omvang
en de daarmee samenhangende complexiteit van de hogeschool
vragen wel om een nieuwe balans, waarbij we enerzijds de
kleinschaligheid en wendbaarheid behouden en anderzijds
de processen beter organiseren en meer samenwerken tussen
faculteiten en diensten.
Conclusie: een goede hogeschool, maar wel onder druk
Alles overziend kunnen we concluderen: we zijn een goede
hogeschool, maar wel onder druk. Dat betreft vooral de
toegankelijkheid van onze opleidingen voor mbo’ers en het
studiesucces van onze studenten. Daarnaast past de manier
waarop we werken en ons werk organiseren niet meer goed bij de
schaal en de complexiteit van onze hogeschool. Daarmee komt
het realiseren van onze opgaven en ambities in het gedrang.

Leergemeenschap en kwaliteitscultuur
We zijn een leergemeenschap. We maken werk van maatschappelijke verantwoordelijkheid, in ons onderwijs en onderzoek, in
projecten en in onze bedrijfsvoering. We hebben de afgelopen
jaren geïnvesteerd in professionalisering van onze medewerkers
en het leren van en met elkaar. Daarmee hebben we de basis
gelegd voor de verdere ontwikkeling van een sterke kwaliteitscultuur. In het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2016 is
de gemiddelde tevredenheidsscore gestegen tot 7,3, waarmee
Hogeschool Leiden hoger scoorde dan de meeste andere
hogescholen, zoals blijkt uit de hbo benchmark.1

Om onze beloftes te realiseren zal op onderdelen een meer
gemeenschappelijke aanpak nodig zijn. We zullen beter moeten
samenwerken waar dat meerwaarde oplevert of nodig is om onze
ambities te realiseren.

Bedrijfsvoering en een goed georganiseerde hogeschool
De hogeschool is als bedrijf gezond; de basis is op orde met
een solide begroting, deugdelijke administraties, een goed
onderhouden gebouw en werkende voorzieningen.
1

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat onze hogeschool
zich onderscheidt door verbinding (samenwerking binnen teams en de rol
van het management) en kwaliteitsgerichtheid.
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2.2. Waar staan we voor?

Wanneer we onze ambities vergelijken met de ambities, zoals
geformuleerd, in ons vorige instellingplan, dan is er eigenlijk
niet eens zo veel veranderd. Zo wilden we een veilige hogeschool
zijn, waar studenten en docenten elkaar kennen en contact
met elkaar hebben, en dat willen we nog steeds. We wilden een
leergemeenschap zijn, waar studenten, docenten,
onderzoekers en professionals uit het werkveld samen leren,
onderzoeken en innoveren door te werken aan vraagstukken
uit de beroepspraktijk, en dat willen we ook nog steeds. We
wilden studenten stimuleren actief te studeren en hun talent te
ontwikkelen en hen een brede vorming geven waarbij beroepskwalificatie, persoonsvorming en socialisatie hand in hand gaan,
en ook daar is niets in veranderd. We wilden een maatschappelijk
verantwoordelijke hogeschool zijn, met een open en
toegankelijk karakter en met een herkenbaar profiel dat aansluit
bij de regio, en ook dat willen we nog steeds. We wilden een
professionele lerende organisatie zijn met een sterke kwaliteitscultuur, en ook deze ambitie is niet veranderd. En we wilden
een goed georganiseerde school zijn, waar een stevige bedrijfsvoering het onderwijs goed ondersteunt, en ook dat willen we
nog steeds.

Waar we voor staan als Hogeschool Leiden, wat het eigene is van
onze hogeschool, wat onze ambities zijn en wat ons (ver)bindt,
is de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd.
We zijn een hogeschool, waar ( jonge) mensen komen om van en
met ons en van en met elkaar te leren.
We zijn een open en toegankelijke hogeschool, waar iedereen die
aan de wettelijke eisen voldoet welkom is en waar studenten de
ruimte hebben eigen keuzes te maken. We doen waar mogelijk
recht aan de behoeften en mogelijkheden van onze studenten.
Tegelijkertijd leggen we de lat hoog en vragen we veel inzet van
onze studenten. Dat communiceren we duidelijk naar (aspirant-)
studenten. Voor studenten met een functiebeperking bieden we
aanvullende voorzieningen.
Als publieke hogeschool vervullen we een voorbeeldrol, voor
onze studenten en de samenleving. We hechten belang aan
maatschappelijke verantwoordelijkheid en nemen concrete
initiatieven om dit in te vullen. Op hogeschoolniveau gaat het
bijvoorbeeld om arbeidsinclusie, duurzame bedrijfsvoering
(onder meer door reductie van CO2-gebruik) en wereldburgerschap. Hogeschool Leiden is sinds een aantal jaren een UNESCOschool. Op opleidingsniveau vindt een groot aantal initiatieven
plaats om maatschappelijke verantwoordelijkheid van studenten
te stimuleren, aansluitend bij het eigen karakter van de
opleiding en het werkveld.

Wel zijn de in- en externe omstandigheden veranderd,
waarbinnen we onze identiteit en onze opgaven en ambities
moeten realiseren. In de volgende hoofdstukken beschrijven
we wat dat betekent voor onze ambities.

10

11

3. Het perspectief voor
2022 in vijf beloftes
We hebben onze ambities voor de komende zes jaar
geformuleerd in de vorm van vijf beloftes die we doen
aan onze studenten, aan elkaar en aan het werkveld.

We kennen de student, de student kent ons
We weten wie onze studenten zijn, waar ze vandaan komen en
hoe het met hun studie gaat. We begeleiden studenten, bij de
oriëntatie op de opleiding en het beroep en tijdens hun studie.
Studenten weten wat er van ze wordt verwacht.

We helpen studenten actief en
voltijds te studeren
We stimuleren de student actief om voltijds (tenminste 32 uur
per week), te studeren. Dat stelt eisen aan het curriculum,
aan de didactiek, aan de begeleiding door docenten, aan het
gebouw en de voorzieningen, aan de digitale leeromgeving en
aan het rooster. De student op zijn of haar beurt verplicht zich
ertoe echt te studeren. Wederkerigheid tussen hogeschool en
student is daarbij het uitgangspunt. We bieden structuur waar
dat nodig is en flexibiliteit en ruimte voor eigen keuzes waar
dat kan en stimuleren studenten in de loop van hun studie
steeds meer de regie te nemen over hun eigen leerproces.
We dagen studenten uit het beste uit zichzelf te halen en zich
maximaal te ontwikkelen.

We verzorgen goed beroepsonderwijs in,
met en voor het werkveld
We verzorgen goed beroepsonderwijs en leiden gekwalificeerde
professionals op die beschikken over een kritische houding en in
staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk.
Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie en het ontwikkelen van maatschappelijke
verantwoordelijkheid deel uit van de opleiding van deze
professionals.
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We verbinden internationalisering met professionele
ontwikkeling en persoonsvorming. We brengen studenten
ondernemend, onderzoekend en lerend vermogen bij.
We creëren een leeromgeving waarbij studenten zo veel mogelijk
vanaf de start van hun opleiding in aanraking komen met de
beroepspraktijk. We leiden op in, met en voor het werkveld.
We zetten lectoren en alumni in om de verbinding met het
werkveld te versterken. Onderzoek staat ten dienste van het
onderwijs en draagt bij aan de verbinding met de beroepspraktijk. Onze lectoraten en onze profileringsgebieden dragen
bij aan het versterken van de verbinding tussen het onderwijs
en het werkveld, aan de vernieuwing van het onderwijs, aan
professionalisering van docenten en aan de ontwikkeling
van de beroepspraktijk.

We zijn een goed georganiseerde hogeschool

We zijn een leergemeenschap: iedereen doet
ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij

In de volgende hoofdstukken worden deze beloftes nader
uitgewerkt.

We zijn een goed georganiseerde hogeschool waar het onderwijs
efficiënt georganiseerd wordt en waar studenten kunnen rekenen
op hoogwaardige dienstverlening. De opleidingen en faculteiten
en de diensten werken samen aan de randvoorwaarden voor
goed onderwijs. Het onderwijs wordt goed ondersteund door een
stevige bedrijfsvoering. Daarbij zorgen we voor een evenwicht
tussen standaard en maatwerk. Organiseerbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn toetssteen bij het maken van
keuzes. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
duidelijk en de besluitvormingsprocessen zijn transparant.
We werken systematisch en leggen verantwoording af over
geleverde prestaties.

Studenten komen naar de hogeschool om met en van ons en
met en van elkaar te leren. We zijn een leergemeenschap, waar
studenten, docenten, onderzoekers, alumni en professionals uit
het werkveld elkaar ontmoeten en samen leren, onderzoeken en
innoveren. In deze gemeenschap voelen mensen zich thuis en
veilig. Iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij.
We vragen van onze docenten en medewerkers dat zij investeren
in permanente ontwikkeling en bieden hen daarvoor tijd en
ruimte. Binnen onze gemeenschap heerst een kwaliteitscultuur.
Faculteiten en diensten werken samen aan de permanente
verbetering van ons onderwijs.
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4. Belofte: we kennen
de student, de student
kent ons
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4.1 Perspectief

tussen mbo en hbo. Daarbij ligt de focus op de gevolgen van de
verkorting van de mbo-4 opleidingen voor de aansluiting tussen
mbo en hbo. Indien mogelijk maken we afspraken over generieke
en specifieke keuzedelen die de doorstroming bevorderen, zowel
bij verwante als bij niet- verwante opleidingen.

We weten wie onze studenten zijn, waar ze vandaan komen en hoe
het met hun studie gaat. We beschikken over informatie over de
onderwijsloopbaan van studenten in het toeleverend onderwijs
en over informatie over de studievoortgang en het studeergedrag
van studenten tijdens hun studie aan onze hogeschool.

4.3 Actieve oriëntatie op studie
en beroep

We zorgen dat de juiste student op de juiste plek terecht komt.
Daartoe begeleiden we studenten, bij de oriëntatie op de
opleiding en het beroep en tijdens hun studie. We zorgen dat het
eerste studiejaar een goed beeld geeft van de opleiding en het
beroep en dat de student een goed beeld krijgt de motivatie en
capaciteiten die nodig zijn om de studie succesvol af te ronden.
Als onderdeel van de begeleiding adviseren we studenten over
de voortzetting van hun studie. Daarmee wachten we niet tot het
eind van het eerste jaar, wanneer een deel van de studenten een
bindend negatief studieadvies krijgt.

We stimuleren dat studenten zich actief oriënteren op hun studie
en hun beroep en een bewuste keuze maken voor een opleiding.
We helpen studenten hierbij door goede voorlichting (ook indien gewenst - naar ouders), activiteiten voor de poort zoals
proefstuderen en meeloopdagen, en door de studiekeuzecheck
(realitycheck en adviesgesprek). Het doel is dat studenten een
goed beeld krijgen van de opleiding, het beroep en hun eigen
capaciteiten en op basis daarvan kunnen beoordelen of zij
geschikt zijn voor en matchen met de opleiding en het beroep.
Opleidingen en faculteiten doen al veel op dit gebied. Daarop
voortbouwend breiden we het aanbod voor oriëntatie op studie
en beroep “voor de poort” uit en geven we dit aanbod een minder
vrijblijvend karakter. Uiteindelijk is en blijft het aan de student
om te besluiten of een opleiding past bij zijn of haar capaciteiten
en ambities.

Studenten weten wat er van ze wordt verwacht en worden daarop
aangesproken.

4.2 Goede aansluiting met
het vo en mbo
We maken afspraken met de scholen voor voortgezet onderwijs
en ROC’s over informatie-uitwisseling. Door informatie over
de voorafgaande onderwijsloopbaan van onze instromende
studenten hebben we beter zicht op hun specifieke kenmerken
en kunnen we daar bij de inrichting van het onderwijs en de
begeleiding op inspelen. We informeren de scholen over het
studiesucces van hun afgestudeerden op onze hogeschool,
zodat ze daar bij de vormgeving van hun onderwijs rekening
mee kunnen houden.

4.4 Informatie over studiesucces
en studeergedrag

4.5 Actieve begeleiding en
advisering in eerste jaar

We zorgen dat opleidingen en studenten beschikken over
informatie over studiesucces en studeergedrag, om de studievoortgang te monitoren, het studiesucces op het niveau van de
individuele student en de opleiding te analyseren, risico’s op
vertraging en uitval tijdig te signaleren en zo nodig bij te
kunnen sturen. Daarbij kan gedacht worden aan gegevens
over de onderwijsloopbaan in het toeleverend onderwijs, de
uitkomsten van de studiekeuzecheck, aanwezigheid, tentamenresultaten, informatie over studeergedrag uit de digitale leer- en
werkomgeving en informatie uit de gesprekken met
de studieloopbaanbegeleider.

Met name in het eerste jaar zetten we in op actieve begeleiding
van studenten. We richten studieloopbaanbegeleiding vooral
op het signaleren, monitoren en bespreken van risico’s op het
gebied studievoortgang en het ondersteunen van studenten bij
de aanpak van deze risico’s. De studieloopbaanbegeleiders gaan
in gesprek met studenten over hun motivatie, hun prestaties, de
manier waarop ze studeren en hun beeld van de opleiding en het
beroep. Als er signalen zijn dat zaken niet goed lopen, bespreken
de studieloopbaanbegeleiders de problematiek met studenten
en verkennen ze samen met de student mogelijke
oplossingsrichtingen.
Onderdeel van de studieloopbaanbegeleiding vormt het gesprek
over de motivatie en capaciteiten van de student en de vraag of
de studie en het beroep daar bij aansluiten. Dat helpt studenten
een onderbouwd besluit te nemen over het al dan niet voortzetten van hun studie. Daarmee wachten we niet tot het einde
van het eerste jaar, wanneer studenten die hun studie niet
mogen vervolgen een bindend negatief studieadvies krijgen. We
zien het bindend negatief studieadvies als laatste stap in een
proces. We gaan de mogelijkheden verkennen voor een andere
opzet van het bindend negatief studieadvies.

Deze informatie wordt op een toegankelijke manier beschikbaar
gesteld aan studenten en opleidingen, bijvoorbeeld via een app
of via de digitale leer- en werkomgeving.
We verkennen welke extra gegevens we daarvoor nodig hebben,
hoe we deze gegevens kunnen verzamelen en hoe we ze aan
studenten en opleidingen beschikkaar stellen.

Er vinden op dit moment al veel activiteiten plaats op het gebied
van studieloopbaanbegeleiding, waarbij de invulling verschilt
per opleiding. Voortbouwend op de bestaande aanpak nemen
opleidingen indien daar aanleiding voor is aanvullende
maatregelen. Daarnaast wordt bezien waar aanvullende
maatregelen op instellingsniveau nodig zijn, zoals het
opstellen van standaarden voor studieloopbaanbegeleiding,
verdere professionalisering van studieloopbaanbegeleiders
of het ontwikkelen van instrumenten om studieloopbaanbegeleiders te ondersteunen.

Oriëntatie op studie en beroep houdt niet op bij de start van de
opleiding, maar vormt ook een belangrijk onderdeel van de
propedeuse. Daarom moet de propedeuse een goed beeld geven
van de opleiding en de beroepspraktijk en moet de student een
goed beeld krijgen van de motivatie en capaciteiten die nodig zijn
om de studie succesvol af te ronden. Gedurende de propedeuse
gaan we als onderdeel van de studie- en loopbaanbegeleiding
actief het gesprek aan met de student over de vraag of de
opleiding en het beroep bij hem of haar passen en vice versa.

Aanvullend op de afspraken die er al zijn bij bepaalde opleidingen
maken we afspraken met de ROC’s in de regio over de aansluiting
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• Dat ze actief leren, van en met elkaar en van en met
hun docenten.
• Dat ze in toenemende mate zelf de verantwoordelijkheid
voor hun studie nemen.
• Dat ze als lid van de hogeschoolgemeenschap actief
participeren in de hogeschool en de opleiding als
leergemeenschap en zich niet opstellen als consument.

De propedeuse heeft niet alleen een selecterende, maar ook
een oriënterende en verwijzende functie. Om te stimuleren dat
elke student op de juiste plek terecht komt, ondersteunen we
studenten die in het eerste jaar dreigen uit te vallen desgewenst
bij de overstap naar een andere opleiding. Daartoe bieden we
waar dat kan de mogelijkheid om met zo min mogelijk
vertraging over te stappen naar een andere opleiding.
Een aantal opleidingen biedt al mogelijkheden op dit gebied.
We verkennen of deze initiatieven kunnen worden uitgebreid.
Daarnaast verkennen we de haalbaarheid van een instellingsbreed aanbod om studenten die niet kunnen of willen
overstappen naar een andere opleiding te ondersteunen
bij hun verdere studie- of beroepskeuze, onder meer door
studie- en beroepskeuzeoriëntatie, studievaardigheden en het
wegwerken van deficiënties.Deze maatregelen moeten leiden tot
vermindering van uitval. Bovendien wordt zo gestimuleerd dat
studenten die toch uitvallen tijdig
kunnen overstappen.

Studenten mogen van de hogeschool verwachten dat we hen
goed begeleiden en dat we een leeromgeving creëren die hen in
staat stelt succesvol te studeren en hun studie binnen redelijke
tijd succesvol af te ronden.
Op basis van het uitgangspunt van wederkerigheid in de relatie
tussen opleiding en student beschrijven we wat we van onze
studenten verwachten en wat studenten van ons mogen verwachten.

4.7

Maatregelen
• We verkennen de mogelijkheden voor een andere opzet
van het bindend studieadvies.
• We verkennen de haalbaarheid van een instellingsbreed
aanbod op het gebied van studievaardigheden, deficiënties
en studie- en beroepskeuzeoriëntatie voor studenten
die dreigen uit te vallen.
• We beschrijven op basis van het uitgangspunt van wederkerigheid in de relatie tussen opleiding en student wat we van
onze studenten verwachten en wat studenten van ons
mogen verwachten.

Hieronder worden de belangrijkste maatregelen genoemd die
we nemen om de belofte “we kennen de student, de student kent
ons” waar te maken:
• We maken afspraken met scholen voor voortgezet onderwijs
en ROC’s over informatie-uitwisseling.
• We versterken ons aanbod voor oriëntatie op studie en
beroep “voor de poort”.
• We zorgen dat studenten en opleidingen beschikken over
informatie over studiesucces en studeergedrag om de studievoortgang te monitoren en zo nodig bij te kunnen sturen.
We verkennen welke extra gegevens we daarvoor nodig
hebben, hoe we deze gegevens kunnen verzamelen en hoe
we ze aan studenten en opleidingen beschikkaar stellen.

4.6 Wederkerigheid in de relatie
tussen opleiding en student
We kennen niet alleen de student, de student kent ons ook.
De student weet wat er van hem of haar verwacht wordt.
De relatie tussen de hogeschool en de student is wederkerig.
Van studenten vragen we:
• Dat ze tenminste 32 uur per week aan hun studie besteden.
• Dat ze zich goed voorbereiden op onderwijsactiviteiten
en actief deelnemen aan bijeenkomsten.
• Dat ze zich breed ontwikkelen en in hun ontwikkeling tot
professional zich kwalificeren voor de beroepspraktijk,
socialiseren in de beroepspraktijk en zich ontwikkelen als
persoon en dat ze onderzoekend, ondernemend en lerend
vermogen ontwikkelen.
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5. Belofte: we helpen
de student actief en
voltijds te studeren
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5.1 Perspectief

De studentenpopulatie is divers. Om aan te sluiten bij wat
studenten kennen en kunnen bieden we ruimte voor differentiatie. Dat kan betrekking hebben op differentiatie in inhoud,
in niveau, in didactiek, in werkvormen, in leeromgevingen en in
tempo. We bieden structuur waar dat nodig is en flexibiliteit en
ruimte voor eigen keuzes waar dat kan en stimuleren studenten
in de loop van hun studie steeds meer de regie te nemen over hun
eigen leerproces. Daartoe bieden we in het begin van de studie
( jaar 1 en 2) een programma aan, dat studenten helpt voltijds
en actief te studeren. Later in hun opleiding ( jaar 3 en 4) krijgen
studenten meer verantwoordelijkheid bij de inrichting van hun
onderwijs. Daarmee ondersteunen we de ontwikkeling van beginnend student tot startbekwaam professional.

De belangrijkste opgave voor de komende jaren is het verbeteren
van het studiesucces van onze studenten, zodat een groter
aandeel van de studenten binnen redelijke termijn hun diploma
haalt.
We staan voor kwaliteit en bieden goed en inspirerend onderwijs. Dat moet er toe leiden dat studenten, afgestudeerden en
het werkveld tevreden zijn en blijven over ons onderwijs en dat
onze opleidingen accreditaties goed doorlopen. Zonder af te
doen aan de kwaliteit van ons onderwijs en de tevredenheid over
onze opleidingen, moeten we het studiesucces de komende jaren
verbeteren.

Naast voltijdse bacheloropleidingen verzorgen we ook deeltijdopleidingen en duale opleidingen, professionele masters en een
aanbod op het gebied van leven lang leren. De belofte dat we
studenten helpen actief te studeren geldt uiteraard ook voor
deze groepen. We stemmen het onderwijs beter af op hun
behoeften, door het waar nodig en mogelijk flexibel in te richten,
door de combinatie van studeren met werk of andere taken
mogelijk te maken, door het onderwijs voor een deel tijd- en
plaatsonafhankelijk in te richten en door het onderwijs aan te
laten sluiten op wat zij leren op de werkplek. Uitgangspunt
is dat we het onderwijs waar mogelijk afstemmen op de
mogelijkheden en behoeften van de student.

Voltijds en actief studeren
Centraal in onze aanpak staat het binden en boeien van
studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven
leren. We gaan voltijdsstudenten stimuleren actief en voltijds
te studeren en minimaal 32 uur per week aan hun studie te
besteden, omdat dit bijdraagt aan het binnen redelijke termijn
behalen van het diploma. Daarbij houden we er rekening mee
dat studenten ook andere bezigheden hebben en moeten werken
voor hun levensonderhoud. Van deze tijd wordt een deel ingevuld
met colleges, werkgroepen, practica en stages. We faciliteren dat
studenten ook de overige tijd actief studeren, door het programmeren van (digitale) individuele en groepsopdrachten, door inzet
van praktijkleren en projecten waarbij studenten samenwerken en
door het beschikbaar stellen van lesmateriaal en feedback via
de digitale leer- en werkomgeving. Dat stelt eisen aan het
curriculum, aan de didactiek, aan de begeleiding door docenten
in en buiten de lessen, aan de fysieke en digitale leeromgeving
en aan het rooster. We investeren in studievaardigheden en leren
leren, in de interactie tussen docent en student, in binding en in
de inzet van de groep om actief leren te bevorderen.

We leren studenten echt te leren en brengen ze een open leerhouding bij. We dagen studenten uit het beste uit zichzelf te
halen en zich maximaal te ontwikkelen. Daarbij besteden we de
komende jaren speciale aandacht aan studenten met een
verhoogd risico op uitval en vertraging, aan langstudeerders
en aan studenten met een functiebeperking, maar ook aan
deeltijdstudenten, werkende professionals, studenten die extra
verbreding en verdieping zoeken, studenten met een vwoopleiding en studenten die de overstap naar het wo willen maken.
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We doen recht aan de diversiteit in onze studentenpopulatie.
We bieden studenten die naast of binnen de studie een extra
uitdaging zoeken en aankunnen verschillende mogelijkheden,
waaronder het honoursprogramma. Daarmee zorgen we dat ook
voor deze groepen studenten het programma uitdagend genoeg
is om hen te binden en te boeien.

We kiezen bij de uitwerking van de principes voor een aanpak
waarbij docenten, onderwijskundigen, opleidingsmanagers,
diensten en studenten worden betrokken. Bij de uitwerking zal
zowel gekeken worden naar de onderwijskundige principes die
we willen toepassen om voltijds en actief studeren te stimuleren,
als naar de consequenties voor onder andere inzet van docenten,
ruimtegebruik en huisvesting, het rooster en de digitale leer- en
werkomgeving. De uitwerking moet leiden tot evenwicht tussen
datgene wat onderwijskundig wenselijk is en datgene wat
organisatorisch haalbaar is. Op basis van de principes voor actief
en voltijds studeren bepalen we de gevolgen voor onder meer
het gebruik van de ruimte voor verschillende typen onderwijsactiviteiten, voor de roosters en voor de digitale leer- en
werkomgeving.

We benutten blended learning, waarbij we met verschillende
vormen de leerervaring rijker maken en ICT inzetten als hulpmiddel voor informatie- en kennisverwerving, de ontwikkeling
van vaardigheden en het ondersteunen van actief en voltijds
studeren. Bovendien maakt blended learning mogelijk dat
studenten meer tijd en plaatsonafhankelijk kunnen leren.

5.2 Instellingsbrede principes voor
actief en voltijds studeren
We gaan hogeschoolbrede principes ontwikkelen voor actief
en voltijds studeren. Deze principes hebben betrekking op
de onderwijskundige inrichting van het onderwijs en op de
organisatie van het onderwijs. Ze worden mede gebaseerd op
onderwijskundige kennis over maatregelen die bijdragen aan een
studeerbaar programma. De principes kunnen betrekking hebben
op de programmering en omvang van de onderwijseenheden,
toetsing, de werkvormen en leeromgevingen, het aantal
contacturen en de groepsgrootte. Bij de uitwerking van deze
principes bieden we voldoende ruimte om rekening te houden
met verschillen tussen studenten en het eigen karakter van
opleidingen en met het feit dat veel studenten naast hun studie
ook (moeten) werken. Opleidingen kunnen afwijken van
de principes als het specifieke karakter van de opleiding of het
werkveld daar aanleiding toe geeft.
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5.3 Fysieke leeromgeving

lector aan op het gebied van goed hoger beroepsonderwijs en
studiesucces. De uitkomsten van deze onderzoeken worden
gedeeld met de faculteiten en opleidingen. Faculteiten en
opleidingen kunnen deze kennis gebruiken bij de inrichting van
het onderwijs en de studiebegeleiding en bij professionalisering
van docenten.

hogeschool vernieuwen en doorontwikkelen tot één volwaardige
digitale leer- en werkomgeving.

We benutten de fysieke leeromgeving (het gebouw en de
voorzieningen) optimaal om actief en voltijds studeren te
faciliteren. De fysieke leeromgeving is vooral bestemd voor
contactonderwijs (colleges, werkgroepen en practica), uitvoering
van begeleide opdrachten en opdrachten waarbij voorzieningen
van de hogeschool gebruikt moeten worden. Waar mogelijk wordt
ook ruimte geboden aan het werken aan groepsopdrachten en
projecten, individuele opdrachten, zelfstudie en extra
curriculaire activiteiten die bijdragen aan gemeenschapsvorming.
De principes voor activerend en voltijds studeren zullen ook de
basis vormen voor de verdere ontwikkeling van het roosterproces.
Daarbij gaat het vooral om de verdeling van werkvormen en
leeromgevingen en de gevolgen daarvan voor het rooster.

5.5 Digitale leer- en werkomgeving
Centraal in onze aanpak staat het binden en boeien van
studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven
leren. Dat vraagt om een activerende didactiek en een opzet
van het curriculum die studenten uitdaagt. We werken aan
verbetering van het studiesucces van onze studenten. Op
dit gebied gebeurt er al veel. Alle opleidingen nemen
maatregelen om het studiesucces van hun studenten te
verbeteren en maken daarbij keuzes, die aansluiten bij de
studentenpopulatie en de onderwijskundige en didactische
uitgangspunten van de opleiding. Deze maatregelen hebben
betrekking op onder andere interactie tussen docent en student,
het curriculum, toetsing, de verhouding tussen contacttijd, zelfstudie en groepsactiviteiten, activerende didactiek en
begeleiding. Op basis van de principes voor actief en voltijds
studeren zullen de opleidingen bezien of aanvullende
maatregelen gewenst zijn.

Om optimaal gebruik van de beschikbare ruimtes en
voorzieningen te stimuleren, verkennen we de wenselijkheid
en haalbaarheid van het invoeren van een verplichting voor
studenten om zich vooraf in te schrijven als voorwaarde voor
deelname aan colleges, werkgroepen, practica en toetsen.

5.4 Digitale leer- en werkomgeving

Daarnaast nemen we maatregelen gericht op langstudeerders.
We zorgen dat we ze kennen en maken afspraken over hun
studievoortgang en begeleiding.

5.6 Maatregelen
Hieronder worden de belangrijkste maatregelen genoemd die we
nemen om de belofte “we helpen de student actief en voltijds te
studeren” waar te maken:
• We formuleren hogeschoolbrede principes voor actief en
voltijds studeren, die betrekking hebben op de onderwijskundige inrichting en de organisatie van het onderwijs en
passen de onderwijsprogramma’s en de didactiek van de
opleidingen op basis hiervan aan.
• We bepalen de gevolgen van de principes voor actief en
voltijds studeren voor onder meer het gebruik van de ruimte
voor verschillende typen onderwijsactiviteiten en het rooster.
• We nemen aanvullende maatregelen om het onderwijs af te
stemmen op specifieke groepen studenten, zoals langstudeerders, studenten met een functiebeperking, studenten
die verdieping of verbreding zoeken in of naast hun studie,
deeltijdstudenten, werkende professionals en studenten
met een vwo-opleiding.
• We ontwikkelen een nieuwe digitale leer- en werkomgeving
die activerend en voltijds studeren ondersteunt.
• We ontwikkelen een onderzoeksprogramma gericht op
effectieve aanpakken van studiesucces en stellen een
lector aan op het gebied van goed hoger beroepsonderwijs
en studiesucces.

Hogeschool Leiden blijft actief samenwerken met de andere
Randstadhogescholen in G5-verband op het gebied van
verbetering van studiesucces. Deze samenwerking betreft het
gezamenlijk doen van onderzoek naar factoren die een rol
spelen bij studiesucces en naar effectieve aanpakken en
uitwisseling van ervaringen.

Een hoogwaardige digitale leer- en werkomgeving ondersteunt
actief en voltijds studeren door digitaal onderwijsmateriaal,
digitale opdrachten en digitale begeleiding en feedback. Daarbij
wordt ingespeeld op verschillen tussen studenten door het faciliteren van differentiatie in tempo, niveau en inhoud. Bovendien
draagt de digitale leer- en werkomgeving bij aan gemeenschapsvorming en samenwerkend leren door het ondersteunen van communicatie en samenwerking tussen studenten onderling, tussen
studenten en docenten en met het werkveld (werkplekleren). Tot
slot faciliteert de digitale leer- en werkomgeving flexibiliteit
door tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk te maken.
We gaan de bestaande elektronische leeromgevingen van de

We gaan opleidingen ondersteunen bij het verbeteren van studiesucces en stimuleren dat opleidingen leren van elkaar. Daartoe
gaan we de voortgang van studenten systematisch monitoren (zie
eerste belofte) en wisselen we ervaringen en resultaten uit om
het leren van elkaar te stimuleren. We zetten een onderzoeksprogramma op naar effectieve aanpakken voor het verbeteren van
studiesucces en het activeren van studeren en stellen een
24
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6. Belofte: we verzorgen
goed beroepsonderwijs
in, met en voor
het werkveld
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6.1 Perspectief

De vele initiatieven op dit gebied, op opleidings-, facultair
en instellingsniveau, worden voortgezet.

We verzorgen goed beroepsonderwijs en leiden gekwalificeerde
professionals op die kunnen functioneren in de veranderende
beroepspraktijk (opleiden voor het werkveld). Onze studenten
leren voor een belangrijk deel in de beroepspraktijk aan de hand
van authentieke beroepsopdrachten (opleiden in het werkveld).
We betrekken het werkveld bij de ontwikkeling van onze
opleidingen (opleiden met het werkveld).

Socialisatie
Socialisatie is gericht op de wereld van het studeren en op de
wereld van de professional. Op socialisatie in de wereld van het
studeren wordt verder ingegaan bij de vierde belofte (hoofdstuk
7). Socialisatie in de wereld van de professional vindt plaats via
de kennismaking met het beroep en het werkveld. Dit betreft niet
alleen kennis van de beroepspraktijk, maar ook de kennismaking
met de daar geldende normen en gebruiken. Socialisatie in de
wereld van de professional vindt plaats op opleidingsniveau.

Onderzoek staat ten dienste van het onderwijs en draagt bij aan
verbinding met de beroepspraktijk. Onze lectoraten en onze
profileringsgebieden dragen bij aan de verbinding tussen het
onderwijs en het werkveld, aan de vernieuwing van het onderwijs,
aan professionalisering van docenten en aan de ontwikkeling
van de beroepspraktijk. Onze profileringsgebieden sluiten aan bij
de expertise binnen de hogeschool en vragen uit de (regionale)
beroepspraktijk.

Persoonsvorming
Bij persoonsvorming gaat het om de ontwikkeling van kritisch
vermogen, normatieve ontwikkeling en het kunnen omgaan met
veranderingen en onzekerheid en met diversiteit en verschillende
waardenoriëntaties. We zien persoonsvorming als integraal en
niet-vrijblijvend onderdeel van de professionele ontwikkeling
van onze studenten. Daarom geven opleidingen persoonsvorming
opleidings- en beroepsspecifiek vorm, binnen de context van hun
werkveld en de kwalificatie-eisen voor de beroepen waarvoor ze
opleiden.

6.2 Opleiden van professionals:
kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming
Kwalificatie
Om onze studenten op te leiden tot gekwalificeerde professionals
brengen we ze begrip bij van de professionaliteit van het beroep
waarvoor ze worden opgeleid, van de wetenschappelijke en
methodische grondslagen van hun vakgebied en van de kennis
die ze nodig hebben om als volwaardig startbekwaam
professional te kunnen functioneren.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
We besteden binnen en buiten het curriculum aandacht aan
het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en
duurzaamheid. Voorbeelden zijn (maatschappelijke) projecten en
outreach- activiteiten (onder meer in het kader van het honoursprogramma), duurzame bedrijfsvoering en de activiteiten van
Hogeschool Leiden als UNESCO-school.

In overleg met het werkveld stemmen onze opleidingen hun
curricula af op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.
Daarbij is sprake van maatwerk per opleiding, aansluitend
bij de behoeften van het werkveld.
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praktijk. We zetten in op het verder versterken van de samenwerking met het werkveld. Daarbij richten we ons op duurzame
samenwerking en wederkerigheid, bijvoorbeeld door verbreding
van het aanbod aan stage-instellingen met trainingen, workshops of onderzoek. Daarnaast ontwikkelen we vormen van
samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk, waarbij studenten, docenten, onderzoekers en
professionals samen leren, onderzoeken en innoveren door te
werken aan vraagstukken uit de beroepspraktijk. Dat vormt een
krachtige stimulans om actief te leren. Door hierbij docenten
in te zetten voor de begeleiding in de praktijk krijgen die de
gelegenheid hun vak bij te houden. Bij de ontwikkeling van
deze nieuwe vormen van samenwerking bouwen we voort op de
succesvolle ervaringen met het Center of Expertise Generade,
de WMO-werkplaats en de academische werkplaatsen. Bij de
samenwerking met het werkveld besteden we ook aandacht aan
werkende professionals die zich via een deeltijdopleiding, een
professionele master of een aanbod op het gebied van een leven
lang leren verder ontwikkelen.

Internationalisering
Op het gebied van internationalisering leggen we de nadruk
op de ontwikkeling van interculturele en internationale
competenties. We verbinden internationalisering met
professionele ontwikkeling en persoonsvorming.
De focus ligt op aandacht in het curriculum voor verschillende
waarden en oriëntaties en de internationale dimensie van de
beroepspraktijk (‘internationalisation at home’) en op deelname
aan buitenlandse stages en projecten. In 2017 werken we het
internationaliseringsbeleid uit.

6.3 Samenwerking met het werkveld
Opleidingen van Hogeschool Leiden hebben goede verbindingen
met het werkveld en er wordt op grote schaal in en met het
werkveld opgeleid. Daarbij richten we ons zowel op het regionale
werkveld als op landelijke en internationale ontwikkelingen in
de beroepspraktijk. De manier waarop de samenwerking met
het werkveld vorm krijgt verschilt per sector. In afstemming
met het werkveld maken we afwegingen over vernieuwing van
ons portfolio en aanpassing van de vorm en inhoud van onze
onderwijsprogramma’s. We weten wat de beroepspraktijk vraagt
en hoe deze zich ontwikkelt. Onze docenten bewegen zich in het
werkveld en zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de
beroepspraktijk. Onze lectoren vervullen een voortrekkersrol bij
de samenwerking met het werkveld. Ook zetten we alumni in om
de samenwerking met het werkveld te versterken.

Door afstemming met het werkveld over de inhoud en
vormgeving van deze opleidingen en programma’s bereiken
we samenhang tussen de opleiding en het leren in de praktijk.

6.4 Onderzoek
Ons onderzoek staat altijd ten dienste van het onderwijs en de
ontwikkeling van de beroepspraktijk. Studenten moeten onderzoekend vermogen ontwikkelen om in de beroepspraktijk kennis
te hebben van onderzoek en onderzoek te kunnen interpreteren.
Daarvoor is het nodig dat studenten in aanraking komen met de
aard en betekenis van onderzoek, door praktijkgericht
onderzoek te doen of de resultaten van onderzoek te gebruiken
en te vertalen in handelen. We besteden in het curriculum
van al onze opleidingen aandacht aan praktijkgericht
onderzoek en het stimuleren van onderzoekend vermogen.

We willen dat studenten voor een belangrijk deel leren in de
beroepspraktijk aan de hand van authentieke beroepsopdrachten
en dat zij vanaf het begin van de studie in aanraking komen met
de beroepspraktijk. Bij voorkeur door stages of opdrachten,
als dat niet kan door simulaties of inzet van docenten uit de
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Doordat de thema’s voor ons onderzoek afkomstig zijn uit het
werkveld en doordat studenten en vertegenwoordigers van het
werkveld participeren in het onderzoek, wordt de verbinding
tussen onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk gewaarborgd
en draagt het onderzoek bij aan vernieuwing van het curriculum
en de beroepspraktijk.

zaak van de faculteiten. Deze decentrale organisatie draagt
bij aan de verbinding met het onderwijs. Om de impact van het
onderzoek op het onderwijs en de beroepspraktijk te versterken,
multidisciplinaire samenwerking in onderwijs en onderzoek,
vernieuwing en cross overs te stimuleren en te zorgen voor
voldoende focus en massa, zetten we in op intensievere samenwerking tussen lectoraten en bundeling van onderzoekscapaciteit
in (inter)facultaire expertisecentra.
De invulling van het onderzoek en de manier waarop het
onderzoek georganiseerd wordt, verschilt per faculteit,
afhankelijk van het werkveld en de samenwerking met andere
kennisinstellingen. In 2017 gaan we onze visie op praktijkgericht
onderzoek in relatie tot het onderwijs en de vernieuwing van
het werkveld opnieuw doordenken en formuleren. Daarbij staan
centraal het sterker positioneren van onderzoek en lectoraten
als middel voor de verbinding met de beroepspraktijk en het
versterken van de verbinding tussen de lectoraten en het
onderwijs. Ook verbeteren we de ondersteuning op het
gebied van onderzoek.

6.5 Profilering in onderwijs
en onderzoek
We continueren de profilering op het gebied van jeugd,
life sciences en gezondheidszorg. Deze profileringsgebieden
sluiten aan bij de binnen de hogeschool aanwezige expertise
in onderwijs en onderzoek en bij de speerpunten van de Leidse
regio en worden erkend als profiel van onze hogeschool.
Binnen deze profileringsgebieden worden aangescherpte
speerpunten geformuleerd om het eigen profiel van Hogeschool
Leiden scherper tot uitdrukking te brengen. Daarnaast
verbreden we onze profilering door ook op andere gebieden
lectoraten in te stellen. Een voorbeeld is de in 2016 aangestelde
lector voor forensische ICT, waarmee we aansluiten bij
The Hague Security Delta.

Lectoren leggen verbindingen met het werkveld en de
wetenschap en vervullen een sleutelrol bij de verbinding tussen
onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk. Zij betrekken
docenten en studenten bij het onderzoek en vertalen de
resultaten van het onderzoek naar de curricula. Zij dragen via
hun onderzoek en projecten bij aan vernieuwing van de
beroepspraktijk. Lectoren fungeren daarmee als voortrekkers in
de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld.
Om deze rol te kunnen vervullen, moeten ze beschikken over een
duidelijk profiel als praktijkgericht onderzoeker en innovator.
Binnen Hogeschool Leiden zijn onderzoek en lectoraten een
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De profileringsgebieden zijn niet dekkend voor alle
disciplines binnen de hogeschool. Omgekeerd zijn de
profileringsgebieden niet exclusief. Ook daarbuiten werken
lectoren en wordt praktijkgericht onderzoek gedaan.

• We werken onze visie op praktijkgericht onderzoek uit,
onder andere gericht op het sterker positioneren van
lectoren, intensievere samenwerking tussen lectoraten,
het concentreren van onderzoek in expertisecentra
en het versterken van de verbinding tussen lectoraten en
het onderwijs.

6.6 Maatregelen
Hieronder worden de belangrijkste maatregelen genoemd die
we nemen om de belofte “we verzorgen beroepsonderwijs, in,
met en voor het werkveld” waar te maken:
• We gaan verder met de ontwikkeling van samenwerking met
het werkveld, waarbij studenten,docenten, onderzoekers en
professionals samen leren, onderzoeken en innoveren door te
werken aan vraagstukken uit de beroepspraktijk. Daarbij
zetten we in op duurzame samenwerking en wederkerigheid.
Daarnaast besteden we aandacht aan werkende professionals,
vervolgopleidingen en een leven lang leren.
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7. Belofte: we zijn een
leergemeenschap:
iedereen doet ertoe,
hoort erbij, bouwt
mee en draagt bij

32

33

7.1 Perspectief

We geven deze leergemeenschap vorm op verschillende niveaus:
binnen de opleidingen, in de samenwerking tussen opleidingen,
op het niveau van de hogeschool (tussen faculteiten onderling
en tussen faculteiten en diensten) en in de verbinding met het
werkveld. Vanuit de opleiding als basis verbinden we de
verschillende leergemeenschappen in de hogeschool.

Studenten komen naar Hogeschool Leiden om met en van ons
en met en van elkaar te leren. We zijn een leergemeenschap,
waar studenten, docenten, medewerkers, onderzoekers en
professionals uit het werkveld elkaar ontmoeten en samen leren,
onderzoeken en innoveren. Binnen deze leergemeenschap heerst
een kwaliteitscultuur. Faculteiten en diensten werken samen aan
de permanente verbetering van ons onderwijs. We vragen van
onze docenten en medewerkers dat zij investeren in permanente
ontwikkeling en bieden hen daarvoor tijd en ruimte.

Kenmerkend voor onze hogeschool als leergemeenschap zijn
wederkerigheid en participatie. We gaan uit van wederkerigheid
in de relatie tussen de student en de hogeschool en in de relatie
tussen onze docenten en medewerkers en de hogeschool als
werkgever. We betrekken studenten, docenten, medewerkers en
vertegenwoordigers vanuit de beroepspraktijk bij de hogeschool
en het onderwijs en geven ze een actieve rol. En we vragen
hen zich actief te verbinden aan en te participeren in de
hogeschoolgemeenschap. We betrekken alumni bij de
hogeschoolgemeenschap. Enerzijds door het ontwikkelen van
een (professionaliserings)aanbod voor alumni, anderzijds door
inzet van alumni voor de hogeschoolgemeenschap, onder meer
als ambassadeurs, bij voorlichting over het werkveld, bij het
versterken van de relatie met het werkveld en als gastdocent.

7.2 Leergemeenschap
We zijn een leergemeenschap, waar mensen zich thuis en veilig
voelen en waar de menselijke maat en persoonlijk contact
centraal staan. Iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee
en draagt bij. We zorgen dat elke student en medewerker zich
- ongeacht zijn of haar afkomst - thuis en veilig kan voelen bij
Hogeschool Leiden. We hebben aandacht voor diversiteit en
multiculturaliteit en gaan actief met elkaar het gesprek aan
over wat de verschillende waarden en perspectieven van onze
studenten en medewerkers betekenen voor de hogeschool als
leergemeenschap.

In onze leergemeenschap heerst een kwaliteitscultuur. We blijven
investeren in onderhoud en ontwikkeling van deze kwaliteitscultuur, door dialoog, ruimte voor experiment, planmatig
handelen en professionele ontwikkeling. We gaan met
medewerkers en studenten het gesprek aan over de vraag
wat daar voor nodig is en hoe we de verdere ontwikkeling
van onze kwaliteitscultuur kunnen stimuleren.

Binnen deze leergemeenschap staat het leren van de student
centraal. Het gaat om het ontwikkelen van het onderzoekend,
lerend en ondernemend vermogen van onze studenten.
Studenten worden gekend en (h)erkend. Docenten en
onderzoekers zijn beschikbaar en bereikbaar om studenten
te begeleiden. Medewerkers creëren de randvoorwaarden en
zorgen voor de ondersteuning om dit mogelijk te maken.
Ook onze docenten en medewerkers blijven leren.

Faculteiten en opleidingen geven elk op eigen wijze vorm aan
de hogeschool als leergemeenschap. Op het gebied van leren
van en met elkaar gebeurt er al veel, zowel binnen als buiten
het curriculum.
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De belofte ‘we zijn een leergemeenschap’ leent zich niet goed
voor een uitwerking in de vorm van een plan of een pakket
concrete maatregelen. We gaan deze belofte de komende
periode verder uitwerken in overleg met docenten en
medewerkers. Daarbij gaan we ook het gesprek aan met
studenten, studie- en studentenverenigingen en alumni.
Het past bij een leergemeenschap om deze samen in te vullen.

7.3 Professionele ontwikkeling
van docenten en medewerkers

Docenten hoeven niet alles zelf te kunnen. Wel is het van belang
dat in de onderwijsteams de verschillende expertises en rollen
vertegenwoordigd zijn. Daarbij gaat het om onderwijskundige
expertises (zoals digitale didactiek, leren leren en toetsen),
kennis van het werkveld en rollen als curriculumontwikkelaar,
inhoudelijk expert, coach, toetsexpert en onderzoeker.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs staat of valt met de kwaliteit
van de docenten en medewerkers.
Onze docenten beschikken over didactische en pedagogische
kwaliteiten, over beroepscompetenties en over kwaliteiten om
prettig, efficiënt, effectief en resultaatgericht samen te werken.
Zij zijn in staat om hun onderwijs af te stemmen op de
mogelijkheden en ambities van studenten en het werkveld.
Zij creëren met elkaar en met studenten stimulerende leeromgevingen. Ook onze docenten zijn lerend, onderzoekend
en ondernemend. De belofte dat we studenten helpen actief en
voltijds te studeren en het belang dat we hechten aan leren in
het werkveld stelt aanvullende eisen aan docenten, onder meer
op het gebied van begeleiding, activerende didactiek en de
verbinding met het werkveld.

We vragen van onze docenten dat ze beschikken over actuele
kennis van ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Docenten
komen doorgaans uit de beroepspraktijk en onderhouden op
verschillende manieren hun contacten met het werkveld. Voor
veel docenten is het al enige tijd geleden dat zij actief waren in
de beroepspraktijk. Daarom bieden we de ruimte aan docenten
om hun kennis actueel te houden door docentstages,
begeleiding van stages en afstudeeropdrachten van studenten
en onderwijs- en onderzoeksprojecten.

Van al onze docenten vragen wij dat ze beschikken over de
Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid of een pedagogisch
didactische verklaring en dat ze de ‘toetscyclus, verantwoord
toetsen en beslissen in het hoger onderwijs’ beheersen, wat
blijkt uit de Basiskwalificatie Examinering. Met docenten die
nog niet voldoen aan de bekwaamheidseisen op het gebied van
didactiek en toetsen worden afspraken gemaakt over de termijn
waarop zij aan deze eisen voldoen.

Van onze docenten vragen we dat ze zich permanent ontwikkelen, zowel wat betreft de inhoud van het vakgebied en actuele
ontwikkelingen in de beroepspraktijk (het wat) als wat betreft de
wijze waarop die inhoud kan worden (aan)geleerd (het hoe). We
bieden tijd, ruimte en faciliteiten voor ontwikkeling, onder meer
in de vorm van samen leren in de werksituatie en samenwerken
bij de ontwikkeling van het onderwijs, en door docentstages,
studiedagen, deelname aan een kenniskring, cursussen,
of het volgen van een masteropleiding of een promotietraject.
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We richten onderwijsvernieuwingstrajecten zo in dat onderwijsvernieuwing en professionele ontwikkeling hand in hand gaan.
Met individuele docenten worden in de functioneren en
beoordelen-cyclus afspraken gemaakt over de wijze waarop
zij vormgeven aan hun professionele ontwikkeling en over
employability. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs vraagt om
kwalitatief hoogwaardige ondersteuning. Ook van de
medewerkers vragen we dat ze zich permanent ontwikkelen,
nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied bijhouden en
investeren in hun professionele competenties. We bieden
medewerkers de ruimte zich te ontwikkelen en maken hier
afspraken over in de functioneren en beoordelen-cyclus.

7.4 Maatregelen
Hieronder worden de belangrijkste maatregelen genoemd
die we nemen om de belofte “we zijn een leergemeenschap:
iedereen doet er toe, hoort er bij, bouwt mee en draagt bij”
waar te maken:
• We werken onze visie op de hogeschool als leergemeenschap
uit in overleg met docenten en medewerkers. Daarbij gaan
we ook het gesprek aan met studenten, studie- en studenten
verenigingen en alumni.
• We gaan met docenten, medewerkers en studenten het
gesprek aan over de vraag hoe we de verdere ontwikkeling
van onze kwaliteitscultuur kunnen stimuleren.
• We willen dat de leergemeenschap van onderop wordt
opgebouwd. We zijn terughoudend met centraal geleide
programma’s.
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8. Belofte: we zijn een
goed georganiseerde
hogeschool
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8.1 Perspectief

Rollen, processen en overlegstructuren
Een goed georganiseerde school vraagt om heldere overlegen besluitvormingsprocessen. Daarbij vormt de pariteit tussen
onderwijs en bedrijfsvoering het uitgangspunt. De overleg- en
besluitvormingsstructuur van de hogeschool omvat naast het
faculteitenoverleg tussen het College van Bestuur en de
directeuren van de faculteiten een bedrijfsvoeringsoverleg
waaraan de directeuren van de diensten deelnemen.

• De samenwerking wordt gebaseerd op een heldere taak- en
functiescheiding, waarbij de eigen rol en de expertise van de
diensten en wederkerigheid tussen onderwijs en diensten
(‘het onderwijs kent ons, wij kennen het onderwijs’) de
uitgangspunten zijn.
• Faculteiten en opleidingen zullen hun vragen aan de diensten
helder en tijdig en bij voorkeur gezamenlijk formuleren en
de diensten tijdig betrekken, zodat de diensten hun expertise
optimaal kunnen inbrengen. Het gesprek tussen faculteiten
en diensten is er op gericht om in gezamenlijkheid te komen tot
optimale ondersteuning en condities voor het onderwijsproces.
• De diensten formuleren na overleg met de faculteiten
instellingsbrede standaarden op het gebied van bedrijfsvoering
met het oog op organiseerbaarheid, betaalbaarheid en
uitvoerbaarheid. Die standaarden zijn nodig om een goed
georganiseerde school te zijn en te zorgen dat studenten hoogwaardige dienstverlening krijgen en docenten en medewerkers
een goede werkgever. Bij het opstellen van deze standaarden
zoeken we naar een optimum tussen enerzijds efficiëntie door
eenduidigheid van processen en anderzijds de behoefte van
faculteiten en opleidingen aan diversiteit.
• De samenwerking tussen faculteiten en diensten wordt bij
voorkeur vormgegeven via de lijn. Diensten werken samen
om integraliteit in de ondersteuning van het onderwijs te
bevorderen. Bij complexe vraagstukken met veel impact
waarbij geen eenduidige eigenaar is aan te wijzen kan gekozen
worden voor een project of een programma.

We zijn een goed georganiseerde hogeschool waar het
onderwijs efficiënt wordt georganiseerd en waar studenten
kunnen rekenen op hoogwaardige dienstverlening. Door het
karakter van vijfentwintig opleidingen en vijf samenwerkende
scholen in één hogeschool, wordt onze organisatie gekenmerkt
door kleinschaligheid en korte lijnen. Daardoor zijn we wendbaar.
We hanteren gedeelde uitgangspunten en heldere randvoorwaarden waarbinnen faculteiten en opleidingen ruimte hebben
voor variëteit en differentiatie. Om de gezamenlijke opgaven
en ambities te realiseren werken we samen.
De opleidingen en faculteiten en de diensten werken samen aan
de condities voor goed onderwijs. Het onderwijs wordt goed
ondersteund door een stevige bedrijfsvoering. Daarbij is sprake
van een evenwicht tussen standaard en differentiatie. Er zijn
heldere instellingsbrede standaarden op het gebied van
bedrijfsvoering, die voldoende ruimte bieden voor maatwerk
voor faculteiten en opleidingen. Organiseerbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn toetsstenen bij het maken
van keuzes, zodat er sprake is van integrale afwegingen. Taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk en
de besluitvormingsprocessen zijn transparant, zodat helder
is wie met wie waarover communiceert en wie waarover besluit.

8.2 Rolverdeling en samenwerking
tussen faculteiten en diensten

De rollen van dit bedrijfsvoeringsoverleg zijn onder meer het
integraal adviseren over onderwijskundige voorstellen van de
faculteiten vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering, het
versterken van de afstemming en samenwerking tussen de
diensten en het toetsen van voorstellen van individuele
diensten op implicaties voor andere bedrijfsvoeringsdomeinen.
Daarnaast is het bedrijfsvoeringsoverleg verantwoordelijk
voor het opstellen en uitvoeren van de onderdelen van de
werkagenda die betrekking hebben op het optimaliseren
van de kwaliteit van de bedrijfsvoering (zie paragraaf 8.3).
We beschrijven de beleidsontwikkelings-, besluitvormings- en
implementatieprocessen, zodat duidelijk is wie op welk moment
in het proces in welke rol waarbij betrokken is. Dat versterkt de
kwaliteit en transparantie van de besluitvorming. Aandachtspunten hierbij zijn de vraagarticulatie vanuit de faculteiten en
opleidingen, uitvoeringstoetsen door de diensten en de
communicatie over besluiten.

Een goed georganiseerde school vraagt om helderheid over de
rolverdeling en de samenwerking tussen faculteiten en diensten.
Opgave is de noodzakelijke spanningen tussen onderwijs en
bedrijfsvoering productief te maken. Bij het vormgeven van de
rolverdeling en de samenwerking tussen faculteiten en diensten
hanteren we de volgende uitgangspunten:
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8.3 Werkagenda

In 2019 gaat Hogeschool Leiden weer op voor de Instellingstoets
Kwaliteitszorg. In 2019 vinden bovendien de externe evaluaties
van de onderzoeksprogramma’s plaats. Dan zullen we ook een
midterm review uitvoeren en de stand van zaken opmaken met
betrekking tot de uitvoering van het instellingsplan. Op basis
daarvan zullen we onze ambities en maatregelen zo nodig
bijstellen.

De maatregelen uit dit instellingsplan worden uitgewerkt in
(twee)jaarlijkse werkagenda’s op instellingsniveau, waarin
beschreven wordt welke maatregelen we gaan nemen om de
beloftes waar te maken, en in de businessplannen en
managementcontracten van de faculteiten en de diensten.
In de instellingsbrede werkagenda worden de maatregelen
geconcretiseerd en worden de belangrijkste activiteiten van
de faculteiten en de diensten en instellingsbrede projecten en
programma’s beschreven. Daarnaast bevat de werkagenda een
overzicht van de opgaven op het gebied van bedrijfsvoering om
een goed georganiseerde hogeschool te zijn en het onderwijs
optimaal te ondersteunen.

8.4 Maatregelen
Hieronder worden de belangrijkste maatregelen genoemd
die we nemen om de belofte “we zijn een goed
georganiseerde school” waar te maken:
• We formuleren instellingsbrede principes voor de
bedrijfsvoering.
• We beschrijven de beleidsontwikkelings-, besluitvormings- en
implementatieprocessen, zodat duidelijk is wie op welk moment
in het proces in welke rol betrokken is.
• We werken het Instellingsplan uit in (twee)jaarlijkse
werkagenda’s op instellingsniveau.
• We gaan in 2019 weer op voor de Instellingstoets
Kwaliteitszorg.
• In 2019 voeren we een midterm review uit naar de stand van
zaken m.b.t. de uitvoering van het instellingsplan.

De eerste (twee)jaarlijkse werkagenda voor de hogeschool heeft
betrekking op de periode 2017-2018. Bij de uitwerking van de
maatregelen hebben faculteiten en opleidingen ruimte om eigen
keuzes te maken, die aansluiten bij hun context. Ook kunnen zij
besluiten om aan het ene thema meer aandacht te besteden dan
aan het andere. Om de samenhang tussen diensten onderling te
versterken, vragen we van de diensten niet alleen resultaten te
formuleren voor hun eigen domein, maar ook dat ze aangeven hoe
ze andere diensten en faculteiten in staat stellen hun
resultaten te behalen.
Bij de uitwerking kiezen we voor een gefaseerde en stapsgewijze
aanpak. In eerste instantie richten we ons op de noodzakelijke
eerste stappen om de beloftes te realiseren. Dat kunnen
maatregelen of verkenningen zijn. Op basis van de resultaten
van deze eerste stappen en een analyse van consequenties en
condities besluiten we over het vervolgtraject. Daarbij zullen
organiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid
belangrijke ijkpunten zijn. Hiermee kiezen we voor een lerende
aanpak waarbij we keuzes maken op het moment dat we de
consequenties daarvan kunnen overzien.
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