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Disruptie en tekorten

























Waar komen we vandaan?



Strategie sinds 2012

• Kwaliteit bacheloronderwijs centraal: Focus terug

• Verbeteren studiesucces topprioriteit

• Vergroeien met Rotterdam

• Het dorp in de stad: de school als oefenruimte

• Professionals de ruimte én verantwoordelijkheid  Radicale decentralisatie



Korte en lange termijn

• Focus op kwaliteit: geen concessies

• Focus op professionaliteit: onze mensen zijn onze kwaliteit

• Combinatie maakt dat interventies soms paradoxaal lijken te zijn

• Waar mogelijk emergente strategievorming  professionele autonomie stimuleren met oog op lange termijn

• Waar nodig een meer gestuurde verbeterstrategie kwaliteit moet op de korte termijn geborgd zijn

• Dat verschil wordt niet altijd volledig begrepen



Waarom decentraliseren?

• Lange termijn investering

• Hogeschool uit autoritaire reflex

• Omgeving te complex en te divers om eenvormig te benaderen

• Oude, aan uniform beleid ten grondslag liggende concepten, verdwijnen

• Het concept ‘beroep’, de een-op-een relatie daarmee (couleur locale)

• Het concept ‘student’



Hoe?

• Framing als ‘radicaal’

• Voortdurende communicatie, blog, twitter, gesprek zoeken, …

• Naar (overbodige) regels kijken

• In lijn brengen van de lijn

• Aanspreken op professionaliteit

• Het verschil durven laten ontstaan

• Voordoen bij accrediteringen bijv, of begrotingen, kwaliteitsafspraken



In één taal

Wie zijn wij als Hogeschool Rotterdam





Waar zit de uitdaging? Over houding en interpretaties



In een ‘vijandige’ context

• Vertrouwen versus wantrouwen

• Professionaliteit en verantwoordelijkheid / transparantie

• Afvink-cultuur

• Risico’s van twitterstorms

• Uniformiteit loont sneller dan variëteit



Moeilijkheid

• Paradigma’s centraal en decentraal mengen zich

• Angst voor imperfectie groter dan verleiding van schijnoplossing

• In lijn brengen van de lijn

• Dienstbaarheid introduceren in de staf

• Balans houden centraal en decentraal



De rode ring



De rode ring





Waar staan we nu?

Zelfevaluatie Instellingstoets 
Kwaliteitszorg (ITK) 

• “We kennen behoorlijk wat opleidingen die 
de gewenste situatie al illustreren.”

• “Over het algemeen zien we dat teams die 
echt eigenaarschap tonen, ook hun 
onderwijskwaliteit verbeteren.” 

Adviesrapport NVAO (m.b.t. ITK)

• “De keuze […] voor een decentrale aansturing getuigt […] 
van lef.”

• “[…] sprake van een open en veilige cultuur waarin men 
het goede gesprek aanwendt.” 

• “Onderwijsmanagers vinden het prettig dat het CvB op 
weerbarstige thema’s koers houdt.”

• “[…] in alle lagen van de hogeschool een sterke 
verbetergerichtheid [en] de actiegerichtheid […] om zaken 
op te pakken is groot.” 

• “Decentralisatie heeft geleid tot meer kwaliteitsbesef op 
alle niveaus van de organisatie en tot een sterker besef 
van een kwaliteitscultuur.” 



Wat valt er nog te doen?

Adviesrapport NVAO (m.b.t. ITK)

• “De fase van reflectie op resultaten en het 
zoeken naar integrale evidence-based
oplossingen [voor weerbarstige problemen] 
wordt soms wat snel doorlopen.”

• “Er is meer systematiek nodig in de manier 
waarop centrale adviezen decentraal worden 
opgepakt.” 

Zelfevaluatie Instellingstoets 
Kwaliteitszorg (ITK) 

• “In de relatie tussen directeuren en 
onderwijsmanagers is het nog zoeken 
tussen vertrouwen geven en vertrouwen 
nemen.”

• “Het resultaat dat ontstaat vanuit een 
bottom-up werkwijze [heeft] niet altijd de 
gewenste scherpte en […] kwaliteit.” 



Uiteindelijk

• Is het nooit zo gemakkelijk als het lijkt op dit type congressen

• Komt het neer op…

• professionaliteit

• moed

• het accepteren van imperfectie

• het toestaan van conflict 

• het durven omarmen van de emergentie
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