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Voorwoord

Dit plan is een verhaal over onderwijs en onderzoek dat studenten helpt 
wendbaar en weerbaar te zijn, toekomstbehendig als het ware. Het is een 
verhaal over mensen die samen studenten willen helpen bij het vinden  
van hun weg in het leven en in het hoger onderwijs en onderzoek in het 
bijzonder. Een verhaal over mensen die met elkaar een bijdrage willen  
leveren aan het wereldwijd oplossen van maatschappelijke, sociale, 
economische en tech nologische vraagstukken, van vraagstukken die steeds  
minder aan landsgrenzen zijn gebonden. 

Het is een verhaal over het versterken van kennis, vaardigheden en attitude,  
die regio’s en gemeenschappen veerkracht verschaft en vitaal maakt. Het is een 
verhaal over een hogeschool die ambitieus is, die wil vernieuwen, die impact 
wil hebben in alle regio’s waar zij is gevestigd, met onderwijs en onderzoek van 
wereldklasse. Het is een verhaal over een wereldwijde reis die net begonnen is 
en die we niet alleen afleggen, maar ook voor en mét al onze stakeholders.

Dit is het eerste strategisch instellingsplan van NHL Stenden. Het instellingsplan 
in de zin van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
Het is het plan van één van de jongste hogescholen in de wereld, van een 
nieuwe hogeschool die is ontstaan uit twee hogescholen die zijn samengegaan 
op grond van één doel: het realiseren van de hoogst mogelijke kwaliteit.

College van Bestuur:
Erica Schaper
Jan van Iersel
Klaas-Wybo van der Hoek

Leeuwarden, maart 2019
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1. Onze omgeving
Regionaal, landelijk en internationaal doen zich verreikende demografische, 
economische, sociale, technologische, ecologische en politieke ontwikke-
lingen voor. Mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering, voedsel-
zekerheid, schoon water, armoede en ongelijkheid vragen om nieuwe 
manieren van samenwerken en samenleven. Kennis veroudert en vernieuwt 
snel en technologische vernieuwing is in veel gevallen bepalend voor de 
wereld waarin wij leven. Bestaande beroepen verdwijnen, nieuwe komen op. 
Innovatie is een permanent proces waar vele partijen in diverse vormen  
van co-creatie bij betrokken zijn. 

werkomgeving, ook als ze binnen de grenzen van  
hun eigen land of regio blijven.

Deze ontwikkelingen gaan gepaard met vaak regio-
specifieke uitdagingen. Zo heeft Noord-Nederland te 
maken met een relatief ijle economische infrastructuur, 
in combinatie met bevolkingskrimp. Regio’s in Azië, 
zoals Bangkok (Thailand), Bali (Indonesië) en Qatar 
daarentegen hebben juist te maken met sterke groei 
(bevolking, toerisme, economisch), waarbij het 
vraagstuk is hoe hier duurzaam invulling aan te geven. 
Zuid-Afrika heeft als regio te maken met sociaal-
economische ongelijkheid. 

In zo’n dynamische werkelijkheid is het permanent 
ontwikkelen van nieuwe kennis van groot belang. 
Minstens zo belangrijk is het kunnen mobiliseren en 
slim toepassen van kennis, ideeën en technieken. 
Innovatie is essentieel voor organisaties om positie te 
behouden of te creëren in snel veranderende markt-
omstandigheden. Organisaties vragen daarbij om een 
ander type professional; professionals die beschikken 
over onderzoekend en probleemoplossend vermogen 
in een onzekere, complexe en permanent verande-
rende context. 

Er wordt steeds vaker samengewerkt over lands-
grenzen heen, waardoor organisaties (en dus  
ook werknemers) meer afhankelijk worden van elkaar.  
Ze zijn steeds minder gebonden aan een specifiek 
(eigen) land of regio. Werknemers krijgen in to e -
nemende mate te maken met een interculturele 
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Wat deze verschillende regio’s met elkaar verbindt,  
is dat ze elk vanuit hun eigen perspectief te maken 
hebben met het vraagstuk hoe de regio vitaal, 
leefbaar te krijgen en te houden.

Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor 
onderwijs en onderzoek. In onzekere tijden kunnen 
instituties als een hogeschool een stabiliserende factor 
in de samenleving zijn. Ze bieden studenten een 
toevluchtsoord, een veilige plek waar ze uitgedaagd 
worden en zichzelf kunnen ontwikkelen. De vraag naar 
hoger onderwijs neemt mondiaal toe, waarbij toe -
gankelijkheid eveneens een belangrijk vraagstuk is.  

Om een waardevolle rol te kunnen blijven spelen zullen 
hoger onderwijsinstellingen nauw moeten samen-
werken met maatschappelijke partners, regionaal en 
internationaal. De permanent in ontwikkeling zijnde 
context vraagt immers om onderwijs en onderzoek dat 
interdisciplinair en internationaal georiënteerd is.  
Om onderwijs en onderzoek dat niet alleen gericht is op 
vakinhoud, maar ook op persoonlijke en professionele 
ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang. 

Studenten vragen hierbij om een ander type, 
 gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Digitalisering 
en robotisering veranderen daarbij de manier waarop 
mensen werken en leren. Leren stopt niet na het 
behalen van het diploma. Leven Lang Leren is een 
toenemende behoefte van werknemers en de 
bedrijven waarin zij werkzaam zijn.

Binnen deze context werken we de komende zes jaar 
aan de uitvoering van dit strategisch instellingsplan.
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OuR FOcuS AREAS: 

 Vital Regions 
  Smart Sustainable 
Industries 
 Service Economy

ERASMuS 
ExchANGE 
PARTNERS: 

168196 
GLOBAL 
ExchANGE 
PARTNERS

24000 
STuDENTS

cA 15% 
INTERNATIONAL 
STuDENTS

90+ 
STuDENT 
NATIONALITIES

MuLTI
cAMPuS 
uNIVERSITy

2000 
AcADEMIc 

STAFF

DESIGN
BASED 
EDucATION

14 
AcADEMIES

12 
ASSOcIATE’S 
DEGREES

51 
MINORS

73
BAchELOR’S
DEGREES

19
MASTER’S  
DEGREES

44 
PROFESSOR-

ShIPS

12

2. Wie we (willen) zijn 
De in het vorige hoofdstuk beschreven ontwikkelingen en uitdagingen 
benaderen we vanuit een krachtige eigen positie. In dit hoofdstuk schetsen 
we eerst een kort beeld van de uitgangspositie van  NhL Stenden 
hogeschool hierbij, eind 2018. Vervolgens geven we weer vanuit welke 
missie, visie en waarden we invulling gaan geven aan onze strategie.

het afstemmen en integreren van de voor studenten 
en medewerkers noodzakelijke bedrijfsvoerings-
processen, het verder inrichten van de organisatie en 
de met de invoering van de nieuwe organisatie samen-
hangende verhuisoperaties. 

2.1 Waar we staan
Na intensieve voorbereidingen is in 2018 een begin 
gemaakt met de uitvoering van de drie bij de fusie 
onderscheiden opgaves: de integratieopgave, de 
transformatieopgave en de innovatieopgave. Daarbij is 
de prioriteit gegeven aan de integratieopgave:  

Figuur 1:  

Infographic NHL Stenden Hogeschool 2018
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Er is ook een begin gemaakt met de uitvoering van de 
transformatie- en de innovatieagenda. Zo is gestart 
met de invoering van het nieuwe onderwijsconcept 
Design Based Education (DBE) en wordt verder 
gewerkt aan het versterken van de multicampus en de 
zwaartepuntvorming. 

In de volgende paragraaf lichten we toe vanuit welke 
richting en persoonlijkheid/karakter we verder invulling 
geven aan de ontwikkeling van onze hogeschool.

2.2 Missie, visie, waarden

Onze missie: 
Werken aan wereldwijze innovatie.

We zien het als onze opdracht om door middel van 
inclusief, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
onderzoek een bijdrage te leveren aan de persoonlijke 
ontwikkeling van studenten én aan de maatschappe-
lijke vooruitgang van de regio’s waarin wij actief zijn. 

We zijn een toegankelijke hogeschool en staan bekend 
als een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen.  
We hebben impact in onze omgeving. We leveren een 
wezenlijke bijdrage aan de kennisontwikkeling en 
-circulatie in elke regio waar we gevestigd zijn.  
Onze internationale aanwezigheid helpt ons om 
daarbij over grenzen heen te kijken en open te staan 
voor andere perspectieven. We werken aan wereld-
wijze innovatie.

Onze visie: 
Onderwijs en onderzoek zijn de dragers 

van persoonlijke ontwikkeling 
én maatschappelijke vooruitgang.

We zijn een geïnternationaliseerde multicampus-
hogeschool die studenten opleidt tot ondernemende 
en vindingrijke professionals. Professionals die 
zelfbewust zijn en hebben geleerd om over de 
grenzen van hun vakgebied én over landsgrenzen  
heen te kijken.

Onze campus in Leeuwarden
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Bij ons worden studenten én medewerkers uitge-
daagd om (hun) mogelijkheden te ontdekken, te 
ontwikkelen en hierin zelf leiding te nemen. We doen 
dat vanuit de overtuiging dat het leven interessant 
wordt door grenzen te verleggen; ten behoeve van je 
persoonlijke ontwikkeling én maatschappelijke 
vooruitgang. Onze unieke multicampus maakt dit bij 
uitstek mogelijk. 

Onze kernwaarden: 
Verbindend, Ondernemend, Vindingrijk.

Verbindend
We zijn een toegankelijke hogeschool met een  
breed aanbod. Door te werken in communities zorgen 
we voor de gewenste kleinschaligheid. We bieden 
onder wijs dat uitdaagt, zonder dat een student  
daarin de weg kwijtraakt. We kennen onze studenten, 
stimuleren en versterken hen. Bouwend op en in 
verbinding met elkaar. Onze vestigingen staan hierbij 
als gelijkwaardige partners nauw met elkaar in 

verbinding. Vanuit onze internationale aanwezigheid 
zijn we hierbij mede geïnspireerd geraakt door ubuntu, 
een ethische/humanistische filosofie uit Afrika, die wel 
vertaald wordt als ‘ik ben omdat wij zijn’. 

Ondernemend
We werken vanuit een duidelijke focus op wat de 
praktijk van ons vraagt en zijn daarin proactief.  
We stimuleren onze studenten ook tot een onder-
nemende houding. We stimuleren studenten om hun 
eigen talenten te ontdekken en te ontplooien en hierin 
zelf de regie te nemen. hierdoor zijn ze in staat vanuit 
een krachtige eigen positie grenzen te verleggen. 

Vindingrijk
We werken, vanuit praktijkgericht onderzoek en 
onderwijs, met de nieuwste methoden en technieken 
aan inventieve oplossingen voor vraagstukken uit de 
praktijk en leiden onze studenten zo op tot professi-
onals die vindingrijk zijn. Professionals die leiderschap 
tonen, nieuwsgierig en onderzoekend zijn.
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In onze doelstelling spelen de op landelijk niveau 
gemaakte kwaliteitsafspraken een belangrijke rol.  
De daarin genoemde zes thema’s (onderwijs intensiteit, 
begeleiding studenten, studiesucces, onderwijs-
differentiatie, onderwijsfaciliteiten, docentkwaliteit) 
zijn ook verwerkt in dit plan.

3.2 Door middel van een uniek profiel 
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek en 
hoogwaardige voorzieningen realiseren we door 
middel van:

> het onderwijsconcept Design Based Education met
>  een stevig inhoudelijk profiel rond drie maatschap-

pelijke vraagstukken (zwaartepunten):  
de leefbaarheid en toekomst van regio’s vanuit 
economisch, sociaal en educatief perspectief (Vital 
Regions), de ontwikkeling van slimme en duurzame 
technologieën, materialen en productie (Smart 
Sustainable Industries) en de snelle ontwikkelingen 
en daarmee gepaard gaande maatschappelijke 
vraagstukken in het domein van vrijetijdsbesteding, 
toerisme en gastvrijheid (Service Economy)

>  in een geïnternationaliseerde multicampushogeschool, 
waarin de breedte van onze hogeschool met nationale 
en internationale vestigingen en de Grand Tour 
bijdraagt aan de toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs en een aanstekelijke uitnodiging is om 
wereldwijs te worden.

3. Wat we willen bereiken

3.1 Ons hoofddoel: kwaliteit
het uiteindelijke doel van al onze inspanningen is  
de hoogst mogelijke kwaliteit in ons onderwijs, 
onderzoek en onze voorzieningen te bieden voor  
onze studenten, voor de beroepspraktijk en de 
maatschappelijke omgeving. 

Op basis van urgente maatschappelijke vraagstukken 
sluiten we direct en structureel aan bij de vraag  
naar onderwijs en onderzoek uit de regio’s van onze 
vestigingen. We stellen ons tot doel om met ons 
onderwijs en onderzoek niet alleen in te spelen op die 
vraag, maar ook waar mogelijk de trend te zetten voor 
en in elk geval een directe impact te hebben op de 
ontwikkeling van de regio’s waarin we actief zijn. 
Kwaliteit is daarbij een door intrinsieke motivatie 
gedreven wens én een opdracht aan onszelf.

Bij het bereiken van onze hoofddoelstelling werken we 
vanuit een sterke kwaliteitscultuur. We doen wat we 
beloven, steeds net een beetje meer dan voldoen aan  
de verwachtingen van onze stakeholders. We voeren 
daartoe continu de dialoog met elkaar, met onze 
studenten en onze maatschappelijke omgeving over de 
kwaliteit en hoe we elkaar kunnen stimuleren om bij te 
dragen aan kwaliteitsverbetering. In een sfeer van 
vertrouwen en een omgeving waar feedback en 
feedforward gestimuleerd worden, behoren ver ant-
woording afleggen en een aanspreekcultuur eveneens 
tot de normale gang van zaken. Niet gericht op 
afrekenen, maar op continu groeien, leren en verbeteren. 
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Deze drie profielkenmerken zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en beïnvloeden elkaar structureel en direct. 
De combinatie van deze drie vormt onze kracht en 
maakt ons profiel uniek en relevant voor onze stake-
holders; onze studenten, medewerkers, beroepspraktijk 
en maatschappelijke omgeving. Figuur 2 visualiseert dit.

Design Based Education is de basis van onze strategie, 
met de keuze voor onze zwaartepunten brengen we 
inhoudelijke focus aan en door ons onderwijs en 
onderzoek in samenwerking met maatschappelijke 
partners uit te voeren in een geïnternationaliseerde 
multicampushogeschool ontstaat een uniek profiel.
Op deze manier werken we continu aan steeds beter 

onderwijs, onderzoek en voorzieningen. We willen 
onze studenten steeds beter opleiden en de beroeps-
praktijk steeds beter bedienen. We doen dat voor een 
goede toekomst van onze studenten.  
Dit streven staat ook in dienst van de beroepspraktijk 
en de samenleving. We willen impact hebben op de 
regio’s waar we actief zijn. We meten ons daarbij met 
de besten. We willen dat onze hogeschool in 2025 
(nog steeds) in de top 3 staat van de beste grote 
hogescholen in Nederland.

3.2.1 Design Based Education
We hebben een aantrekkelijk onderwijsconcept voor 
studenten, medewerkers en beroepspraktijk:  

En dat trekt 
(top)studenten 
en (top)mede-
werkers aan

Waardoor we nog 
beter in staat zijn hoge 
kwaliteit te leveren

We willen tot de beste drie hogescholen van 
Nederland behoren: een geïnternationaliseerde 
hogeschool met eigen onderwijs- en een 
multicampusconcept

Dat kan met heel 
goed onderwijs 
en onderzoek

DBE

Zwaarte-
punten

Multi-
campus

DBE

En onze 
kwaliteit en 
ons unieke 
profiel 
herkend en 
erkend 
worden

Figuur 2: Ons unieke 

profiel leidt tot realisatie van 

de hoofddoelstelling
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Design Based Education. Design Based Education is 
gebaseerd op sociaal-constructivistisch, contextueel, 
zelfregulerend en samenwerkend leren. het gaat uit 
van empathie voor de student, de docent en de 
omgeving. De actuele (complexe) vraag uit de praktijk 
en de leervraag van de student vormen het vertrek - 
punt voor leren en samenwerken. Door intensieve 
samenwerking tussen student, docent, beroepspraktijk 
en onderzoekers (co-creatie) en een onderzoekende 
aanpak gebaseerd op Design Thinking ontstaat een 
uitdagende leeromgeving waarbinnen rekening 
gehouden wordt met (inter)nationale ontwikkelingen.

Met Design Based Education anticiperen we op de 
veranderende wereld en de uitdagingen om ons heen. 
het past bij onze missie om de regio’s waarin wij 
werken met nieuwe ideeën en onderzoek vooruit te 
helpen: wereldwijze innovatie. En bij onze visie dat we 
met ons onderwijs en onderzoek een belangrijke 
bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkeling én 
maatschappelijke vooruitgang. Studenten bieden we 
diversiteit en keuzemogelijkheden, eigentijdse 
voorzieningen en een internationale leeromgeving.
 
het onderwijsconcept biedt docenten mogelijkheden 
voor meer multidisciplinaire samenwerking en 
samenwerking met de beroepspraktijk. Door intensief 
samen te werken met de beroepspraktijk sluiten we 
aan bij actuele vraagstukken en zijn onze studenten 
voorbereid op de praktijk. We willen studenten 
toekomstgericht opleiden tot verbindende, onder-
nemende en vindingrijke en wereldwijze professionals.

De leeromgeving is gericht op het ontwikkelen van 
een stevige kennisbasis en op de vaardigheid van 
transfer van kennis naar nog onbekende situaties.  
het leerproces richt zich dan ook op het aanpassings-

vermogen van de student en de ontwikkeling van een 
eigen professionele identiteit en heeft daarmee voor 
de student een duurzaam effect. De interactie tussen 
docent, student en beroepspraktijk staat centraal, 
waarbij een goede afstemming binnen de leer - 
omgeving en percepties in belangrijke mate deze 
relatie beïnvloeden.

Vijf facetten
Design Based Education kent vijf belangrijke samen-
hangende facetten die elkaar versterken (zie figuur 3 
op pagina 15): 

> Design thinking
  De student werkt en onderzoekt op iteratieve wijze 

real-life vraagstukken om daarmee tot betekenisvolle 
en innovatieve oplossingen te komen.

> Internationaal en intercultureel
  De student wordt opgeleid tot wereldwijze burger 

en voelt zich thuis in een internationale context.
> Multidisciplinaire samenwerking
  De student gaat, opleidingsoverstijgend, aan de 

slag in ateliers en werkt samen met docenten,  
de beroepspraktijk en onderzoekers.

> Persoonlijk leiderschap
  Studenten blijven zich ontwikkelen en zich 

aanpassen aan veranderende omstandigheden op 
basis van een sterk ontwikkelde professionele 
identiteit en een eigen (moreel) kompas.

> Duurzaam onderwijs
  De student ontwikkelt leervaardigheden waarmee  

hij/zij ook na de opleiding het eigen leren ter hand kan 
nemen. Tevens draagt de student bij aan het realiseren 
van betekenisvolle oplossingen voor de samenleving.

  Deze facetten vormen het kompas van onze 
hogeschool.
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Design thinking Multidisciplinair
samenwerken

Persoonlijk
leiderschap

Duurzaam
onderwijs

Internationaal & 
intercultureel

DBE

Figuur 3: De vijf facetten 

van Design Based Education
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3.2.2 Zwaartepunten
We concentreren ons op drie inhoudelijke zwaarte-
punten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries en 
Service Economy. Dit doen we om voldoende gewicht 
te krijgen, gezien de beperkte tijd, energie en 
middelen. Door ons te richten kunnen we hogere 
kwaliteit realiseren. De zwaartepunten passen zowel 
bij de urgente maatschappelijke vraagstukken binnen 
de regio’s waarin onze vestigingen zijn gesitueerd, als 
bij de reeds opgebouwde expertise. We richten ons 
op: de leefbaarheid en toekomst van regio’s vanuit 
economisch, sociaal en educatief perspectief (Vital 
Regions), de ontwikkeling van slimme en duurzame 
technologieën, materialen en productie (Smart 
Sustainable Industries) en de snelle ontwikkelingen en 
daarmee gepaard gaande maatschappelijke vraag-
stukken in het domein van vrijetijdsbesteding, toerisme 
en gastvrijheid (Service Economy). 

Deze zwaartepunten dragen zowel bij aan de  
kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs als aan onze 
herkenbaarheid in en inzetbaarheid voor de regio’s. 
Voor studenten betekent dit, dat zij kunnen bijdragen 
aan maatschappelijk relevant onderzoek met impact: 
zij leveren een bijdrage aan de oplossing van 
maatschappelijke vraagstukken. 

hiermee voeden de zwaartepunten het onderwijs en 
de beroepspraktijk en andersom.

De zwaartepunten geven richting aan de door - 
ontwikkeling van het onderwijs- en onderzoeks-
portfolio én aan de werkzaamheden in de ateliers  
en de onderzoekseenheden. 

Betekenis voor onderwijs
Ons onderwijs wordt versterkt door een meer 
multidisciplinaire aanpak van het oplossen van real-life 
vraagstukken, het combineren van (onderzoeks)
thema’s, het versterken van de internationale dimensie 
en het intensiveren van de betrokkenheid van de 
beroepspraktijk en de maatschappelijke omgeving. 
Doordat in wisselende samenstellingen een bijdrage 
wordt geleverd aan de (regionale) onderzoeksa-
genda’s, functioneert onze hogeschool als broed-
plaats voor nieuwe ontwikkelingen voor bedrijven, 
instellingen, overheden en andere kennisinstellingen, 
waarmee kennisontwikkeling en -circulatie vorm en 
betekenis krijgen.
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Onderzoek is naast onderwijs een hoofdactiviteit.  
We willen, als university of applied sciences, met ons 
onderzoek nieuwe mogelijkheden vinden voor actuele 
uitdagingen en hierbij nieuwe kennis ontwikkelen. 
Regionaal en internationaal willen wij binnen de 
context van de drie zwaartepunten bekend staan als 
een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen. 

De zwaartepunten geven bovendien richting aan  
de ontwikkeling van ons onderwijsportfolio in het 
bijzonder op dat van de masteropleidingen.  
Dit betekent dat we ons bij (nieuwe) masteroplei-
dingen concentreren op een krachtige verbinding 
tussen die opleidingen en de zwaartepunten.

Betekenis voor onderzoek
De zwaartepunten geven richting aan de door  ont  - 
wikkeling van ons onderzoeksportfolio en onze centers 
of Expertise (coE). Dit betekent dat we ons bij de 
verdere opbouw van onze onderzoekseenheden en 
bijbehorende (nieuwe) lectoraten richten op een 
krachtige verbinding met de zwaartepunten en bijbeho-
rende thema’s. Met de zwaartepunten leveren we 
toponderzoek aan onze regio’s en hebben we impact. 
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Voor studenten betekent onderzoek dat ze de 
 vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om in de 
huidige competitieve wereld het verschil te maken. 
centraal daarin staan onderzoek, ontdekken en 
nieuws gierigheid. De basis hiervoor is solide, 
opleidings specifieke vakkennis. Daarnaast stimuleren 
we de ontwikkeling van het innovatief en onder-
zoekend vermogen van de hoger opgeleide pro -
fessional. Met behulp van onderzoek worden 
studenten niet alleen direct geconfronteerd met 
‘real-life’-vraagstukken uit de maatschappij, maar 
verbeteren zij ook hun onderzoekend vermogen,  
hun toekomstbestendige professionele vaardigheden 
en 21st century skills. 

Voor onze onderzoekseenheden met lectoren, 
docenten en andere onderzoekers betekent dit dat we 
de internationale concurrentiepositie van de regio’s 
waarin we actief zijn, versterken door binnen een 
internationale context hoogwaardige kennis op het 
vlak van de drie zwaartepunten aan te boren, nieuwe 
kennis te ontwikkelen en te delen ten behoeve van de 
ontwikkeling van de betreffende regio. 

Dit geldt in het bijzonder ook voor Noord-Neder- 
land, waar het midden en kleinbedrijf (mkb) relatief 
sterk aanwezig is en de noodzaak ziet van verder-
gaande internationalisering. De interactie tussen het 
mkb en het geïnternationaliseerd hoger onderwijs  
en onderzoek van onze hogeschool (v.v.) draagt bij 
aan het creëren en behouden van een sterke con -
currentiepositie van het mkb enerzijds en een 
verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs en 
onderzoek anderzijds.

Er wordt in samenwerking met overheden, onderwijs- 
en onderzoeksinstellingen en beroepspraktijk een 
gezamenlijke structuur voor kennisontwikkeling en 
-circulatie ingericht. Beroepspraktijk en maatschappij 
zijn intensief betrokken bij ons onderzoek. Zo wordt 
bijgedragen aan de transitie van onze maatschappe-
lijke omgeving naar een slimmere, duurzamere en 
meer inclusieve samenleving.

De samenwerking tussen hogeschool, beroepspraktijk 
en maatschappelijke omgeving krijgt bij uitstek vorm in 
onze centres of Expertise. We hebben aan de zwaarte-
punten verbonden leidende centres of Expertise.

3.2.3 Geïnternationaliseerde multicampus
Internationalisering is meer dan het bieden van de 
mogelijkheid dat studenten (een deel van) hun studie 
in het buitenland doen. Internationalisering komt bij 
ons terug in elk onderdeel van het onderwijs- en 
onderzoeksprogramma. Studenten leren hoe men in 
andere landen werkt en zaken doet, leren andere talen 
te spreken en leren omgaan met mensen uit een 
andere cultuur. Onze rol hierin is om een omgeving te 
creëren waarin studenten deze internationale houding 
en dit bewustzijn opdoen. 

Er wordt steeds vaker samengewerkt over lands-
grenzen heen, waardoor organisaties en dus ook 
werknemers afhankelijker worden van elkaar. Ze zijn 
steeds minder gebonden aan een specifiek (eigen) 
land of regio. Werknemers krijgen in toenemende 
mate te maken met een internationale en intercul-
turele werkomgeving, ook als ze binnen de grenzen 
van hun eigen land of regio blijven. Mede in relatie tot 
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het multicampusconcept zetten we daarom in op 
internationalisering. het aanbod van opleidingen en 
de verdere vormgeving van het internationale karakter 
wordt op de behoefte in de betreffende regio 
afgestemd. Dit alles binnen de context van Design 
Based Education en de drie zwaartepunten. 

We vormen een geïnternationaliseerde multicampus-
hogeschool waarmee we ons regionaal verankeren, 
zowel in Nederland, als ook in onze buitenlandse 
regio’s, gefaciliteerd door fysieke en digitale mogelijk-
heden om te leren en samen te werken. We zijn 
‘regionaal relevant en internationaal interessant’. 

Als multicampushogeschool sluiten we - vanuit onze 
missie, visie en kernwaarden én op basis van onze  
drie zwaartepunten - op alle vestigingsplaatsen aan bij 
de regionale behoeften met ons aanbod op het 
gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast draagt 
de multicampushogeschool bij aan internationaal en 
intercultureel onderwijs en onderzoek op al onze 
vestigingen. We maken in de verdere uitwerking van 
de multicampushogeschool mede op basis van criteria 
- zoals het aantal en het soort opleidingen (Bachelor, 
Master, AD), het aantal studenten en de vraag van de 
regio - een onderscheid naar volledige campussites en 
naar dependances.  

Onze internationale campus in Zuid-Afrika.
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We bieden onze studenten en medewerkers een 
internationale en interculturele context. Dit stelt hen in 
staat zich voor te bereiden op een in toenemende 
mate internationaal verweven wereld. Om dit te 
bewerkstelligen vormt onze multicampushogeschool 
een ‘blended’ omgeving: een omgeving met zowel 
fysieke als virtuele (digitale) mogelijkheden om te 
leren en om samen te werken. Een fysieke en digitale 
omgeving die modern en flexibel is ingericht.
We richten ons op het beantwoorden van de urgente 
vragen op alle vestigingen, in alle landen. De vestig-
ingen kunnen hierbij een beroep doen op de 
expertise, kennis, portfolio en ondersteuning van alle 
andere vestigingen. Omgekeerd hebben de regionale 
ontwikkelingen direct en indirect impact op ons 
onderwijs en onderzoek op alle vestigingen. Door het 
internationale karakter van het netwerk en de inten-
sieve samenwerking tussen de vestigingen, zijn we in 
staat onderwijs en onderzoek te ontwikkelen en uit te 
voeren in een sterke regionale én internationale 
context. Ook als studenten er niet voor kiezen om in 
het buitenland te studeren, komen zij in aanraking met 
deze internationale context en zijn zij in staat zich te 
ontwikkelen tot wereldburgers die bijdragen aan de 
ontwikkeling van de regio’s waarin zij zich bevinden. 

Inclusiviteit
Een multicampushogeschool vereist een inclusieve manier 
van werken en studeren. Dat vertaalt zich als volgt:

>  De manier van werken, de ontwikkeling van  
beleid en de besluitvorming in alle onderdelen  
van de organisatie zijn gebaseerd op uitwisseling  
en begrip tussen de verschillende culturen en 
waarden op de verschillende vestigingen.  
Taalverschillen mogen daarbij geen barrière zijn.  
We bevorderen interculturaliteit.

>  Onderwijs en onderzoek worden ontwikkeld in 
co-creatie, gebaseerd op kennis die ontwikkeld is in 
verschillende delen van de wereld. het vormt een 
afspiegeling van verschillende culturen, waarden en 
normen. Dit is zowel van toepassing op Internationa-
lisering in het thuisland als in het buitenland. Op die 
manier versterkt het de kwaliteit van het onderwijs 
en onderzoek voor zowel studenten als staf.

>  Op wereldschaal bekeken sluiten we via onze 
vestigingen aan bij vraagstukken die samenhangen 
met de realisering van de Duurzame Ontwikkelings-
doelen van de Verenigde Naties.

Grand Tour
De Grand Tour is een belangrijk element voor de 
multicampushogeschool. Door middel hiervan spelen 
we in op de toenemende globalisering en de opkomst 
van grensoverstijgende demografische, economische, 
sociale, technologische, ecologische en politieke 
vraagstukken. De Grand Tour biedt een internationaal 
netwerk van studenten, personeelsleden en beroeps-
praktijken. Ze is een belangrijke inspiratiebron om  
ons onderwijs als reis te beleven. Ze biedt toeganke-
lijke en veilige vorm van internationale mobiliteit.  
Ze levert internationale kenniscirculatie op.  
Op verschillende plaatsen en in uiteenlopende 
samenlevingen wordt hiermee een gestructureerde 
internationale, inter culturele en toch veilige leer - 
omgeving aangeboden. Daarmee verbreedt of 
verdiept de student niet alleen kennis, maar werkt 
deze ook aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.  
Dit stelt hen in staat zich voor te bereiden op een in 
toenemende mate internationaal verweven wereld.
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4. Wat we gaan doen
Design Based Education, het onderzoeksprofiel op de zwaartepunten en de 
geinternationaliseerde multicampus zijn in onderlinge wisselwerking richting-
gevend en sturend voor de inrichting en inhoud van ons onderwijs en 
onderzoek. In de volgende paragrafen geven we aan hoe we op de aspecten 
onderwijs, onderzoek, voorzieningen en organisatieontwikkeling invulling 
geven aan onze strategie.

Uitdagende en uitgebreide leeromgeving
Studenten zijn gemotiveerder en meer succesvol in 
een leeromgeving waarbinnen ze gekend worden en 
gestimuleerd worden. Daarom maken zij deel uit van 
een leergemeenschap, community. Met het oog op de 
sociale integratie en binding horen studenten bij een 
thuisgroep van de opleiding. Een groep van 24 
studenten vormt die thuisbasis.

Ateliers zijn de rijke leeromgeving waar de verbinding 
tussen student, docent en beroepspraktijk tot stand 
komt. De fasen van Design Thinking zijn vertaald in zes 
stappen van Design Based Education (zie figuur 4). 
het doorlopen van deze stappen is een iteratief proces 
waarbij geëxperimenteerd wordt, prototypes worden 
ontwikkeld en weer herzien. De bijdrage die we op 
deze manier leveren aan innovaties en oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken op onze zwaartepunten 
wordt door alle stakeholders, ook internationaal, 
expliciet erkend en herkend. We hebben impact.

4.1 Onderwijs
Design Based Education
Over zes jaar is Design Based Education binnen  
de gehele hogeschool, bij alle opleidingen van 
associate degree tot masters ontwikkeld en geïmple-
menteerd. De facetten van Design Based Education 
worden dan ook door alle stakeholders expliciet 
herkend en gewaardeerd. Dit komt tot uitdrukking in 
de resultaten van opleidingsvisitaties, tevredenheids-
onderzoeken en in de waardering van alumni en de 
beroepspraktijk. Tegelijkertijd met de ontwikkeling 
van het onderwijsconcept Design Based Education 
ontwikkelt de hogeschool het onderzoeksconcept 
Design Based Research (DBR).  
Dit hogeschoolbrede onderzoeksconcept stelt  
ons in staat om een goede verbinding tussen onder- 
wijs en onderzoek te realiseren, waarbij opleidingen 
en onderzoeksgroepen ieder hun eigen, onderling 
afhankelijke en elkaar versterkende (symbiotische)  
rol hebben.
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1. Onderzoek de vraag 
    uit de praktijk

6. Onderzoek 
    het effect

2. Bepaal de vraag 
    op basis van kennis

4. Maak een 
    prototype

3. Genereer 
    ideeën

5. Pas het toe

Wij werken 
samen in 
ateliers

Figuur 4: Iteratieve, cyclische werkwijze 

Design Based Education in ateliers
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Persoonlijke aandacht en talentontwikkeling
We bieden persoonlijke begeleiding die proactief en 
structureel is, problemen voorkomt en bijdraagt aan 
optimale ontwikkeling van alle studenten. 
We bieden mogelijkheden voor internationalisering, 
cross-overs, het samenstellen van de eigen leerroute, 
ondernemerschapsonderwijs en deelname aan het 
x-honoursprogramma. 

het x-honoursprogramma is een extra traject dat 
studenten naast hun reguliere opleiding kunnen 
volgen. In het x-honoursprogramma krijgen studenten 
de mogelijkheid om nog meer uit zichzelf te halen, 
door samen met studenten van andere opleidingen te 
werken aan uitdagende projecten. 

Tevens bereiden we een geïntegreerde TOP regeling 
voor, waarbij de TOP sportregeling  wordt geïnte-
greerd met een TOP regeling voor studenten die een 
eigen onderneming hebben en voor studenten die 
substantiële werkzaamheden voor maatschappelijke 
organisaties verrichten. het gaat er hierbij om dat 
studenten in de gelegenheid worden gesteld hun 
(TOP) sportactiviteiten, (TOP) onder nemerschap of 
(TOP) maatschappelijke activiteiten te combineren  
met hun opleiding.

Toegankelijkheid, inclusiviteit en studentenwelzijn
Alle studenten die daarvoor de capaciteiten hebben, 
moeten de kans krijgen om hun studie succesvol te 
starten en te voltooien. hier hebben we aandacht 
voor in het kader van doorstroom, toegankelijkheid, 
gelijke kansen, het voorkomen van uitval en het 
bevorderen van studiesucces. 

We richten ons op binding en een veilig studieklimaat, 
preventie & vroegsignalering, professionalisering van 
docenten en studentbegeleiders op dit vlak, 
hulpaanbod en psychosociale interventies.

Daartoe brengen we onder meer de keten van 
bestaande ondersteuningsprocessen voor studenten, 
met name op psychosociaal vlak en op het vlak van de 
interne en externe doorverwijzings mogelijkheden,  
in beeld. 

Internationalisering en multicampus
Om daadwerkelijk een geïnternationaliseerde multi-
campushogeschool te zijn, is het noodzakelijk om een 
interculturele en inclusieve werkomgeving te reali-
seren. Vanaf heden en uiterlijk vanaf 2020 bieden alle 
opleidingen de mogelijkheid tot een half jaar studie 
op een van onze internationale campussites (Grand 
Tour). Daartoe dienen op onze internationale campus-
sites de mogelijkheden en capaciteit uitgebreid te 
worden. het aantal internationale campussites wordt 
met twee tot drie uitgebreid.

Elke opleiding faciliteert de ontwikkeling van inter-
nationale en interculturele competenties, dat is 
uiterlijk in 2022 in elke opleiding gerealiseerd. Daar- 
naast bieden korter durende projecten kansen voor 
mobiliteit voor studenten. In elke regio zijn onze 
campussen verbonden met de regionale vraag door 
onderwijs, onderzoek en de doorwerking hiervan. 

Onze hogeschool staat voor een unieke mix van 
contactonderwijs, (multi-)campus- en tijd- en plaats-
onafhankelijk onderwijs. Deze combinatie leidt tot een 
groeiend aantal internationale studenten en het 
behoud van een groter aantal studenten binnen onze 
Nederlandse regio’s.
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Voor vwo’ers ontwikkelen we fast-track-programma’s, 
zodat studenten in vier jaar zowel een bachelor als een 
eenjarige voltijd master kunnen halen. 

We willen alle studenten de gelegenheid bieden om 
een doorlopende lijn Ad-Bachelor-Master binnen de 
hogeschool te volgen. Vanuit elke Ad- en Bachelor-
opleiding willen we een passende vervolgmogelijkheid 
bieden, leidend tot substantiële doorstroom.
Passend bij ons internationale profiel en het feit dat 
we een multicampushogeschool zijn, is er speciale 
aandacht voor het versterken van het opleidingen-
portfolio op de kleinere Nederlandse en de buiten-
landse locaties en voor het ontwikkelen van 
Engelstalig aanbod. 

Leven lang leren
We kiezen ervoor ons deeltijd en duale onderwijs 
flexibel en toekomstbestendig te maken. Dat we hierin 
slagen blijkt al uit de groei die we doormaken in de 
deelname aan dit type onderwijs. het perspectief is 
een flexibele structuur van kwalitatief hoogwaardig 
modulair onderwijs (bekostigd en onbekostigd) met 
volop keuze in inhoud en werkvormen. We sluiten met 
ons aanbod aan op de regionale vraag vanuit elk van 
onze (internationale) campussen. Blended learning 
maakt hierbij een unieke mix van contact-, on-campus- 
en tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs mogelijk.  
het biedt ons kansen om een onderwijsaanbod te 
ontwikkelen dat optimaal aansluit bij de behoefte aan 
flexibiliteit van werkende studenten.

We beogen de (gefaseerde) deelname aan het deeltijd 
en duale hoger onderwijs en het aantal diploma’s 
substantieel te verhogen en daarmee een impuls te 
geven aan de vitaliteit en het innovatievermogen van 
onze regio’s. We leveren hiermee eveneens een 

Open en innovatieve kwaliteitscultuur
We voeren continu de dialoog over de kwaliteit en 
hoe we elkaar kunnen stimuleren om bij te dragen aan 
kwaliteitsverbetering. We streven naar zowel een 
erkenning van de kwaliteit van ons onderwijs en 
onderzoek in de ogen van studenten, beroepspraktijk 
en experts, als naar studiesucces in brede zin.  
Dit wordt zichtbaar in stijgende waarderingen en in 
een hogere ranking in de Keuzegids.

Ons onderwijsportfolio
We ontwikkelen ons opleidingenportfolio vanuit een 
integrale visie. De belangrijkste criteria hierbij zijn: 
aansluiting bij onze zwaartepunten, maatschappelijke 
behoefte, haalbaarheid en (internationale) kansen.  
het opleidingenportfolio kan enerzijds uitgebreid 
worden met nieuwe opleidingen (Ad, Bachelor, 
Masters), bestaande opleidingen kunnen ook worden 
heroverwogen en daarnaast kan het opleidingen-
portfolio verrijkt worden door de ontwikkeling van 
flexibele opleidingen en door nog meer aandacht te 
hebben voor talentontwikkeling en gedifferentieerd 
onderwijs binnen het bestaande portfolio (onder meer 
via het x-honoursprogramma). 
We ontwikkelen Ad’s (vt, dt, du) in nauwe samen-
werking met beroepspraktijk en MBO-instellingen.

Daarnaast ontwikkelen we ons tot een hogeschool 
waarin masteropleidingen een prominente plaats 
innemen. We ontwikkelen zowel monosectorale als 
sectoroverschrijdende masteropleidingen, altijd 
verbonden met het onderzoeksprogramma van  
een onderzoeksgroep en aansluitend bij onze zwaarte-
punten. We werken hierbij vanzelfsprekend nauw 
samen in het netwerk van hoger onderwijs instellingen 
in onze regio’s, om te komen tot een samenhangend 
onderwijsaanbod.
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belangrijke maatschappelijke bijdrage in het licht van 
het versterken van de positie van werknemers in het 
middensegment van de arbeidsmarkt.

4.2 Onderzoek
Design Based Research
We kiezen voor het ontwikkelen van het onderzoeks-
concept Design Based Research. het is geen metho-
dologie, maar een concept dat richting geeft aan de 
verdere ontwikkeling van ons onderzoek. 
 
Dit concept richt zich op de drie functies van 
onderzoek (kennisontwikkeling, onderwijs en 
innovaties) en sluit naadloos aan bij ons onderwijs-
concept Design Based Education, waardoor zij 
integraal met elkaar verbonden zijn. 

Impact met zwaartepunten
Met de inhoudelijke lading vanuit de zwaartepunten, 
geven we richting aan ons onderzoek. Zo bouwen we 
gezag op. Binnen deze zwaartepunten creëren we 
onderzoekseenheden met massa die impact realiseren 
in ons onderwijs, in hun kennisdomein en de samen-
leving als geheel. We hebben met onze zwaarte-
punten impact van wereldklasse in elke regio waar we 
actief zijn.  Elk zwaartepunt beschikt over een leidend 
center of Expertise. 

Onderzoek in verbinding
Onderzoek staat in verbinding met onderwijs en 
praktijk, het verhoudt zich tot het onderwijs en heeft 
ook een eigenstandige positie. Ateliers spelen een 
belangrijke rol bij de (multidisciplinaire) verbinding 
tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. 
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4.3 Voorzieningen
We willen onze studenten op hun reis binnen onze 
hogeschool (student journey) zo goed mogelijk 
faciliteren en begeleiden. Door een efficiënt en effectief  
ondersteunend proces creëren we de randvoorwaarden 
voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. 
We stellen dan ook hoge eisen aan zowel de fysieke 
(bijvoorbeeld ateliers) als de digitale voorzieningen.  
Als geïnternationaliseerde multicampushogeschool is 
het ons uitgangspunt dat voorzieningen op alle vesti-
gingen (fysiek en/of digitaal) beschikbaar zijn. 

Onderzoek in een geïnternationaliseerde 
multicampus hogeschool
het feit dat NhL Stenden een geïnternationaliseerde 
multicampushogeschool is brengt met zich dat 
onderzoek op elke vestiging van de hogeschool een 
plek heeft. Op elke campus dragen lectoren en 
onderzoekers bij aan het eindniveau van opleidingen 
en werken ze in lijn met de zwaartepunten. We streven 
er naar dat onze lectoren, verbonden aan een onder-
zoekseenheid, actief zijn op meerdere vestigingen in 
verschillende landen. 
  

Onderzoek

OnderwijsBeroeps-
praktijk

Stage en projecten

Co-creatie in Atelier

Onderzoeksopdrachten, 
valorisatie

Onderzoekers die bijdragen aan 
onderwijs: docenten in onderzoeks-
groep, onderzoeksopdrachten in 
onderwijs..

Figuur 5: Onderwijs, 

onderzoek en praktijk in 

verbinding
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Daarnaast hanteren we in het kader van onze bedrijfs-
voering een integraal duurzaamheidsperspectief, 
bijvoorbeeld als het gaat om onze energievoorziening, 
transport, afval en watergebruik.

Fysieke voorzieningen
In de ontwikkeling van de fysieke voorzieningen  
staat de positieve bijdrage aan het realiseren van 
communities en ateliers centraal. We realiseren een 
herkenbare eigen stijl. 

Communities 
Studenten zijn gemotiveerder en meer succesvol in 
een leeromgeving waarbinnen ze gekend worden en 
gestimuleerd worden. Daarom maken zij deel uit van 
een leergemeenschap, een community, van studenten, 
docenten, onderzoekers en beroepspraktijk. 
Studenten zijn graag op de hogeschool aanwezig. 
Fysiek wordt dit ondersteund door een aantrekkelijke 
en herkenbare plaats in het gebouw waar men elkaar 
ontmoet en samenwerkt. Ook mensen buiten de 
fysieke locatie kunnen deel uitmaken van de 

community door digitale verbindingen. De community 
is de basis voor de sociale en academische integratie. 
 
Ateliers 
De ateliers zijn de werkplaatsen waarbinnen studenten, 
docenten, onderzoekers en beroepspraktijk werken 
aan real-life vraagstukken en/of realistische praktijk-
opdrachten. Een atelier is het fysieke, flexibele, 
onderscheidende en innovatieve domein van een 
‘groep’, binnen of buiten de hogeschool. We vinden 
het belangrijk dat vanaf het begin wordt gewerkt in 
kleine basisgroepen waarin studenten worden  
gekend. Deze groepen krijgen ook fysiek een thuis-
basis (atelier) waarin zij meerdere dagdelen per week 
werken aan praktijkopdrachten samen met docenten 
en onderzoekers.

Digitale voorzieningen
De digitale omgeving is een omgeving die onderwijs 
en onderzoek ondersteunt en versterkt: 

Design Based Education 
De digitale omgeving is passend bij het onderwijs  
en onderzoek. De digitale omgeving faciliteert 
co-creatie. Via open source omgevingen kan 
opgedane kennis goed uitgewisseld worden. 
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Onze internationale 

campus op Bali.
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hierbij niet gericht op beoordeling, maar op het 
groeien, leren en verbeteren: constante kwaliteits-
verbetering. We zijn een lerende organisatie.

De autonomie van medewerkers neemt toe. Dit is, 
naast betrokkenheid en het gevoel van competent 
zijn, een belangrijke voorwaarde is voor intrinsieke 
motivatie. Een vorm van motivatie die noodzakelijk is 
om goed te kunnen presteren bij de uitvoering van 
creatieve taken. 

We zijn ervan overtuigd dat we hiermee als hogeschool 
aantrekkelijk blijven als werkgever. Dit is van belang, 
omdat de arbeidsmarkt sterk is aangetrokken en de 
krapte in de referentieperiode toeneemt. Bovendien zal 
in de komende jaren sprake zijn van een grote uittreding 
van pensioengerechtigde collega’s. We willen ook op 
termijn goede mede werkers kunnen werven én 
behouden, om die reden blijven we investeren in 
professionalisering en organisatieontwikkeling. 

Kwaliteitscultuur
In lijn met het onderwijsconcept Design Based 
Education is onze manier van werken geënt op het 
gedachtengoed van Design Thinking. We willen snel 
kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving en 
ruimte bieden voor experimenteren. 

Betrokkenheid van docenten, studenten en werkveld 
is onderdeel van die werkwijze (user-centered). 
Met deze manier van onderwijs, onderzoek, leren en 
werken beogen wij een dynamische kwaliteitscultuur 
te creëren, waarbij sprake is van dialoog, veelvuldige 
feedback, leren van elkaar en continue innovatie en 
kwaliteitsverbetering. 

Blended learning 
De digitale omgeving ondersteunt het principe van 
blended learning dat de opleidingen hanteren. hierbij 
komt een ‘blend’ van kleinschalig face-to-face 
onderwijs en plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs tot 
stand. Dit levert ons naast efficiëntievoordelen ook 
flexibiliteit op, passend bij en randvoorwaardelijk voor 
een geïnternationaliseerde multicampushogeschool. 

Gepersonaliseerd 
De digitale omgeving draagt bij aan het realiseren van 
een gepersonaliseerde leeromgeving voor de student, 
waarin hij/zij toegang heeft tot de leergemeen-
schappen, administraties, planningen en content. 

4.4 Ontwikkeling van onze organisatie 
en medewerkers
De kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze 
voorzieningen staat of valt met de kwaliteit van onze 
medewerkers en de wijze waarop zij met elkaar 
samenwerken; de organisatie. 

Deze invalshoek is bepalend geweest voor het 
besturingsmodel. het besturingsmodel gaat uit van 
gerechtvaardigd vertrouwen en eigenaarschap. Dit 
betekent dat iedere medewerker binnen NhL Stenden 
een professional is, die zijn/haar taken op doeltref-
fende en doelmatige wijze uitvoert. Omdat wordt 
uitgegaan van vertrouwen worden taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie 
belegd. De professionals geven op hun eigen wijze 
(binnen centrale en wettelijke kaders) en gebaseerd 
op de specifieke situatie invulling aan hun werk -
zaamheden. In een omgeving waar feedback en 
feedforward gewone verschijnselen zijn, behoren 
verantwoording afleggen, controle en correctie 
eveneens tot de normale gang van zaken. We zijn 
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Daarnaast blijven we uiteraard investeren in de 
basiskwaliteit: de trainingen voor docenten op het 
vlak van BDB, BKE en SKE.

Resultaatverantwoordelijke teams
We gaan uit van procesgericht werken en van een 
platte organisatie. Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de 
organisatie belegd, zodat er sprake is van zo weinig 
mogelijk lagen tussen de primaire processen en het 
bestuur. het ‘hart’ van de organisatie wordt gevormd 
door resultaatverantwoordelijke teams. Teams worden 
ondersteund en begeleid bij de transitie naar resul-
taatverantwoordelijkheid.

Leiderschap 
We ontwikkelen een stijl van dienend leiderschap, een 
stijl die gericht is op coachen, faciliteren, verbinden en 
op ingrijpen in die situaties waarin het gewenste 
gedrag niet wordt vertoond. Voor de transitie naar 
dienend leiderschap zal een begeleidings- en ontwik-
keltraject worden ingezet. In de toekomstige situatie 
zal binnen teams de leider niet bij voorbaat bekend 
zijn op basis van een functie, maar is de leider afhan-
kelijk van het thema of onderwerp dat speelt (gedeeld 
leiderschap). Leiderschap is gezag op basis van 
inhoudelijke deskundigheid. In een professioneel team 
zijn verschillende coördinatierollen, die door verschil-
lende professionals kunnen worden ingevuld. 

Professionalisering
In een professionele organisatie is de medewerker 
eigenaar van de eigen professionele ontwikkeling. 
Deze ontwikkeling sluit aan bij de doelen van de 
opleiding of afdeling, wordt afgestemd met collega’s 
binnen het team en leidt tot planmatige professio-
nalisering. Dit heeft ook een positief effect op de 
vitaliteit en employability van de medewerkers op de 
langere termijn.

In het belang van docent- en onderzoekskwaliteit en in 
het kader van inhoudelijk doorgroeiperspectief 
stimuleren we het volgen van masteropleidingen en 
promotietrajecten door medewerkers. 

Teams en docenten worden bij de implementatie van 
Design Based Education ondersteund door trainingen, 
collegiale uitwisselingen en specifieke scholing.  
Door Design Based Education komen er nieuwe rollen 
bij in het onderwijs (coaching, accountmanagement, 
learning designer). Dit doet een beroep op andere 
competenties, houding en gedrag van docenten en 
vraagt om verdere professionalisering op het gebied 
van activerende didactiek, Design Thinking, 
onderzoek, toetsing en beoordelen. De komende jaren 
zal stevig ingezet worden op professionalisering, 
teamontwikkeling, intervisie en kennisdeling. 

Een geïnternationaliseerde multicampushogeschool 
heeft betekenis voor docenten en medewerkers van 
ondersteunende afdelingen. We willen dat onze 
medewerkers global competent zijn. Global 
competent houdt in; een goede Engelse taalvaar-
digheid en interculturele sensitiviteit.
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5. Relatie met landelijke 
kwaliteitsafspraken
In het licht van de strategische hoofddoelstelling (‘Kwaliteit’) geven we 
binnen de kaders van dit plan uitvoering aan de op landelijk niveau gemaakte 
kwaliteitsafspraken, die zijn gemaakt in het kader van de invoering van het 
studievoorschotstelsel voor studenten. De zes kwaliteitsthema’s die worden 
benoemd in de landelijke kwaliteitsafspraken zijn:

>  Intensiever en kleinschalig onderwijs  
(onderwijsintensiteit);

>  Meer en betere begeleiding van studenten;
>  Studiesucces;
>  Onderwijsdifferentiatie;
>  Passende en goede onderwijsfaciliteiten;
>  Verdere professionalisering van docenten 

(docentkwaliteit).

Op hogeschoolniveau gaan we deze thema’s binnen 
de kaders van dit plan en in samenspraak en met 
instemming van de medezeggenschapsraad vertalen 
naar een zo concreet mogelijk plan voor dezelfde 
periode als waarvoor dit strategisch plan geldt. 

Daarbij richten we ons op de volgende elementen:

>  de invoering van Design Based Education, beste-
dingsrichting conform hierboven genoemde 
landelijk thema’s: onderwijsintensiteit, meer en 
betere begeleiding van studenten, passende en 
goede onderwijsfaciliteiten;
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>  de ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen en 
-programma’s: om de doorlopende leerlijn te 
realiseren worden AD- en Masterprogramma’s 
gerealiseerd. Daarnaast wordt flexibel onderwijs 
verder ontwikkeld en geïmplementeerd en gaan we 
meer investeren in excellentieprogramma’s. 
 Bestedingsrichting conform hierboven genoemde 
landelijke thema’s: studiesucces en onderwijs-
differentiatie;

>  bevorderen studieklimaat en studentenwelzijn:  
we gaan awareness creëren voor studentenwelzijn 
en richten ons op binding en een veilig studie-
klimaat, preventie & vroegsignalering,  professionali-
sering van docenten en studentbegeleiders op dit 
vlak, hulpaanbod en psychosociale interventies. 
Bestedingsrichting conform hierboven genoemde 
landelijke thema’s: begeleiding en studiesucces.

>  de ontwikkeling van de digitale leer-/werk - 
omgeving c.q. de digitale hogeschool, bestedings-
richting conform hierboven genoemde landelijk 
thema’s: onderwijsfaciliteiten en op termijn onder-
wijsintensiteit;

>  de ontwikkeling van de fysieke leer-/werkomgeving, 
bestedingsrichting conform hierboven genoemde 
landelijk thema’s: passende en goede onderwijs-
faciliteiten en op termijn onderwijsintensiteit;

>  de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke 
teams, bestedingsrichting conform hierboven 
genoemde landelijk thema’s: onderwijsintensiteit, 
meer en betere begeleiding van studenten,  
studiesucces, professionalisering docenten;

In onderstaande tabel is de samenhang tussen de kwaliteitsthema’s en de genoemde elementen gevisualiseerd.

Onderwijs-
intensiteit

Begeleiding Studiesucces Onderwijs-
differentiatie

Faciliteiten Professionalisering
docenten

DBE X X X X X X

DLWO X X

FLWO X

RVT X X X X

Profilering X X

Studieklimaat en
studentenwelzijn

X X X X

Tabel 1: Kwaliteitsthema’s in relatie tot hogeschoolspecifieke elementen.
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>  We worden landelijk en internationaal herkend en 
erkend als expert op onze drie unieke kenmerken: 
design based education, zwaartepunten en    
multi - campus en hebben hiermee aantoonbare 
aantrekkingskracht op studenten en maatschappe-
lijke omgeving.

Design Based Education
>  Elke opleiding voert het onderwijsconcept Design 

Based Education aantoonbaar succesvol uit.
>  Blended learning: elke opleiding en elke vestiging 

heeft in het onderwijs aantoonbaar een 
evenwichtige blend van kleinschalig face-to-face 
onderwijs en plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs 
tot stand gebracht.

>  Elke academie beschikt over ten minste twee 
crossovers tussen opleidingen, met een andere 
academie, in de vorm van deels gemeenschappe-
lijke curricula.

>  Flexibel onderwijs is integraal onderdeel van  
ons portfolio.

Zwaartepunten
>  De centers of Expertise waarin we participeren 

hebben een aantoonbaar positieve impact op de 
ontwikkeling van de regio’s waarin de centers  
actief zijn.

6. Wat we dan zien
Wat zien we dan in 2024? Wat zijn de uitkomsten van onze handelingen, 
activiteiten om dat ene strategische hoofddoel, namelijk ‘de hoogst 
mogelijke kwaliteit van onderwijs, onderzoek en voorzieningen’ te bereiken? 

hier duiden we op strategisch niveau de uitkomsten 
van onze inspanningen. Deze uitkomsten geven 
richting aan de op basis van dit plan voor dezelfde 
periode (2019 tot en met 2024) op te stellen beleids-
nota’s op deelonderwerpen (onderwijs, onderzoek, 
internationalisering, hRM etc.) In die beleidsnota’s 
worden in samenhang met dit plan én in onderlinge 
samenhang meer operationele kritische prestatie- 
indicatoren (KPI’s) gedefinieerd. Die KPI’s zijn op hun 
beurt richtinggevend en sturend voor de jaarlijks op te 
stellen kadernota. 

Algemeen
>  In 2025 behoren we volgens de rankings van de 

Keuzegids hbo (nog steeds) tot de drie beste van de 
grote hogescholen in Nederland. 

>  Iedere student kan een doorlopende leerlijn van 
Associate degree (Ad) tot en met een professionele 
master binnen de hogeschool volgen. Een sub - 
stantieel deel van de afgestudeerden van een AD 
stroomt door naar een bacheloropleiding van de 
hogeschool.  Een substantieel deel van de bachelor- 
afgestudeerden stroomt door naar een master-
opleiding van de hogeschool.

Strateg
isch Instelling

sp
lan 2019 - 2024 

—

37



>  Elke onderzoekseenheid is aangesloten bij een 
zwaartepunt en heeft aantoonbare impact.

>  De zwaartepunten geven inhoudelijke focus aan de 
doorontwikkeling van ons onderwijs- en onderzoek-
sportfolio.

Geïnternationaliseerde multicampus
>  We hebben een portfolio van vestigingen, oplei-

dingen en onderzoek dat gelegitimeerd wordt door 
vraag uit de regio naar professionals en kennis.

>  het aantal internationale campussites is met twee 
tot drie uitgebreid in 2020.

>  Elke internationale campussite is uitgebreid met ten 
minste een bacheloropleiding, een masteropleiding 
en twee tot drie Grand Tour-minoren.

>  We beschikken over een internationale accreditatie/
keurmerk voor de internationale opleidingen.

>  Elke campussite is inhoudelijk en organisatorisch 
aantoonbaar aangesloten bij ten minste één onder-
zoekseenheid én bij ten minste één masteropleiding. 

Evaluatie
Dit plan geldt voor een periode van zes jaar:  
van 2019 tot en met 2024. Mede gegeven de snelle 
veranderingen in onze omgeving en het ambitieniveau 
van dit plan zullen we de uitvoering jaarlijks op basis 
van de R-rapportages evalueren en waar nodig 
aanvullen en bijstellen.
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Besturingsmodel 
De wijze waarop de besturingsfilosofie wordt vertaald 
in verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, de coördinatiemechanismen en de 
onderlinge relaties. 

BKE
Afkorting van Basis Kwalificatie Examinering.

Blended Learning
Onderwijs dat bestaat uit een mix van contact-, 
on-campus- en tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs.

Centre of Expertise
Een publiek-privaat (of publiek-publiek) samenwer-
kingsverband tussen hogescholen en werkveld, met 
een focus op een maatschappelijke uitdaging. Binnen 
centres wordt geïnvesteerd in onderwijsinnovatie, 
leven lang leren, en onderzoek & innovatie.

Begrippen- en  
afkortingenlijst
Academie
De grootste organisatorische eenheid in de lijnorgani-
satie binnen de nieuwe hogeschool. 

Ad
Afkorting voor Associate degree. 

Atelier
Een fysieke werkomgeving die activerend en samen-
werkend leren in co-creatie faciliteert en uitlokt. Deze 
werkruimte kan generiek worden ‘aangekleed’, maar 
ook disciplinair en multidisciplinair. Dit kan binnen de 
hogeschool, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het 
werkveld.

BDB
Afkoring van Basiskwalificatie Didactische 
Bekwaamheid.

Besturingsfilosofie 
De visie op de wijze waarop de organisatie wordt 
aangestuurd, wat de kernwaarden zijn die tot 
uitdrukking dienen te komen in het gedrag,  
de competenties en het handelen van alle bij de 
besturing betrokken medewerkers.
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Design Based Education
het onderwijsconcept van NhL Stenden. Design Based 
Education is gebaseerd op sociaal-constructivistisch, 
contextueel, zelfregulerend en samenwerkend leren. 
het gaat uit van empathie voor de student, de docent 
en de omgeving. De actuele (complexe) vraag uit de 
praktijk en de leervraag van de student vormen het 
vertrekpunt voor leren en samenwerken.

Design Based Research
het onderzoeksconcept van NhL Stenden. het is een 
concept dat richting geeft aan de verdere ontwik-
keling van ons onderzoek. Dit concept richt zich op de 
drie functies van onderzoek (kennisontwikkeling, 
onderwijs en innovaties) en sluit naadloos aan bij ons 
onderwijsconcept Design Based Education, waardoor 
zij integraal met elkaar verbonden zijn.

DLWO
Afkorting voor Digitale Leer- en Werkomgeving.

Fast-track programma
In dit kader: programma gericht op vwo’ers, waarmee 
zij in vier jaar tijd zowel een bachelor als een eenjarige 
voltijd master kunnen halen.

FLWO
Afkorting voor Fysieke Leer- en Werkomgeving

Co-creatie
co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle 
deelnemers invloed hebben op het proces en het 
resultaat van dit proces.

CoE
Afkorting van centre of Expertise. Zie daar.

Community
Engelse woord voor leergemeenschap. Zie daar.

Cross-over
Een inhoudelijke tweerichtingsverbinding tussen 
meerdere opleidingen en/of meerdere lectoraten 
waarbij interdisciplinariteit ontstaat. 

Cross-sectoraal
Nauw verwant aan het begrip interdisciplinair of 
interdisciplinariteit. 

DBE
Afkorting voor Design Based Education. Zie daar.

DBR
Afkorting voor Design Based Research. Zie daar.
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KPI
Afkorting voor Kritische Prestatie-indicator.

Kritische Prestatie-indicator
Richtinggevende en sturende indicatoren die helpen 
bij het monitoren van het realiseren van de gestelde 
doelen. Bij voorkeur SMART (specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch, tijdgebonden) geformuleerd.

Kwaliteitsafspraken
1.  Op landelijk niveau gemaakte afspraken in het kader 

van de invoering van het studievoorschotstelsel 
voor studenten. 

2.  Binnen de kaders van de landelijke kwaliteitsaf-
spraken zijn op het niveau van de hogeschool 
instellingsspecifieke afspraken gemaakt.

Leergemeenschap
Een leergemeenschap (community) is de thuisbasis 
(-groep) van studenten bij een opleiding, met het oog 
op de sociale integratie en binding.

LLL  
Afkorting voor Life Long Learning/Leven Lang Leren.

Multicampus
Portfolio van vestigingen (nationaal en internationaal) 
dat gelegitimeerd wordt door vraag uit de regio’s 
naar professionals en kennis.

Grand Tour
De Grand Tour biedt een internationaal netwerk van 
International campuses aan studenten, personeels-
leden en werkvelden. In het derde jaar van de 
opleiding kunnen studenten minors of modules volgen 
op een andere, internationale multicampus. Daarmee 
verbreedt of verdiept de student niet alleen kennis, 
maar werkt deze ook aan zijn/haar persoonlijke 
ontwikkeling.

IC
Afkorting voor International campus. Meervoud: Ic’s. 
De locaties van NhL Stenden in het buitenland.

Inclusiviteit
In dit kader: het bieden van onderwijs gericht op het 
insluiten van alle (minderheids-)groepen op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten.

Interdisciplinair
Letterlijk ‘tussen disciplines’. het gaat om een 
benaderingswijze waarbij niet vastgehouden wordt 
aan de eigen discipline of vakgebied, maar waar een 
tussenpositie wordt gecreëerd. Soms is dat door de 
perspectieven van andere wetenschappen te combi-
neren. Na een langere periode kan een interdiscipli-
naire benadering als combinatie van disciplines zelf 
ook weer een discipline worden. Interdisciplinariteit is 
te onderscheiden van multidisciplinariteit. Multidisci-
plinaire wetenschap combineert eveneens disciplines, 
maar hierbij wordt vastgehouden aan de eigen 
discipline. Multidisciplinariteit gaat dus minder ver dan 
interdisciplinariteit.
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RVT
Afkorting voor Resultaat Verantwoordelijk Team.  
Zie daar.

SKE
Afkorting voor Senior Kwalificatie Examinering.

Ster-team
‘Ster’ wordt hier gebruikt als afkorting voor ‘support 
team education and research’. Een ster-team is een 
multidisciplinair samengesteld team bestaande uit 
experts van de diensten dat de academies en de 
teams op tactisch en operationeel niveau ondersteunt 
bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

WHW
Afkorting van Wet op het hoger onderwijs en Weten-
schappelijk onderzoek.

Zwaartepunten
De inhoudelijke gebieden waarop de hogeschool zich 
richt met haar onderzoek en onderwijs, passend bij 
urgente maatschappelijke vraagstukken en de eigen 
expertise van de hogeschool.

Multidisciplinair 
Om een bepaald onderwerp vanuit meerdere 
perspectieven te kunnen onderzoeken, of om een 
bepaalde technologie te kunnen ontwikkelen, is het 
vaak noodzakelijk om kennis te combineren die 
afkomstig is uit verschillende disciplines. Omdat 
ontdekkingen steeds vaker plaatsvinden op grenzen 
van disciplines en economische innovaties en 
maatschappelijke vernieuwingen steeds vaker inbreng 
vergen uit meerdere vakgebieden, wordt multidisci-
plinair onderzoek en onderwijs steeds belangrijker. 
Multidisciplinaire wetenschap en onderwijs leiden 
echter niet tot een echte integratie of wederzijdse 
beïnvloeding van de betrokken disciplines. Dit is wel 
het geval bij interdisciplinariteit. 

Onderwijsconcept
Pedagogische visie die ten grondslag ligt aan het 
onderwijs.

Resultaatverantwoordelijk team
Een kleine groep mensen die met het naast hogere 
leidinggevende niveau binnen een organisatie binnen 
de kaders van de strategie van de organisatie 
afspraken maakt over de in een bepaalde periode 
door het team te bereiken resultaten. het team is 
verantwoordelijk voor het bereiken van deze 
afspraken. 
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