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De Reviewcommissie heeft kennis genomen van:
 de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012,
 de rapportage van NHL Hogeschool van maart 2014 over voornoemde
prestatieafspraak van 3 november 2012 in het jaarverslag 2013, en
 de aanvullende informatie in de brief en notitie van 26 juni 2014 aan de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De Reviewcommissie heeft op vrijdag 12 september 2014 een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van NHL Hogeschool.
Op basis van de schriftelijke informatie en het gevoerde gesprek komt de
Reviewcommissie tot het volgende oordeel ten aanzien van de voortgang van de plannen
in bovengenoemde prestatieafspraak.
Overwegingen ten aanzien van onderwijsdifferentiatie
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat NHL Hogeschool voortgang heeft geboekt
met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de onderwijsdifferentiatie te
vergroten. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende opgevallen.
NHL Hogeschool beschouwt excellentietrajecten als een aantrekkelijker aanbod voor
vwo’ers dan driejarige vwo-trajecten. Het gezamenlijk excellentieprogramma voor alle
opleidingen is verder doorontwikkeld, kent een groeiend aantal studenten en wordt in het
komende jaar ingebed in de reguliere curricula.
Ten aanzien van de mbo-hbo-doorstroom zijn er samenwerkingsovereenkomsten met
ROC’s. In 2013 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Friese ROC’s, het
bedrijfsleven en hogescholen Stenden en Van Hall Larenstein, om het aanbod van
Associate degree-opleidingen uit te bereiden.
Het aanbod van opleidingen wordt systematisch geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het
stopzetten (en overdragen) van negen - vooral zeer kleine - bachelor-lerarenopleidingen.
NHL Hogeschool heeft de voorbereidingen getroffen voor nieuwe masteropleidingen
(Maritiem, Zorgtechnologie en Serious Gaming). Hierbij wordt er samengewerkt met
andere instellingen.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat NHL Hogeschool voortgang heeft geboekt
met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de zwaartepuntvorming te
versterken. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende opgevallen.
NHL Hogeschool heeft besloten meer strategische focus in de profilering van de
hogeschool aan te brengen, vooralsnog op een tweetal gebieden: ‘Vitale regionale
samenleving’ en ‘Smart sustainable industry’. De zes eerder genoemde
expertisegebieden worden hierin ondergebracht, met als verbindend thema ‘Crosssectorale innovatie’. NHL Hogeschool is gestart met het aanpassen van de governance
voor het onderzoek. Doel is meer massa en meer samenhang aan te brengen in het
praktijkgerichte onderzoek. Via regionale samenwerking wordt zwaartepuntvorming in
onderzoek afgestemd. NHL Hogeschool is in de (noordelijke) regio een belangrijke

kennisinstelling. Er is een intensieve samenwerking binnen University Campus Fryslân,
de Kenniscampus Leeuwarden en Leeuwarden Studiestad. NHL Hogeschool participeert
tevens in Innovatiepact Fryslân, een regionaal samenwerkingsverband met het hbo,
mbo, de provincie Fryslân, gemeenten en het bedrijfsleven.
NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool hebben de intentie uitgesproken om tot een
instellingenfusie te komen met ingang van 1 september 2016. Hiermee willen beide
instellingen de Friese kenniseconomie structureel versterken en de maatschappelijke rol
van het hoger beroepsonderwijs in de noordelijke regio nadrukkelijker invullen.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat NHL Hogeschool in
voldoende mate een start heeft gemaakt met de uitvoering (conform artikel 13, derde
lid, van het Besluit Experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs, 2012) van de
afgesproken plannen met betrekking tot profilering en zwaartepuntvorming.

