Advies
Hogeschool Helicon
De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van de
Hogeschool Helicon (hierna Helicon) dat het College van Bestuur met de brief van 11 mei
2012 aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft
gezonden.
De commissie heeft het voorstel van Helicon integraal beoordeeld volgens het
beoordelingskader dat de staatssecretaris van OCW vastgesteld (brief aan de Tweede
Kamer van 7 maart 2012) en bij brief van 5 maart 2012 bekend heeft gemaakt aan de
universiteiten en hogescholen die bij de hoofdlijnenakkoorden zijn betrokken.
De commissie heeft op vrijdag 8 juni 2012 een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van Helicon en Hogeschool Leiden. Helicon heeft de situatie als volgt
toegelicht.
Helicon bestaat uit drie opleidingen, waarvan twee in Den Haag gesitueerd zijn en één in
Zeist. De instelling verzorgt drie unieke, landelijk gerichte opleidingen. De vrije scholen
worden door deze opleidingen voorzien van gekwalificeerde docenten.
Het totaal aantal studenten aan de instelling bedraagt ongeveer 230 studenten, verdeeld
over de lerarenopleidingen voor dans, muziek en basisonderwijs. Dit geeft aan dat de
hogeschool zeer klein in omvang is. Om alle ambities die er leven op het gebied van
kennisontwikkeling, onderwijs en wisselwerking met het werkveld waar te kunnen maken
is dan ook gezocht naar een fusiepartner, waardoor er meer massa kan ontstaan. Deze
partner is gevonden in de Hogeschool Leiden. Bij deze hogeschool zullen de opleidingen
vanuit de antroposofie verder worden vorm geven en daarmee een
profileringsmogelijkheid voor de Hogeschool Leiden scheppen. Deze fusie betekent
tevens dat de prestatieambities zullen worden afgestemd op de afspraken die met
Hogeschool Leiden worden gemaakt. Het behouden van het hoge niveau van
studenttevredenheid voor de drie opleidingen, de versterking van de kennisontwikkeling
op het vakgebied van Helicon en het behouden van het rendementscijfer zijn hierbij
belangrijke aandachtspunten. Ook het behoud van de ruime bevoegdheidsgraad van
docenten zal onder de aandacht blijven. De fusie zal per 1 januari 2013 zijn beslag
krijgen.
In het gesprek met Helicon en Hogeschool Leiden is het de commissie gebleken dat
Helicon geen ambitie meer heeft om een eigen prestatieafspraak met de staatssecretaris
te maken en zich zal aanpassen aan de door Hogeschool Leiden te maken
prestatieafspraken in het kader van de prestatiebekostiging. Gegeven deze situatie heeft
de commissie geconcludeerd dat het niet opportuun is om het voorstel van Helicon
afzonderlijk te beoordelen en op grond daarvan een advies uit te brengen.
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Naar aanleiding van het overleg met Helicon en Hogeschool Leiden heeft de commissie
besloten als volgt te handelen:


De voornemens van Helicon worden beschouwd onderdeel uit te maken van het
voorstel van de Hogeschool Leiden. De ambities van Hogeschool Leiden hebben
mede betrekking op het onderwijs en onderzoek van Helicon.



Bij de evaluatie van de prestatieafspraken worden de ambities met betrekking tot
de opleidingen van Helicon meegenomen als onderdeel van de evaluatie van
Hogeschool Leiden.

Namens de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek,

prof. dr. F.A. van Vught, voorzitter
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