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Opleidingen CE en MEM voor zes jaar geaccrediteerd
Inholland ziet accreditaties als een bevestiging van haar maatschappelijke opdracht
28 november 2013 - Vandaag heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Jet
Bussemaker, besloten dat Hogeschool Inholland de accreditaties van de opleidingen Media en
Entertainment Management (MEM) en Commerciële Economie (CE)van Hogeschool Inholland
behoudt. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) verlengt de accreditatie voor een
volledige periode van zes jaar. Genoemde hbo-opleidingen voldoen aan alle kwaliteitsnormen die
aan hbo-opleidingen worden gesteld. De NVAO concludeerde na onderzoek door twee
onafhankelijke panels dat de opleidingen veel energie hebben gestopt in het verhogen van de
norm. Het hbo-bachelorniveau van de opleidingen en de kwaliteit van de afstudeerwerken zijn
aantoonbaar geborgd.
Hogeschool Inholland ziet de accreditaties van de opleidingen als een beloning en als een bevestiging
van haar maatschappelijke opdracht. De minister spreekt met haar besluit een stevig vertrouwen uit
over de ingezette koers van de hogeschool. Inholland blijft inzetten op kwaliteit, een hbo-waardig
eindniveau en zorgvuldige begeleiding van studenten.
De NVAO baseerde haar oordeel op een grondige en kritische beoordeling van de eindwerken van
de opleidingen MEM en CE en heeft geconcludeerd dat de eindproducten op hbo-niveau zijn.
Vanwege het belang de kwaliteit van de opleiding en het eindniveau te blijven handhaven, heeft
Inholland met de NVAO een bestuurlijke afspraak gemaakt voor een zogenaamde midterm review
over drie jaar, een tussentijdse beoordeling van het afstudeerniveau en van de kwaliteit van de
begeleiding bij het afstuderen. Inholland is daarbij initiatiefnemer.
In gesprek met de minister heeft het College van Bestuur van Inholland aangegeven dat de minister
“op de hogeschool kan blijven bouwen”. Collegevoorzitter Doekle Terpstra: “We merken dat
inmiddels met waardering wordt gesproken over wat wij met elkaar bij onze hogeschool
bewerkstelligen. We mogen daar blij mee zijn, maar laten we vooral ook in bescheidenheid blijven
doorwerken aan het vervullen van onze maatschappelijke taak. We willen een school zijn die
hoogwaardig onderwijs aanbiedt. Ook na vandaag gaat dat proces volop door.”
Hogeschool Inholland ziet het als haar maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan haar
studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert kan rekenen op inhoudelijk en waarde(n)vol hoger
beroepsonderwijs, op menselijke maat en dichtbij. Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met
het mbo, het voortgezet en hoger onderwijs, de regio en het werkveld.
Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede, en voor het regionale werkveld
herkenbare, opleidingen aan. Stevig aan de maat, dat wel, maar met een goede begeleiding zodat
studenten zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte aan om zich persoonlijk te vormen en voor
te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.
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