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In de Keuzegids, veel gebruikt door
middelbare scholieren die naar het
hbo willen (en hun ouders), is zelfs
een apart hoofdstuk gewijd aan de
situatie van de drie hogescholen, on-
der de kop ‘Is er iets mis in Fries-
land?’ Vooral bij lerarenopleidingen
scoort de NHL beroerd: Engels,
Duits, aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie en scheikunde, algemene
economie en bedrijfseconomie krij-
gen een negatieve beoordeling.

Opvallend, zegt hoofdredacteur
Frank Steenkamp van de onafhanke-
lijke redactie die de jaarlijkse gids sa-
menstelt. Hij signaleert dat de NHL
jarenlang bovengemiddeld scoorde,
maar dat de laatste tijd geklaagd

LEEUWARDEN De drie hogescholen
in Friesland staan er belabberd op
in de Keuzegids HBO 2016, die van-
daag verschijnt. Stenden, Van Hall
Larenstein en vooral de NHL doen
het volgens deskundigen en stu-
denten slecht.

wordt over matige opleidingen, ma-
tige faciliteiten en een gering aantal
contacturen tussen docenten en stu-
denten. Verbeteringen zijn vooral
nodig bij de leraren- en zorgoplei-
dingen, omdat zowel Stenden als de
NHL ,,daar nu niet in uitblinkt’’. Bij
de technische studies doen de twee
hogescholen het wel goed, blijkt uit
de gids.

De NHL stelt in een reactie het
oordeel in de gids uiterst serieus te
nemen: ,,Onze studenten kunnen er
op rekenen dat we met alle facetten
van deze uitslag aan de slag gaan.
Deze uitslag verbeteren moet bin-
nen de NHL de hoogste urgentie krij-
gen.’’

De beoogde fusie tussen Stenden
en NHL zorgt hopelijk voor een nieu-
we impuls, aldus Steenkamp. Moge-
lijk zijn beide hogescholen meer be-
zig met het fusieproces dan met de
kwaliteit van de opleidingen, sugge-
reert hij. ,,En Stenden heeft natuur-
lijk een heel groot verzorgingsge-
bied, met de hoofdvestiging in Leeu-
warden, maar ook in Emmen, Mep-
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pel en Groningen. Dat is moeilijk
behapbaar.’’ De vestigingen buiten
Leeuwarden doen het op een aantal
terreinen beduidend beter.

Bij Van Hall Larenstein wijt Steen-
kamp de slechte score aan de strub-
belingen bij de vestiging in Wage-
ningen. De opleidingen worden nu
verhuisd naar Velp en Leeuwarden,
met hopelijk betere beoordelingen
van studenten tot gevolg.

De paradepaardjes van Stenden,
de hotelschool en de in de afgelopen
jaren fors gegroeide opleiding multi-
media- en entertainment-manage-
ment (MEM) halen wel een voldoen-
de, maar behoren landelijk niet tot
de top. De hotelschool scoort een 6,8
en moet daarmee een hele serie an-

dere hotelopleidingen voor zich dul-
den met achten en negens. MEM
krijgt een 5, op ruime afstand van
koploper NHTV in Breda (6,8).

Lichtpuntjes zijn de studie Fries
aan de NHL en de opleiding ‘popular
culture’, die zeer positief beoordeeld
worden. De laatste is een opleiding
van de Hanzehogeschool, die in de
gids over het geheel genomen een
goede beoordeling krijgt. De Gronin-
ger hogeschool staat derde in de
ranglijst met grote hogescholen en
bewijst daarmee, aldus de gids, ,,dat
het Noorden wat hbo betreft bepaald
nog niet opgegeven is.’’

Steenkamp is de eerste om de
slechte scores enigszins te relative-
ren. ,,Soms is het verschil tussen de
nummer een en de nummer laatst
helemaal niet zo groot. Maar het is
natuurlijk wel opvallend dat alle drie
de hogescholen in Leeuwarden nu
zo onderaan bungelen. Misschien
vallen ze allemaal net tussen tafella-
ken en servet, en zou een fusie een
krachtige Friese hogeschool opleve-
ren.’’
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