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Voorwoord 
 
Gedurende de afgelopen maanden heb ik me bezig mogen houden met twee interessante 
onderwerpen die elkaar tegenkomen in deze scriptie: de Adaptive Cycle of Resilience en de 
gebeurtenissen bij Inholland van de afgelopen jaren. Voordat ik hier verder iets over zeg, past 
eerst een woord van dank. 
 
Dank aan Toon Abcouwer, die mij vanuit de UvA op inspirerende en scherpe wijze heeft 
begeleid tijdens dit traject. Hij heeft me regelmatig aan het puzzelen en denken gezet en daar 
hou ik wel van.  
 
Dank ook aan veel van mijn collega’s. Collega’s uit mijn docententeam en van het College 
van Bestuur die delen van mijn scriptie hebben nagelezen zodat het een leesbaar en 
begrijpelijk verhaal werd. Maar vooral ook de collega’s die tijd voor me hebben vrijgemaakt 
voor interviews en op die manier letterlijk en figuurlijk hun deuren openden. De openheid en 
bereidheid van het College van Bestuur om een dergelijk onderzoek naar een toch nog wel 
gevoelig onderwerp ten volle te ondersteunen was hierbij cruciaal. 
 
Deze openheid, transparantie, niets-te-verbergen-cultuur vind ik kenmerkend voor Inholland 
anno 2014. Hoewel sommige reorganisaties nog lopen en de ronduit pijnlijke maatregelen 
soms nog hun beslag moeten krijgen en de wonden nog vers zijn, blijkt Inholland in staat om 
open en kritisch naar zichzelf te kijken. Inholland is een lerende organisatie en vraagt niet 
alleen van studenten om zichzelf kritisch te beschouwen door middel van zelfreflectie, maar 
brengt dat zelf ook in de praktijk.  
 
In deze scriptie is te lezen dat Inholland de afgelopen jaren enorm veerkrachtig is gebleken. 
Dat Inholland nog bestaat is naar mijn overtuiging te danken aan toegewijde medewerkers die 
in staat zijn gebleken de juiste veranderingen door te voeren. Dat Inholland de juiste 
veranderingen (lees: verbeteringen) heeft weten door te voeren is af te leiden uit het groeiende 
vertrouwen, wat onder andere blijkt uit de behaalde accreditaties en de groei van de instroom. 
 
Dit onderzoek moet beschouwd worden als een combinatie van de twee hiervoor genoemde 
elementen. Er wordt kritisch gekeken naar Inholland, naar wat Inholland kan leren van de 
gebeurtenissen van de afgelopen jaren en van de Adaptive Cycle of Resilience en de 
aanverwante theorieën. Tevens wordt duidelijk dat de Adaptive Cycle of Resilience kan 
worden waargenomen en worden ook daarvoor suggesties ter verbetering gedaan. 
Tegelijkertijd komt ook naar voren welke enorme stappen vooruit Inholland inmiddels heeft 
genomen. Deze scriptie kan worden gezien als een kritisch compliment. 
 
Ik wens eenieder veel leesplezier toe. Als u na het lezen ook zo enthousiast bent geworden 
over de Adaptive Cycle of Resilience, kijk dan op www.adaptivecycle.nl of neem contact met 
me op. Ik praat er graag over door. 
 
Frank Schreurs 
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Summary 
On 10 July 2010 the Dutch daily newspaper De Volkskrant headlined “InHolland reikte 
ongeoorloofd diploma's uit” (Inholland awarded unauthorized certificates). This article was 
the first of a sequence of articles about Inholland University of Applied Sciences. The 
reputation of Inholland was seriously damaged and this put Inholland into a crisis situation, 
threatening the viability of the organization. 
Abcouwer and Parson (Abcouwer & Parson, 2011) describe in the Adaptive Cycle of 
Resilience four phases an organization goes through during its life: equilibrium, crisis, new 
combinations and business. At first sight it seems that Inholland went through some of these 
phases in the past years. To test this assumption a case study has been performed using the 
following research question: 
 
How can the situation of Inholland be described, explained and improved by applying the 
Adaptive Cycle of Resilience? 
 
Based on interviews and research using internal and external documents, the history of 
Inholland has been described and a time-series analysis has been performed based on 
development along the courses strategy, management, culture, resilience and state of mind. 
The results showed that Inholland was in the equilibrium phase since the merger in 2002, 
from July-November 2010 it was in the crisis phase and subsequently in the phase new 
combinations. At the beginning of 2014 there are some signs of turning towards the business 
phase. 
The phases of the Adaptive Cycle of Resilience can be recognized at Inholland by the 
development along the courses strategy, management, culture, resilience and state of mind, 
proving that the model turned out to be a good instrument. The description of the phase crisis 
may be more analogue to the release phase as described by Holling and Gunderson (Holling 
& Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 2002). Furthermore it turns out to be difficult 
for interviewees to recognize some phases or transitions between some of the phases. To 
determine if these phases are visible at all or if the problem is in recognition afterwards, this 
research should be repeated, based on a longitudinal design. 
 
Before 2010 Inholland did not use any type of scenario planning which was not a deliberate 
and conscious choice. Inholland should make an explicit, informed decision for reactive or 
proactive crisis management, for the advantages described in the literature, the choice for 
proactive crisis management and some form of scenario planning seems the obvious choice. 
The steps Inholland has taken already with respect to getting in close contact with its 
stakeholders and focusing on improving documentation for operational control contribute to 
this choice and should be maintained. Inholland should consider how the early warning 
signals will reach the right corporate level and how these signs may be identified and 
acknowledged in case of a next crisis.  
The managemental change at Inholland at the end of 2010 matched with the transition of 
Inholland to the other side of the Adaptive Cycle of Resilience, from exploitation to 
exploration. The recently announced leave of Doekle Terpstra, Head of the Board of 
Govenors, relates to the upcoming return to the exploitation phases. 
Although Inholland is at the turning point of moving from new combinations towards 
business in the Adaptive Cycle of Resilience, getting in that phase and subsequently reaching 
a new equilibrium is yet uncertain. Especially the cooperation between the teaching staff and 
the facility service organization, old reflexes of being convulsed and reacting promptly, and 
students in adapted study plans pose a threat and call upon careful management attention.  
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Samenvatting 
Op 10 juli 2010 verscheen een artikel in De Volkskrant met als kop “InHolland reikte 
ongeoorloofd diploma's uit”. Dit artikel was het begin van een reeks artikelen over 
Hogeschool Inholland. Het imago van Inholland raakte ernstig beschadigd en als gevolg 
daarvan kwam Inholland in een crisis die zelfs de levensvatbaarheid van de organisatie in 
gevaar bracht. 
Abcouwer en Parson (Abcouwer & Parson, 2011) beschrijven een model, de Adaptive Cycle 
of Resilience, waarin een organisatie gedurende zijn bestaan door vier fasen heengaat: 
evenwicht, crisis, nieuwe combinaties en ondernemen. Op het eerste gezicht lijkt dit model 
van toepassing op de recente geschiedenis van Inholland en lijkt Inholland een aantal van 
deze fasen te hebben doorlopen. Om dit te toetsen is een case study uitgevoerd met de 
volgende onderzoeksvraag:  
 
Hoe kan de situatie van Inholland worden beschreven, verklaard en verbeterd aan de hand 
van de Adaptive Cycle of Resilience? 
 
Aan de hand van interviews en onderzoek naar interne en externe documenten is de 
geschiedenis van Inholland beschreven en is op basis van veranderingen in de lijnen strategie, 
management, cultuur, veerkracht en state of mind een tijdreeksanalyse uitgevoerd. Hieruit 
blijkt dat Inholland sinds de fusie in 2002 in de fase evenwicht verkeerde, sinds juli-november 
2010 in de fase crisis en vervolgens in de fase nieuwe combinaties. Er zijn begin 2014 
tekenen van de omslag naar de fase ondernemen.  
De fases uit de Adaptive Cycle of Resilience kunnen bij Inholland worden herkend door de 
veranderingen in de lijnen strategie, management, cultuur, veerkracht en state of mind te 
meten. In die zin is het een goed instrument. De beschrijving van de fase crisis kan meer 
worden gericht op release zoals beschreven door Holling en Gunderson (Holling & 
Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 2002). Verder het blijkt voor geïnterviewden 
lastig om (de overgangen tussen) sommige fases te herkennen. Om te bepalen of deze fases 
überhaupt niet goed herkenbaar zijn of dat de herkenning achteraf het probleem vormt, zou dit 
onderzoek in een longitudinale opzet moeten worden herhaald. 
 
Hogeschool Inholland gebruikte voor 2010 geen enkele vorm van scenarioplanning en dit lijkt 
geen bewuste keuze. Inholland zou een keuze voor reactief of proactief crisismanagement 
onderbouwd en expliciet moeten nemen. Gezien de in de literatuur beschreven voordelen van 
proactief crisismanagement en scenarioplanning ligt de keuze voor het proactieve model en 
enige vorm van scenarioplanning voor de hand. De stappen die Inholland heeft genomen op 
het gebied van contacten onderhouden met de omgeving en nadenken over betere interne 
stuurinformatie dragen hieraan bij en moeten worden voortgezet. Inholland zal moeten 
nadenken over hoe in een volgende situatie de signalen van een crisis snel op het juiste niveau 
terecht komen en worden herkend en onderkend. 
De leiderschapswissel bij Inholland eind 2010 paste bij de overgang van Inholland naar de 
andere zijde (van exploiteren naar exploreren) van de Adaptive Cycle of Resilience. Ook het 
recent aangekondigde vertrek van Doekle Terpstra sluit goed aan bij de naderende terugkeer 
naar de fases van het exploiteren.  
Hoewel Inholland op het punt staat om in de Adaptive Cycle of Resilience de fase nieuwe 
combinaties te verruilen voor de fase ondernemen, is het bereiken van die fase en 
daaropvolgend het opnieuw bereiken van een evenwicht nog geen zekerheid. Met name de 
samenwerking tussen het onderwijs en de ondersteunende diensten, oude reflexen (de kramp 
en het meteen reageren) en de studenten die nog in trajecten zitten vormen hiervoor een risico 
en verdienen dan ook de aandacht van het management.  
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1 Inleiding 
Op 10 juli 2010 verscheen een artikel in De Volkskrant met als kop “InHolland reikte 
ongeoorloofd diploma's uit” [docex2]. Dit artikel was het begin van een reeks artikelen over 
Hogeschool Inholland. Ook andere media (kranten, radio, tv, internet) berichtten over deze 
kwestie. Het imago van Inholland raakte ernstig beschadigd en als gevolg daarvan daalde het 
aantal studenten enorm. In het collegejaar 2011-2012 daalde de instroom met 30% ten 
opzichte van het voorgaande jaar (Hogeschool Inholland, 2012). Hierdoor kwam Inholland in 
een crisis die zelfs de levensvatbaarheid van de organisatie in gevaar bracht. 
In de opvolgende jaren is Inholland erin geslaagd te overleven. Dit was niet zonder schade, 
zo’n duizend mensen verloren hun baan. Maar Inholland heeft de crisis overleefd en lijkt op 
zijn minst op weg naar een stabiele situatie. 
 
Abcouwer en Parson (Abcouwer & Parson, 2011) beschrijven een model, de Adaptive Cycle 
of Resilience, waarin een organisatie gedurende zijn bestaan door vier fasen heengaat: 
evenwicht, crisis, nieuwe combinaties en ondernemen. Op het eerste gezicht lijkt dit model 
van toepassing op de recente geschiedenis van Inholland. Inholland lijkt op zijn minst drie 
van de vier fasen te hebben doorlopen (van evenwicht naar crisis naar nieuwe combinaties) en 
misschien zelfs wel meer. In dit onderzoek wordt een case study uitgevoerd over Inholland en 
onderzocht of en in hoeverre de Adaptive Cycle of Resilience en bijbehorende theorieën 
kunnen worden toegepast op Inholland en hoe Inholland zijn situatie kan verbeteren gebruik 
makende van deze theorieën.  
 
De cyclische ontwikkelingen vinden veelal hun oorsprong in de manier waarop binnen een 
organisatie met informeren en communiceren wordt omgegaan (Abcouwer & Parson, 2011). 
Informeren en communiceren vormen enerzijds de initiator van de ontwikkeling en anderzijds 
dienen ze de organisatie te helpen in het tegemoet treden van de toekomst (Abcouwer & 
Parson, 2011). Inholland is hierop geen uitzondering en hiermee is het onderzoek te 
kwalificeren als een informatiekundig vraagstuk en past het als afstudeeronderzoek voor een 
master thesis binnen het vakgebied Information Studies.  
 
In hoofdstuk 2 zal eerst de onderzoeksvraag nader uitgewerkt worden en de 
onderzoeksmethodologie beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de Adaptive Cycle 
of Resilience en aanverwante theorieën uitgelegd. Hoofdstuk 4 geeft eerst 
achtergrondinformatie over de organisatie Inholland en beschrijft vervolgens de 
gebeurtenissen bij Inholland gedurende de afgelopen jaren aan de hand van de Adaptive 
Cycle of Resilience. In de hoofstukken 5 en 6 zullen de bevindingen worden verklaard en 
beoordeeld gebruik makend van de theorie. Tenslotte volgen de conclusies en het advies en 
een kritische reflectie in hoofdstuk 7.  
 
In dit document zal op twee manieren worden verwezen naar bronnen. Ten eerste zijn er de 
reguliere literatuurverwijzingen, te herkennen aan ronde haken (…). Verder zijn er de nodige 
bronnen van het onderzoek, zoals interviews, krantenartikelen en interne documenten. 
Hiernaar zal worden verwezen met blokhaken […]. De lijst met geciteerde werken is 
opgenomen in hoofdstuk 8, de lijst met onderzoeksbronnen staat in hoofdstuk 9. 
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2 Onderzoeksvraag en methodologie 
 
Dit hoofdstuk begint met het formuleren van de onderzoekvraag. Vervolgens worden de 
keuze voor de fasering en het type onderzoek (case study) toegelicht. Tenslotte wordt 
uitgelegd hoe de validiteit en betrouwbaarheid zijn gewaarborgd. 
 
2.1 Onderzoeksvraag 
De Adaptive Cycle of Resilience zoals beschreven door Abcouwer en Parson (Abcouwer & 
Parson, 2011) komt voort uit deels theoretisch en deels empirisch onderzoek. Enkele goede 
case studies zouden welkom zijn om de theorie te toetsen en wellicht te verfijnen. Zoals 
gezegd is het vermoeden is dat Inholland de laatste jaren door een aantal stappen van deze 
cyclus is gegaan. Inholland zou dus een prima case study kunnen opleveren. Het onderzoek 
kent 4 fasen, gebaseerd op Gerritsen (Gerritsen, 2006): 
 
1. Beschrijven 

Beschrijven wat de afgelopen jaren gebeurd is binnen Inholland in het kader van de 
Adaptive Cycle of Resilience. 

2. Verklaren 
De gebeurtenissen verklaren aan de hand van de Adaptive Cycle of Resilience en 
bijbehorende theorie en literatuur. 

3. Beoordelen 
Beoordelen welke stappen Inholland heeft genomen om uit de crisis te komen, of die juist 
zijn ten aanzien van de Adaptive Cycle of Resilience en of Inholland scenarioplanning 
(juist) gebruikte.  

4. Adviseren 
Aanbevelingen doen gebaseerd op de beoordeling. Deze aanbevelingen hebben drie 
invalshoeken: wat Inholland kan leren van de Adaptive Cycle of Resilience, wat 
organisaties in het algemeen kunnen leren van Inholland en de Adaptive Cycle of 
Resilience en hoe (een case study naar) de Adaptive Cycle of Resilience zou kunnen 
worden verbeterd. 

 
Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 
Hoe kan de situatie van Inholland worden beschreven, verklaard en verbeterd aan de hand 
van de Adaptive Cycle of Resilience? 
 
Deze onderzoeksvraag kan triviaal worden gesplitst in een aantal deelvragen: 
1. Hoe kan de situatie van Inholland worden beschreven aan de hand van de Adaptive Cycle 

of Resilience? 
2. Hoe kan de situatie van Inholland worden verklaard aan de hand van de Adaptive Cycle of 

Resilience? 
3. Hoe kan de situatie van Inholland worden beoordeeld aan de hand van de Adaptive Cycle 

of Resilience? 
4. Hoe kan de situatie van Inholland worden verbeterd aan de hand van de Adaptive Cycle of 

Resilience? 
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2.2 Fasering onderzoek 
 
De vier fasen van het onderzoek worden als volgt uitgewerkt. 
 
2.2.1 Beschrijven 
De situatie en geschiedenis van Inholland tussen 2010 en nu zal worden beschreven, wat Yin 
aanduidt als “narrative” (Yin, 2003, p. 146). Externe documenten (m.n. krantenartikelen en 
gepubliceerde rapporten en jaarverslagen), interne documenten en interviews zullen de 
belangrijkste bronnen zijn hiervoor. Om het toetsen of de Adaptive Cycle of Resilience op 
Inholland van toepassing is te vergemakkelijken, is de beschrijving chronologisch 
opgeschreven en gebaseerd op de Adaptive Cycle of Reslience. Hierbij is het wel belangrijk 
dat dit niet te sturend wordt en de situatie wel onbevooroordeeld wordt beschreven. Yin merkt 
hierover op “a descriptive case study that fails to account for different perspectives may raise 
a critical reader’s suspicions” (Yin, 2003, p. 163). Een onderzoeker moet bij een case study 
sowieso op zijn hoede zijn voor bevooroordeling. Anderzijds stelt Flyvbjerg hierover “The 
case study contains no greater bias toward verification of the researcher’s preconceived 
notions than other methods of inquiry. On the contrary, experience indicates that the case 
study contains a greater bias toward falsification of preconceived notions than toward 
verification.” (Flyvbjerg, 2006, p. 237). In het onderdeel betrouwbaarheid hieronder zal 
worden beschreven hoe hiermee is omgegaan. 
 
2.2.2 Verklaren 
Op basis van de beschrijving is in de fase verklaren antwoord gezocht op de volgende vragen: 
- Wanneer en hoe nemen we de aan de fasen gerelateerde verschuivingen waar op het 

gebied van strategie, type management, cultuur/spelregels, veerkracht, state of mind?   
- Wanneer bevond Inholland zich in welke fase (evenwicht, crisis, nieuwe combinaties, 

ondernemen)? 
- Wanneer en hoe zien we de overgangen tussen de fases (release, reorganization, 

exploitation, conservation)  (Holling & Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 
2002)? 

 
Voor het vinden van de antwoorden gerelateerd aan de Adaptive Cycle of Resilience zijn de 
interviews gehouden langs de horizontale as van Tabel 1 op pagina 22. Per begrip (strategie, 
type management, cultuur, veerkracht, state of mind) is gevraagd om te beschrijven welke 
verandering de geïnterviewde heeft waargenomen. De gesprekspartners waren op zijn minst 
in enige mate bekend met deze begrippen. Om vragen te kunnen stellen langs de andere as 
(evenwicht, crisis, nieuwe combinatie, ondernemen) zou de geïnterviewde vrij diepgaande 
kennis moeten hebben van de Adaptive Cycle of Resilience en dat werd niet waarschijnlijk 
geacht. 
 
Andere verklarende vragen (minder direct gerelateerd aan de Adaptive Cycle of Resilience) 
waarop antwoord is gezocht zijn: 
- Hoe heeft Inholland de crisis onderkend en aangepakt?  
- Is hiervoor een methode gebruikt, zoals bijvoorbeeld beschreven door Spillan (Spillan, 

2003)? Welke dan? 
- Heeft Inholland scenarioplanning gebruikt, bijvoorbeeld zoals beschreven door Wos 

(Wos, 2013), en hoe dan? 
- Hoe heeft Inholland de nieuwe combinaties ontwikkeld? 
- Hoe heeft Inholland een keuze gemaakt voor een nieuwe combinatie? 
 



Hogeschool Inholland en de Adaptive Cycle of Resilience versie 1.1, 21 juni 2014     versie 0.1, xxx 2014 
 

 pagina 11 van 69 

Voor het herkennen van de Adaptive Cycle of Resilience binnen Inholland zullen de 
gevonden resultaten uit de interviews en documenten gecodeerd worden aan de hand van 
Tabel 1 op pagina 22. Deze tabel is gebaseerd op de fasering zoals beschreven in (Abcouwer 
& Parson, 2011). In iedere bron zijn de gedane uitspraken/gevonden teksten voor zover 
relevant en mogelijk gekoppeld aan een vakje in deze tabel. Een vakje is omschreven als 
bijvoorbeeld E-Str, dit is het vakje in de kolom Evenwicht en in de rij Strategie. Wanneer de 
bronnen op deze manier worden gecodeerd, zal er een patroon in de codes ontstaan. Wanneer 
alle codes beginnend met dezelfde letter samen (tegelijkertijd) voorkomen, dan is dat een 
duidelijke aanwijzing dat een fase uit de Adaptive Cycle of Resilience wordt herkend zoals 
beschreven door (Abcouwer & Parson, 2011). Zo is ook de volgorde van de fases vast te 
stellen. Het zou ook kunnen dat alleen van een of twee horizontale lijnen (strategie, 
management, etc.) de fases in de verwachte volgorde voorkomen. Deze vorm van analyseren 
is wat Yin aanduidt als een time-series analysis, type chronologie (Yin, 2003, p. 125). 
De gebruikte bewoordingen in de documenten en van de geïnterviewden kan er ook 
aanleiding toe geven om de beschrijvingen in Tabel 1 te verrijken en zo tot completere en/of 
betere beschrijvingen van de fases van de Adaptive Cycle of Resilience te komen. 
 
2.2.3 Beoordelen 
Aan de hand van de beschrijving en verklaring is antwoord gezocht op de volgende vragen: 
- Heeft Inholland doeltreffende stappen genomen om een nieuw evenwicht te vinden? Wat 

waren goede stappen? Wat kon beter? 
- Had Inholland een model zoals beschreven door Spillan (Spillan, 2003) kunnen 

gebruiken? 
- Had Inholland scenarioplanning zoals voorgesteld door Wos (Wos, 2013) kunnen 

gebruiken?  
 
2.2.4 Adviseren 
Aanbevelingen doen gebaseerd op de beoordeling. Deze aanbevelingen hebben drie 
invalshoeken:  
- Hogeschool Inholland. Hoe is Inholland omgegaan met de crisis? Wat kan Inholland beter 

doen om een crisis beter te zien aankomen en er beter mee om te gaan? 
- Generaliserend. Wat kunnen organisaties in het algemeen leren van Inholland? Hoe kan 

het in zijn algemeenheid beter? 
- Adaptive Cycle of Resilience. Hoe kun je een case study uitvoeren ten aanzien van de 

Adaptive Cycle of Resilience? Hoe herken je de verschillende fases? 
 
 
2.3 Type onderzoek 
Zoals reeds vermeld betreft dit onderzoek een case study. In deze paragraaf wordt de keuze 
voor een case study nader toegelicht en onderbouwd. 
 
Eisenhardt stelt dat “A case study is a research method used to examine contemporary real-
life situations and provide the basis for the application of ideas and extension of methods” 
(Eisenhardt, 1989). Yin voegt hieraan toe dat je bij een case study een of enkele casussen 
intensief bestudeert, met het doel te begrijpen waarom bepaalde zaken gebeuren (of juist niet) 
en deze kennis wordt dan weer gebruikt om de theorie verder te ontwikkelen of nieuwe 
situaties te beschrijven (Yin, 2003). Een case study is geschikt om waarom- en hoevragen te 
beantwoorden met de focus op recente gebeurtenissen (Yin, 2003, p. 5). 
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Deze case study kent een kwalitatieve benadering. Met name in de eerste twee fases van het 
onderzoek wordt de situatie beschreven en vergeleken met een bestaande theorie (de Adaptive 
Cycle of Resilience). Dit is wat Orlikowski en Baroudi een positivistische studie zouden 
noemen: “Such studies serve primarily to test theory” (Orlikowski & Baroudi, 1991). Ze 
definiëren positivistisch echter als “evidence of formal propositions, quantifiable measures of 
variables, hypotheses testing, and the drawing of inferences about a phenomenon from the 
sample to a stated population” (Orlikowski & Baroudi, 1991) en koppelen het sterk aan de 
exacte natuurwetenschappen. De aanpak van dit onderzoek is niet zo formeel en exact. Het is 
meer een beschrijvend positivistisch onderzoek, “straightforward ‘objective’, ‘factual’, 
accounts of events to illustrate some issue of interest to the information systems community” 
(Orlikowski & Baroudi, 1991). Orlikowski en Baroudi stellen dat deze beschrijvende 
onderzoeken typisch case studies bevatten (Orlikowski & Baroudi, 1991). 
Om vanuit de case Inholland te generaliseren wordt analytische generalisatie gebruikt, zoals 
Yin bedoelt in “in which a previously developed theory is used as template with which to 
compare the empirical results of the case study” (Yin, 2003, pp. 32-33). 
Voor de opzet en uitvoering van het onderzoek is het werk van Yin, Case study research: 
design and methods, Third Edition, Applied Social Research Method Series, (Yin, 2003), als 
leidraad gebruikt. 
 
2.4 Validiteit en betrouwbaarheid 
Om de kwaliteit van de case study te waarborgen, stelt Yin een aantal werkwijzen voor ten 
aanzien van constructvaliditeit, interne validiteit, externe validiteit en betrouwbaarheid (Yin, 
2003, pp. 34-39). Deze werkwijzen zijn als volgt geïmplementeerd. 
 
2.4.1 Constructvaliditeit 
Om convergentie van bewijs (Yin, 2003, p. 100) te bereiken zijn meerdere bronnen gebruikt 
(datatriangulatie (Yin, 2003, pp. 97-98)). Van de zes verschillende bronnen die Yin noemt 
(Yin, 2003, p. 86), zijn er twee van toepassing, te weten documenten en interviews. De andere 
vier (archiefdata, directe observatie, participerende observatie en fysieke voorwerpen) zijn 
niet voorhanden en/of niet van toepassing. Hoewel de onderzoeker gedurende de onderzochte 
periode in dienst was van Inholland is directe observatie toch niet van toepassing. Destijds 
was nog niet bekend dat dit onderzoek zou gaan plaatsvinden en derhalve zijn de observaties 
niet vastgelegd om tot een betrouwbaar onderzoek te komen. 
Uiteindelijk betreft het drie typen bronnen: (1) externe documenten zoals krantenartikelen, (2) 
interne bronnen zoals interne rapporten en notities en (3) interviews met medewerkers. 
Zoals Yin adviseert (Yin, 2003, p. 34) hebben Marcel Nollen en Robert Willemars van het 
CvB als key informants een concept van dit onderzoek gereviewd om er zeker van te zijn dat 
de beschrijving een goed beeld geeft van de feiten. Tenslotte zal een keten van bewijs worden 
opgebouwd door de documenten en interviewverslagen op te slaan. Hiermee wordt ook de 
betrouwbaarheid versterkt. 
 
2.4.2 Interne validiteit 
Om de interne validiteit te garanderen is gebruik gemaakt van wat Yin explanation building 
noemt (Yin, 2003, p. 125). Door te coderen zoals beschreven in paragraaf 2.2.2 is een time-
series analysis gemaakt van het type chronologie. Het idee erachter is dat de stappen van de 
Adaptive Cycle of Resilience in een bepaalde volgorde worden verwacht (er zijn overigens 
volgens de theorie meerdere volgordes mogelijk). Door te kijken naar de volgorde van de 
codes in de bronnen is aangetoond of de situatie bij Inholland strookt met de Adaptive Cycle 
of Resilience. 
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2.4.3 Externe validiteit 
Zoals eerder uitgelegd wordt gebruik gemaakt van analytische generalisatie zoals bedoeld 
door Yin (Yin, 2003, pp. 32-33). Omdat dit een case study is met maar een enkel object van 
onderzoek is generalisatie beperkt, maar niet onmogelijk. Flyvbjerg zegt hierover  “formal 
generalization is overvalued as a source of scientific development, whereas “the force of 
example” is underestimated” (Flyvbjerg, 2006, p. 228). 
Het repliceren van de bevindingen (de Adaptive Cycle of Resilience ook in andere cases 
‘testen’) is hoe dan ook een goed idee. Daarom is voor dit onderzoek een Case Study Protocol 
geschreven en worden er conclusies getrokken ten aanzien van het onderzoeken zelf. Zo kan 
betrekkelijk eenvoudig bij een andere organisatie, gebruik makende van dit Case Study 
Protocol, het onderzoek worden overgedaan. Zo’n Case Study Protocol zal uiteraard op maat 
moeten worden gemaakt. Het Case Study Protocol draagt tevens bij aan de betrouwbaarheid 
van het onderzoek. 
 
2.4.4 Betrouwbaarheid 
Ten aanzien van de betrouwbaarheid is een Case Study Protocol geschreven en is een 
onderzoeksarchief gemaakt. Dit zodat het achteraf inzichtelijk is welke stappen zijn genomen.  
In het onderzoeksarchief zijn alle bronnen opgenomen. Dit betreft de gecodeerde interne en 
externe documenten en de gecodeerde en geaccordeerde interviewverslagen. 
De interviewverslagen zijn door de geïnterviewden geaccordeerd op juistheid en volledigheid. 
Dit ook om de invloed van de mogelijke bevooroordeling van de onderzoeker nader te 
beperken.  
 
 
 
 
 
 
 

  



Hogeschool Inholland en de Adaptive Cycle of Resilience versie 1.1, 21 juni 2014     versie 0.1, xxx 2014 
 

 pagina 14 van 69 

3 Theoretisch kader 
 
De Adaptive Cycle of Resilience zoals ontwikkeld door Abcouwer en Parson (Abcouwer & 
Parson, 2011) is het belangrijkste model in dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden eerst 
enkele achtergronden beschreven alvorens de Adaptive Cycle of Resilience aan bod komt. Dit 
zodat de lezer de Adaptive Cycle of Resilience beter kan plaatsen en begrijpen. Vervolgens 
worden een tweetal modellen rondom crisis en scenario’s toegelicht. Tenslotte wordt 
uitgelegd hoe de beschreven theorie zal worden gebruikt in het onderzoek. 
 
3.1 Inleiding 
In 2011 hebben Abcouwer en Parson (Abcouwer & Parson, 2011) een model ontwikkeld dat 
een cyclus beschrijft waar volgens hen iedere organisatie doorheen gaat, de Adaptive Cycle of 
Resilience. Dit model leent elementen uit veel andere theorieën en modellen en is gebaseerd 
op fundamenteel werk van Thompson (Thompson, 1967) en werk uit de ecologie van Holling 
e.a. (Holling & Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 2002).  
 
3.2 Achtergronden 
Thompson stelt dat bij het besturen van complexe organisaties beslissingen altijd twee 
dimensies betreffen: het vertrouwen in oorzaak-gevolg-relaties van de te nemen beslissingen 
en de mate van zekerheid over de gewenste uitkomsten ervan (Thompson, 1967, p. 134). De 
combinatie van die twee dimensies leidt tot het ontstaan van vier kwadranten (Afbeelding 1). 
De type beslissingen in elk van deze vier kwadranten vergen een andere strategie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: Beslissingen en strategieën (Thompson, 1967) 

Uitgaande van de inzichten van Thompson hebben Parson et al (Parson, Bosch, Craenen, & 
Hauw, van der, 1990) een model ontwikkeld waarin de assen willen en kunnen worden 
gehanteerd. “Willen in de zin van richtinggeving, waar een organisatie de koers waarin zij wil 
varen bepaalt en kunnen in de zin van het vermogen om deze richting ook daadwerkelijk 
mogelijk te maken” (Abcouwer & Parson, 2011). 
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Holling en Gunderson ontwikkelden een model dat vier fases beschrijft waar een ecosysteem 
doorheen gaat gedurende zijn levenscyclus (Holling & Gunderson, Resilience and adaptive 
cycles, 2002, p. 34). Zij beschrijven deze fases in een lemniscaatbeweging en noemen deze de 
Adaptive Cycle (Afbeelding 2). De (namen van de) eerste twee fases zijn gebaseerd op werk 
uit de ecologie van Pearl (Pearl, 1927). Dit betreft exploitation, de fase waarin de nadruk ligt 
op snelle kolonisatie van onlangs verstoorde gebieden en conservation, waar de nadruk ligt op 
het langzaam opstapelen en opslaan van energie en materiaal (Holling & Gunderson, 
Resilience and adaptive cycles, 2002). In een organisatie zouden deze fases kunnen worden 
vergeleken met achtereenvolgens een zich snel ontwikkelende, ondernemende markt en een 
bureaucratische hiërarchie. 
Holling en Gunderson voegen er twee fases aan toe. Ten eerste release, een fase waarin de 
huidige ecologische structuur wordt afgebroken, te vergelijken met en geïnspireerd op de 
creative destruction van de econoom Schumpeter (Schumpeter, 1950) en tenslotte de fase 
reorganization, waarin de ecologische structuur zich herstelt en de aanwezige voedingsstoffen 
beschikbaar komen voor de volgende fase van exploitation. De tijd die een ecosysteem 
doorbrengt in de verschillende fases is niet gelijkelijk verdeeld. De fases release en 
reorganization gaan veel sneller voorbij dan de andere twee (Holling & Gunderson, 
Resilience and adaptive cycles, 2002, p. 35). 

 
Afbeelding 2: Adaptive Cycle (Holling & Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 2002) 

Holling c.s. (Holling, Gunderson, & Peterson, Sustainability and Panarchies, 2002) werpen de 
vraag op wat de juiste schaal van observatie is. Ze stellen dat er een hiërarchie is van 
ecologische systemen met elk hun eigen adaptive cycle op verschillende niveaus die elkaar 
beïnvloeden. Deze hiërarchie is overigens geen statische structuur (Holling, Gunderson, & 
Peterson, Sustainability and Panarchies, 2002, p. 72). Omdat het woord hiërarchie een top-
down, rigide verband suggereert, noemen Holling c.s. de geneste adaptive cycles panarchieën 
(Holling, Gunderson, & Peterson, Sustainability and Panarchies, 2002). Een voorbeeld van 
een panarchie staat in Afbeelding 3. Stel dat een boom een ecologisch systeem is, dan is een 
bos het bovenliggende ecologische systeem. Zowel in de dimensie tijd als afstand is een bos 
groter dan een boom: het bestaat langer en beslaat een groter oppervlakte. Een boom en een 
bos hebben elk hun eigen adaptive cycle. Een blad kan weer worden gezien als een 
onderliggend systeem ten opzichte van een boom. 
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Afbeelding 3: Panarchie (Holling, Gunderson & Peterson, Sustainability and Panarchies, 2002) 

De adaptive cycles in een panarchie staan met elkaar in verband. Er zijn potentieel meerdere 
verbanden. De belangrijkste twee zijn revolt en remember. Wanneer een niveau in de 
panarchie in de release fase (Ω) belandt (het ontstaan van een crisis), kan dit overslaan op het 
bovengelegen niveau en daar eenzelfde fase oproepen. Dat is revolt. Nadat een systeem in 
release is geweest en zich in de fase reorganization (α) bevindt, zullen de mogelijkheden en 
beperkingen voor het vinden van een nieuw evenwicht sterk worden beïnvloed door het 
bovenliggende, langzamere niveau in de conservation fase (K). Dat noemt men remember 
(Holling, Gunderson, & Peterson, Sustainability and Panarchies, 2002, p. 76). Zie ook   
Afbeelding 4. 
 

 
Afbeelding 4: Connecties in een panarchie (Holling, Gunderson & Peterson, Sustainability and Panarchies, 2002) 

 
3.3 De Adaptive Cycle of Resilience 
Gebaseerd op onder andere het werk van Holling en Gunderson (Holling & Gunderson, 
Resilience and adaptive cycles, 2002) en Thompson (Thompson, 1967) hebben Abcouwer en 
Parson de Adaptive Cycle of Resilience ontwikkeld (Abcouwer & Parson, 2011). Net als bij 
Holling en Gunderson is hier sprake van fases en een lemniscaatbeweging. Door de keuze 
voor andere assen zien de kwadranten/fases en deze beweging er echter net iets anders uit 
(Afbeelding 5).  
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Afbeelding 5: Adaptive Cycle of Resilience (Abcouwer & Parson, 2011) 

In de fase evenwicht weet een organisatie wat ze wil en hoe ze haar doelen kan bereiken. Er 
is vertrouwen dat de organisatie bedreigingen van buitenaf aankan met de dan geldende 
managementvaardigheden. Er wordt geld verdiend, marktmacht en winstgevendheid zijn het 
doel (Abcouwer & Parson, 2011). De organisatie wordt incrementeel bijgestuurd en 
begrippen als efficiëntie, standaardisatie, specialisatie, machtsdenken en het snijden in kosten 
zijn aan de orde van de dag (“the warning bell to a resilience thinker is increasing 
preoccupation with process (company policies, public liability, compliance, tort laws, etc.” 
(Walker & Salt, 2006, pp. 147-148)). Als gevolg van de specialisatie en de toenemende 
complexiteit van de omgeving worden de systemen fragieler (Taleb, 2010). Holling en 
Gunderson (Holling & Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 2002) stellen dat vanuit de 
rigiditeit door het gedrag te baseren op het verleden organisaties onvermijdelijk ‘accidents 
waiting to happen’ worden. Christensen toont aan dat, paradoxaal, hoe ‘beter’ het 
management in termen van het verleden is, hoe groter de kans op een ontwrichtende 
gebeurtenis (Christensen, 1999). 
 
Als zich een ‘Zwarte Zwaan’ (onvoorspelbare gebeurtenis met een grote impact) (Taleb, 
2010) voordoet of als het evenwicht op een andere manier verstoord raakt, bijvoorbeeld 
wanneer een langzaam veranderende variabele over een bepaalde drempel gaat (een treshold 
zoals beschreven in Resilience Thinking (Walker & Salt, 2006, p. 53)), beschikt de 
organisatie doorgaans niet over het vermogen om weer terug te keren naar dit evenwicht.  De 
organisatie komt in de fase crisis. Dit kan zich vrij plotseling voordoen (“The transition from 
the conservation phase to the release phase can happen in a heartbeat” (Walker & Salt, 
2006, p. 77)). Deze fase kenmerkt zich door onzekerheden, onder andere over wat men wil en 
wat men kan. Het huidige bedrijfsmodel werkt niet meer, de organisatie zal op zoek moeten 
gaan naar andere manieren om te werken. De organisatie zal haar repertoire van 
mogelijkheden moeten uitbreiden, ze zal anders moeten gaan werken dan voorheen. Omdat 
het huidige bedrijfsmodel is uitgewerkt, zal de organisatie moeten teren op haar reserves. Het 
is niet iedere organisatie gegeven om snel genoeg een weg uit de crisis te vinden; dit hangt af 
van de opgebouwde reserves en van het vermogen om snel weer een nieuw evenwicht te 
vinden. De organisatie zal een palet van alternatieven moeten ontwikkelen waaruit een keuze 
gemaakt kan worden. De overgang naar de volgende fase is  “het moment waarop de 
basishouding van angst voor de toekomst en zoeken naar nieuwe alternatieven, wordt 
omgebogen naar vertrouwen in de toekomst” (Abcouwer & Parson, 2011, p. 14). 
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De volgende fase is nieuwe combinaties. Deze fase is een keuzeproces ten aanzien van de 
eerder ontwikkelde alternatieven. Aangezien er niet de middelen zijn om alle alternatieven uit 
te voeren, zal een keuze noodzakelijk zijn. In de fase nieuwe combinaties zal, bijvoorbeeld 
door het opzetten van enkele pilots, worden toegewerkt naar een uiteindelijke keuze voor het 
nieuwe bedrijfsmodel. De organisatie kiest en gaat vol voor deze keuze, zoals Abcouwer en 
Parson het zeggen ‘for better or worse’ (Abcouwer & Parson, 2011, p. 20). Deze definitieve 
keuze vormt de overgang naar de volgende fase, die van het ondernemen. Walker en Salt 
spreken van het vinden van een nieuwe identiteit “The end of the reorganization phase and 
the beginning of the new rapid growth phase is marked by the appearance of a new attractor, 
a new ‘identity’.” (Walker & Salt, 2006). 
 
In de fase ondernemen zal de gemaakte keuze verder worden uitgewerkt. De organisatie is na 
het maken van de keuze vaak nog niet klaar voor grootschalige implementatie van het nieuwe 
bedrijfsmodel. De bedrijfsprocessen zullen worden heringericht teneinde de organisatie weer 
in een nieuw evenwicht te brengen (Abcouwer & Parson, 2011). Walker en Salt noemen dit 
de fase van snelle groei (Walker & Salt, 2006, p. 76). Wanneer na deze fase van snelle groei 
een nieuw evenwicht is bereikt, begint de cyclus weer van voren af aan. 
 
Zoals gezegd komen de fases van de Adaptive Cycle of Resilience (Abcouwer & Parson, 
2011) niet exact overeen met de fases zoals beschreven door Holling en Gunderson (Holling 
& Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 2002). De fases in de Adaptive Cycle van 
Holling en Gunderson komen overeen met de overgangen tussen de fases in de Adaptive 
Cycle of Resilience van Abcouwer en Parson, zie Afbeelding 6 (Abcouwer, 2012).   
 

 
Afbeelding 6: Verbanden fases Adaptive Cycle en Adaptive Cycle of Resilience (Abcouwer, 2012) 

 
De intrede van de fase release, de overgang van evenwicht naar crisis, kan zoals hierboven 
staat van de een op de andere dag plaatsvinden (wat overigens niet betekent dat de fase 
release zelf ook kort van duur is). Dit kan door een plotselinge verandering, een Zwarte 
Zwaan (Taleb, 2010), maar het kan ook doordat een reeds lang geleden in gang gezette 
verandering een kritisch punt bereikt. Het kan ook zijn dat een organisatie eigenlijk al in crisis 
is, maar dat het pas later wordt opgemerkt of onderkend. Dit is wat Van Es met de term 
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Gestalt-switch aanduidt (Es, van, 2008) en de gestaltpsychologen als Max Wertheimer met 
figure-groundconcept (King & Wertheimer, 2005). Het op een bepaalde, gekleurde manier 
kijken naar de werkelijkheid kan dus het zicht op een reeds aanwezige crisis in de weg staan. 
 
Er zijn nu twee verschillende Adaptive Cycles beschreven: die van Holling en Gunderson 
(Holling & Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 2002) en die van Abcouwer en Parson 
(Abcouwer & Parson, 2011). Om verdere verwarring tussen de beide modellen te voorkomen 
zal de eerste voortaan worden aangeduid als de HG Adaptive Cycle en de tweede als de AP 
Adaptive Cycle of als Adaptive Cycle of Resilience. 
 
Abcouwer en Parson beschrijven de fases aan de hand van verschillende invalshoeken:  

• Strategie (Thompson, 1967); 
• Management (Mintzberg, 2009); 
• Cultuur/spelregels (Graves, 2005) (Es, van, 2008); 
• Veerkracht (Holling & Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 2002) (Holling, 

Gunderson, & Peterson, Sustainability and Panarchies, 2002); 
• State of mind (Graves, 2005) (Taleb, 2010).  

 
In Tabel 1 zijn die verschillende invalshoeken en de fases tegen elkaar uitgezet. De 
beschrijving van de invalshoeken zijn ontleend aan bronnen genoemd in bovenstaande 
opsomming. Wanneer deze tabel van boven naar beneden wordt gelezen, kun je zien hoe een 
bepaalde fase in de AP Adaptive Cycle wordt beschreven. Wanneer je de tabel horizontaal 
leest, kun je zien hoe de verschillende invalshoeken veranderen gedurende de reis van de 
organisatie door de AP Adaptive Cycle. Deze laatste zienswijze wordt in dit onderzoek 
gebruikt. 
 
3.4 Crisis en scenario’s 
Spillan (Spillan, 2003) beschrijft in zijn onderzoek naar crises en de verantwoordelijkheden 
van managers van non-profitorganisaties twee modellen: het reactieve en het proactieve. In 
het reactieve model wachten managers af tot er een crisis komt en gaan er dan pas mee aan de 
slag. In het proactieve model bereidt men zich voor op mogelijke crises. Bij organisaties 
zonder plan duurt de crisis tweeënhalf keer langer dan bij organisaties met een plan (Fink, 
2000). Het plannen voor een crisis neemt wel kosten met zich mee. Managers moeten deze 
kosten afwegen tegen de mogelijke verliezen die het niet-plannen met zich mee brengt 
(Spillan, 2003, p. 162). Spillan stelt dat proactief management de beste keuze is voor 
managers die zich bekommeren om de toekomst van hun organisatie (Spillan, 2003, p. 167). 
Fink stelt dat een van de beste manieren om bedreigingen en kwetsbaarheden te identificeren 
is om in de gaten te houden wat er binnen je eigen sector gebeurt (Fink, 2000). Aangezien de 
meeste crises door mensen worden veroorzaakt, kun je het beste ook je medewerkers 
betrekken bij het onderkennen van de risico’s en het voorbereiden op een crisis (Spillan, 
2003, p. 167). 
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Afbeelding 7: Reactief en proactief model (Spillan,2003) 

Wos beschrijft in haar master thesis een manier waarop de chaostheorie kan worden 
gecombineerd met en bijdragen aan scenarioplanning (Wos, 2013).  Ze stelt voor de ICT-
sector een manier van werken voor waarbij een organisatie die in de fase evenwicht verkeert 
dit evenwicht (deels) verruilt voor bijna-chaos om scenarioplanning te verbeteren. Haar model 
past met name in meer platte organisaties die zich in een omgeving met een vluchtig karakter 
(‘highly volatile’) begeven (Wos, 2013, p. 4).  
Uitgangspunten zijn dat de organisatie al wel scenarioplanning heeft geïmplementeerd en er 
een aantal scenario’s zijn benoemd en beschreven in een kwadrant langs de assen van 
economie (economische groei versus economische krimp) en maatschappij (sociale onrust 
versus stabiliteit) en dat deze scenario’s gecommuniceerd zijn binnen de organisatie (Wos, 
2013, p. 31). Ook het zoeken naar vroegtijdige waarschuwingssignalen is belegd binnen de 
organisatie.  
Wanneer zo’n signaal wordt waargenomen, zal een organisatie volgens een bepaald proces 
een keuze gaan maken voor een van de beschreven scenario’s. Wanneer een dergelijk signaal 
niet wordt waargenomen, zullen organisaties ervoor kiezen in hun huidige, veilige evenwicht 
te blijven.  
Wos stelt voor dit evenwicht bewust te verstoren gebruik makend van bijna-chaos en haar 
model beschrijft het kiezen van de juiste, nieuwe richting op basis van emergence (Wos, 
2013, pp. 32-34). Emergence kan worden beschouwd als een vorm van zelforganisatie, 
waarbij er geen orkestratiemechanisme is. Er is dus niet één leider die de weg wijst (Wos, 
2013, p. 26). Alle losse entiteiten maken hun eigen keuze en uit de samenvoeging daarvan 
blijkt waar de trend heengaat. Soms moet je een stap naar achteren zetten om orde en 
patronen te kunnen waarnemen (Wos, 2013). Hoewel er bij het gebruik van emergence geen 
centrale aansturing is, kan de keuze wel uitkomen op hetzelfde scenario als wanneer die 
centrale aansturing er wel was. Het voordeel van emergence is dat het gekozen scenario een 
resultaat is van gezamenlijk bereikte consensus (Wos, 2013). 
Wos heeft haar model in diepte-interviews besproken met een tiental experts uit de ICT-sector 
en concludeert hieruit dat er voor een onderneming voldoende redenen zijn om voor haar 
model te kiezen (Wos, 2013, p. 85). 
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3.5 Toepassing theorie 
In de rest van het onderzoek zal de AP Adaptive Cycle als leidraad worden gebruikt. De 
gebeurtenissen bij Inholland zullen aan de hand van dit model in de volgende hoofdstukken 
worden beschreven, verklaard en beoordeeld. Tabel 1 speelt hierin een centrale rol, de 
codering van de bronnen zal worden gebaseerd op deze tabel. Aan het eind van het onderzoek 
zullen aanbevelingen worden gegeven ter verdere ontwikkeling van de AP Adaptive Cycle.  
 
De HG Adaptive Cycle is beschreven om de AP Adaptive Cycle beter te kunnen begrijpen en 
beschrijven en om de begrippen panarchie, revolt en remember te kunnen gebruiken. De 
begrippen panarchie, revolt en remember worden in dit onderzoek slechts gebruikt om de 
gebeurtenissen bij Inholland te verklaren en te beoordelen. Er worden geen aanbevelingen 
gegeven ten aanzien van de ontwikkeling van deze begrippen. 
 
De modellen van Spillan (Spillan, 2003) en Wos (Wos, 2013) worden slechts toegepast op de 
case study. Ze worden gebruikt om de gebeurtenissen bij Inholland te verklaren en te 
beoordelen. Er worden geen aanbevelingen gegeven ten aanzien van de ontwikkeling van 
deze modellen. 
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 Evenwicht Crisis Nieuwe combinaties Ondernemen 
Strategie Behoud van het bestaande 

evenwicht: Computational 
Strategy. 

Begrijpen wat er speelt en een 
nieuwe richting kiezen: 
Inspirational Strategy. 

Tot kansrijke opties besluiten 
en middels een pilot 
bewijskracht leveren: 
Compromise Strategy. 

Gekozen opties snel laten 
groeien en een marktpositie 
veroveren c.q. opschalen om 
bestaande 
product/marktcombinaties te 
vervangen: Judgemental 
Strategy. 

Management Beheer, optimaliseren, 
efficiency en zekerheid. 

Leiderschap en charisma. 
Inspiratie en een weg uit de 
crisis vinden en 
communiceren. 

Kunnen kiezen welke opties 
wel en welke niet worden 
gekozen voor onderzoek, 
pilots en ontwikkeling. 
Meewerkend en inspirerend 
leiding geven aan pilots. 
 

Ondernemend en gericht op 
succes en het begin van 
standaardisatie, effectiviteit 
dominant aan efficiency. 

Cultuur Zekerheid, orde en regelmaat. Open staan voor 
systeemverandering en 
daaraan betekenis geven. 
Praktische aanzetten voor 
verandering en innovatie. 

Innoveren, nieuwe 
combinaties, focus en snel 
leren. Draagvlak voor 
verandering creëren. 

Leren, homogeniseren en 
standaardiseren en focus. 
Verandering is nodig voor de 
toekomst. 

Veerkracht 
 

Neemt af door afnemende 
interne variëteit. 

Geen, nog geen antwoord op 
externe variëteit. 

Stijgt door ontwikkeling van 
interne variëteit. 

Groot, alle variëteiten gericht 
op de keuze zijn nog 
aanwezig. 

State of mind 
 

Vertrouwen in het heden en 
het verleden. 

Onzekerheid over het heden 
en (nieuwsgierig naar) de 
toekomst. 

Hoopvol over de toekomst. Vertrouwen in het heden en 
de toekomst. 

 
Tabel 1: fases Adaptive Cycle of Resilience (Abcouwer & Parson, 2011) 
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4 Case study: Hogeschool Inholland 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst de achtergrond van Inholland beschreven, zodat het tweede deel 
van het hoofdstuk, waarin de gebeurtenissen bij Inholland de laatste jaren worden beschreven, 
beter te plaatsen is. 
 
4.1 Achtergrond organisatie 
Hogeschool Inholland is ontstaan in 2002 als een fusie van vier hogescholen: Hogeschool 
Alkmaar, Hogeschool Haarlem, Hogeschool Holland en Ichthus Hogeschool/Hogeschool 
Delft. De school telt aanvankelijk zo’n 38.000 studenten en 3.000 medewerkers (Hogeschool 
Inholland, 2003). Het aantal studenten bereikt in 2003/2004 een maximum van iets boven de 
40.000 (Hogeschool Inholland, 2006). De school heeft ongeveer tien vestigingen door de hele 
randstad, waaronder de hoofdvestigingen in Alkmaar, Haarlem, Diemen, Den Haag en 
Rotterdam. 
Aanvankelijk is het onderwijs van Inholland organisatorisch opgedeeld in zogenoemde 
Schools, zoals bijvoorbeeld de School of Technology, School of Economics, School of 
Education. Van sommige Schools bestonden er meerdere, op geografische gronden, zoals 
bijvoorbeeld de School of Economics Alkmaar, School of Economics Den Haag, etc. 
Uiteindelijk waren er 15 Schools. 
In 2009 besloot Inholland het onderwijs te clusteren in zes domeinen (Hogeschool Inholland, 
2011):  

- Communicatie, Media en Muziek 
- Gezondheid, Sport en Welzijn 
- Management, Finance en Recht 
- Marketing, Toerisme en Vrijetijdsmanagement 
- Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing 
- Techniek, Ontwerpen en Informatica 

De onderwijsondersteuning werd geclusterd in drie diensten: INService, Bestuur en Beleid, 
Audit en control. Deze zogeheten domeinvorming was eind 2010 grotendeels voltooid 
(Hogeschool Inholland, 2011).  
 
Later is nog het domein Agriculture toegevoegd en als gevolg van een reorganisatie zijn de 
ondersteunende diensten anders ingericht. Dit heeft geleid tot de structuur van de organisatie 
zoals getoond in Afbeelding 8: Basisstructuur Hogeschool Inholland (Hogeschool Inholland, 
2013). 
 
Vanaf de fusie is Jos Elbers voorzitter van het CvB, leden zijn Lein Labruyère en Joke Snippe 
(sinds 2005). In september 2007 wordt Geert Dales voorzitter en treedt de heer Elbers terug. 
Op 11 oktober 2010 treedt de heer Dales terug als voorzitter van het CvB. De heer Labruyère 
en mevrouw Snippe treden terug op 22 november 2010.  
Per 23 november 2010 is Doekle Terpstra benoemd als (tijdelijk) voorzitter van het CvB. In 
december 2010 treedt Lieteke van Vucht Tijssen toe als lid, en in januari 2011 Kees Rutten. 
Beiden zijn vanaf het begin beoogd als tijdelijk lid van het college. In september 2011 geeft 
de heer Terpstra aan zijn verbintenis met Inholland te verlengen met zeker een jaar. Op 1 
maart 2012 maakt de heer Rutten plaats voor Marcel Nollen, op 1 april 2012 vervangt Huug 
de Deugd mevrouw Van Vucht Tijssen. 
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Afbeelding 8: Basisstructuur Hogeschool Inholland (Hogeschool Inholland, 2013) 

 
4.2 Historie Hogeschool Inholland 
In deze paragraaf wordt de geschiedenis van Inholland van de afgelopen jaren besproken, met 
de nadruk op de gebeurtenissen tussen 2010 en het heden. Dit verhaal is vooral gebaseerd op 
de afgenomen interviews en ook op de onderzochte documenten. In het verhaal zijn 
verwijzingen opgenomen naar de gebruikte bronnen. De gebruikte bronnen zijn zo letterlijk 
mogelijk geciteerd. Aangezien een belangrijk deel van de bronnen bestaat uit gesproken tekst 
(de interviews) is omwille van de leesbaarheid niet altijd letterlijk geciteerd, maar is een 
andere formulering gekozen die wel dicht bij de oorspronkelijke tekst blijft. 
De geschiedenis wordt chronologisch verteld en valt uiteen in een aantal fasen. De eerste is de 
periode na de fusie. Vervolgens wordt de fase besproken waarin er een crisis aan het licht 
komt. Daarna wordt beschreven hoe Inholland initieel daarop reageerde en tenslotte de 
vervolgacties tot en met het heden. 
 
Zoals beschreven in 2.2.1 is gekozen voor een ‘narrative’ (Yin, 2003, p. 146) en is het 
belangrijk het verhaal onbevooroordeeld en niet te sturend op te schrijven. Om het verhaal 
wat meer structuur te geven en de koppeling met de AP Adaptive Cycle voor de lezer 
concreter te maken, zal de koppeling tussen de geschiedenis van Inholland en de AP Adaptive 
Cycle in kaders expliciet worden gemaakt. Dit neemt niet weg dat de geschiedenis is 
opgetekend zoals ze wordt verteld door de bronnen. De vraag of de AP Adaptive Cycle 
daadwerkelijk is terug te vinden wordt pas beantwoord door de analyse in hoofdstuk 5. 
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Tijdens de afgelopen jaren zijn met name de opleidingen Media en Entertainment 
Management (MEM) en Commerciële Economie (CE) onder vuur komen te liggen. Deze 
opleidingen maken deel uit van het domein Communicatie, Media en Muziek (CMM). Dit 
domein is dan ook relatief hard geraakt door de crisis.  
Om een goed beeld te krijgen is er voor dit onderzoek gesproken met enerzijds mensen uit het 
domein CMM en anderzijds met mensen uit het domein Techniek, Ontwerpen en Informatica 
(TOI), dat relatief minder hard is geraakt door de crisis. Binnen deze twee domeinen is 
gesproken met domeindirecteuren, managers en docenten.  
 
Verder is er gesproken met mensen van de centrale staf, omdat zij nauw betrokken zijn 
geweest bij het nemen van maatregelen en veranderen van de strategie naar aanleiding van de 
gebeurtenissen. Tenslotte is er met een student gesproken.  
 
4.2.1 Na de fusie 
Na het ontstaan van Inholland was de strategie megalomaan, gericht op groei. Alles moest 
groter en geïnstitutionaliseerd en gestandaardiseerd [int1]. Het onderwijsmodel was 
ondergeschikt gemaakt aan elk ander business model [int2]. De aansturing was zeer top-down 
[int4, int7] en er waren managementgestuurde teams [int5, int9]. Het college was behoudend 
[int3] en gericht op beheren om zijn eigen filosofie uit te kunnen dragen en in detail te kunnen 
controleren [int2], het stond allemaal erg onder control [int3]. Directeuren moesten om de 
week rapporteren bij Elbers [int3] en werden als marionetten aangestuurd [int4]. Er hing een 
sfeer van angst bij medewerkers [int5, int6]. Mensen waren lam geslagen door projecten als 
SE5 (project waarin dezelfde opleidingen op verschillende locaties exact hetzelfde onderwijs 
moesten gaan uitvoeren), waardoor veel mensen het gevoel kregen dat ze niets meer te zeggen 
hadden en dat ze alleen maar lesboer waren [int1]. Pas met de komst van Terpstra kwam er 
openheid om alles te bediscussiëren [int2, int5, int9]. 
 
Anderzijds vindt men Inholland onder Elbers en Dales wel een ondernemende en innovatieve 
hogeschool [int1, int6, int9]. Elbers had het idee om een grote randstadschool te maken waar 
studenten over alle locaties heen zich konden verbreden en laten inspireren [int6]. Inholland 
was de eerste hogeschool met het major-minor-model en met differentiatieminoren, Inholland 
was overal zo’n beetje de eerste mee [int4]. Sommige zeggen dat er heel veel kan bij 
Inholland en dat dat altijd zo is geweest. Als er een goed plan was, stuitte men niet op 
weerstand [int3]. Anderen ervaren dat dit veranderd is: voor de storm was het puur op de 
beheersing en mocht je nergens praten. Vestigingen waren concurrenten van elkaar en men 
was uit op verdeel-en-heers. Nu zijn er geen barrières meer en mag je ondernemen [int2]. 
 
In de tijd na de fusie waren er voldoende financiële middelen [int4], was het booming 
business [int6]. Het management probeerde de organisatie zo efficiënt mogelijk te runnen en 
de ruimte die dat gaf te gebruiken om te ondernemen [int6]. Inholland koos voor groei [int9, 
int10], koos ervoor veel geld te verdienen [int10], voor mooie gebouwen, pracht en praal 
[int6]. Inholland had heel veel zelfvertrouwen [int2, int4, int9]. Dales gaf bijvoorbeeld aan dat 
de opleidingen binnen een half jaar geaccrediteerd mochten worden [int4]. In 2009-2010 is de 
numerus fixus van de MEM gehaald met het idee dat er meer studenten naar Zuid zouden 
komen, om te verdienen aan een populaire opleiding [int6]. Er is geprobeerd het tot in het 
oneindige te laten groeien [int6], maar de opleidingen kampten met het opschalen van de 
volumes [int5]. 
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4.2.2 Ontdekken crisis 
Inholland kende twee werelden: het primaire proces (onderwijs) en de organisatie er omheen 
(staf en bestuur), maar er was geen connectie meer tussen die twee [int2]. Er moesten wel veel 
cijfers worden opgehoest, maar het kwam niet veel verder dan constateringen [int3]. De crisis 
kwam op 10 juli 2010 als een vulkaanuitbarsting naar buiten. Daarvoor waren er voldoende 
signalen die onvoldoende werden opgepikt. Bijvoorbeeld bij grote opleidingen waar 
studentenaantallen snel daalden werd niet ingegrepen [int3]. Men wist wel dat er iets mis was, 
maar er werd niet naar gekeken [int10, int11]. De signalen werden niet opgepikt, omdat 
mensen te weinig doorpakten, aanspraken en handelden [int3]. Het rapporteren was een soort 
rituele dans [int3], Inholland had een nep-PDCA-cyclus [int2]. Het bestuur was out of control, 
terwijl ze dachten dat ze in control waren [int2]. De stafdiensten hadden het idee dat ze 
redelijk wisten wat er bij opleidingen aan de hand was, maar nu blijkt dat niet zo geweest te 
zijn [int7].  
Er was een continue gap tussen staf en onderwijsuitvoering [int7]. Als Dales op locatiebezoek 
kwam, werd een programma met leuke dingen gemaakt, waarbij actieve studenten gevraagd 
was aan te schuiven [int4]. Als het moest werden de zaken netjes afgevinkt [int2]. Inholland 
heeft de crisis te laat ontdekt, het oude college werd gevoed met niet-werkelijke, onvolledige 
of te weinig zeggende tussenrapportages [int4]. Inholland dacht voldoende variëteit te hebben, 
maar dat was niet zo [int3]. Er was een vermeend evenwicht, totdat dat artikel kwam, maar 
dat ontstaat natuurlijk heel lang, er gebeurde al veel langer iets [int5]. Onder andere gewoon 
geïsoleerd werken [int9] : ieder voor zich [int5], er werd vooral niet samengewerkt [int3].  
 
Toen Inholland een crisis had met het onderwijsconcept en het niveau van de studenten, had 
dat de eerste alarmbel moeten zijn [int6]. Dales keek wel, maar hij zag het niet. Hij voelde dat 
er iets was, maar kon er de vinger niet achter krijgen [int2]. Dales wilde wel, maar kreeg zijn 
medebestuurders niet mee. Hij was bereid dingen te openen en zag dat Inholland te veel single 
loop deed [int2]. Dales zag wel dat er crisis was, maar kon het onvoldoende duiden. Zijn 
politieke stijl paste niet bij een hogeschool [int2, int3]. Nog voordat Inholland in de crisis de 
bodem had bereikt, probeerde Dales ons er al weer uit te trekken. Maar als je de bocht niet 
maakt, maak je geen schoon schip [int2]. De organisatie was centraal aangestuurd, waardoor 
discussies t.a.v. locaties niet gehoord werden. Dales heeft wel de domeinvorming ingezet 
[int3]. In mei 2010 had het college onder Dales al wel een buikgevoel dat er iets mis was, 
maar niet de dimensie ervan en er werd geen slimme actie op gezet. Hierdoor is het misschien 
groter geworden dan noodzakelijk [int5].  
 
In 2009-2010 werd de numerus fixus van de MEM gehaald. Er stroomden 800 studenten in 
Haarlem in. Het gevolg van die grote instroom was dat de kwaliteit ging schuiven. In het 
eerste jaar viel de helft af. Aan het begin van het jaar moesten er voor 800 studenten docenten 
zijn en aan het eind van het jaar voor 400. Het werd een onrustige organisatie [int6]. Vanuit 
Rotterdam werd dat ook niet gezien, men was eerst nog jaloers op al die studenten [int6]. Die 
grote instroom was de start van de problemen. Alle aandacht is gegaan naar de eerstejaars met 
het idee dat de rest onder controle was. Men had een goed plan ontwikkeld voor de 
langstudeerders, maar is elkaar in de uitvoering kwijtgeraakt [int6].  
 

In de periode na de fusie was Inholland gericht op groei, geld verdienen, behoud van het 
bestaande. Je ziet elementen als beheer, optimaliseren en gerichtheid op efficiëntie. 
Inholland heeft bovendien bijzonder veel zelfvertrouwen. Al deze elementen zijn te 
relateren aan de fase evenwicht, zie Tabel 1. 
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Op 10 juli 2010 publiceerde De Volkskrant het artikel over het ongeoorloofd uitreiken van 
diploma’s [docex2]. Op 12 juli heeft Dales de commissie Leers ingesteld, met de opdracht 
onderzoek te doen naar de vermeende fraude [docex4]. Toen daarmee de crisis ontstond 
(hoewel velen dit nog probeerden te ontkennen [int9]), zijn er vanuit leiderschap een aantal te 
snelle beslissingen genomen, er werd snel in een crisismodus geopereerd [int4]. Dales heeft 
met Leers overgereageerd (paniekvoetbal [int11]), waardoor het groter geworden is [int5, 
int7]. Op zich was er niet zo veel aan de hand, maar doordat alle registers werden open 
getrokken werd het groter [int6]. Het CvB probeerde in gesprek te komen met het team in 
Haarlem. Het CvB heeft bewust gekozen Leers op ze af te sturen en niet zelf in gesprek te 
gaan [int5]. In die fase waren medewerkers echt boos. Ze hadden een kruisverhoor 
meegemaakt met slachtoffers op medewerkersniveau en op dat moment nog niet op 
managementniveau [int5].  Docenten waren zichzelf aan het afslachten en een Zwarte Piet aan 
het toewijzen en waren boos op het CvB [int5]. Op een gegeven moment waren de mensen 
van het primaire proces het zat en kozen ervoor, omdat het product dermate geweld werd 
aangedaan, dan maar voor het goede goed te gaan sterven [int2]. Er werd gelekt naar de pers 
en als je naar de pers lekt, is er wel wat aan de hand [int5]. 
 
Op 23 september publiceerde Leers zijn bevindingen [docex5, docex6, docex7]. Toen het 
rapport van Leers kwam, gingen de bellen echt rinkelen [int4]. Anderzijds reageerde Dales 
door te zeggen dat er niet werd gefraudeerd en ‘we’ dus hadden gewonnen [int3, docex7].  
In 2010 was wel duidelijk dat de crisis groot was, maar hoe diep dat uiteindelijk zat, was pas 
een jaar later zichtbaar [int5]. In de top was de sense of urgency wel duidelijk toen Terpstra 
binnen kwam (23 november 2010) [int5, int7, docex17], maar pas toen er binnen CMM een 
war room was ingericht en het gehele management in Haarlem was weggehaald (rond januari 
2011) was de urgentie ook daar [int5]. Het was geen discussie of het crisis was. De inspectie 
kwam en dan geldt: je haalt het of het is exit [int5, docex18]. Bij de nieuwjaarsbijeenkomsten 
in januari 2011 zag je nog heel veel onbegrip bij anderen (mensen van de niet direct 
betrokken opleidingen) en bij de jaaropening in september 2011 ook nog, vooral bij andere 
domeinen dan CMM [int5]. Mensen buiten MEM en CMM hebben veel later beseft dat ze 
niet alleen het slachtoffer waren van de MEM, maar dat ze allemaal elementen van wat de 
MEM had in huis hadden [int9].  
 

 
 

Hoewel Inholland ogenschijnlijk nog in de fase evenwicht verkeert, zie je, zeker met 
terugwerkende kracht, signalen van crisis of in elk geval elementen die eraan bijdragen. 
Dit is te vergelijken met de langzaam veranderende variabele zoals Walker en Salt het 
beschrijven (Walker & Salt, 2006). Langzaam verandert er iets, totdat een bepaalde 
drempel wordt bereikt: de druppel die de emmer doet overlopen. 
Verder zie je hier het figure-groundconcept (King & Wertheimer, 2005) terugkomen. 
Doordat naar de ‘voorgrond’ wordt gekeken (de rapportages en cijfers), wordt de 
‘achtergrond’ niet gezien. De verandering wordt niet opgemerkt. 

Je ziet dat, gedwongen door de zich opdringende werkelijkheid (artikelen in de 
Volkskrant, commissie Leers, komst Inspectie), de Gestalt-switch wordt gemaakt. Door de 
een eerder dan door de ander. Inholland belandt echter duidelijk in de fase crisis: het 
huidige bedrijfsmodel werkt niet meer. 
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4.2.3 Eerste reactie op crisis  
Op 11 oktober 2010 stapt Geert Dales op als voorzitter van het CvB vanwege verschil van 
inzicht met de Raad van Toezicht en de andere CvB-leden [docex14]. Op 22 november 
stappen de overige leden (Lein Labruyère en Joke Snippe) op en vervolgens wordt Doekle 
Terpstra aangesteld als nieuwe collegevoorzitter [docex17]. Terpstra wordt gezien als een 
charismatisch en inspirerend leider en groot communicator [int1, int2, int3, int4, int5, int6, 
int7, int8]. Er is bewust gekozen voor iemand die charismatisch is en leiderschap toont [int3]. 
Hij was de goede man op de goede plek op het juiste moment [int3]. Het bestuur ging heel erg 
achter zijn mensen staan [int2], en won door zijn optreden het vertrouwen [int4, int9]. 
Het voortbestaan van Inholland was in gevaar [int1, int2, int4] en er moesten 
kortetermijnmaatregelen genomen worden om te overleven [int2, int3]. Dit werd ook wel als 
reactief en incidentgedreven ervaren [int6, int7] en soms was de korte termijn in tegenspraak 
met de lange termijn [int1, int9]. In eerste instantie was er geen nieuwe strategie, maar waren 
er speerpunten [int5] zoals de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek) en financiën op orde, instroom redelijk op peil [int1, int3, int5, int7, int9] en de 
accreditaties van de MEM en CE [int1, int7, int8]. Alles werd ondergeschikt gemaakt aan het 
onderwijs [int2]. Tegelijkertijd werd er meteen ingezet op kwaliteit [int3, int8, int9, int10] en 
dat is iets van de lange termijn [int3]. 
 

 
 
In het domein CMM is men druk bezig geweest met het herstel van de opleidingen MEM en 
CE. Dat domein werd streng aangestuurd: er werd hard getimmerd op beheer [int4, int5, int6, 
int9, int11], veel control, rapporteren en lijstjes [int4]. Het traject werd een soort Pijnenburg-
constructie, waarbij het koekje steeds iets verder werd opgehangen [int4]. Eerst was er alleen 
de commissie Leers, vervolgens een onderzoek van de inspectie en NVAO naar het 
afstudeerniveau [docex18] en daarna het onderzoek naar het al dan niet intrekken van de 
accreditaties [docex24], met tenslotte een hersteltraject voor MEM en CE [docex44, 
docex46]. Er waren telkens weer nieuwe verrassingen [int4, int5]. Dit komt ook omdat de 
Inspectie en de NVAO de eisen telkens aanscherpten [int5]. 
 
Op strategisch niveau zijn verschillende opties overwogen. Deze opties/scenario’s lagen nog 
niet klaar [int3, int5, int7, int9], er werd niet systematisch aan scenariodenken gedaan bij 
Inholland. Men vermoedt dat de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden bij Inholland 
nooit in scenario’s waren voorspeld [int5]. Inholland vertrouwt op haar snelheid van acteren 
en flexibiliteit [int5]. Er was een basisaanpak met drie duidelijke thema’s: reputatie, kwaliteit 
en beheer [int9]. 
 

 
 
Een optie was het opknippen van de hogeschool in locaties of bijvoorbeeld Noord en Zuid 
[int3, int5, int9]. Dit ook op aandringen van de politiek [int3]. Aangezien Inholland werd 

In de lijn management wordt de fase crisis omschreven als ‘Leiderschap en charisma. 
Inspiratie en een weg uit de crisis vinden en communiceren’ (zie Tabel 1). Het aanstellen 
van Terpstra als collegevoorzitter en de lijn die hij met zijn medebestuurders heeft ingezet 
sluit hierbij aan. De onzekerheid over het heden (typering van state of mind in de fase 
crisis) komt tot uitdrukking in het feit dat het voorbestaan van Inholland in gevaar was. 

De basisaanpak en het traject binnen CMM sluiten aan met het vinden van een weg uit de 
crisis en praktische aanzetten voor verandering en innovatie. Dit zijn beschrijvingen van 
de fase crisis in de lijnen management en cultuur (Tabel 1). 
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gezien als een systeemhogeschool, was deze optie vrij snel van tafel. Na opknippen zou je 
geen systeemhogeschool meer zijn en direct weg zijn [int9].  
Inholland is kwetsbaar omdat het één merknaam is [int9]. Het veranderen van de naam is 
overwogen [int3, int9], maar zou betekenen dat studenten die nog een diploma van Inholland 
hebben als inferieur zouden kunnen worden gezien. Eerst moest dus de naam van Inholland 
als merk en diploma weer voldoende waarde krijgen [int9]. 
Een andere optie was een meer faculteitsachtige structuur naar inhoudelijke eenheden waarbij 
de naam Inholland wat meer los kwam te staan [int3, int5, int9], Dordrecht wordt 
bijvoorbeeld PABO Dordrecht, powered by Inholland [int9]. 
 
Er is fors ingegrepen in het portfolio, veel opleidingen/varianten zijn gesaneerd [int3, int5, 
int8, int11]. Op de achtergrond heeft een bureau meegerekend over studentaantallen en 
prognoses [int3]. De waaromvraag heeft sterk gespeeld [int2, int9], men is verschoven van 
single loop naar double loop [int4]. Ook toen de opleidingen MEM en CE een jaar herstel 
kregen [docex44, docex46], is men nog een keer ‘helemaal naar voren’ gegaan. Aannames die 
als hard gegeven waren, zijn opnieuw ter discussie gesteld [int5]. Toen er ‘storm’ was, was 
Inholland heel innovatief, er was veel ruimte om te beslissen [int2]. Inholland werd 
gedwongen nieuwe ideeën te ontwikkelen om te overleven [int4, int9]. 
Voort is er in februari 2011 een SWOT-analyse uitgevoerd en aan strategie en visie gewerkt 
[int5, int7, int9], men vond dat er naast de kortetermijnmaatregelen om zaken op orde te 
krijgen een nieuw ijkpunt nodig was [int5].  
 

 
 
4.2.4 Na de crisis 
In april 2011 is een strategische outlook geschreven als aanzet voor het Strategisch 
Programma van december 2011 [docin3]. Dat programma is concreet gemaakt in Ruimte voor 
Presteren [docin4] en later in mei 2012 in Presteren in Verbinding [docin6]. In juni 2012 
heeft de NVAO vastgesteld dat twee van de vier opleidingen (vrijetijdsmanagement en 
bedrijfseconomie) die onder vuur lagen weer op niveau waren [docex43, docex45], in 
november 2013 volgden CE en MEM [docex55, docex56]. 
 

 
 
Inholland is zich meer gaan richten op het primaire proces, onderwijs is leidend geworden 
[int1, int2, int3, int7, int9] en de staf ondersteunend en dienstbaar [int9]. De docent is centraal 
gesteld [int5] en de verantwoordelijkheid voor het (ontwikkelen van) onderwijs is lager in de 

Het stellen van de waaromvraag en aannames ter discussie stellen duidt op de overgang 
van single loop naar double loop, van systeem 1 naar systeem 2 (Es, van, 2008), op 
openstaan voor systeemverandering en daaraan betekenis geven. Het duidt derhalve op de 
fase crisis. Ook de portfoliokeuzes zijn te relateren aan de beschrijving van de fase crisis 
(een nieuwe richting kiezen). 

Met de strategische outlook wordt een nieuwe richting gekozen (dit relateert in de lijn 
strategie met de fase crisis) en dit wordt in het Strategisch Programma en met name in 
Ruimte voor Presteren concreet gemaakt. In de lijn management wordt nieuwe 
combinaties omschreven als ‘kunnen kiezen welke opties wel en niet worden gekozen 
voor onderzoek’. Hier zie je dus de overgang naar nieuwe combinaties. Tevens dragen het 
Strategisch Programma, Ruimte voor Presteren, Presteren in Verbinding en met name de 
bevestiging dat de vier opleidingen weer op niveau zijn bij aan de state of mind in de fase 
nieuwe combinaties: ‘hoopvol over de toekomst’. 
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organisatie gelegd [int5, int10]. De teams zijn minder managementgestuurd (er wordt gewerkt 
met een primus-inter-pares-model [int5]) en Inholland heeft veel geïnvesteerd in teamvorming 
en ontwikkeling van managers [int1, int2, int4, int5]. Er hebben zich echter nog maar 20 van 
de 80 teams aangemeld voor de teamvorming [int8]. ‘De docent centraal’ is eerder een middel 
dan een doel (het doel is kwalitatief goed onderwijs). Bij Inholland loopt de doel-middel-
discussie soms door elkaar [int11] en verder ervaart men dat er onvoldoende input wordt 
opgehaald [int11]. 
Inholland heeft een professionaliseringsslag gemaakt ten aanzien van opleidingscommissies 
en andere commissies [int8]. Er wordt nog wel geworsteld met de nieuwe 
verantwoordelijkheden [int2], de aanspreekcultuur (afspraken maken en nakomen) is soms 
nog onvoldoende [int1, int3, int4, int5, int9]. In de samenwerking tussen het onderwijs en 
ondersteunende diensten moet nog een evenwicht gevonden worden [int1, int2, int8, int9] en 
Inholland moet oppassen dat er op lokaal gebied geen hofhouding komt [int2]. Het is 
belangrijk dat de hele keten (onderwijs, ondersteuning, commissies) zijn werk goed doet, 
anders kun je uiteindelijk niet de afspraken met de student nakomen [int1, int4, int8]. Er is 
soms wel een gap tussen wat Inholland doet om zaken op te lossen en wat studenten ervaren 
[int8].  
Onder andere deze veranderingen duiden op een verschuiving in denken van korte naar lange 
termijn, en de korte en lange termijn komen meer synchroon [int1, int2, int4, int7, in11]. 
Inholland gaat meer van reactief naar proactief [int4] en adaptief [int9], maar dat kan en moet 
nog beter [int6]. 
 

 
 
Inholland start per september 2014 twee nieuwe opleidingen: het Engelstalige International 
Business Innovation Studies en het Nederlandstalige Business Studies (de nieuwe heao) 
[docex49]. Dat wordt ervaren als ondernemen, een heldere boodschap van waar Inholland 
naartoe gaat [int1, int5, int7, int8, int9]. Ook met de digitalisering van de bibliotheek is 
Inholland de eerste in hogeschoolland, dat is ook ondernemend [int8]. En verder werkt 
Inholland samen met andere partijen zoals de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool van 
Rotterdam [int9, int11]. 
 

 
 
Na alle veranderingen is Inholland aan het focussen [int2, int3, int4, int7], alles wat niet tot de 
kerntaak behoort wordt niet meer gedaan [int9, int10]. Je ziet nu de normalisatie of bijstelling 
op gemaakte keuzes, zonder alles weer opnieuw te bedenken [int4]. Inholland moet meer 
focus aanbrengen [int3] en soms gewoon zeggen: dit is de route, ongeacht, en implementeren 
zonder alles opnieuw te bediscussiëren [int5, int6]. Inholland moet standaardiseren, maar er 
moet ook ruimte zijn voor uitzonderingen. Men weet elkaar nog onvoldoende te vinden op het 
gebied van het invullen daarvan [int2]. Het is tijd voor rust en niet te veel nieuwe ideeën [int2, 
int4, int6, int7, int9]. Het profiel voor de nieuw aan te stellen voorzitter van het CvB dat is 
geschetst geeft ook aan dat hij/zij moet doorgaan op de uitgezette koers [int4].  
 

In de beschreven professionaliseringsslag zie je de elementen innoveren, focus en snel 
leren terugkomen die passen bij de cultuur van de fase nieuwe combinaties. 

De twee nieuwe opleidingen en het samenwerken met andere hogescholen kunnen worden 
beschouwd als nieuwe combinaties van Inholland. 
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De nieuwsgierigheid en drang om nieuwe dingen te proberen wisselt per domein, maar ook 
binnen een domein zijn er verschillen. Bij TOI hebben mensen wel weer zin iets nieuws te 
gaan doen en dat wordt ook verwacht [int1, int2]. De nieuwsgierigheid neemt iets toe [int1, 
int3], maar kan op sommige plaatsen binnen TOI nog beter [int2, int3]. Binnen CMM is men 
nu minder nieuwsgierig en ondernemend [int4, int11]. Van oorsprong is men wel 
nieuwsgierig [int5, int6, int11], maar men was de laatste jaren druk bezig met rommel 
opruimen en heel erg in de beheermodus waardoor er onvoldoende rust was [int4, int6]. Toch 
bloeit bijvoorbeeld bij de opleiding Communicatie de nieuwsgierigheid voorzichtig op [int5, 
int6, int8], ook binnen CMM zijn er dus verschillende snelheden [int5]. Er is weer ruimte 
voor ondernemen en dat geeft nieuw elan [int4]. Een voorbeeld is de nieuwe projectgroep 
deeltijdonderwijs [int4]. Vanuit de staf lijkt het echter alsof men in het onderwijs ten aanzien 
van de uitvoering van het onderwijs minder open staat voor verandering dan de stafdiensten 
[int7]. 
 
De onzekerheid neemt langzaam af en het vertrouwen groeit. De onzekerheid is er nog wel 
vanwege de lopende reorganisaties [int1, int2, int3, int4, int5, int6, int8, int11]. Het 
vertrouwen groeit [int9, int10], Inholland is trots en anderen kijken met respect naar wat 
Inholland heeft bereikt [int2, int3, int4, int8]. Medewerkers durven weer met een 
Inhollandpen in de trein te zitten [int4]. Inholland was in eerste instantie murw geslagen 
[int7]. Er is nu geen angst meer om je mening te geven [int4]. De omgeving heeft ook ontdekt 
dat het systeem niet goed is geweest [int4, int5, int8]. Binnen CMM zit er nog wel wat 
zurigheid, sommige vinden het niet snel genoeg gaan in de veranderingen van de strategie 
[int5, int9].  
 

 
 
Inholland zit in rustiger vaarwater, maar de situatie is niet stabiel [int3], het gevaar dat 
Inholland weer een crisis inrolt is nog steeds aanwezig [int5]. Inholland is op zoek naar nieuw 
evenwicht [int11]. Soms komen oude reflexen op, Inholland moet af van de kramp en het 
meteen reageren [int1, int4, int5, int6, int7, int11]. Met name door studenten die nog in 
trajecten zitten, zit Inholland er de komende twee jaar nog in [int5, int8]. Daar is nog niet 
overal het vertrouwen terug [int9].  
 

 
 
In domein TOI worden single loop en double loop leren herkend [int1, int2, int3, int10]. In het 
kader van standaardiseren is er een trend terug naar meer single loop, terwijl er wel ruimte 
blijft voor de waaromvraag (double loop) [int2, int3].  

Je ziet dat de focus die genoemd wordt in de beschrijving van de lijn cultuur van nieuwe 
combinaties aanwezig is en tegelijkertijd een roep naar meer focus en standaardiseren. 
Standaardiseren is een element van de fase ondernemen. Zo ver is Inholland nog niet; er is 
wel de wens tot standaardiseren, maar Inholland is er nog niet echt mee bezig. 

Je ziet de state of mind langzaam veranderen van ‘onzekerheid over het heden’ naar 
‘hoopvol over de toekomst’, wat duidt op de overgang van crisis naar nieuwe combinaties.  
De nog lopende reorganisaties staan ‘goede’ hoop en echt vertrouwen nog wel in de weg. 

Inholland heeft nog altijd de situatie van een groep langstudeerders niet helemaal onder 
controle. Inholland heeft in die zin onvoldoende antwoord op de externe variëteit. Dit 
duidt op de fase crisis in de lijn veerkracht (Tabel 1).  
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Inholland zit misschien nog een beetje in crisis. De consequenties van de gemaakte, forse 
keuzes (doordat het niveau omhoog gaat, lukt het alle studenten nu niet om af te studeren) 
worden niet altijd geaccepteerd, ook niet door de politiek [int5]. Als je niet uitkijkt kom je 
daardoor weer in een tweede loop van een crisis [int5]. 
 
Inholland maakt meer keuzes, maar misschien nog niet genoeg [int1]. Inholland pakt nog 
onvoldoende door t.a.v. de domein/vestiging-discussie [int3] en er is te weinig Act (van 
PDCA) [int3, int7]: Inholland doet plan-do [int11]. Er wordt van alles verzonnen, maar 
onvoldoende geïmplementeerd [int6].  
Men doet te weinig met de cijfers die worden opgehoest en maakt weinig gebruik van de 
beschikbare informatiebronnen om van te leren [int3, int7]. Inholland is nog niet stevig in het 
kwalificeren en kwantificeren van doelstellingen [int7]. Bij TOI zoekt men wel naar een 
trigger voor de cijfers [int3].  
 
Inholland had voldoende variëteit voor de fase waarin het de afgelopen drie jaar zat [int5]. Op 
de langere termijn zou Inholland door gebrek aan financiële slagkracht, ontstaan door de 
kleine locaties en de noodzakelijk blijvende aandacht om de basis op orde te houden, de boot 
kunnen missen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering [int5]. De variëteit van 
Inholland is toegenomen, onder andere doordat Inholland door de crisis heeft geleerd wat de 
blinde vlekken waren en welke elementen echt van belang waren: het primaire proces, 
kwaliteitssysteem en contacten met stakeholders als inspectie, NVAO, media, politiek [int9]. 
 

 
 
De afgelopen jaren is Inholland heel robuust veerkrachtig gebleken [int1, int2, int3, int4, int5, 
int6, int7, int8, int9, int10, int11]. Het is een wonder dat Inholland nog bestaat [int1, int9], het 
heeft een van de grootste onderwijscrises overleefd [int5]. Er is niet gestaakt en gewoon 
doorgebikkeld [int3, int7]. Dat komt wellicht omdat het onderwijs is, omdat mensen het voor 
studenten doen. Het is niet een gewone klant, het is een student, het is de toekomst [int6]. De 
vraag is hoe vaak je zo’n knauw kunt hebben [int5, int8]. 
 
 
 
 

  

Het ontwikkelen van de interne variëteit, en daarmee een stijgende veerkracht, past bij de 
omschrijving van de fase nieuwe combinaties. 
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5 Verklaren 
 
In dit hoofdstuk worden de in het vorige hoofdstuk beschreven gebeurtenissen verklaard aan 
de hand van de AP Adaptive Cycle en de andere beschreven theorieën. Dit wordt vooral 
gedaan aan de hand van tijdreeksen. In de eerste paragraaf wordt toegelicht hoe deze 
tijdreeksen zijn gemaakt en in de tweede paragraaf worden deze tijdreeksen geïnterpreteerd. 
Tenslotte worden vragen beantwoord die niet direct aan de AP Adaptive Cycle zijn 
gekoppeld. 
 
5.1 Toelichting coderen en tijdreeksen 
Er zijn 11 afgenomen interviews, 6 interne documenten (zie 9.2) en 60 externe documenten 
(zie 9.3) gecodeerd zoals beschreven in paragraaf 2.2.2. Dit heeft 544 codes gekoppeld aan 
tijdstippen opgeleverd (zie 10.1, de telling loopt tot 555, maar er zijn enkele id’s niet 
gebruikt). Alle codes hebben een uniek id en vanuit de codetabel wordt verwezen naar het 
document waarin de code is gevonden. De interviewverslagen en andere documenten zijn 
opgenomen in het onderzoeksdossier. In de documenten zijn de codes gemarkeerd en is het id 
aangegeven. Door deze wijze van kruisverwijzen is elke code terug te vinden. 
Voor wat betreft het tijdstip is de maand aangegeven waarop de code betrekking heeft. Voor 
het bepalen van het tijdstip zijn de volgende richtlijnen gebruikt. Wanneer het tijdstip wordt 
genoemd of gekoppeld aan een gebeurtenis (bijvoorbeeld het aantreden van het nieuwe 
college), dan wordt dat tijdstip genomen. Wanneer het tijdstip niet direct herleidbaar is dan is 
gekozen: 

- bij een krantenartikel: de publicatiemaand; 
- bij een jaarverslag: een reële schatting en anders december van het betreffende jaar; 
- bij rapporten en interviews waar over de ‘oude situatie’, ‘vroeger’, ‘voor de crisis’ 

wordt gesproken: 2010-06; 
- bij rapporten en interviews waar in de tegenwoordige tijd wordt gesproken of het 

woord ‘nu’ gebruikt: de publicatiemaand of maand van het interview. 
 
De codes zijn vervolgens gegroepeerd en chronologisch weergegeven in onderstaande 
tijdreeksen. Op de verticale as staan de lijnen uitgezet waarlangs Abcouwer en Parson de 
fases in de Adaptive Cycle of Resilience beschrijven: strategie, management, cultuur, 
veerkracht en state of mind (Abcouwer & Parson, 2011), horizontaal staat de tijd in jaren 
(+2000). De oppervlakte van de cirkels staat voor de frequentie van de gemeten code op het 
tijdstip. Hoe vaker een code op een bepaald tijdstip is gemeten, hoe groter de cirkel. De kleur 
van de cirkel geeft aan op welke fase van de Adaptive Cycle of Resilience de code duidt: 
 
Kleur Fase 
groen evenwicht 
rood crisis 
geel nieuwe combinaties 
blauw ondernemen 
Tabel 2: kleuren en fases 

 
5.2 Interpretatie tijdreeksen 
In Afbeelding 9 is de tijdreeks weergegeven op basis van alle codes. Hier kun je zien dat bij 
Inholland globaal gezien drie fases van de Adaptive Cycle of Resilience opgetreden zijn in de 
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volgorde zoals verwacht: evenwicht, crisis, nieuwe combinaties. Er zijn aan het eind van de 
onderzochte periode ook enkele signalen die duiden op de fase ondernemen. 
Half 2010 zie je een enorme piek wat betreft metingen van de fase evenwicht. Deze piek 
wordt veroorzaakt door de gemaakte keuze bij het coderen om begrippen als ‘vroeger’ en 
‘voor de crisis’ de datum 2010-06 mee te geven. Aan deze piek kunnen dan ook geen 
inhoudelijke conclusies worden verbonden. 
Een hogere gemeten frequentie (grotere bol) betekent dat er een hogere mate van zekerheid is 
dat de bepaalde fase op dat moment aan de orde is. Er zijn immers meer bronnen die erop 
duiden. Een hogere frequentie betekent echter niet dat er een diepere crisis of een steviger 
evenwicht is. De mate van crisis of evenwicht is niet gemeten in dit onderzoek. 
 

     
Afbeelding 9: Tijdreeks alle codes 

In de lijnen veerkracht en state of mind, en in iets mindere mate cultuur, zie je dat de crisis 
langer aanhoudt dan in de andere twee lijnen. Hiervoor zijn een aantal verklaringen. Ten 
eerste de gevolgen van de twee reorganisatierondes die naar aanleiding van de crisis 
noodzakelijk waren. Er zijn recent (december 2013 [int6]) nog plaatsingen geweest en de 
(baan)onzekerheid is, zoals beschreven in 4.2.4, bij velen nog niet weg.  Ten tweede gebeurt 
het nogal eens dat mensen terugschieten in ‘oud gedrag’, men moet wennen aan de nieuwe 
manier van werken,  bijvoorbeeld tussen ondersteuning en onderwijs. En ten derde is er nog 
een groep langstudeerders waarbij nog niet voor iedereen een definitieve oplossing is 
gevonden.  
De overgang van evenwicht naar crisis lijkt iets scherper dan de andere overgangen, met 
name bij de eerste vier lijnen. Dat kan worden verklaard door het voorgaande (het achterlopen 
van de drie lijnen) en doordat niet alle onderdelen van Inholland tegelijkertijd in dezelfde fase 
lijken te verkeren. Dat laatste punt wordt later uitgewerkt.  
Het ontdekken van de crisis ging in fases. Wanneer men onderkende dat er crisis was, lag 
bijvoorbeeld aan de plaats in de organisatie [int5]. Ook blijkt uit verschillende bronnen (zie 
4.2.2) dat men wel wist dat er crisis was, maar dat het werd ontkend. Typerend hiervoor is de 
reactie van Dales op de resultaten van de commissie Leers [docex7]. Vooral naar buiten toe 
probeerde men de suggestie te wekken dat er sprake was van evenwicht, terwijl uit de 
interviews blijkt dat er wel veel aanwijzingen waren voor een crisis. In Afbeelding 10 is een 
tijdreeks weergegeven waarin alleen gebruik is gemaakt van codes afkomstig van externe 
bronnen. Misschien is met goede wil te zien dat de crisis in deze tijdreeks iets later ontstaat 

Strategie 

Management 

Cultuur 

Veerkracht 

State of mind 
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dan in de tijdreeks gebaseerd op alle codes. Wat duidelijker naar voren komt is dat bij externe 
codes voor de state of mind in 2010 minder snel en minder vaak crisis wordt gemeten: naar 
buiten toe probeerde men vertrouwen uit te stralen. 
Dit is te koppelen aan de Gestalt-switch zoals beschreven in 3.3. Een Gestalt-switch is 
meestal vrij plotseling, het kan als een blad aan een boom omslaan. Echter doordat de Gestalt-
switch op verschillende plaatsen in de organisatie op verschillende momenten plaatsvond, 
veroorzaakt door ontkenning en de positie van mensen in de organisatie, is deze omslag niet 
scherp. Het zou ook kunnen worden verklaard doordat er sprake was van een langzame 
verandering die een bepaalde drempel bereikte, zoals beschreven door Walker en Salt 
(Walker & Salt, 2006) en niet van een Zwarte Zwaan zoals Taleb die beschrijft (Taleb, 2010). 
Daardoor is de omslag wellicht ook minder scherp zichtbaar voor de mensen. 
 

 
Afbeelding 10: Tijdreeks externe codes                         

Hogeschool Inholland was de eenheid van onderzoek. Het is echter de vraag of Inholland als 
één systeem kan worden gezien in de zin van de AP Adaptive Cycle, de vraag is of heel 
Inholland op hetzelfde moment in dezelfde fase is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
zijn er, zoals reeds eerder beschreven, interviews gehouden met mensen in het domein CMM 
(dat relatief zwaar door de crisis is getroffen) en met mensen in het domein TOI (dat relatief 
minder door de crisis is getroffen). In Afbeelding 11 is een tijdreeks weergegeven waarin 
alleen de codes van interviews met mensen van TOI zijn opgenomen en in Afbeelding 12 
staat een tijdreeks voor het domein CMM. 
In het moment van het onderkennen van de crisis zie je nauwelijks verschil. Wat opvalt is dat 
de crisis bij CMM langer voortduurt. Ook aan het eind van de metingen wordt er bij CMM 
nog crisis gemeten, met name in de lijnen veerkracht en state of mind. Dit is te verklaren uit 
het feit dat de crisis grotere (personele) gevolgen heeft voor CMM, en dat deze gevolgen nog 
aan de orde van de dag zijn. Bij TOI is er al meer blauw zichtbaar, wat duidt op de fase 
ondernemen. Kennelijk loopt TOI iets voor ten aanzien van de Adaptive Cycle of Resilience 
op CMM. 
Dit valt te verklaren vanuit de theorie van de panarchie zoals beschreven in 3.2. Stel dat we 
Inholland beschouwen als bovenliggend systeem in de panarchie met daaronder de twee 
onderzochte domeinen elk als eigen systeem. De crisis is ontstaan in een van de 
onderliggende systemen, in het domein CMM. De revolt-krachten hebben ervoor gezorgd dat 
de release en daarmee de crisis in CMM oversloeg naar het bovenliggende systeem als geheel 
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(Inholland) en ook naar TOI. Kennelijk verkeerde dit systeem (Inholland) in de late K-fase 
van de HG Adaptive Cycle (evenwicht in de AP Adaptive Cycle) en was het niet veerkrachtig 
(resilient) en daardoor kwam het in de fase release van de HG Adaptive Cycle (Holling, 
Gunderson, & Peterson, Sustainability and Panarchies, 2002, p. 75) die leidt tot de fase crisis 
in de AP Adaptive Cycle.  

 
Afbeelding 11: Tijdreeks codes TOI 

 

 
Afbeelding 12: Tijdreeks codes CMM 

Met behulp van de tijdreeksen is antwoord gezocht op de volgende vragen: 
- Wanneer en hoe nemen we de aan de fasen gerelateerde verschuivingen waar op het 

gebied van strategie, type management, cultuur/spelregels, veerkracht, state of mind?   
- Wanneer bevond Inholland zich in welke fase (evenwicht, crisis, nieuwe combinaties, 

ondernemen)? 
- Wanneer en hoe zien we de overgangen tussen de fases (release, reorganization, 

exploitation, conservation)  (Holling & Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 
2002)? 
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Zoals hierboven beschreven zijn de overgangen niet zo heel scherp. Vanaf de fusie in 2002 tot 
juli 2010 is Inholland in de fase evenwicht van de AP Adaptive Cycle. Geïnterviewden 
schetsen duidelijk het beeld van een organisatie met veel zelfvertrouwen waar geld werd 
verdiend (zie 4.2.1). Afhankelijk van de plaats in de organisatie en de interne of externe blik 
komt Inholland tussen juli 2010 en november 2010 in de fase release van de HG Adaptive 
Cycle (het publiceren van het artikel in de Volkskrant [docex2] tot het aftreden van Dales en 
het aantreden van Terpstra [docex17]) en definitief in de fase crisis van de AP Adaptive 
Cycle.  
Vanaf april 2011 (toen naar aanleiding van de SWOT-analyse van februari 2011 een 
strategische outlook kwam) zie je signalen van de fase reorganization van de HG Adaptive 
Cycle. De fase nieuwe combinaties van de AP Adaptive Cycle wordt goed zichtbaar in 
december 2011 als het Strategisch Programma [docin3] en Ruimte voor Presteren [docin4] 
uitkomen. Begin 2013 worden de nieuwe opleidingen Business Studies en International 
Business Innovation Studies aangekondigd [docex49], heel duidelijk een signaal van nieuwe 
combinaties. Je zou dit ook kunnen duiden als de eerste signalen van de exploitation fase van 
de HG Adaptive Cycle.  
Begin 2014 zijn in de lijnen management, cultuur, veerkracht en state of mind de eerste 
signalen van ondernemen zichtbaar. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat de onderdelen 
binnen Inholland hierin niet gelijk lopen. Inholland zit begin 2014 op de overgang van nieuwe 
combinaties naar ondernemen in de AP Adaptive Cycle. Doekle Terpstra heeft aangegeven 
Inholland te verlaten en zegt daarover “Een nieuwe fase van ontwikkeling vraagt ook weer 
een nieuw en bijpassend voorzitterschap” [docex58]. Kennelijk ziet ook hij dat Inholland in 
een nieuwe fase komt en vindt hij zichzelf meer passen bij het exploreren dan bij het 
exploiteren in de AP Adaptive Cycle (zie Afbeelding 5).  
 
5.3 Onderkennen en aanpakken crisis 
Naast de vragen direct gekoppeld aan de Adaptive Cycle of Resilience is ook antwoord 
gezocht op de volgende vragen, gerelateerd aan de crisis. 
- Hoe heeft Inholland de crisis onderkend en aangepakt?  
- Is hiervoor een methode gebruikt, zoals bijvoorbeeld beschreven door Spillan (Spillan, 

2003)? Welke dan? 
- Heeft Inholland scenarioplanning gebruikt, bijvoorbeeld zoals beschreven door Wos 

(Wos, 2013), en hoe dan? 
- Hoe heeft Inholland de nieuwe combinaties ontwikkeld? 
- Hoe heeft Inholland een keuze gemaakt voor een nieuwe combinatie? 
 
Inholland heeft de crisis in eerste instantie ontkend, denk aan de reactie van Dales op de 
commissie Leers [docex7]. Zelfs na het artikel van 10 juli [docex2] heeft het nog enige 
maanden geduurd voordat iedereen ervan overtuigd was [int5]. Pas toen de inspectie en 
NVAO langskwamen had men de crisis echt onderkend. Op het hoogste niveau was het met 
de bestuurswisseling van november 2010 wel duidelijk dat er een crisis was. Veel 
geïnterviewden gaven aan dat, zeker achteraf gezien, er al ruim voor 2010 signalen waren dat 
er zaken niet goed gingen, maar dat deze niet werden opgepikt en/of onderkend (zie 4.2.2). Of 
er sprake was van niet willen zien of niet kunnen zien, wordt niet helemaal duidelijk. Er wordt 
gesproken over een continue gap tussen staf en onderwijs en het gevoel in control te zijn, dat 
duidt op niet kunnen. Ook wordt gesproken over het niet oppikken van signalen, dat wijst 
eerder op niet willen. Het ligt voor de hand dat er sprake was van een combinatie van beide. 
Het heeft hoe dan ook enige tijd geduurd voor Inholland de Gestalt-switch maakte en begon 
met het aanpakken van de crisis. 
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Inholland heeft voor 2010 geen enkele vorm van scenarioplanning gebruikt. Er lagen geen 
scenario’s klaar, men had zich niet voorbereid. Dit is wat Spillan (Spillan, 2003) het reactieve 
model noemt. Een van de geïnterviewden geeft zelfs concreet aan dat Inholland vertrouwt op 
haar snelheid van acteren en flexibiliteit [int5]. Aangezien Inholland voor 2010 geen 
scenarioplanning gebruikte, is een model zoals beschreven door Wos (Wos, 2013) ook niet 
van toepassing; voor haar model is de aanwezigheid van scenarioplanning immers 
voorwaardelijk. 
In het reactieve model van Spillan (zie Afbeelding 7: Reactief en proactief model 
(Spillan,2003))  worden in de defensive stage  stappen beschreven om uit de crisis te komen. 
De hieronder beschreven stappen zijn in die defensive stage te plaatsen.  
Inholland is na het onderkennen van de crisis gaan sturen op reputatie, kwaliteit en 
(financieel) beheer. Een aantal scenario’s zijn de revue gepasseerd: opknippen, 
naamsverandering en het meer loskoppelen van de merknaam. Zoals beschreven in 4.2.3 zijn 
de eerste twee scenario’s afgevallen. Verder is een scherpe keuze gemaakt in het portfolio, 
een aanzienlijk aantal Croho-Locatie-Varianten (een variant (voltijd/deeltijd/duaal) van een 
opleiding op een locatie) worden afgebouwd en Inholland begint ook nieuwe opleidingen 
(Business Studies en IBIS). De keuze voor het afbouwen van opleidingen is gebaseerd op 
(verwachte) studentenaantallen. Een aantal bestaande opleidingen zullen opgaan in de nieuwe 
opleiding Business Studies. 
De nieuwe, beoogde manier van werken is ontwikkeld in een aantal stappen. Na de SWOT-
analyse in februari 2011 is in april 2011 een strategische aanpak geformuleerd met zes 
principes [docin3]. In september 2011 is de werkconferentie Vakmanschap en Meesterschap 
georganiseerd, waaraan 300 docenten, studenten en andere medewerkers van Inholland 
deelnamen [docin2]. Uiteindelijk heeft dit traject geresulteerd in het Strategisch Programma 
[docin3] en Ruimte voor Presteren [docin4].   
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6 Beoordelen 
Aan de hand van de beschrijving en verklaring is antwoord gezocht op de volgende vragen: 
- Heeft Inholland doeltreffende stappen genomen om een nieuw evenwicht te vinden? Wat 

waren goede stappen? Wat kon beter? 
- Had Inholland een model zoals beschreven door Spillan (Spillan, 2003) kunnen 

gebruiken? 
- Had Inholland scenarioplanning zoals voorgesteld door Wos (Wos, 2013) kunnen 

gebruiken?  
 
6.1 Genomen stappen en de Adaptive Cycle of Resilience 
Direct na het publiceren van het artikel in de Volkskrant [docex2] reageerde Inholland door 
het instellen van de commissie Leers. Achteraf wordt dit beoordeeld als paniekvoetbal, als 
overreageren en zeggen geïnterviewden dat hiermee de zaken misschien wel erger gemaakt 
zijn dan strikt noodzakelijk. Het instellen van de commissie Leers kun je ook koppelen aan de 
Gestalt-switch. Kennelijk zag men nog onvoldoende dat er sprake was van een crisis en had 
men tijd nodig om de switch te maken. Hierin had Inholland veel tijd kunnen winnen. Veel 
geïnterviewden gaven aan dat, zeker met terugwerkende kracht, er al voor juli 2010 de nodige 
signalen waren dat er sprake was van een (opkomende) crisis. Wanneer deze signalen eerder 
waren opgepikt had Inholland eerder kunnen beginnen met het oplossen van de onderliggende 
problemen en het inzetten van het verandertraject. 
 
De aanstelling van Doekle Terpstra als collegevoorzitter is een goede stap geweest. Door 
vrijwel alle geïnterviewden wordt hij aangeduid als een charismatisch en inspirerend leider en 
een groot communicator. Zijn managementstijl paste goed bij de fase waarin Inholland op dat 
moment verkeerde. Dit sluit aan met de gedachten over de verschillen tussen de linkerkant en 
rechterkant van de AP Adaptive Cycle (exploiteren en exploreren) en ambidexterity zoals 
beschreven door Abcouwer en Parson (Abcouwer & Parson, 2011). Ook zijn voorgenomen 
aftreden op het moment dat Inholland weer naar de kant van het exploiteren verschuift sluit 
hierbij aan, zoals reeds beschreven in 5.2. Gezien de fases van Inholland in de AP Adaptive 
Cycle zijn zowel zijn aan- als aftreden goed getimed. 
Volgens de geïnterviewden hebben Terpstra en de andere leden van het tijdelijke CvB en hun 
opvolgers ervoor gezorgd dat mensen zaken weer durfden te bespreken. De waaromvraag 
werd uitdrukkelijk gesteld, er is een verschuiving geweest van single naar double loop 
denken, van model 1 naar model 2 in de termen van Van Es (Es, van, 2008). Concrete tekenen 
hiervan zijn het Strategisch Programma [docin3] en Ruimte voor Presteren [docin4] en de 
conferentie Vakmanschap en Meesterschap in de aanloop daar naartoe. Deze verschuiving in 
denken en cultuur heeft de ruimte gecreëerd voor een nieuwe manier van werken 
(teamvorming, onderwijsleiderschap, verantwoordelijkheid voor onderwijs laag in de 
organisatie, de docent centraal, dienend leiderschap door staf en management) en nieuwe 
‘producten’, de opleidingen Business Studies en International Business Innovation Studies. 
Dit zijn de ‘nieuwe combinaties’ van Inholland en die hebben kunnen ontstaan door de 
geïnitieerde verschuiving in denken en cultuur, dit beleid paste dus goed bij de fase van 
Inholland in de AP Adaptive Cycle. 
 
Tegelijkertijd heeft nog niet iedereen het gevoel dat hij gehoord is en heerst er wat ongeduld 
ten aanzien van beloofde dan wel verwachte veranderingen. Uit de tijdreeksen in 5.2 is ook af 
te lezen dat Inholland nu al 2,5 tot 3 jaar in de rechterkant van de AP Adaptive Cycle 
verkeert. Dat is vrij lang en hierin zit voor de toekomst nog ruimte voor verbetering.  
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In 5.2 is beschreven dat de revolt-krachten ervoor hebben gezorgd dat de crisis in CMM 
oversloeg naar Inholland als geheel. In 4.2.3 is te zien dat het CvB de optie heeft gekozen om 
inhoudelijke eenheden wat meer los te zetten van Inholland. In feite wordt hiermee 
geprobeerd de nu gekoppelde systemen in de panarchie (domein CMM onder het geheel van 
Inholland) los te koppelen. Wanneer deze systemen minder met elkaar zijn verbonden, zullen 
de revolt-krachten niet of minder werken. Ter bescherming van de andere subsystemen is dit 
loskoppelen een goede keuze die aansluit bij het model van de panarchieën.  
Tegelijkertijd schuilt hierin ook een risico, gerelateerd aan wat Holling (Holling, 2001) 
aanduidt als de poverty-trap. Revolt-krachten zorgen voor vernieuwingen in bovenliggende 
systemen, bijvoorbeeld door het proactief initiëren van een (mini)crisis. Gebrek aan revolt-
krachten en dergelijke crises en derhalve gebrek aan vernieuwing in het bovenliggende 
systeem kan ervoor zorgen dat het bovenliggende systeem een grote crisis niet (zonder grote 
schade) overleeft (Abcouwer & Parson, 2011). 
 
De volgorde van de fases van de AP Adaptive Cycle zoals beschreven in 3.3 is niet vast, in de 
zin dat na de fase nieuwe combinaties niet automatisch de fase ondernemen volgt. Een 
organisatie kan ook terugvallen in de fase crisis. Diverse signalen wijzen erop dat dit voor 
Inholland ook een risico is. Concreet worden in 4.2.4 de samenwerking tussen het onderwijs 
en de ondersteunende diensten, oude reflexen (de kramp en het meteen reageren) en de 
studenten die nog in trajecten zitten genoemd. In de tijdreeks in Afbeelding 9 zie je ook nog 
rode cirkels; Inholland heeft nog niet altijd voldoende variëteit om met de groep 
langstudeerders om te gaan. Inholland is nog op zoek naar een nieuw evenwicht. 
 
6.2 Crisis en scenario’s 
Inholland deed voor 2010 niet aan scenarioplanning. Het gevolg hiervan was dat pas op het 
moment dat de crisis was onderkend de zoektocht naar nieuwe, alternatieve wegen voor 
Inholland begon. Aangezien het voor elke organisatie vrijwel onvermijdelijk is dat op een 
zeker moment een crisis zich aandient, zoals bijvoorbeeld beschreven door Holling en 
Gunderson (Holling & Gunderson, Resilience and adaptive cycles, 2002), Christensen 
(Christensen, 1999) en Taleb (Taleb, 2010), had Inholland beter op zijn minst enige vorm van 
scenarioplanning kunnen toepassen, ook verwijzend naar de modellen die Spillan beschrijft 
over crises en de verantwoordelijkheden van managers (Spillan, 2003). 
 
Spillan beschrijft twee modellen, het reactieve en het proactieve (Spillan, 2003). Inholland 
gebruikte het reactieve model, maar de vraag is of hiervoor een bewuste keuze aan ten 
grondslag lag. Spillan pleit ervoor de voor- en nadelen van beide modellen expliciet tegen 
elkaar af te wegen. Het voordeel van het proactieve model is dat een crisis korter duurt, het 
bijbehorend nadeel is echter dat het voorbereiden op een crisis, bijvoorbeeld door het maken 
van scenario’s en het zoeken naar signalen, kosten met zich meebrengt. De kosten van een 
crisis, in het geval van Inholland zijn er bijvoorbeeld honderden banen verloren gegaan, zijn 
echter ook enorm. Een korter verblijf in de fase crisis zou deze kosten kunnen verlagen. 
Het proactieve model kent twee elementen die Inholland had kunnen gebruiken. Het eerste 
element is het voorbereiden op een crisis. Denk hierbij aan het nadenken over welke type 
crises de organisatie zou kunnen overkomen en hoe daarop dan gereageerd zou moeten 
worden. Uiteindelijk zou dit ook kunnen leiden tot scenarioplanning. Het tweede element is 
het identificeren van bedreigingen en kwetsbaarheden en het in de gaten houden wat er in je 
omgeving gebeurt. En niet alleen de omgeving, maar ook de organisatie zelf is relevant. 
Aangezien veel geïnterviewden aangaven dat, zeker met terugwerkende kracht, er al voor 
2010 de nodige signalen waren had dit identificeren zeker kunnen bijdragen aan het eerder 
onderkennen van mogelijke problemen. 
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De toevoeging die Wos met haar model doet aan scenarioplanning ligt in het maken van de 
keuzes en veronderstelt dat een organisatie al aan scenarioplanning doet (Wos, 2013). Dat 
was voor 2010 niet het geval en zo beschouwd had Inholland dus geen scenarioplanning 
volgens de methode van Wos kunnen gebruiken. Wanneer je de vraag ruimer beschouwt en 
uitgaat van de hypothese dat Inholland aan scenarioplanning had gedaan, dan ligt het wellicht 
anders. 
Wos positioneert haar model in de fase evenwicht van de Adaptive Cycle of Resilience. Door 
slechts incrementeel bijsturen en uitgaan van de huidige manier van werken zal een 
organisatie niet gegarandeerd zijn van blijvend succes, zelfs niet van bestaanszekerheid (Wos, 
2013). Een organisatie brengt, in het voorgestelde model, zichzelf in bijna-chaos om het juiste 
scenario te selecteren. Het onderzoek van Wos betreft de ICT-sector, welke zij beschrijft als 
‘highly volatile’ (Wos, 2013, p. 4). Ze stelt dat het vluchtige karakter van de omgeving een 
keuze voor methodes met dezelfde natuur tot een logische keuze maakt (Wos, 2013, p. 86). 
Inholland zit echter in de onderwijssector, een sector die minder vluchtig is. De keuze voor 
scenarioplanning volgens Wos ligt om die reden voor Inholland niet direct voor de hand. 
Anderzijds zou het concept van emergence wel goed passen bij een organisatie met 
professionals zoals Inholland. Mensen stellen graag alles ter discussie [int6] en je hoort nu 
mensen zeggen dat er te weinig input is opgehaald [int11]. Het zou ook goed aansluiten bij de 
gedachte dat verantwoordelijkheden lager in de organisatie moeten worden belegd. 
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7 Conclusies en advies 
 
Dit hoofdstuk begint met de conclusies van het onderzoek. Vervolgens worden aanbevelingen 
beschreven die volgen uit het onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een kritische 
reflectie ten aanzien van het onderzoek. 
 
7.1 Conclusies 
De onderzoekvraag luidt: 
Hoe kan de situatie van Inholland worden beschreven, verklaard en verbeterd aan de hand 
van de Adaptive Cycle of Resilience? 
 
Op basis van interne documenten, externe documenten en interviews is de geschiedenis van 
Inholland beschreven aan de hand van de Adaptive Cycle of Resilience. Op basis van de 
verandering van de lijnen strategie, management, cultuur, veerkracht en state of mind 
gedurende de tijd is een aantal tijdreeksen gemaakt. Hieruit kan worden afgeleid dat Inholland 
de afgelopen jaren zich achtereenvolgens in de fases evenwicht, crisis en nieuwe combinaties 
heeft bevonden. De eerste tekenen van ondernemen zijn er al, maar het is te vroeg om te 
concluderen dat Inholland als geheel echt in deze fase zit. Het moment van overgang tussen 
de verschillende fases kan niet altijd even scherp worden bepaald. Dat wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt doordat de lijnen niet gelijk lopen en doordat de verschillende onderdelen van 
Inholland niet op het zelfde moment in de zelfde fase zitten. 
 
Met dit onderzoek is aangetoond dat de situatie van Inholland beschreven kan worden aan de 
hand van de Adaptive Cycle of Resilience. Het model sluit dus aan op de werkelijkheid. 
Verder is aangetoond dat de Adaptive Cycle gevonden kan worden door te kijken naar de 
veranderingen in strategie, management, cultuur, veerkracht en state of mind. Deze manier 
van meten werkt, in elk geval in deze casus.  
Het onderzoek leidt tot advies en aanbevelingen ten aanzien van Inholland, organisaties in het 
algemeen en voor de (ontwikkeling van) de Adaptive Cycle of Resilience. Dit is in de 
volgende paragraaf nader uitgewerkt. 
 
7.2 Advies en aanbevelingen 
De aanbevelingen hebben drie invalshoeken:  
- Hogeschool Inholland. Hoe is Inholland omgegaan met de crisis? Wat kan Inholland beter 

doen om een crisis beter te zien aankomen en er beter mee om te gaan? 
- Generaliserend. Wat kunnen organisaties in het algemeen leren van Inholland? Hoe kan 

het in zijn algemeenheid beter? 
- Adaptive Cycle of Resilience. Hoe kun je een case study uitvoeren ten aanzien van de AP 

Adaptive Cycle? Hoe herken je de verschillende fases? 
 
7.2.1 Hogeschool Inholland 
Inholland deed voor 2010 niet aan scenarioplanning. Er was reactief management ten aanzien 
van crises en dat lijkt geen bewuste keuze. Met de komst van het nieuwe college heeft het 
scenariodenken zijn intrede gedaan. Er zijn diverse scenario’s voor Inholland opgesteld en 
afgewogen, zoals de niet gekozen scenario’s van opsplitsen en naamswijziging en de wel 
gekozen scenario’s van portfolioveranderingen en het meer los zetten van de onderdelen van 
Inholland. 
Spillan suggereert dat een organisatie de voor- en nadelen van het reactieve en proactieve 
model moet afwegen om een bewuste keuze te maken. Inholland zou gezien de recente 
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ervaringen deze afweging expliciet moeten maken. Er is vermoedelijk inmiddels voldoende 
zicht op wat een crisis kan kosten. De kosten van proactief management zouden hier 
tegenover moeten worden gezet en een afweging moet worden gemaakt. Gezien de enorme 
impact van de crisis op Inholland en het onderzoek van Fink dat uitwijst dat bij organisaties 
zonder plan de crisis tweeënhalf keer langer duurt, lijkt de conclusie van deze afweging te 
gaan richting het proactieve model. Toch zal dit expliciet moeten worden gemaakt voor 
Inholland, want het is niet zonder meer mogelijk onderzoeken zoals die van Spillan en Fink te 
generaliseren.  
Het introduceren van scenariodenken wijst erop dat Inholland het belang van scenario’s 
onderkent. Of de hierboven geadviseerde expliciete keuze is gemaakt en of hiermee tevens 
sprake is van proactieve scenarioplanning zoals bedoeld door Spillan en Fink kan niet worden 
vastgesteld, aangezien dit zich buiten de scope van dit onderzoek en buiten het blikveld van 
de onderzoeker bevindt.  
Wanneer de keuze uitvalt op het proactieve model en het gaan uitvoeren van 
scenarioplanning, ligt de toepassing van een model zoals gesuggereerd door Wos niet voor de 
hand. Dit model van bijna-chaos past goed bij de sterk veranderende ICT-sector. De vraag is 
of dit model ook past bij de onderwijssector en aangezien Wos alleen diepte-interviews heeft 
gehouden binnen de ICT-sector kun je deze vraag zonder nader onderzoek niet met zekerheid 
beantwoorden. 
 
Het (te) laat onderkennen van de crisis door Inholland, er waren immers voor 2010 al 
aanwijzingen, is mede te wijten aan onjuiste en onvolledige informatievoorziening, dan wel 
aan een gebrek aan gebruik van de informatie. Er werd veel gerapporteerd, maar toch 
leverden de rapporten niet het juiste beeld. Er zijn veel informatiebronnen, maar men maakt er 
te weinig gebruik van. Dit is te relateren aan artikelen als Living with numbers: Accounting 
for subjectivity in/with management accounting systems van Faÿ c.s. (Faÿ, Introna, & Puyou, 
2010) en aan ander werk van Introna rondom management en informatie (Introna, 1997). 
Hierin wordt de gedachte uitgewerkt dat wanneer managers met informatiesystemen moeten 
werken waarin informatie staat die ze niet kunnen plaatsen (re-embedden), de informatie van 
weinig waarde is en het informatiesysteem niet zal worden gebruikt. Dit lijkt gebeurt te zijn 
bij Inholland. Inholland zal op zoek moeten naar de informatie die de managers nodig hebben 
om zodoende de informatiesystemen in de available mode (Introna, 1997) te brengen, een 
term die Introna hanteert voor informatiesystemen die aansluiten bij (de intuïtie van) de 
manager. Binnen TOI is men al op zoek naar een trigger voor de cijfers [int3], dit is een goede 
eerste stap op dit vlak. 
 
Aansluitend aan dit informatievraagstuk en het proactieve model van Spillan moet Inholland 
op zoek naar een manier om interne signalen voor een crisis snel op het juiste niveau te 
krijgen. De verminderde angstcultuur, zoals benoemd door de geïnterviewden, helpt hier al 
enorm bij. Om alle bedreigingen en kwetsbaarheden te identificeren adviseert Spillan voorts 
om de eigen sector goed in de gaten te houden. De samenwerkingen die Inholland aangaat 
met andere onderwijsinstellingen en de continue gesprekken die worden gevoerd met 
stakeholders als inspectie, NVAO en politiek leveren hier een waardevolle bijdrage aan. Dit 
moet dan ook vooral worden voortgezet. Naast het snel kunnen schakelen bij eventuele 
incidenten kunnen de gesprekken ook bijdragen aan een tijdige onderkenning van de 
bedreigingen.  
 
Hoewel Inholland op het punt staat om in de AP Adaptive Cycle de fase nieuwe combinaties 
te verruilen voor de fase ondernemen, is het bereiken van die fase en daaropvolgend het 
opnieuw bereiken van een evenwicht nog geen zekerheid. Met name de samenwerking tussen 
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het onderwijs en de ondersteunende diensten, oude reflexen (de kramp en het meteen 
reageren) en de studenten die nog in trajecten zitten vormen hiervoor een risico. Deze 
elementen verdienen dan ook de aandacht van het management. 
 
7.2.2 Generaliserend naar andere organisaties 
Inholland heeft er, mede door het niet onderkennen van signalen die er voor 2010 al waren, 
vrij lang over gedaan om de Gestalt-switch te maken, om te onderkennen dat er crisis is. Dit 
kostte veel tijd en met het al dan niet bewust negeren werd de crisis niet opgelost. Andere 
organisaties kunnen hiervan leren dat het belangrijk is om deze signalen wel tijdig te 
onderkennen om geen tijd onnodig verloren te laten gaan. 
 
Het wisselen van de voorzitter van het CvB, concreet het aanstellen van Doekle Terpstra, was 
een goede zet. Inholland was in de AP Adaptive Cycle aan de rechterkant beland (exploreren, 
zie Afbeelding 5). Uit de literatuur rondom ambidexterity blijkt dat het niet veel managers 
gegeven is om aan beide kanten van het model effectief te opereren. Uit de reacties van de 
geïnterviewden blijkt dat Terpstra wordt ervaren als iemand die goed past bij de fases van de 
AP Adaptive Cycle waarin Inholland zich bevond tijdens zijn dienstverband. Zijn 
aangekondigde afscheid past dan ook heel goed in de fasering. Hoewel zijn aanstelling 
wellicht iets te laat kwam door het laat onderkennen van de crisis, kunnen andere organisaties 
leren van Inholland dat het van belang is om het juiste type manager aan te stellen 
(afhankelijk van je positie in de AP Adaptive Cycle) en dat het minstens net zo belangrijk is 
voor een manager om op het juiste tijdstip plaats te maken.  
 
7.2.3 Adaptive Cycle of Resilience 
In dit onderzoek zijn de overgangen tussen de verschillende fases van de AP Adaptive Cycle 
niet scherp aan te wijzen. Dat kan een drietal oorzaken hebben. Ten eerste kan het worden 
veroorzaakt door de vermenging van meningen en bronnen. Niet elke geïnterviewde of auteur 
van een bron beschouwt de situatie op dezelfde manier. De vraag is hoe je bepaalt in welke 
fase een organisatie zit. Moeten alle mensen het erover eens zijn en mag er dan maar een fase 
worden aangewezen in een soort consensusmodel? Ten tweede kan de oorzaak liggen in de 
positie van de geïnterviewde/bron. Door het bestaan van subsystemen die elk in een andere 
fase zitten (zoals bijvoorbeeld de domeinen CMM en TOI), zou je eigenlijk de gevonden 
codes niet kunnen ‘optellen’.  
Een derde oorzaak kan zijn dat de overgang tussen de fases in de praktijk niet zo scherp is als 
de theorie suggereert. Met name de overgang naar crisis en de overgang naar ondernemen 
worden vrij scherp verondersteld (de Gestalt-switch en het maken van de definitieve keuze). 
Het lijkt erop dat er altijd wel elementen uit verschillende fases, zoals beschreven in Tabel 1, 
zijn waar te nemen.  
 
Tijdens de interviews bleek men het moeilijk te vinden om de veranderingen in de lijnen 
strategie, management, cultuur, veerkracht en state of mind zoals beschreven in Tabel 1 aan te 
duiden. Men kon vaak wel de situatie van toen/vroeger beschrijven en de situatie van nu; het 
is veranderd van A naar B. De tussenliggende fases kon men veel lastiger aanduiden. Je ziet 
dit concreet in Afbeelding 11 en Afbeelding 12. Er worden vrij veel codes gemeten rondom 
juli 2010, die staan voor de oude situatie en de tijd rondom het uitbreken van de crisis, en 
rondom het moment waarop de interviews zijn afgenomen. In de periode daartussen zijn veel 
minder codes. 
Dit kan een aantal oorzaken hebben. Het kan worden veroorzaakt dat het makkelijker is om 
twee dingen in perspectief te zetten dan meerdere, of dat het geheugen voor details mensen 
parten speelt. Het kan ook zijn dat bepaalde fases niet of moeilijker worden herkend door 
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mensen. Hoewel de analyse van de documenten de tussenliggende fases wel aan het licht 
brengt, vergt het misschien diepgaandere kennis van de AP Adaptive Cycle en de 
veranderingen in de lijnen om die veranderingen te herkennen.  
In dit kader zou het interessant zijn om dit onderzoek te herhalen (bij een andere organisatie), 
en dan niet achteraf maar tijdens de verandering zelf. In een longitudinale opzet zou je 
gedurende langere tijd met een aantal mensen een aantal maal moeten spreken en ze dan 
vragen naar hoe ze op dat moment de strategie, management, cultuur, veerkracht en state of 
mind van hun organisatie beschouwen. Daarmee vermijd je de hierboven geschetste 
problemen rondom perspectief en geheugen. Je kunt dan duidelijker naar voren krijgen of de 
mensen de verschillende fases echt herkennen. 
 
Als meetinstrument om te bepalen wanneer Inholland in welke fase zat is in dit onderzoek 
Tabel 1 op pagina 22 gebruikt. In deze tabel zijn de beschrijvingen van de fases door 
Abcouwer en Parson weergegeven. Dit is een werkbaar instrument gebleken, maar toch zijn 
er wel suggesties te doen om de beschrijving te verbeteren. 
Allereerst zijn de beschrijvingen van de fase crisis vrij positief geformuleerd, met name voor 
wat betreft de lijnen strategie, management en cultuur. In de interviews werden termen als 
murw, lamgeslagen en paniekvoetbal gebruikt en dat komt niet overeen met wat in deze lijnen 
staat beschreven. Het sluit overigens wel aan op wat er bij veerkracht en state of mind staat. 
Strategie wordt in de fase crisis beschreven als ‘begrijpen wat er speelt’ en management als 
‘leiderschap en charisma, inspiratie en een weg uit de crisis vinden en communiceren’ (Tabel 
1). Dat is niet echt hoe de mensen bij Inholland de crisis hebben ervaren. Dit kan deels 
worden verklaard door de verschuiving in de fases van het model van Abcouwer en Parson  
ten opzichte van de fases zoals door Holling en Gunderson benoemd, weergegeven in 
Afbeelding 6. Wat mensen in het dagelijks spraakgebruik aanduiden als crisis komt 
waarschijnlijk meer overeen met de fase release van Holling en Gunderson dan met de fase 
crisis van Abcouwer en Parson. De fase crisis bevat ook al de eerste stappen naar de 
oplossing, het begin van reorganization. De beschrijving van de lijnen strategie, management 
en cultuur is te veel gericht op deze eerste stappen. De positieve formulering is ook te 
verklaren uit het feit dat Abcouwer en Parson crisis zien als iets dat zich in twee gedaantes 
kan voordoen: als crisis in de negatieve zin, maar ook als kans voor vernieuwing (Abcouwer 
& Parson, 2011, p. 13). Het verdient niettemin aanbeveling om de beschrijving van deze 
lijnen aan te vullen met elementen uit de release, waaruit blijkt dat de strategie niet helder is 
en het management het ook even niet weet.  
Voorts werden, met name in het domein CMM, de afgelopen jaren bij Inholland beschreven 
als ‘beheer’. Hiermee bedoelden de geïnterviewden niet de term beheer welke slaat op de fase 
evenwicht, maar het strakke regime waaronder ze hebben geleefd: alles moest volgens de 
regels, grote mate van controle, de inrichting van de war room. Ook dit element zou 
toegevoegd kunnen worden in de beschrijving van het management in de fases crisis. In een 
crisis reageert het management vaak door de touwtjes strak in handen te nemen.   
De beschrijvingen in de fase nieuwe combinaties zijn treffend. In het dagelijks spraakgebruik 
(en zeker door de geïnterviewden) worden zaken als het uitvoeren van pilots, het kunnen 
kiezen van opties en innoveren echter vaak aangeduid als ‘ondernemend’. Dit is verwarrend 
met de naam van de fase ‘ondernemen’. Dit leidt niet zozeer tot een aanbeveling om 
beschrijvingen te veranderen, maar tot een waarschuwing voor misinterpretatie voor wanneer 
dit onderzoek herhaald zou worden bij een andere organisatie. 
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7.3 Kritische reflectie 
De laatste tien jaar ben ik dienst van Inholland. Ik had dus de rol van onderzoeker, maar 
maakte ook deel uit van het object van onderzoek. Dat bracht voordelen en nadelen met zich 
mee. 
Het voordeel is dat je als onderzoeker de weg weet binnen de organisatie, dat je weet wat voor 
documenten er mogelijk aanwezig zijn, dat je zelf al een deel van de geschiedenis kent. In 
interviews weet je bijvoorbeeld dat er met ‘Jos’ op de heer Elbers wordt gedoeld en de 
afkortingen en vaktermen begrijp je. Dat maakt de gesprekken en het begrijpen van de 
geïnterviewde een stuk makkelijker.  
Het neemt echter ook een risico met zich mee. Onwillekeurig heb je jezelf een beeld en een 
mening gevormd van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Als een geïnterviewde zaken half 
zegt, heb je de neiging het zelf in te vullen, maar de vraag is of dat de invulling was die 
bedoeld werd. Ik heb geprobeerd dit risico te verkleinen door waar ik tijdens gesprekken 
zaken wilde invullen, er expliciet naar te vragen ‘bedoel je hiermee …’, ‘ik neem aan dat je 
… bedoelt’. Voorts heb ik de geïnterviewden gevraagd de interviewverslagen te accorderen 
met de vraag of het verslag weergeeft wat ze hebben bedoeld. Tenslotte zijn alle 
interviewverslagen en gecodeerde documenten beschikbaar in het onderzoeksdossier en in de 
beschrijving in hoofdstuk 4 wordt verwezen naar deze bronnen. Hiermee heb ik alle stappen 
transparant gemaakt. Niettemin blijft dit een risico. 
 
Verder is bij een case study de onderzoeker deel van het meetinstrument. Ook dit levert een 
risico op voor bias, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Zoals beschreven in 2.4.1 en 2.4.4 heb ik 
deze bias geprobeerd te minimaliseren met het opbouwen van een keten van bewijs, zoals Yin  
suggereert. Dit door het opnemen van de codes in de bronnen, het maken van de codetabel en 
de kruisverwijzing zoals beschreven in 5.1. Hiermee kan iedereen mijn gemaakte keuzes voor 
coderingen volgen. Ook de vorm en uitvoering van de interviews (vrij open en zo min 
mogelijk sturen) is bewust gekozen. Hiermee is de bias geminimaliseerd, maar helemaal 
wegnemen zal nooit lukken. 
 
In de fase beschrijving (hoofdstuk 4) was ik van plan de gebeurtenissen van de laatste jaren 
bij Inholland heel sec te beschrijven. Dit om in deze fase van het onderzoek zo weinig 
mogelijk te sturen richting de eventuele herkenning van de fases van de AP Adaptive Cycle. 
Uiteindelijk heb ik, naar aanleiding van een advies hiertoe, besloten om de fases van de AP 
Adaptive Cycle te expliciteren in dit hoofdstuk door het toevoegen van tekst in kaders. Dit om 
de tekst beter leesbaar te maken. Het toevoegen van de kaders is gebeurd na het beschrijven, 
dus in die zin is de beschrijving onbevooroordeeld. De lezer kan echter het gevoel krijgen dat 
er toch is gestuurd in de geschiedschrijving. Ik vond dit een lastige afweging en heb 
uiteindelijk de leesbaarheid belangrijker geacht. De keten van bewijs (de documenten en 
interviewverslagen) staan ter beschikking aan eenieder die de mate van sturing betwist en zou 
willen controleren. 
  
Het was lastig om vooral bij de interviews, maar ook bij de documenten, de gevonden codes 
te positioneren in de tijd. Ik heb daarvoor de keuzes gemaakt zoals beschreven in 5.1. Met 
name de keuze om begrippen als ‘vroeger’ te koppelen aan 2010-06 en begrippen in de 
tegenwoordige tijd te koppelen aan de interviewdatum zorgt voor pieken in de tijdreeks. Je 
zou dit liever niet hebben en de datering exacter willen weten. Ik heb geprobeerd door te 
vragen over de exacte tijdstippen, maar vaak bleef het antwoord uit en telkens na ieder 
antwoord vragen ‘wanneer precies?’ vond ik te verstorend. Dat heb ik dan ook niet gedaan. 
Hoewel ik de pieken in de tijdreeks enigszins verstorend vind, denk ik overigens niet dat ze 
de conclusies in de weg staan. Als mogelijke oplossing hiervoor zie ik de eerder 
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gesuggereerde longitudinale onderzoeksopzet of een andere manier van interviewen. Bij dat 
laatste kun je denken aan dat je bijvoorbeeld de geïnterviewde op papier een tijdlijn voorlegt 
en hem vraagt bepaalde begrippen (letterlijk) op deze tijdlijn te plaatsen. Dit verhoogt naar 
mijn mening wel het hiervoor beschreven risico op bias en daarom heb ik er niet voor 
gekozen. 
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9 Onderzoeksbronnen 
9.1 Interviews 
In de publicatieversie van dit onderzoek zijn de koppeling met de interviews, de koppeling 
met de geïnterviewden en de interviewverslagen weggelaten. Naar interviews wordt in dit 
document verwezen als [int#].  
 
9.2 Interne documenten 
In onderstaande tabel staan de gebruikte interne documenten. Een document is intern als 
Inholland de auteur is. Naar deze documenten wordt in dit document verwezen als [docin#]. 
In de naam van de documenten wordt verwezen naar de publicatiedatum en de documenten 
zijn beschikbaar in het onderzoeksdossier. 
 
nr document 
1 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
2 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
3 2011-12 Strategisch Programma 
4 2011-12 Ruimte voor presteren 
5 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
6 2012-05 Presteren in verbinding 

Tabel 3: Interne documenten 

 
9.3 Externe documenten 
In onderstaande tabel staan de gebruikte externe documenten. Een document is extern als 
iemand anders (een andere organisatie) dan Inholland de auteur is. Naar deze documenten 
wordt in dit document verwezen als [docex#]. In de naam van de documenten wordt verwezen 
naar de publicatiedatum en de documenten zijn beschikbaar in het onderzoeksdossier.  
 
nr bron document 
1 Volkskrant 2010-07-10 vk Slechte scriptie, toch je bul 
2 Volkskrant 2010-07-10 vk InHolland reikte ongeoorloofd diploma's uit 
3 Volkskrant 2010-07-10 vk Strenge hogeschool of universiteit is dief van de eigen portemonnee 
4 Volkskrant 2010-07-12 vk Leers onderzoekt dipoma's Inholland 

5 
NRC 
Handelsblad 2010-09-23 nrc Geen fraude, veel mis bij Inholland 

6 
Commissie 
Leers 2010-09-23 Rapport Commissie Leers 

7 Volkskrant 2010-09-23 vk InHolland laat diplomatruc ongestraft 
8 Volkskrant 2010-09-24 vk Onterechte diploma's bij hogeschool InHolland 
9 Volkskrant 2010-09-30 vk Korte afstudeerroute van InHolland werd al jaar geleden bekritiseerd 

10 Inspectie 
2010-10 inspectie Tussenrapportage alternatieve afstudeertrajecten in het hoger 
onderwijs 

11 Volkskrant 2010-10-01 vk Onderzoek naar rol Dales in diplomafraude 
12 Volkskrant 2010-10-08 vk InHolland moet diplomabonussen terugbetalen aan Rijk 

13 
NRC 
Handelsblad 2010-10-11 nrc Offensieve aanpak Dales creëerde veel verzet 

14 Volkskrant 2010-10-11 vk Geert Dales verlaat hbo InHolland om bestuurscrisis 
15 Volkskrant 2010-11-20 vk Onderwijs als bijproduct 
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nr bron document 

16 
NRC 
Handelsblad 2010-11-23 nrc De neergang van een scholenimperium 

17 Volkskrant 2010-11-23 vk InHolland- bestuur weg, Terpstra mag puinruimen 

18 Inspectie 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

19 Volkskrant 2011-01-22 vk Voltallige raad van toezicht InHolland weg 
20 Volkskrant 2011-01-28 vk Hogeschool zette personeel onder druk- managers vervangen 

21 Inspectie 
2011-04 inspectie Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau 
bij Hogeschool Inholland 

22 NVAO 
2011-04 NVAO Rapport van Bevindingen NVAO-Commissie Onderzoek Hogeschool 
Inholland 

23 
NRC 
Handelsblad 2011-04-28 nrc Ruim eenderde diploma's Inholland is onterecht 

24 NVAO 2011-04-28 NVAO toelichting intrekken accreditatie 

25 
NRC 
Handelsblad 2011-05-11 nrc Een avondje met boze studenten en woedende ouders 

26 Volkskrant 2011-05-19 vk 63 diplomas InHolland ongeldig 
27 Volkskrant 2011-05-25 vk Inholland is uit, HvA profiteert met forse groei 
28 Volkskrant 2011-06-24 vk Henk Breukink voorzitter raad van toezicht Inholland 

29 NVAO 
2011-07 NVAO Rapport van bevindingen t.b.v. een tussentijds oordeel over de 
verbeterpotentie van de opleidingen BE, CE, MEM en VTM van Hogeschool Inholland 

30 Volkskrant 2011-08-05 vk Diploma-opkrikcursus van Inholland is populair 
31 Volkskrant 2011-08-10 vk InHolland raakt eenderde van studenten kwijt 
32 Volkskrant 2011-08-25 vk Verbeteringen bij Inholland hebben effect 
33 Volkskrant 2011-09-08 vk Terpstra blijft bestuurder bij getroffen Inholland 
34 Volkskrant 2011-09-09 vk Geen geëxperimenteer meer 

35 
NRC 
Handelsblad 2011-09-16 nrc Bijna 500 banen weg bij hogeschool Inholland 

36 Volkskrant 2011-09-16 vk Terpstra schrapt 47o banen bij Hogeschool Inholland 
37 Volkskrant 2011-09-24 vk Ik trof een verweesde school aan 
38 Volkskrant 2011-09-24 vk Nu laat Inholland zien hoe het moet 
39 Volkskrant 2011-12-12 vk Conservatoria gaan nauwer samenwerken en zich specialiseren 
40 Inspectie 2012-03 inspectie Alternatieve afstudeertrajecten in het Hoger Onderwijs 
41 Volkskrant 2012-05-07 vk Inholland strenger voor studenten 
42 Volkskrant 2012-05-30 vk Geen interesse in herstelproject Inholland 
43 NVAO 2012-06 NVAO Panelrapport Inholland hbo Bedrijfseconomie 
44 NVAO 2012-06 NVAO Panelrapport Inholland hbo MEM 
45 NVAO 2012-06 NVAO Panelrapport Inholland hbo Vrijetijdsmanagement 
46 NVAO 2012-07 NVAO Panelrapport Inholland hbo CE 
47 Volkskrant 2012-07-03 vk Student Inholland krijgt diploma niet meer te soepel 
48 Volkskrant 2012-07-12 vk Nog steeds gebreken bij Inholland 
49 Volkskrant 2013-01-09 vk Opleidingen hts en heao komen terug 
50 Volkskrant 2013-02-08 vk Verlieslijdende opleiding tot imam verdwijnt 

51 
NRC 
Handelsblad 2013-02-19 nrc Het boek verdwijnt uit de bieb 

52 Volkskrant 2013-07-24 vk Meer inschrijvingen Inholland ondanks strenge afstudeereisen 
53 Volkskrant 2013-10-11 vk Studenten Inholland dupe van strengere afstudeereisen 
54 Volkskrant 2013-10-28 vk Inholland heeft voldoende maatregelen getroffen 
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nr bron document 
55 NVAO 2013-11 NVAO panelrapport Inholland CE 
56 NVAO 2013-11 NVAO panelrapport Inholland MEM 

57 
NRC 
Handelsblad 2014-01-16 nrc Hogeschool Inholland schrapt weer banen 

58 Volkskrant 2014-01-31 vk Doekle Terpstra weg bij Hogeschool Inholland 
59 Volkskrant 2014-02-01 vk Het management groeide als zelfrijzend deeg 
60 Volkskrant 2014-02-18 vk Geen diploma is de schuld van Inholland 

Tabel 4: Externe documenten 
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10 Bijlagen 
 
10.1 Codes 
id datum code bron 

1 2010-05 E-M 2010-07-10 vk InHolland reikte ongeoorloofd diploma's uit 
2 2010-07 E-SoM 2010-07-10 vk InHolland reikte ongeoorloofd diploma's uit 
3 2010-05 E-M 2010-07-01 vk Slechte scriptie, toch je bul 
4 2010-07 E-SoM 2010-07-01 vk Slechte scriptie, toch je bul 
5 2010-07 E-V 2010-07-01 vk Slechte scriptie, toch je bul 
6 2010-05 E-Str 2010-07-01 vk Slechte scriptie, toch je bul 
7 2010-07 E-M 2010-07-10 vk Strenge hogeschool of universiteit is dief van de eigen portemonnee 
8 2010-07 E-M 2010-07-10 vk Strenge hogeschool of universiteit is dief van de eigen portemonnee 
9 2010-07 E-C 2010-07-10 vk Strenge hogeschool of universiteit is dief van de eigen portemonnee 

10 2010-07 E-Str 2010-07-10 vk Strenge hogeschool of universiteit is dief van de eigen portemonnee 
11 2010-07 E-M 2010-07-10 vk Strenge hogeschool of universiteit is dief van de eigen portemonnee 
12 2010-07 E-Str 2010-07-12 vk Leers onderzoekt dipoma's Inholland 
13 2010-09 E-Str 2010-09-23 vk InHolland laat diplomatruc ongestraft 
14 2010-09 E-SoM 2010-09-23 vk InHolland laat diplomatruc ongestraft 
15 2010-09 E-SoM 2010-09-24 vk Onterechte diploma's bij hogeschool InHolland 
16 2010-10 E-SoM 2010-10-08 vk InHolland moet diplomabonussen terugbetalen aan Rijk 
17 2010-10 C-Str 2010-10-11 vk Geert Dales verlaat hbo InHolland om bestuurscrisis 
18 2007-06 E-M 2010-11-20 vk Onderwijs als bijproduct 
19 2010-11 C-Str 2010-11-23 vk InHolland- bestuur weg, Terpstra mag puinruimen 
20 2010-11 C-M 2010-11-23 vk InHolland- bestuur weg, Terpstra mag puinruimen 
21 2010-11 C-C 2010-11-23 vk InHolland- bestuur weg, Terpstra mag puinruimen 
22 2010-11 C-V 2010-11-23 vk InHolland- bestuur weg, Terpstra mag puinruimen 
23 2011-01 C-C 2011-01-22 vk Voltallige raad van toezicht InHolland weg 
24 2011-01 E-SoM 2011-01-22 vk Voltallige raad van toezicht InHolland weg 
25 2011-01 C-Str 2011-01-22 vk Voltallige raad van toezicht InHolland weg 
26 2011-01 C-Str 2011-01-22 vk Voltallige raad van toezicht InHolland weg 
27 2011-01 C-M 2011-01-22 vk Voltallige raad van toezicht InHolland weg 
28 2011-01 C-SoM 2011-01-22 vk Voltallige raad van toezicht InHolland weg 
29 2011-01 C-C 2011-01-28 vk Hogeschool zette personeel onder druk- managers vervangen 
30 2011-05 C-C 2011-05-19 vk 63 diplomas InHolland ongeldig 
31 2011-05 C-M 2011-05-19 vk 63 diplomas InHolland ongeldig 
32 2011-05 C-V 2011-05-19 vk 63 diplomas InHolland ongeldig 
33 2011-05 C-V 2011-05-25 vk Inholland is uit, HvA profiteert met forse groei 
34 2011-05 C-V 2011-05-25 vk Inholland is uit, HvA profiteert met forse groei 
35 2011-06 C-Str 2011-06-24 vk Henk Breukink voorzitter raad van toezicht Inholland 
36 2011-06 C-Str 2011-06-24 vk Henk Breukink voorzitter raad van toezicht Inholland 
37 2011-06 C-M 2011-06-24 vk Henk Breukink voorzitter raad van toezicht Inholland 
38 2011-08 C-M 2011-08-05 vk Diploma-opkrikcursus van Inholland is populair 
39 2011-08 C-V 2011-08-10 vk InHolland raakt eenderde van studenten kwijt 
40 2011-08 N-C 2011-08-10 vk InHolland raakt eenderde van studenten kwijt 
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41 2011-08 N-SoM 2011-08-10 vk InHolland raakt eenderde van studenten kwijt 
42 2011-08 N-Str 2011-08-25 vk Verbeteringen bij Inholland hebben effect 
43 2011-08 N-M 2011-08-25 vk Verbeteringen bij Inholland hebben effect 
44 2011-08 N-SoM 2011-08-25 vk Verbeteringen bij Inholland hebben effect 
45 2011-08 N-SoM 2011-08-25 vk Verbeteringen bij Inholland hebben effect 
46 2011-09 N-M 2011-09-08 vk Terpstra blijft bestuurder bij getroffen Inholland 
47 2011-09 N-V 2011-09-08 vk Terpstra blijft bestuurder bij getroffen Inholland 
48 2011-09 N-SoM 2011-09-08 vk Terpstra blijft bestuurder bij getroffen Inholland 
49 2011-09 N-Str 2011-09-09 vk Geen geëxperimenteer meer 
50 2011-09 N-M 2011-09-09 vk Geen geëxperimenteer meer 
51 2011-09 N-V 2011-09-09 vk Geen geëxperimenteer meer 
52 2011-09 N-SoM 2011-09-09 vk Geen geëxperimenteer meer 
53 2011-09 N-C 2011-09-16 vk Terpstra schrapt 470 banen bij Hogeschool Inholland 
54 2011-09 N-C 2011-09-16 vk Terpstra schrapt 470 banen bij Hogeschool Inholland 
55 2011-09 N-M 2011-09-16 vk Terpstra schrapt 470 banen bij Hogeschool Inholland 
56 2011-09 N-Str 2011-09-24 vk Ik trof een verweesde school aan 
57 2011-09 N-Str 2011-09-24 vk Ik trof een verweesde school aan 
58 2011-09 N-SoM 2011-09-24 vk Ik trof een verweesde school aan 
59 2011-09 C-V 2011-09-24 vk Nu laat Inholland zien hoe het moet 
60 2011-09 C-SoM 2011-09-24 vk Nu laat Inholland zien hoe het moet 
61 2011-09 N-M 2011-09-24 vk Nu laat Inholland zien hoe het moet 
62 2011-09 N-Str 2011-09-24 vk Nu laat Inholland zien hoe het moet 
63 2011-12 N-Str 2011-12-12 vk Conservatoria gaan nauwer samenwerken en zich specialiseren 
64 2012-05 N-M 2012-05-07 vk Inholland strenger voor studenten 
65 2012-05 N-Str 2012-05-07 vk Inholland strenger voor studenten 
66 2012-05 N-Str 2012-05-30 vk Geen interesse in herstelproject Inholland 
67 2012-05 N-SoM 2012-05-30 vk Geen interesse in herstelproject Inholland 
68 2012-07 C-V 2012-07-03 vk Student Inholland krijgt diploma niet meer te soepel 
69 2012-07 C-C 2012-07-12 vk Nog steeds gebreken bij Inholland 
70 2012-07 C-V 2012-07-12 vk Nog steeds gebreken bij Inholland 
71 2013-01 N-Str 2013-01-09 vk Opleidingen hts en heao komen terug 
72 2013-01 N-M 2013-01-09 vk Opleidingen hts en heao komen terug 
73 2013-02 N-M 2013-02-08 vk Verlieslijdende opleiding tot imam verdwijnt 
74 2013-07 O-Str 2013-07-24 vk Meer inschrijvingen Inholland ondanks strenge afstudeereisen 
75 2013-07 O-M 2013-07-24 vk Meer inschrijvingen Inholland ondanks strenge afstudeereisen 
76 2013-10 C-V 2013-10-11 vk Studenten Inholland dupe van strengere afstudeereisen 
77 2013-10 N-M 2013-10-11 vk Studenten Inholland dupe van strengere afstudeereisen 
78 2013-10 N-V 2013-10-28 vk Inholland heeft voldoende maatregelen getroffen 
79 2013-10 N-SoM 2013-10-28 vk Inholland heeft voldoende maatregelen getroffen 
80 2014-01 O-Str 2014-01-31 vk Doekle Terpstra weg bij Hogeschool Inholland 
81 2014-01 O-M 2014-01-31 vk Doekle Terpstra weg bij Hogeschool Inholland 
82 2014-01 O-M 2014-01-31 vk Doekle Terpstra weg bij Hogeschool Inholland 
83 2014-01 O-C 2014-01-31 vk Doekle Terpstra weg bij Hogeschool Inholland 
84 2014-01 O-SoM 2014-01-31 vk Doekle Terpstra weg bij Hogeschool Inholland 
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85 2014-01 O-SoM 2014-01-31 vk Doekle Terpstra weg bij Hogeschool Inholland 
86 2014-02 O-V 2014-02-01 vk Het management groeide als zelfrijzend deeg 
87 2014-02 O-SoM 2014-02-01 vk Het management groeide als zelfrijzend deeg 
88 2014-02 C-V 2014-02-18 vk Geen diploma is de schuld van Inholland 
90 2010-09 E-M 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
91 2010-09 E-SoM 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
92 2010-09 C-V 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
93 2010-12 C-V 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
94 2011-01 C-Str 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
95 2010-12 C-Str 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
96 2010-12 C-M 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
97 2010-12 C-C 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
98 2010-06 E-M 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
99 2010-06 E-SoM 2010 Inholland Jaarverslag 2010 

100 2010-12 C-C 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
101 2010-12 C-SoM 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
102 2010-12 E-V 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
103 2009-12 E-M 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
104 2010-12 C-C 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
105 2010-12 N-SoM 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
106 2010-12 C-SoM 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
107 2010-12 C-V 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
108 2010-12 C-M 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
109 2010-12 C-C 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
110 2010-12 C-SoM 2010 Inholland Jaarverslag 2010 
112 2011-12 N-SoM 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
113 2011-12 C-Str 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
114 2011-12 C-C 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
115 2011-01 C-V 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
116 2011-01 C-SoM 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
117 2011-01 C-Str 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
118 2011-04 C-M 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
119 2011-04 C-Str 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
120 2011-06 N-Str 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
121 2011-06 N-M 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
122 2011-06 N-Str 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
123 2011-06 N-M 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
124 2010-06 E-Str 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
125 2010-06 E-M 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
126 2011-09 N-M 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
127 2011-09 N-Str 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
128 2011-11 N-SoM 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
129 2011-12 N-Str 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
130 2011-12 N-M 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
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131 2011-12 N-M 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
132 2011-09 N-C 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
133 2011-09 N-C 2011 Inholland Jaarverslag 2011 
135 2012-01 C-V 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
136 2012-01 C-SoM 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
137 2012-01 N-V 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
138 2012-02 N-M 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
139 2012-03 N-C 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
140 2012-04 N-SoM 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
141 2012-04 N-M 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
142 2012-05 N-M 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
143 2012-06 N-SoM 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
144 2012-09 N-Str 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
145 2012-09 N-M 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
146 2012-10 N-SoM 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
147 2012-12 N-V 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
148 2011-12 C-Str 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
149 2012-03 N-Str 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
150 2012-03 C-C 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
151 2012-01 N-Str 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
152 2012-01 N-M 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
153 2012-01 N-C 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
154 2012-01 N-Str 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
155 2012-01 N-M 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
156 2012-01 N-C 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
157 2012-09 N-V 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
158 2012-07 C-V 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
159 2012-07 C-SoM 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
160 2012-09 N-M 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
161 2012-11 N-Str 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
162 2012-11 N-M 2012 Inholland Jaarverslag 2012 
164 2011-12 N-SoM 2011-12 Strategisch Programma 
165 2011-12 C-V 2011-12 Strategisch Programma 
166 2011-12 N-C 2011-12 Strategisch Programma 
167 2011-12 N-M 2011-12 Strategisch Programma 
168 2011-04 C-M 2011-12 Strategisch Programma 
169 2011-12 C-Str 2011-12 Strategisch Programma 
170 2011-12 N-M 2011-12 Strategisch Programma 
171 2011-12 N-M 2011-12 Strategisch Programma 
172 2011-04 C-Str 2011-12 Strategisch Programma 
173 2011-04 C-C 2011-12 Strategisch Programma 
174 2011-12 N-Str 2011-12 Strategisch Programma 
175 2011-12 N-M 2011-12 Strategisch Programma 
176 2011-12 N-M 2011-12 Strategisch Programma 
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177 2011-12 N-Str 2011-12 Strategisch Programma 
178 2011-12 N-M 2011-12 Strategisch Programma 
179 2011-12 N-C 2011-12 Strategisch Programma 
180 2011-12 N-V 2011-12 Strategisch Programma 
181 2011-12 N-SoM 2011-12 Strategisch Programma 

183 2010-05 E-M 
2010-10 inspectie Tussenrapportage alternatieve afstudeertrajecten in het hoger 
onderwijs 

184 2010-10 C-SoM 
2010-10 inspectie Tussenrapportage alternatieve afstudeertrajecten in het hoger 
onderwijs 

186 2009-12 E-M 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

187 2010-06 E-M 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

188 2010-06 E-M 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

189 2010-12 C-C 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

190 2010-12 C-V 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

191 2010-12 C-SoM 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

192 2006-12 E-V 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

193 2009-12 E-V 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

194 2009-12 E-M 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

195 2009-12 E-Str 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

196 2010-06 E-M 
2011-01 inspectie Tussenbericht Onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij 
Hogeschool Inholland 

198 2011-04 C-C 
2011-04 inspectie Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het 
eindniveau bij Hogeschool Inholland 

199 2011-04 C-V 
2011-04 inspectie Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het 
eindniveau bij Hogeschool Inholland 

200 2011-04 C-V 
2011-04 inspectie Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het 
eindniveau bij Hogeschool Inholland 

201 2011-04 C-SoM 
2011-04 inspectie Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het 
eindniveau bij Hogeschool Inholland 

202 2011-04 C-C 
2011-04 inspectie Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het 
eindniveau bij Hogeschool Inholland 

203 2011-04 C-Str 
2011-04 inspectie Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het 
eindniveau bij Hogeschool Inholland 

205 2010-06 E-M 
2011-04 NVAO Rapport van Bevindingen NVAO-Commissie Onderzoek 
Hogeschool Inholland 

206 2010-06 E-Str 
2011-04 NVAO Rapport van Bevindingen NVAO-Commissie Onderzoek 
Hogeschool Inholland 

208 2011-07 N-SoM 

2011-07 NVAO Rapport van bevindingen t.b.v. een tussentijds oordeel over de 
verbeterpotentie van de opleidingen BE, CE, MEM en VTM van Hogeschool 
Inholland 

209 2011-07 N-V 

2011-07 NVAO Rapport van bevindingen t.b.v. een tussentijds oordeel over de 
verbeterpotentie van de opleidingen BE, CE, MEM en VTM van Hogeschool 
Inholland 

211 2012-03 N-V 2012-03 inspectie Alternatieve afstudeertrajecten in het Hoger Onderwijs 
212 2012-03 N-SoM 2012-03 inspectie Alternatieve afstudeertrajecten in het Hoger Onderwijs 
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214 2002-09 E-Str interview 1 
215 2002-09 E-M interview 1 
216 2014-02 C-V interview 1 
217 2013-01 N-Str interview 1 
218 2014-02 N-Str interview 1 
219 2010-11 C-M interview 1 
220 2011-01 C-M interview 1 
221 2014-02 N-M interview 1 
222 2014-02 N-M interview 1 
223 2013-09 C-C interview 1 
224 2014-02 N-C interview 1 
225 2014-02 C-SoM interview 1 
226 2014-02 N-C interview 1 
227 2014-02 N-SoM interview 1 
228 2010-06 E-V interview 1 
229 2014-02 N-V interview 1 
230 2014-02 C-V interview 1 
231 2014-02 C-V interview 1 
232 2014-02 N-SoM interview 1 
233 2014-02 N-M interview 1 
234 2010-08 C-V interview 1 
235 2014-02 N-V interview 1 
236 2014-02 N-V interview 1 
237 2014-02 N-C interview 1 
238 2009-06 E-M interview 2 
239 2011-01 C-SoM interview 2 
240 2011-01 C-Str interview 2 
241 2011-01 C-M interview 2 
242 2011-01 C-C interview 2 
243 2010-11 C-V interview 2 
244 2010-11 C-C interview 2 
245 2010-11 C-M interview 2 
246 2007-06 E-M interview 2 
247 2010-11 N-M interview 2 
248 2013-03 O-M interview 2 
249 2014-03 O-M interview 2 
250 2014-03 O-C interview 2 
251 2014-03 O-M interview 2 
252 2010-12 C-C interview 2 
253 2010-06 E-C interview 2 
254 2010-06 E-M interview 2 
255 2014-03 O-SoM interview 2 
256 2014-03 C-SoM interview 2 
257 2010-12 C-C interview 2 
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258 2014-03 O-C interview 2 
259 2007-06 E-C interview 2 
260 2014-03 N-V interview 2 
261 2010-06 E-V interview 2 
262 2010-06 E-V interview 2 
263 2010-10 C-V interview 2 
264 2014-03 N-V interview 2 
265 2014-03 N-SoM interview 2 
266 2014-03 N-SoM interview 2 
267 2014-03 O-V interview 2 
268 2014-03 O-M interview 2 
269 2014-03 N-SoM interview 2 
270 2010-06 E-Str interview 3 
271 2010-06 E-M interview 3 
272 2014-03 N-C interview 3 
273 2014-03 N-V interview 3 
274 2014-03 N-SoM interview 3 
275 2012-09 C-Str interview 3 
276 2010-11 C-M interview 3 
277 2010-06 E-Str interview 3 
278 2010-06 E-M interview 3 
279 2007-06 E-C interview 3 
280 2007-06 E-M interview 3 
281 2007-06 E-C interview 3 
282 2010-11 C-M interview 3 
283 2014-03 E-C interview 3 
284 2010-06 N-C interview 3 
285 2014-03 N-C interview 3 
286 2014-03 O-C interview 3 
287 2014-03 N-C interview 3 
288 2014-03 C-SoM interview 3 
289 2014-03 N-V interview 3 
290 2010-06 E-V interview 3 
291 2014-03 O-V interview 3 
292 2014-03 N-SoM interview 3 
293 2014-03 N-SoM interview 3 
294 2014-03 N-SoM interview 3 
295 2007-06 E-M interview 3 
296 2007-06 E-C interview 3 
297 2010-11 C-Str interview 3 
298 2010-11 C-M interview 3 
299 2010-06 E-Str interview 4 
300 2010-06 E-M interview 4 
301 2010-11 C-M interview 4 
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302 2010-11 C-M interview 4 
303 2010-11 C-M interview 4 
304 2010-11 C-Str interview 4 
305 2014-04 C-SoM interview 4 
306 2010-06 E-C interview 4 
307 2014-04 N-SoM interview 4 
308 2014-04 N-Str interview 4 
309 2014-04 N-SoM interview 4 
310 2014-04 N-M interview 4 
311 2014-04 N-V interview 4 
312 2014-04 N-SoM interview 4 
313 2014-04 N-Str interview 4 
314 2014-04 N-M interview 4 
315 2014-04 N-C interview 4 
316 2011-01 C-V interview 4 
317 2014-04 N-M interview 4 
318 2011-12 C-V interview 4 
319 2011-04 E-M interview 4 
320 2014-04 E-M interview 4 
321 2013-01 C-M interview 4 
322 2014-04 N-M interview 4 
323 2014-04 C-V interview 4 
324 2014-04 E-C interview 4 
325 2011-01 C-C interview 4 
326 2014-04 N-C interview 4 
327 2014-04 C-V interview 4 
328 2014-04 N-V interview 4 
329 2014-04 N-SoM interview 4 
330 2014-04 N-C interview 4 
331 2014-04 N-V interview 4 
332 2011-01 C-V interview 4 
333 2009-12 E-SoM interview 4 
334 2011-01 C-SoM interview 4 
335 2014-04 N-SoM interview 4 
336 2014-04 O-C interview 4 
337 2014-04 O-M interview 4 
338 2014-04 O-SoM interview 4 
339 2010-11 C-M interview 4 
340 2014-04 O-M interview 4 
341 2010-09 E-Str interview 5 
342 2010-11 C-Str interview 5 
343 2011-01 C-C interview 5 
344 2011-03 C-Str interview 5 
345 2011-04 C-Str interview 5 
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346 2012-11 N-Str interview 5 
347 2010-06 E-C interview 5 
348 2011-12 N-M interview 5 
349 2013-01 N-Str interview 5 
350 2014-04 C-SoM interview 5 
351 2014-04 C-SoM interview 5 
352 2014-04 N-SoM interview 5 
353 2010-11 C-M interview 5 
354 2011-01 C-M interview 5 
355 2014-04 C-M interview 5 
356 2014-04 N-M interview 5 
357 2014-04 C-V interview 5 
358 2010-12 C-M interview 5 
359 2014-04 C-C interview 5 
360 2014-04 N-C interview 5 
361 2012-07 C-C interview 5 
362 2013-10 C-C interview 5 
363 2014-04 N-V interview 5 
364 2014-04 N-V interview 5 
365 2014-04 C-V interview 5 
366 2013-01 N-Str interview 5 
367 2014-04 N-SoM interview 5 
368 2010-05 E-Str interview 5 
369 2010-05 E-M interview 5 
370 2010-05 E-V interview 5 
371 2014-04 C-V interview 5 
372 2010-08 C-V interview 6 
373 2012-06 N-M interview 6 
374 2010-01 E-Str interview 6 
375 2010-01 E-M interview 6 
376 2010-01 E-V interview 6 
377 2010-01 E-Str interview 6 
378 2010-01 E-M interview 6 
379 2010-06 O-Str interview 6 
380 2010-01 E-M interview 6 
381 2010-01 E-SoM interview 6 
382 2011-12 C-C interview 6 
383 2010-11 C-M interview 6 
384 2010-01 E-M interview 6 
385 2014-04 C-SoM interview 6 
386 2013-12 C-V interview 6 
387 2014-04 N-C interview 6 
388 2014-04 C-V interview 6 
389 2014-04 N-V interview 6 
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390 2014-04 C-V interview 6 
391 2014-04 C-V interview 6 
392 2014-04 C-SoM interview 6 
393 2014-04 N-SoM interview 6 
394 2010-06 E-M interview 6 
395 2010-06 E-Str interview 6 
396 2010-06 E-V interview 6 
397 2002-09 E-C interview 6 
398 2002-09 E-M interview 6 
399 2014-04 N-SoM interview 6 
400 2014-04 N-M interview 6 
401 2010-06 E-M interview 7 
402 2010-06 E-Str interview 7 
403 2013-01 N-Str interview 7 
404 2014-04 N-M interview 7 
405 2010-11 C-M interview 7 
406 2014-04 N-M interview 7 
407 2014-04 N-C interview 7 
408 2010-07 C-V interview 7 
409 2010-07 C-SoM interview 7 
410 2014-04 N-SoM interview 7 
411 2014-04 O-M interview 7 
412 2014-04 O-C interview 7 
413 2010-06 E-SoM interview 7 
414 2010-10 C-C interview 7 
415 2014-04 N-Str interview 8 
416 2013-01 N-Str interview 8 
417 2013-01 N-M interview 8 
418 2014-04 N-M interview 8 
419 2010-11 C-M interview 8 
420 2014-04 N-C interview 8 
421 2014-04 N-V interview 8 
422 2014-04 C-SoM interview 8 
423 2013-12 N-SoM interview 8 
424 2014-04 N-V interview 8 
425 2014-04 C-SoM interview 8 
426 2014-04 N-SoM interview 8 
427 2014-04 N-M interview 8 
428 2014-04 N-Str interview 8 
429 2014-04 N-V interview 8 
430 2014-04 C-V interview 8 
431 2010-06 E-C 2010-09-23 nrc Geen fraude, veel mis bij Inholland 

432 2009-06 E-M 
2010-09-30 vk Korte afstudeerroute van InHolland werd al jaar geleden 
bekritiseerd 
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433 2009-04 E-Str 2010-10-01 vk Onderzoek naar rol Dales in diplomafraude 
434 2009-04 E-M 2010-10-01 vk Onderzoek naar rol Dales in diplomafraude 
435 2010-09 E-M 2010-10-11 nrc Offensieve aanpak Dales creëerde veel verzet 
436 2010-10 E-SoM 2010-10-11 nrc Offensieve aanpak Dales creëerde veel verzet 
437 2002-09 E-Str 2010-11-23 nrc De neergang van een scholenimperium 
438 2002-09 E-M 2010-11-23 nrc De neergang van een scholenimperium 
439 2005-06 E-SoM 2010-11-23 nrc De neergang van een scholenimperium 
440 2005-06 E-M 2010-11-23 nrc De neergang van een scholenimperium 
441 2011-04 C-V 2011-04-28 nrc Ruim eenderde diploma's Inholland is onterecht 
442 2011-05 C-V 2011-05-11 nrc Een avondje met boze studenten en woedende ouders 
443 2011-05 C-C 2011-05-11 nrc Een avondje met boze studenten en woedende ouders 
444 2011-05 C-SoM 2011-05-11 nrc Een avondje met boze studenten en woedende ouders 
445 2011-05 C-M 2011-05-11 nrc Een avondje met boze studenten en woedende ouders 
446 2011-09 C-V 2011-09-16 nrc Bijna 500 banen weg bij hogeschool Inholland 
447 2011-09 C-SoM 2011-09-16 nrc Bijna 500 banen weg bij hogeschool Inholland 
448 2011-09 C-Str 2011-09-16 nrc Bijna 500 banen weg bij hogeschool Inholland 
449 2013-02 N-M 2013-02-19 nrc Het boek verdwijnt uit de bieb 
450 2014-01 C-SoM 2014-01-16 nrc Hogeschool Inholland schrapt weer banen 
451 2014-01 N-SoM 2014-01-16 nrc Hogeschool Inholland schrapt weer banen 
452 2010-09 E-Str 2010-09-23 Rapport Commissie Leers 
453 2010-09 E-M 2010-09-23 Rapport Commissie Leers 
454 2010-09 E-M 2010-09-23 Rapport Commissie Leers 
455 2011-04 C-V 2011-04-28 NVAO toelichting intrekken accreditatie 
456 2011-04 C-SoM 2011-04-28 NVAO toelichting intrekken accreditatie 
457 2012-06 N-V 2012-06 NVAO Panelrapport Inholland hbo Bedrijfseconomie 
458 2012-06 N-SoM 2012-06 NVAO Panelrapport Inholland hbo Bedrijfseconomie 
459 2012-06 C-V 2012-06 NVAO Panelrapport Inholland hbo MEM 
460 2012-06 N-SoM 2012-06 NVAO Panelrapport Inholland hbo Vrijetijdsmanagement 
461 2012-07 C-V 2012-07 NVAO Panelrapport Inholland hbo CE 
462 2013-11 N-SoM 2013-11 NVAO panelrapport Inholland CE 
463 2013-11 N-SoM 2013-11 NVAO panelrapport Inholland MEM 
464 2011-04 N-M 2011-12 Ruimte voor presteren 
465 2011-04 C-C 2011-12 Ruimte voor presteren 
466 2011-04 N-C 2011-12 Ruimte voor presteren 
467 2011-11 N-Str 2011-12 Ruimte voor presteren 
468 2011-12 N-M 2011-12 Ruimte voor presteren 
469 2011-12 N-C 2011-12 Ruimte voor presteren 
470 2012-05 N-Str 2012-05 Presteren in Verbinding 
471 2012-05 N-M 2012-05 Presteren in Verbinding 
472 2012-05 N-M 2012-05 Presteren in Verbinding 
473 2010-01 E-Str interview 9 
474 2010-01 E-M interview 9 
475 2010-09 E-Str interview 9 
476 2010-06 E-Str interview 9 
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477 2010-06 E-M interview 9 
478 2013-06 C-Str interview 9 
479 2010-11 C-Str interview 9 
480 2010-06 E-V interview 9 
481 2014-05 C-V interview 9 
482 2011-12 C-C interview 9 
483 2012-06 C-V interview 9 
484 2014-05 N-M interview 9 
485 2013-01 N-Str interview 9 
486 2009-12 E-Str interview 9 
487 2014-05 C-V interview 9 
488 2010-01 N-Str interview 9 
489 2014-05 N-Str interview 9 
490 2010-12 C-M interview 9 
491 2013-11 N-SoM interview 9 
492 2014-05 C-V interview 9 
493 2014-05 C-V interview 9 
494 2013-01 N-Str interview 9 
495 2013-01 N-M interview 9 
496 2009-12 E-C interview 9 
497 2014-05 N-C interview 9 
498 2010-06 E-C interview 9 
499 2010-06 E-SoM interview 9 
500 2014-05 N-C interview 9 
501 2014-05 N-M interview 9 
502 2014-05 C-SoM interview 9 
503 2014-05 N-SoM interview 9 
504 2014-05 C-C interview 9 
505 2010-06 E-C interview 9 
506 2014-05 N-V interview 9 
507 2014-05 N-V interview 9 
508 2010-07 C-V interview 9 
509 2014-05 N-V interview 9 
510 2014-05 O-SoM interview 9 
511 2010-09 C-SoM interview 9 
512 2011-01 C-SoM interview 9 
513 2010-06 E-SoM interview 9 
514 2014-05 E-SoM interview 9 
515 2013-05 C-SoM interview 9 
516 2014-05 N-SoM interview 9 
517 2011-01 C-SoM interview 9 
518 2014-05 O-C interview 9 
519 2014-05 N-M interview 9 
520 2010-06 E-Str interview 10 
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521 2010-06 E-M interview 10 
522 2010-11 C-M interview 10 
523 2010-11 C-Str interview 10 
524 2010-06 E-M interview 10 
525 2010-09 C-M interview 10 
526 2010-01 E-M interview 10 
527 2014-05 C-C interview 10 
528 2014-05 N-C interview 10 
529 2014-05 N-V interview 10 
530 2014-05 N-V interview 10 
531 2014-05 O-SoM interview 10 
532 2013-11 N-SoM interview 10 
533 2010-09 C-SoM interview 10 
534 2014-05 O-SoM interview 10 
535 2011-12 N-M interview 10 
536 2010-12 C-C interview 11 
537 2014-05 C-V interview 11 
538 2010-05 E-Str interview 11 
539 2011-12 N-Str interview 11 
540 2014-05 N-Str interview 11 
541 2014-05 N-M interview 11 
542 2014-05 N-M interview 11 
543 2014-05 E-M interview 11 
544 2014-05 N-M interview 11 
545 2010-09 C-SoM interview 11 
546 2014-05 C-SoM interview 11 
547 2014-05 E-C interview 11 
548 2014-05 C-V interview 11 
549 2014-05 N-V interview 11 
550 2014-05 N-V interview 11 
551 2014-05 C-V interview 11 
552 2014-05 N-V interview 11 
553 2014-05 N-C interview 11 
554 2013-12 C-C interview 11 
555 2014-05 C-SoM interview 11 

Tabel 5: Codetabel alle codes 
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10.2 interviewschema 
 
Structuur interview 
1. Introductie 

a. Voorstellen 
b. Korte uitleg doel interview 
c. Duur en vorm gesprek 
d. Toestemming opnemen gesprek 
e. Heeft geïnterviewde nog vragen vooraf? 

2. Uitleg Adaptive Cycle 
3. Kern interview 
4. Afsluiting 

a. Want vond geïnterviewde van het gesprek? 
b. Zijn er nog vragen of toevoegingen? 
c. Uitleggen dat gevraagd zal worden om verslag goed te keuren. 
d. Wil geïnterviewde verder op de hoogte blijven? 

 
Kern interview 
Het startpunt is 10 juli 2010, het artikel in de Volkskrant met de kop InHolland reikte 
ongeoorloofd diploma’s uit, of eigenlijk iets ervoor. Ik zoek naar een beschrijving van de 
situatie van Inholland sindsdien langs een aantal lijnen. Ik wil graag weten of je 
veranderingen hebt waargenomen wat deze begrippen betreft gedurende de afgelopen vier 
jaar. 
 
Strategie 
 Is Inholland te kenmerken als (keuze maken): 

Behoudend, inspirerend, charismatisch, richtinggevend, ondernemend. 
  

Is Inholland veranderd t.a.v.: 
Mate van zekerheid over oorzaak/gevolgrelaties 

 Mate van zekerheid over voorkeur mogelijke uitkomsten (heldere visie) 
  

Is Inholland veranderd t.a.v.: 
Besluitvorming gericht op korte termijn / lange termijn (kleine stappen/grote stappen) 

 Besluitvorming gebaseerd op resultaten uit verleden 
 Besluitvorming gebaseerd op compromis (afgewogen) 
  

Benodigde informatie voor besluitvorming is eenduidig / ambigu 
 
Management 
 Is management Inholland te kenmerken als (keuze maken): 

• Beheer, optimaliseren, efficiency en zekerheid, stabiel, voorspelbaar 
• Leiderschap en charisma. Inspiratie, weg uit crisis vinden, communiceren, overtuigen 
• Opties voor onderzoek kunnen kiezen, inspirerend leiding geven aan pilots, 

besluitvaardigheid, risico durven nemen, vrije geest 
• Ondernemend, gericht op succes, begin standaardisatie, doelgericht, 

effectiviteit>efficiency 
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Cultuur 
 Hoe staat men binnen Inholland tegenover zekerheid? Zijn de mensen zeker? 

Staat men open voor systeemverandering? 
Is Inholland innovatief? 
Model 1 of model 2 van Van Es? 
 Winnen en rationaliteit vs. Vrije keuze en commitment 
 Controleren en insinueren vs. Delen van macht en participeren 
 Defensief, weinig keuzevrijheid, weinig openheid vs. Hoge keuzevrijheid 
 Single loop learning vs. Double loop learning 
 Projecten met afgebakende scope vs. Iteratieve processen 
 Bij project eindgebruiker buiten beeld vs. Eindgebruiker centraal 
 Projectleider autoritair vs. Gedeelde verantwoordelijkheid 

 
Veerkracht 
 Kan Inholland de buitenwereld aan? 
  

(Law of requisite variety toelichten) 
 
Hoe ervaar je de variëteit van Inholland? Hoe t.a.v. de externe variëteit? 

  
State of Mind 

Hoe typeer je de state of mind van Inholland t.a.v. deze aspecten? 
• Vertrouwen  
• (on)zekerheid  
• hoop  
• nieuwsgierigheid ten aanzien van heden-verleden-toekomst. 

 
Inholland is (keuze maken): 

• Organisatie is traditioneel/establishment;  
• nieuwe, andere ideeën ontwikkelend om te overleven;  
• na een stortvloed aan nieuwe ideeën tijd om te gaan focussen op nieuwe 

strategische richting;  
• nieuwe ideeën zouden slechts afleiden van de focus. 

 
 
Robuustheid 
 Robuustheid =  weerbaarheid + veerkracht + nieuwsgierig 

Weerbaarheid: het vermogen het gevecht/uitdaging met de nieuwe context aan te 
willen gaan 
Veerkracht: het vermogen telkens nieuwe evenwichten mogelijk te maken in de 
telkens veranderende omstandigheden 
Nieuwsgierigheid: natuurlijk onderzoekend gedrag, het vermogen over grenzen van 
het bekende heen te kijken 

 
 
Hoe ervaar je de robuustheid van Inholland door de jaren heen? 
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Extra vragen cvb / directeuren: 
Hier heeft Inholland de crisis onderkend? Wanneer was het duidelijk dat er een crisis was? 
 
Is er bewust een methode gekozen om uit de crisis te komen? Zo ja welke? Zo nee, hoe heeft 
men het dan aangepakt? 
 
Hoe zijn de ‘nieuwe combinaties’  ontwikkeld? M.a.w. hoe zijn de veranderingen ontwikkeld 
/ hoe is het nieuwe Inholland ontworpen? 
Hebben er verschillende opties op tafel gelegen? Hoe zijn deze opties ontwikkeld? 
Hoe is er een keuze gemaakt tussen deze opties? Wie heeft geadviseerd, mede bepaald, 
gekozen? 
Had Inholland scenario’s klaarliggen? Liggen die nu klaar voor de toekomst? 
 
Bijlagen 
 
Adaptive Cycle of Resilience 

 

 
 

Strategie 
• behoudend 
• inspirerend  
• charismatisch  
• richtinggevend  
• ondernemend 
 
Management 
• Beheer: optimaliseren, efficiency en zekerheid, stabiel, voorspelbaar 
• Leiderschap en charisma: Inspiratie, weg uit crisis vinden, communiceren, overtuigen 
• Opties voor onderzoek kunnen kiezen: inspirerend leiding geven aan pilots, 

besluitvaardigheid, risico durven nemen, vrije geest 
• Ondernemend: gericht op succes, begin standaardisatie, doelgericht, 

effectiviteit>efficiency 
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Cultuur 
 
Single Loop versus Double Loop learning 

 

 
 
 
State of Mind 
1. Organisatie is traditioneel/establishment;  
2. nieuwe, andere ideeën ontwikkelend om te overleven;  
3. na een stortvloed aan nieuwe ideeën tijd om te gaan focussen op nieuwe strategische 

richting;  
4. nieuwe ideeën zouden slechts afleiden van de focus. 
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