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Lid van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) 

 

Kenmerk 

Geachte heer Kaptijn, 

 

Hobéon is een organisatie-adviesbureau met een adviespraktijk in het hoger onderwijs. 

Portefeuilles richten zich onder andere op accreditatie, wet-en-regelgeving, 

onderwijsontwikkeling, doelmatigheid, governance en doorlichtingen. Hobéon is lid van de Raad 

van Organisatie Adviesbureaus (ROA) en handelt naar de uitgangspunten van de gedragscode 

van de ROA1: deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk2.   

 

Op dinsdag 20 november jongstleden heeft u contact opgenomen omtrent het voorstel voor het 

realiseren van hoger onderwijs in de voormalige Koepelgevangenis te Haarlem. U verzocht 

Hobéon om een onafhankelijke second opinion op te stellen betreffende het voorstel voor een 

University of Small & Medium Business (USMB) vanuit de Global School for Entrepreneurship 

(GSE) en SRH Higher Education (SRH).  

 

Middels deze brief verklaart Hobéon betrokken te zijn geweest als strategisch adviseur bij het 

tot stand komen van het voorstel voor de USMB in de voormalige Koepgevangenis te Haarlem. 

Om die reden is het voor Hobéon niet mogelijk, lettende op de gedragscode van de ROA, om 

met een onafhankelijke second opinion te komen. Sinds januari 2018 zijn adviseurs van Hobéon 

betrokken bij het consortium van GSE, SRH en de Stichting Panopticon. De adviseurs hebben in 

dit kader geadviseerd over de wet-en-regelgeving met betrekking tot de internationale 

samenwerking tussen GSE en SRH, ontwikkeling en accreditatie van de beoogde academische 

bachelor en eventuele stategische samenwerkingsverbanden. Hobéon constateert dat deze 

adviezen op hoofdlijnen zichtbaar zijn in het voorstel voor de USMB.  

 

Mochten er na aanleiding van deze verklaring nog vragen zijn kunt u zich wenden tot 

ondergetekende. 

 

Hartelijke groet, 

 

Roel van Krieken 

                                                
1 https://www.roa-advies.nl/files/5/Gemoderniseerde-ROA-Gedragsregels-vastgesteld-ALV-12-06-2014.pdf  
2 Jaarlijks wordt, als onderdeel van de ISO-9001 certificering, gecontroleerd of Hobéon naar deze gedrags-

code handelt en bepaalt of Hobéon wordt opgenomen in het Lloyd’s Kwaliteitsregister Organisatieadvies: 

http://www.kwaliteitsregister-organisatieadvies.nl/index.php  
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