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Hogeschool ‘C-LiON Hoger Onderwijs’ een feit! 
 

Het Ministerie van OC&W heeft vandaag het besluit genomen C-LiON Hoger Onderwijs te erkennen 

als ‘rechtspersoon hoger onderwijs’. Dat betekent dat C-LiON Hoger Onderwijs de bevoegdheid heeft 

verkregen tot het verlenen van graden, allereerst de graad ‘Master of Arts’ voor afgestudeerden van 

de hbo-master ‘Innovation & Leadership in Education’ (MILE). Daardoor is C-LiON Hoger Onderwijs 

vanaf heden ‘Hogeschool’, ook wel ‘University of Applied Sciences’ genoemd. 

Deze erkenning door het Ministerie is een kroon op het werk van de vele docenten, coaches, leden 

examencommissie, leidinggevenden en back-office medewerkers van C-LiON, die zich vanaf het 

moment van oprichting in 2014, met passie en deskundigheid hebben ingezet voor de ontwikkeling 

en uitvoering van de MILE en de daaronder vallende post-HBO opleidingen.  

We zijn zeer erkentelijk voor de vele constructieve adviezen die we kregen van de leden van onze 

Veldadviesraad, Wetenschappelijke Raad en Studentenraad. Maar niet in de laatste plaats: we zijn de 

opdrachtgevers en honderden studenten die het vertrouwen uitspraken in C-LiON en (onderdelen 

van) de MILE hebben afgenomen, zeer dankbaar. De groeiende professionaliteit van onze studenten 

is gezien door hét toetsingsorgaan in het hoger onderwijs: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie 

Organisatie (NVAO) die – na een intensief onderzoek in de vorm van een ‘verzwaarde uitgebreide 

toets nieuwe opleiding’ - mede daardoor op 7 mei 2020 besloot tot accreditatie van de MILE.  

De vele collega’s van C-LiON mogen trots zijn dat de Inspectie Hoger Onderwijs op 6 oktober 2020 

een positieve waardering heeft uitgesproken over de bestuurlijke continuïteit, de financiële 

continuïteit en de naleving van de wettelijke eisen, kortom: de kwaliteit van de organisatie. 

Een nieuwe fase voor C-LiON Hoger Onderwijs is hiermee aangebroken. Nu we een Hogeschool zijn, 

willen we met nog meer impact een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Onze missie is niet voor niets: het stimuleren van de ontwikkeling van professionals die binnen 

krachtige scholen en stichtingen werken aan steeds beter onderwijs voor leerlingen. Sinds juli 2020 

werken we – onder de paraplu van ‘Life Long Learning’ - met collega’s van Academica aan de uitbouw 

van onze organisatie. Blijf ons volgen en beoordeel zelf of we onze missie waarmaken.  

In de komende weken zal deze erkenning ook zichtbaar worden in CROHO (de administratieve 

verwerking loopt).  

Mocht u vragen hebben, ik beantwoord die graag. 

 

Drs. Peter Peene 

Bestuurder C-LiON Hoger Onderwijs (BRIN 31RK) 

Breda, 16 oktober 2020   
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