Beknopt CV
Dr. Ronald Stevens (1959) is voorzitter/lid van auditcommissies in de publieke sector. Hij is
hoofddocent public auditing en onderzoeker bij het Zijlstra Center, VU Amsterdam. Daarnaast is hij
lid van de auditstuurgroep van de Provincie Noord-Holland, stimuleert hij practoraten in het mbo en
vervult hij toezichthoudende functies, onder andere in het (voortgezet) onderwijs.

Vanuit zijn eigen bureau begeleidt hij in de rol van interim-manager, change-agent en strategisch
adviseur diverse publieke organisaties, waaronder mbo-onderwijsinstellingen, op het gebied van
kwaliteitsmanagement, strategievorming, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling (sectoren
o.a. onderwijs, zorg, gemeente, overheid).

Hij verricht onderzoek naar de rol en waarde van audits binnen publieke instellingen. In oktober 2012
promoveerde Ronald op basis van dit onderzoek aan de Tilburg University op de toepassing van
auditing als stimulerende interventie. Momenteel verricht hij in samenwerking met ECBO en de Open
Universiteit onderzoek (tot 2020) naar de toegevoegde waarde van het Dialoogmodel (NROonderzoek). Een onderzoekskader dat hij voor het kwaliteitsnetwerk van het mbo heeft ontwikkeld.
In de uitvoering van adviesopdrachten en onderzoeksprojecten werkt hij intensief samen met o.a.
het Zijlstra Center, het kwaliteitsnetwerk mbo, het INK en een uitgebreid netwerk van
samenwerkingspartners.

Sinds begin jaren negentig heeft Ronald Stevens bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende
kwaliteitskaders en managementmodellen. De afgelopen jaren was hij in opdracht van het
Kwaliteitsnetwerk mbo voorzitter van vele instellingsaudits (2010-2016), voorzitter van de
Kwaliteitsraad mbo (2016 – 2018) en heeft hij het Dialoogmodel ontwikkeld.

Ronald Stevens studeerde sociale wetenschappen aan de VU (onderwijskunde en veranderkunde),
gevolgd door een postdoc Bedrijfskunde aan de TU Delft en diverse managementcursussen en
masterclasses o.a. op gebied van interventiemanagement en Bestuur en Toezicht.
Hij is een gedreven netwerker, creatief denker, scherp analyticus en verbinder.
Selectie recente opdrachten in 2018
Evaluatieonderzoek auditcommissie FNV, onderzoek bij de Nationale Politie op gebied uitbreiding
wettelijke bevoegdheid, onderzoek centrale examinering bij Commissie voor Toetsing en
Examinering (CvTE), onderzoek naar interne controle bij een Randstedelijke gemeente, onderzoek op
het gebied van examinering en diplomering, bestuurlijk handelen bij diverse mbo-instellingen.
Een overzicht van uitgevoerde externe audits waarin Ronald Stevens heeft geparticipeerd in de rol
van lid of voorzitter is op te vragen.
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