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VOORWOORD
In 2014 heeft HZ haar nationale toppositie weten te 
behouden. Voor het vijfde jaar op rij behoort HZ tot de 
top drie hogescholen van Nederland. HZ is erg blij met 
de waardering die zij van studenten krijgt. Immers de 
ambitie van de HZ is om de talenten van studenten 
optimaal tot ontwikkeling te brengen. 
Het College van Bestuur spreekt dan ook zijn grote 
waardering uit voor de inzet van docenten, mede
werkers en studenten die tot deze mooie resultaten  
hebben geleid. 
In dit jaarverslag wordt geschreven over de activiteiten 
die de HZ in het kalenderjaar 2014 heeft uitgevoerd.  
Dit jaarverslag omvat onder andere het verslag van  
de Raad van Toezicht, alsmede een rapportage over  
de organisatie, de prestatieafspraken, de strategische 
initiatieven, de examencommissie en de continuïteit  
van de HZ. 

In 2014 is wederom met veel energie gewerkt aan de 
implementatie van het HZInstellingsplan 20132017. 
In het nieuwe Instellingsplan is een ambitieuze ambitie 
neergelegd. Zo wil HZ in 2017 alle curricula vernieuwd 
hebben conform het nieuwe onderwijsconcept 
‘Student en Procesgericht Onderwijs’. De opleidingen 
die hier als eerste mee begonnen zijn behalen prach
tige resultaten met betrekking tot studenttevredenheid, 
studierendement en waardering van de beroeps
praktijk. Het nieuwe onderwijsconcept is derhalve  
het fundament om de komende jaren vanuit te blijven 
werken en om dit HZbreed te implementeren. 
Het praktijkgericht onderzoek in de kenniscentra en 
ook de integratie van onderzoek met onderwijs krijgt 
binnen alle opleidingen steeds verder vorm en inhoud. 

De onderzoeksgroepen verrichten vraag gestuurd 
onderzoek, waarvan de resultaten door de vragende 
ondernemingen en instellingen zeer gewaardeerd 
worden. De kennistransfer doet er toe en HZ ontwikkelt 
zich steeds verder als kennisinstelling tot University  
of Applied Sciences.  

Voor het hogeschooljaar 20142015 heeft de HZ het 
thema ‘internationalisering’ gekozen. HZ was zeer 
verheugd en vereerd dat mevrouw Jet Bussemaker 
(minister van het Ministerie van OCW) en de heer  
Pieter van Oord (CEO van Van Oord) de opening van  
het hogeschooljaar verricht hebben. 

In dit jaarverslag laten we met voorbeelden, cijfers en 
toelichtingen zien dat HZ goed op koers ligt. Er zijn 
natuurlijk altijd verbeterpunten, maar de basis staat  
er en we werken koersvast aan de realisatie van onze 
ambities om te kunnen blijven excelleren in onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsvoering. 
Het geheel van onze activiteiten verloopt binnen een 
kwaliteitscultuur. Al onze opleidingen zijn in 2014 
succesvol geaccrediteerd en HZ werkt continu aan  
de verbeterplannen van opleidingen. 
De kwaliteit van de instelling wordt in grote mate 
bepaald door de kwaliteit van de medewerkers.  
Daarom werden in 2014 aspecten van het personeels
beleid aangepakt en geoptimaliseerd. Om te kunnen 
excelleren als mens en als onderdeel van de organisa
tie, moet elke medewerker ‘competent zijn met talent’. 
HZ investeert veel in de professionalisering van de 
medewerkers, onder andere via de eigen HZ Academy. 
Het College van Bestuur hecht zeer aan betrokkenheid 
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van medewerkers en teams bij de ontwikkeling van de 
hogeschool. In 2014 is er voor gekozen om de jaar
plannen (als onderdeel van het HZInstellingsplan) 
bottomup tot stand te laten komen vanuit de teams. 
Dit heeft veel leerpunten met zich meegebracht en dit 
proces zal de komende jaren verder geoptimaliseerd 
worden. HZ wil de resultaatverantwoordelijkheid 
nadrukkelijk bij de teams neerleggen. 
Verder heeft het College van Bestuur het collegejaar 
20142015 uitgeroepen tot jaar van de verbinding, 
waarbij connectie tussen verschillende onderdelen en 
lagen van de organisatie is geoptimaliseerd teneinde op 
de meest effectieve en efficiente wijze de doelen uit het 
HZInstellingsplan 20132017 te kunnen realiseren.

Medezeggenschap staat hoog in het vaandel bij de HZ. 
Het College van Bestuur is zeer content met de wijze 
waarop door de Hogeschoolraad met medewerkers  
en studenten invulling gegeven wordt aan de mede
zeggenschap. 
HZ staat in 2015 voor de belangrijke taak om de 
innovatie met betrekking tot onderwijs en praktijk
gericht onderzoek te continueren. In 2015 wordt er 
extra geïnvesteerd in de uitbreiding van de formatie 
voor onderwijs en onderzoek. Daarmee wil het  
College van Bestuur enerzijds de werkdruk hanteer
baar maken en anderzijds zorg dragen voor continuïteit 
van de innovatie.  
Naast investeringen in onderwijs en praktijkgericht 
onderzoek zal er in 2015 geïnvesteerd gaan worden in 
de studie en onderzoeksomgeving. Zo zal voor De 
Ruyter Academy nieuwbouw gerealiseerd gaan worden 
aan de Boulevard Bankert te Vlissingen en zal in ieder 

geval de Delta Academy gehuisvest gaan worden  
aan ’t Groene Woud in Middelburg. Kortom, de HZ 
investeert in 2015 fors in haar toekomst!
In onze misse staat beschreven dat HZ tot de beste 
hogescholen wil blijven behoren door onderwijs en 
onderzoek van hoge kwaliteit te bieden. De essentie 
van ‘excelleren’ zit in het voortdurend streven naar 
verbetering door het inspireren en verbinden van 
studenten en medewerkers, hetgeen een onop 
 houdelijk proces is. 

Vlissingen, mei 2015
College van Bestuur,

Adri de Buck John Dane 
Voorzitter  Lid
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HET JAAR VAN 
INTERNATIONALISERING 

De HZ heeft reeds lang ervaring met internationalise
ring. In de missie van de HZ speelt internationalisering 
een belangrijke rol, namelijk de HZ als De Persoonlijke 
Hogeschool, die innovatieve, creatieve en ondernemen
de professionals opleidt voor een duurzame en globali
serende samenleving. Internationalisering vormt een 
rode draad in het HZInstellingsplan 20132017 en 
tevens het thema van dit jaarverslag. 

HZ beseft dat de wereld zeer snelle veranderingen 
ondergaat, zoals digitaliseringen en grotere connectivi
teit, die de wereldeconomie  maar ook ons dagelijks 
leven inclusief het onderwijs  sterk beïnvloeden. Om 
oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de 21e 
eeuw is een steeds bredere pool van hoogopgeleiden 
met brede en internationale kennis en vaardigheden 
noodzakelijk. Het traditionele onderwijsmodel van het 
hbo staat onder druk en de ‘war for talent’ heeft grote 
gevolgen, ook hier in de Zuidwestelijke regio van 
Nederland. Studentmobiliteit over grenzen heen neemt 
toe en dat betekent nieuwe kansen voor onze studen
ten, maar ook meer concurrenten voor hen op de 
(Nederlandse) arbeidsmarkt. In het Westen groeit de 
noodzaak om de arbeidspopulatie op peil te houden 
gezien de vergrijzing van de bevolking. De vraag naar 
kenniswerkers groeit wereldwijd sterker dan ooit. Zij 
zijn in toenemende mate bepalend voor het innovatieve 
vermogen van onze samenleving. Dat geldt zeker ook 
voor HZstudenten. Van hen wordt verwacht dat zij 
bijdragen aan antwoorden op de geschetste global 
trends. Talenten zijn nodig om de innovatievoorsprong 
op de groeiende concurrentie te behouden. Daarnaast 
voeren steeds meer landen een gerichte strategie op 
het aantrekken van talent. Als studenten willen slagen 
op de snel veranderende arbeidsmarkt behoren ze te 
beschikken over internationale kennis en vaardigheden. 
De HZ ondersteunt studenten in hun ontwikkeling naar 
een succesvolle plek op die arbeidsmarkt. Daarvoor 
zijn een uitstekende professionele ontwikkeling evenals 
een brede persoonlijke ontplooiing onmisbaar. Om deze 
brede ambitie te realiseren is veel nodig, zoals wereld
oriëntatie, wereldburgerschap en ‘Bildung’, Engelstalig 
onderwijs en werken met cases uit verschillende 
landen gebaseerd op actueel onderzoek en multi
disciplinaire benadering, stage lopen bij internationale 

bedrijven in Nederland en daarbuiten en studeren  
aan buitenlandse universiteiten.
HZ beschouwt internationalisering dan ook als een 
voorwaarde voor het arbeidsmarktperspectief van 
studenten en tevens als een stimulans voor kwaliteit 
van onderwijs en onderzoek aan de HZ. Bovendien 
vormt internationalisering een driver voor noodzakelijke 
groei van studenten aan de HZ, mede gezien de afname 
van regionale studenteninstroom vanwege krimp en 
urbanisatie. Door middel van internationale instroom 
kan de HZ haar kritieke massa aan studenten behou
den, die nodig is om het voor de regionale economie en 
samenleving noodzakelijke brede opleidingsportfolio te 
blijven aanbieden. Regionaal gezien stimuleert interna
tionalisering economische ontwikkeling en verhoging 
van de concurrentiekracht. Kortom, internationalise
ring van het hbo is een essentieel en urgent thema.

Als onderwijsinstelling kan HZ de internationalisatie
slag van haar onderwijs niet alleen realiseren. Ze heeft 
partners nodig uit het zowel bedrijfsleven als uit de 
overheden. HZ zoekt bedrijfspartners waarmee zij 
duurzame relaties kan aangaan voor haar internatio
nale onderwijs en onderzoek. Medewerkers van 
bedrijven hebben uptodate kennis en vaardigheden 
nodig, waarmee zij in een internationale context 
professioneel kunnen handelen. Voor bestaande 
medewerkers van bedrijven wil de HZ door middel  
van Leven Lang Leren programma’s een partner zijn. 
Nieuwe medewerkers – onze huidige studenten –  
moeten in hun opleiding adequate basiskwalificaties 
internationaal werken verwerven. Om die te ontwikke
len zijn stageplaatsen, onderzoeksopdrachten, geza
menlijke projecten, bedrijfsgastdocenten en andere 
vormen van samenwerking noodzakelijk. Zo werken 
studenten, bedrijven en HZ samen, waarmee studenten 
een uitstekend arbeidsmarktperspectief verkrijgen 
door te werken aan stateofthe art projecten: ‘Make it 
in the Netherlands; Make it in the World!’. Bovendien 
versterken bedrijven hun concurrentiepositie dankzij  
de competenties van hun medewerkers. Naast het 
internationale bedrijfsleven en onderwijspartners zijn 
ook overheidspartners (zowel regionaal als nationaal) 
onmisbaar voor het realiseren van de internationalisa
tieagenda in het hbo, onder andere in het kader van 
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wetgeving en bekostigingssystematiek om toekomst
bestendig onderwijs mogelijk te maken. Lokale over  
heden dienen de randvoorwaarden te scheppen om 
factoren zoals adequate huisvesting en passende 
voorzieningen voor een goed studentenleven mogelijk 
te maken en actief bij te dragen aan de realisatie 
hiervan. Hoger internationaal onderwijs is namelijk  
een belangrijke economische factor voor de regio en  
de Zeeuwse kenniseconomie.

HZ heeft er in 2014 daarom voor gekozen de jaarlijkse 
Opening Hogeschooljaar in het teken te stellen van 
internationalisering van het hoger onderwijs. Tijdens  
de Opening Hogeschooljaar wordt het nieuwe studie
jaar van de HZ ingeluid. Jaarlijks opent de minister  
van Onderwijs Cultuur en Wetenschap – mevrouw Jet 
Bussemaker  het landelijke hogeschooljaar. Dit jaar 
had de HZ de eer mevrouw Bussemaker in Vlissingen 
te mogen verwelkomen, ten behoeve van de landelijke 
Opening Hogeschooljaar.  
Tijdens haar bezoek aan de HZ heeft de minister 
benadrukt dat in de nieuwe wereld globalisering, 
digitalisering en individualisering geen tijdelijke 
verschijnselen zijn. Het zijn structurele veranderingen, 
die oude ordeningen aan het wankelen brengen. De 
samenleving wordt geconfronteerd met vervagende 
grenzen tussen landen, mensen en gebeurtenissen. 
Lokale omstandigheden veroorzaken globale deining en 
globale ontwikkelingen hebben lokaal grote gevolgen. 
De ontmoeting, en soms ook de confrontatie, met 
andere werelden is nodig om de antwoorden te vinden 
die we alleen niet kunnen bedenken. Ook in de college
zalen – of gewoon vanaf de bank – kunnen studenten 
de grens over, onder andere via Massive Open Online 
Courses (MOOC’s). De minister is van mening dat 
grenzen verkend en verlegd moeten worden, om 
nieuwe combinaties te maken van kennis, ideeën en 
talent. Studenten worden op die manier opgeleid voor 
banen die nu nog niet bestaan. Hierbij moet sprake zijn 
van ruimte voor experiment, ondernemerschap en 
creativiteit voor studenten, docenten en instellingen, 
aldus de minister. Het hoger onderwijs moet mee
bewegen met de grote structurele veranderingen in  
de wereld, los van onesizefitsall, op basis van onder 
andere academische vorming, ondernemerschap en  
de international classroom.
Naast de aanwezigheid van de minister tijdens de 
Opening Hogeschooljaar, was de HZ zeer vereerd  
de heer Pieter van Oord als gastspreker te mogen 
ontvangen tijdens deze bijeenkomst. De heer Van Oord 
is CEO van Van Oord, een toonaangevende aannemer 
van bagger, waterbouwkundige en offshore energie
projecten (olie, gas en wind) en actief in meer dan 50 
landen. De heer Van Oord heeft gedurende zijn speech 
onder andere toelichting gegeven op de eisen die een 

bedrijf als Van Oord als werkgever stelt aan haar 
werknemers. Uit de speech van de heer Van Oord is 
gebleken dat een internationale oriëntatie een vereiste 
is om werkzaam te zijn voor dit bedrijf. Het bedrijfs
leven vraagt dan ook om ondernemende studenten met 
een internationale oriëntatie. Het hoger onderwijs kan 
hier op inspelen door internationalisering een promi
nente plek in het curriculum te geven. Naast professio
nele ontwikkeling, draagt buitenlandervaring volgens 
de heer Van Oord zeker ook bij aan de persoonlijke 
ontplooiing van medewerkers. In het kader van deze 
persoonlijke ontplooiing biedt de HZ studenten nadruk
kelijk de kans om buitenlandervaring op te doen door 
middel van onder andere stage en studie in het buiten  
land, maar ook door middel van international class
rooms en internationale casuïstiek. 
De aanwezigheid van deze gewaarde gasten en overige 
genodigden zoals studenten, medewerkers en externe 
genodigden heeft ertoe geleid dat de internationalise
ring van het hoger onderwijs vanuit zowel het onder
wijsperspectief als het overheidsperspectief en het 
bedrijfsperspectief op een interactieve benaderd kon 
worden. 
Tijdens de Opening Hogeschooljaar is gebleken dat 
internationalisering van het hbo alle stakeholders 
dwingt tot actie. Dat geldt voor studenten, mede
werkers van de HZ, maar ook leidinggevenden en 
medewerkers in het bedrijfsleven en bij overheden. 
Allen moeten passende acties ondernemen om de 
aansluiting te vinden met het alsmaar veranderende 
inter nationale speelveld, waarop ons aller toekomst in  
hoge mate wordt bepaald. De Opening Hogeschooljaar 
heeft een goede mogelijkheid geboden om hierover  
met elkaar in gesprek te gaan.  
HZ kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.  
De presentatie van de heer Van Oord heeft veel indruk 
gemaakt op aanwezigen. Studenten hebben aange
geven zeer geïnspireerd te zijn geraakt door zijn visie 
en hebben aangegeven zich des te meer te realiseren 
hoe belangrijk het is om internationale competenties  
te ontwikkelen. Ook mevrouw Bussemaker heeft een 
inspirerende bijdrage geleverd. Aanwezigen waren 
onder de indruk van haar visie op het hoger onderwijs. 
Wij zijn zowel mevrouw Bussemaker als de heer Van 
Oord dan ook zeer erkentelijk voor hun bezoek aan 
onze hogeschool en voor de open en boeiende wijze 
waarop zij inhoud hebben willen geven aan de Opening 
Hogeschooljaar 2014. De Opening Hogeschooljaar 
vormt een inspirerende basis om ook de komende jaren 
de focus op internationalisering verder uit te bouwen 
en mede hierdoor de missie om professionals op te 
leiden voor een globaliserende samenleving te  
volbrengen. 
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1RAAD VAN 
TOEZICHT



1.1. TAAK
De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de wettelijk 
aan de HZ toebedeelde taken, toezicht op de uitvoering 
van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegd
heden door het College van Bestuur. Tevens staat de 
Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad 
terzijde in de vervulling van zijn taken. HZ University of 
Applied Sciences kent een Raad van Toezicht van zes 
leden. 

1.2. SCHEMA VAN AFTREDEN
Per 1 januari 2014 is de heer Verhagen benoemd tot  
lid Raad van Toezicht. De heer Verhagen is financieel 
deskundig en beschikt over internationale ervaring. 
De heren Kloet en Van Mourik zijn beiden per 1 februari 
2014 herbenoemd tot lid Raad van Toezicht voor de 
duur van 4 jaar. 
Mevrouw TeuneKasbergen is op 21 juni 2010 benoemd 
op voordracht van de hogeschoolraad. In de vergade
ring van woensdag 16 april 2014 heeft de hogeschool
raad een unaniem positief advies uitgebracht over de 
herbenoeming van mevrouw Teune als vicevoorzitter 
van de Raad van Toezicht. De hogeschoolraad is 
verheugd dat mevrouw TeuneKasbergen bereid is  
voor een tweede termijn zitting te nemen in de Raad 
van Toezicht. Derhalve is mevrouw TeuneKasbergen 
herbenoemd tot 1 juli 2018. 
De heer Izeboud heeft vanaf 1 januari 2014 namens  
de Raad van Toezicht een bijzondere rol vervuld in de 
gesprekken met het Ministerie van OCW met betrek
king tot de Claim Rekenschap. De Raad van Toezicht is 
de heer Izeboud zeer erkentelijk voor de inzet van zijn 
expertise. De heer Izeboud is per 1 januari 2015 
afgetreden als lid Raad van Toezicht conform het 
rooster van aftreden.

De samenstelling van de Raad van Toezicht, de profielschets 

Raad van Toezicht en de bezoldiging van de Raad van 

Toezicht-leden zijn opgenomen in bijlagen 1.1 t/m 1.3.

1.3. ONAFHANKELIJKHEID RAAD  
VAN TOEZICHT

Onafhankelijkheid is een criterium waaraan leden van 
de Raad van Toezicht continu moeten voldoen. De Raad 
van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten 
opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk 
deelbelang dan ook onafhankelijk kunnen opereren. 
Gelet op de branchecode, de statuten van de stichting 
HZ University of Applied Sciences en het Bestuurs  
en beheersreglement HZ, heeft ieder lid van de Raad 
van Toezicht bij diens aantreden een door de Raad van 
Toezicht vastgestelde onafhankelijkheidsverklaring 
getekend. Ieder jaar wordt tijdens de governance 
vergadering opnieuw beoordeeld of de leden nog 
voldoen met betrekking tot onafhankelijkheid. Hiermee 
is naar het oordeel van de Raad van Toezicht voldaan 
aan bepaling III.4.2 van de branchecode.  
De onafhankelijkheidsverklaring Raad van Toezicht  
is opgenomen in bijlage 1.4.

1.4. COMMISSIES
De Raad van Toezicht kende in 2014 een audit
commissie, een selectie en remuneratiecommissie en 
een commissie kwaliteitszorg onderwijs, praktijkgericht 
onderzoek en valorisatie. Tevens maakt één lid van de 
Raad van Toezicht deel uit van de stuurgroep huis
vesting. De taak van deze commissies is het voorberei
den van de besluitvorming van de Raad van Toezicht. 
De auditcommissie richt zich met name op de werking 
van interne risicobeheersings en controlesystemen,  
de financiële informatieverschaffing en de naleving  
van aanbevelingen en opmerkingen van de externe 
accountant en de controller. 
Aandachtsgebieden van de selectie en remuneratie
commissie zijn onder andere de (her)benoeming van 
leden van de Raad van Toezicht en het College van 
Bestuur, het bezoldigingsbeleid, de bezoldiging van 
College van Bestuurleden en de beoordeling van  
het functioneren van de College van Bestuursleden. 
De commissie kwaliteitszorg onderwijs, praktijkgericht 
onderzoek en valorisatie richt zich op het waarborgen 
en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, praktijk
gericht onderzoek en kennisvalorisatie.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT 
mr. drs. A.J.G. (Toine) Poppelaars – voorzitter
drs. W.M.E. (Elly) TeuneKasbergen – vicevoorzitter
Ing. J. (Johan) Kloet – lid 
N. (Nico) van Mourik MPA – lid  
J. (Hans) van der Hart – lid 
Drs. F. (Frank) Verhagen RA – lid

12



1.5. WERKWIJZE
De verhouding tussen het College van Bestuur en de 
Raad van Toezicht kenmerkt zich door partnership, 
waarbij vanuit ieders wettelijke taken en verantwoorde
lijkheden gewerkt wordt. Om de Raad van Toezicht in 
staat te stellen haar toezichthoudende taak adequaat  
te kunnen vervullen, verstrekt het College van Bestuur 
de Raad van Toezicht ieder kwartaal een rapportage op 
hoofdlijnen, gericht op de voortgang van in onderling 
overleg vastgestelde beleidsterreinen. Deze rapportage 
is zowel kwalitatief als kwantitatief onderbouwd. 
Daarnaast wordt de Raad van Toezicht in staat gesteld 
haar toezichthoudende taak te vervullen door relevante 
thema’s te agenderen voor de vergaderingen van de 
Raad van Toezicht.
Naast de reguliere vergaderingen van de Raad van 
Toezicht en het College van Bestuur, hebben de voor  
zitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van  
het College van Bestuur periodiek overleg.
Verder heeft de Raad van Toezicht jaarlijks overleg met 
de hogeschoolraad (HR). Aan het overleg nemen (een 
delegatie van) de Raad van Toezicht en de HR deel. In 

dit overleg is tevens een lid van het College van Bestuur 
betrokken, die daarin een adviserende en informerende 
taak vervult. Daarnaast voert mevrouw Teune
Kasbergen één á twee keer per jaar overleg met de 
(voorzitter) van de HR. De HR heeft geconcludeerd dat 
zij het afgelopen kalenderjaar in een openhartige sfeer 
heeft kunnen spreken met de Raad van Toezicht. In een 
opbouwend kritische sfeer zijn onderwerpen als 
werkdruk, medezeggenschap, (nieuw)bouwplannen en 
de samenstelling van het College van Bestuur aan de 
orde geweest. De Raad van Toezicht sluit zich hier 
volledig bij aan en hecht er grote waarde aan deze 
goede verstandhouding tussen de HR, het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht voort te blijven zetten. 

Bijlage 1.5. bevat de toezichtvisie, toezichtkader en toet-

singskader van de Raad van Toezicht HZ,

1.6. VERGADERINGEN
In het verslagjaar is de Raad van Toezicht zeven keer 
bijeen geweest. De volgende thema’s zijn daarbij onder 
andere aan bod gekomen: 

SAMENSTELLING AANTAL  
VERGADERINGEN 2014

BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN

SELECTIE- EN 
REMUNERATIECOMMISSIE
mr. drs. A.J.G. (Toine) Poppelaars
drs. W.M.E. (Elly) TeuneKasbergen
 N. (Nico) van Mourik MPA

22042014
10062014
18082014* 
 

•  Selectiecriteria en benoemingsprocedure 
lid College van Bestuur 

• Bezoldigingsbeleid
• Bezoldiging College van Bestuur
•  Functioneringsgesprek College van  

Bestuurlid (eenhoofdig bestuur)
• Remuneratierapport

AUDITCOMMISSIE
Ing. J. (Johan) Kloet
J. (Hans) van der Hart 
Drs. F. (Frank) Verhagen RA 

27022014
02062014
01122014

• Managementletter accountant 
• HZJaarrekening 2013
• Begroting 2015
• Meerjarenprognose 20152019
• Claim Rekenschap
• HZrisicomanagement

COMMISSIE KWALITEITSZORG 
ONDERWIJS, PRAKTIJKGERICHT 
ONDERZOEK EN VALORISATIE
drs. W.M.E. (Elly) TeuneKasbergen

Incidenteel kunnen adviseurs worden 
ingeschakeld. De commissie heeft in 
2014 op verschillende onderwerpen 
externe deskundigen ingeschakeld:
de heer Daan Andriessen
de heer Paul Rullmann

17032014
01042014
22092014 

•  Praktijkgericht onderzoek in het hbo
•  Positiebepaling praktijkgericht  

onderzoek HZ
• Accreditaties HZ
• Landelijke ontwikkelingen kwaliteitszorg

*  Naast deze officiële vergaderingen, hebben verschillende overleggen plaatsgevonden tussen (een delegatie van) de 

remuneratiecommissie en het voorgedragen kandidaat-lid College van Bestuur, de heer J.L. Dane. 
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1.6.1. GOVERNANCE
Sinds 2013 kent de hbosector een nieuwe branche
code, namelijk de branchecode Goed Bestuur 
Hogescholen. In deze branchecode is de kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek als hoogste prioriteit benoemd 
voor zowel het College van Bestuur als de Raad van 
Toezicht, zonder daarbij het belang van en het toezicht 
op andere belangrijke bedrijfsprocessen uit het oog te 
verliezen. De Raad van Toezicht behoort conform de 
branchecode te toetsen of de realisatie van het onder
wijs en onderzoekaanbod leidend is geweest in relatie 
tot de andere bedrijfsprocessen binnen de HZ.

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur 
hechten grote waarde aan de opvolging en naleving van 

de code, alsmede naleving en opvolging van de statuten 
en het bestuurs en beheersreglement. Daarom wordt 
jaarlijks een reguliere vergadering van de Raad van 
Toezicht en het College van Bestuur in het teken 
gesteld van governance. Ten behoeve van die gover
nanceagenda worden compliance overzichten opge
steld waaruit blijkt in hoeverre de Raad van Toezicht en 
het College van Bestuur de branchecode, de statuten 
en het bestuurs en beheersreglement opvolgen en 
naleven. De bevindingen uit deze overzichten worden 
besproken, leidend tot besluiten en eventuele vervolg
acties. Onderstaand schema bevat een overzicht van 
besluiten en vervolgacties die de Raad van Toezicht  
en het College van Bestuur hebben genomen naar 
aanleiding van de complianceoverzichten: 

COMPLIANCE-OVERZICHTEN

COMPLIANCE BRANCHECODE GOVERNANCE HBO

BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT ACTIES

 •  De Raad van Toezicht neemt kennis van het 
overzicht “Naleving branchecode governance 
hbo”.

 •  De HZ opereert conform de branchecode 
governance hbo. 

 •  De Raad van Toezicht zal haar eigen functioneren 
bespreken alsmede dat van de individuele leden 
van de Raad van Toezicht en de conclusies die 
hieraan moeten worden verbonden.

 •  De Raad van Toezicht adviseert het College van 
Bestuur op praktische wijze te komen tot de 
samenstelling van een Raad van Advies op 
corporate niveau.

 •  Op 20 januari 2014 heeft een themabijeenkomst 
plaatsgevonden gericht op de zelfevaluatie Raad van 
Toezicht – College van Bestuur. Hierbij is onder 
andere gesproken over (1) de aanwezige competen
ties binnen de Raad van Toezicht en de benutting 
hiervan door het College van Bestuur, (2) scholings
behoefte vanuit de Raad van Toezicht en (3) agenda
setting voor Raad van Toezichtvergaderingen. 
Conclusie: de Raad van Toezicht en College van 
Bestuur zijn tevreden over hun onderling en eigen 
functioneren. Verbeterpunten zijn geformuleerd:

   De Raad van Toezicht bekrachtigt de eerdere 
instelling van een commissie Onderwijs & 
Kwaliteit, ten behoeve van het gevraagd en 
ongevraagd adviseren aan de Raad van Toezicht op 
het gebied van (1) kwaliteit van onderwijs en (2) 
kwaliteit van onderzoek. 

   In het kader van benutting van de expertise van de 
Raad van Toezichtleden zal het College van 
Bestuur de Instellingsplanthema’s uitwerken t.b.v. 
benutting van de expertise van Raad van Toezicht
leden. 

   Scholing t.b.v. de Raad van Toezicht gericht op 
nader te benoemen thema’s zal worden georgani
seerd.

•  Het CvB zal met enige periodiciteit overleg voeren 
met de voorzitters van de Raden van Advies vanuit 
academies14



De Raad van Toezicht heeft in maart 2014 geconclu
deerd dat de Raad van Toezicht opereert conform de 
bepalingen in de statuten van de Stichting HZ University 
of Applied Sciences, het bestuurs en beheers
reglement Stichting HZ University of Applied Sciences 

en de branchecode. HZ past de branchecode toe en 
wijkt hier dus niet van af. In de governancevergadering 
van maart 2015 heeft de Raad van Toezicht deze 
conclusie wederom kunnen trekken. 

RAPPORT COMMISSIE VAN MONTFORT: GOED BESTUUR IN HET HBO

BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT ACTIES

•  De Raad van Toezicht neemt het rapport  
‘Goed bestuur in het hbo’, de aanbevelingen en 
adviezen voor kennisgeving aan;

•  De Raad van Toezicht maakt de wenselijkheid 
resp. noodzaak tot het scholen van de Raad van 
Toezicht bespreekbaar;

•  De Raad van Toezicht heeft het College van 
Bestuur geadviseerd tot het maken van een 
geformaliseerd beleidskader met betrekking tot 
stakeholdermanagement;

•  Aan de Raad van Toezicht zal worden voorgelegd 
het toetsingskader voor toezicht op de uitvoering 
van werkzaamheden en de uitoefening van 
bevoegdheden door het College van Bestuur, 
alsmede het met raad terzijde staan van het 
College van Bestuur.

•  Op 20 januari 2014 heeft een themabijeenkomst 
plaatsgevonden gericht op de zelfevaluatie Raad van 
Toezicht – College van Bestuur, waarbij de wense
lijkheid resp. noodzaak tot scholing van de Raad van 
Toezicht is besproken. 

•  Stakeholdermanagement is opgenomen in het 
HZInstellingsplan 20132017.

•  Statuut strategische samenwerking HZ en partners 
is opgesteld en gepubliceerd.

•  Het toetsingskader Raad van Toezicht (III.1.1. 
branchecode Goed Bestuur Hogescholen) is  
opgesteld en gepubliceerd.

BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN

BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT ACTIES

•  De Raad van Toezicht stelt vast dat de branche
code goed bestuur hogescholen volledig wordt 
opgevolgd en nageleefd. 

•  Jaarlijkse bespreking van opvolging en naleving van 
de branchecode (compliance overzicht)

COMPLIANCE STATUTEN EN BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT

BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT ACTIES

•  De statuten en het bestuurs en beheers
reglement HZ worden volledig nageleefd. 

•  De statuten en het bestuurs en beheersregle
ment HZ zijn geheel in overeenstemming met de 
branchecode goed bestuur hogescholen

•  Een plenair overleg is gearrangeerd, waarin 
Raad van Toezicht en College van Bestuur 
elkaars functioneren beoordelen.

•  De Raad van Toezicht is van mening dat de 
complianceoverzichten vragen oproepen met 
betrekking tot toenemende regeldruk en bureau
cratisering. Naar aanleiding van de compliance
overzichten vraagt de Raad van Toezicht zich af  
of de stapeling van regelingen, branchecodes  
en andere voorschriften bijdraagt aan beter 
onderwijs.

•  Op 20 januari 2014 heeft een themabijeenkomst 
plaatsgevonden gericht op de zelfevaluatie Raad van 
Toezicht – College van Bestuur. Zie bovenstaande 
toelichting
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1.6.2. ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT
Conform de branchecode bespreekt de Raad van 
Toezicht ten minste eenmaal per jaar zowel zijn eigen 
functioneren als dat van de individuele leden van de 
Raad van Toezicht en de conclusies die hieraan moeten 
worden verbonden. 
Op 20 januari 2014 heeft een themabijeenkomst 
plaatsgevonden gericht op de zelfevaluatie Raad van 
ToezichtCollege van Bestuur. Hierbij is onder andere 
gesproken over (1) de aanwezige competenties binnen 
de Raad van Toezicht en de benutting hiervan door het 
College van Bestuur, (2) scholingsbehoefte vanuit de 
Raad van Toezicht en (3) agendasetting voor Raad van 
Toezichtvergaderingen. De Raad van Toezicht en het 
College van Bestuur hebben geconcludeerd tevreden  
te zijn over hun onderling en eigen functioneren. 
Verbeterpunten zijn geformuleerd en uitgewerkt in 
acties. Zo zijn thema’s vanuit het HZInstellingsplan 
20132017 – zoals internationalisering – gekoppeld aan 
de expertise van Raad van Toezichtleden, om beschik
bare expertise zoveel mogelijk te kunnen benutten.  
Ook heeft de Raad van Toezicht naar aanleiding van de 
zelfevaluatie extra aandacht besteed aan de invulling 
van een commissie Onderwijs, praktijkgericht onder
zoek en valorisatie, ten behoeve van het gevraagd en 
ongevraagd adviseren aan de Raad van Toezicht op het 
gebied van kwaliteit van onderwijs en onderzoek. 
In het kader van scholingsbehoefte is op 24 november 
2014 onder leiding van een onafhankelijk organisatie 
en adviesbureau een themabijeenkomst georganiseerd 
gericht op governance en board performance in relatie 
tot ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Deze 
themabijeenkomst is tevens benut om de evaluatie van 
het eigen functioneren plaats te laten vinden onder 
onafhankelijke, externe leiding – conform de branche
code goed bestuur (artikel III.1.7).

1.6.3. KWALITEIT
Onderwijskwaliteit kent een prominente plaats in het 
kader van toezicht. Kwaliteit wordt daarom structureel 
opgenomen in de periodieke informatierapportage van 
het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht en 
regelmatig als afzonderlijk agendapunt voor de Raad 
van ToezichtCollege van Bestuur vergaderingen. In het 
kader van kwaliteit heeft de Raad van Toezicht in 2014 
onder andere gesproken over visitaties en accreditaties 
van HZopleidingen, herziening van het accreditatie
stelsel, visitatiegroepen, sector brede conversie van 
techniekopleidingen, (thema)onderzoeken van de 
inspectie (gericht op respectievelijk de examen
commissie, selectie en toegankelijkheid en Goed 
Verkort), studiekeuzecheck (1mei maatregel) en 
studenttevredenheid. Verdere toelichting op deze 
onderwerpen is opgenomen in hoofdstuk 5.

1.6.4. INVULLING BESTUUR 
Sinds augustus 2013 kende de HZ een eenhoofdig 
bestuur. In november 2013 heeft de Raad van Toezicht 
ingestemd dit eenhoofdig bestuur tijdelijk te continue
ren, in de persoon van de heer De Buck. De bestuurder 
werd tijdens deze periode ondersteund door een 
supportgroep. Mevrouw TeuneKasbergen heeft 
gedurende deze periode de rol van gedelegeerd lid van 
de Raad van Toezicht vervuld. Als gedelegeerd lid Raad 
van Toezicht onderhield zij intensievere contacten met 
het College van Bestuur in de periode dat de heer  
De Buck tijdelijk enig bestuurder was. 
In 2014 heeft de Raad van Toezicht een evaluatie 
uitgevoerd met betrekking tot het voorlopig eenhoofdig 
bestuur en de ondersteuning daaraan door de support
groep College van Bestuur. Besloten is over te gaan tot 
werving van een tweede bestuurslid. De Raad van 
Toezicht heeft in november 2013 reeds besloten om het 
principe van roulerend voorzitterschap van het College 
van Bestuur niet te continueren. De heer De Buck blijft 
dienaangaande voorzitter College van Bestuur. 
Bij aanvang van de wervingsprocedure heeft de Raad 
van Toezicht een profielschets opgesteld, welke heeft 
gediend als basis voor de selectie van kandidaten. De 
selectie en remuneratiecommissie en het College van 
Bestuur hebben afzonderlijk gesprekken gevoerd met 
de geselecteerde kandidaten. Deze gesprekken hebben 
geleid tot de selectie van twee kandidaten. De betref
fende kandidaten hebben een assessment afgelegd  
en een gesprek gevoerd met een benoemingsadvies
commissie. De selectie en remuneratiecommissie,  
het College van Bestuur en de benoemingsadvies
commissie hebben unaniem hun voorkeur uitgesproken 
voor benoeming van de heer Dane. De heer Dane was 
reeds werkzaam bij de HZ als academiedirecteur voor 
de Academie voor Economie & Management en  
Scaldis Academy.
Alvorens tot benoeming over te gaan, is de HR ver
trouwelijk gehoord over het voorgenomen besluit. De 
HR heeft de keuze en de argumentatie van de Raad van 
Toezicht voor de benoeming van de heer Dane als lid 
College van Bestuur onderschreven. De Raad van 
Toezicht heeft besloten de heer Dane te benoemen  
tot lid College van Bestuur voor de periode van 4 jaar. 
Per 1 september 2014 kent de HZ dus weer een 
tweehoofdig bestuur, bestaande uit de heer De Buck 
(voorzitter) en de heer Dane (lid). De Raad van Toezicht, 
de HR en het College van Bestuur zien de samenwer
king met de heer Dane met veel vertrouwen tegemoet. 
Naar aanleiding van de benoeming van de heer Dane is 
mevrouw TeuneKasbergen ontheven van haar rol als 
gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht heeft haar waardering uitgesproken voor de 
wijze waarop mevrouw TeuneKasbergen aan de rol  
van gedelegeerd lid Raad van Toezicht invulling heeft 
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gegeven in de periode dat de heer De Buck tijdelijk 
eenhoofdig bestuurder was. 
 
1.6.5.  MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

(MTO)
Binnen de HZ is door een extern onderzoek en 
adviesbureau een medewerkerstevredenheidsonder
zoek (MTO) uitgevoerd. De resultaten van het MTO zijn 
medio 2014 gepresenteerd aan de Raad van Toezicht. 
Werkdruk, communicatie en dialoog, leiderschapsont
wikkeling en teamontwikkeling vormen aandachts
punten, aangezien deze thema’s door medewerkers als 
belangrijk zijn aangeduid, maar waarop een lage score 
is behaald. Uitkomsten van het MTO en het Actie en 
interventieplan werkdruk zijn aan teams gepresen
teerd, leidend tot eventuele vervolgacties. “Werkdruk  
á la carte” is gepresenteerd, teneinde oorzaken en 
oplossingsrichtingen voor werkdruk te formuleren.  
De Dienst Personeel & Organisatieontwikkeling  
houdt samen met de HR toezicht op de aanwezigheid 
en uitvoering van interventieplannen werkdruk op  
teamniveau.
Verdere toelichting op het MTO is opgenomen in 
hoofdstuk 9.

1.6.6. MIDTERMREVIEW PRESTATIEAFSPRAKEN
In 2012 heeft de HZ prestatieafspraken gemaakt met 
het Ministerie van OCW gericht op onderwijskwaliteit, 
studiesucces, profilering en valorisatie. De Raad van 
Toezicht wordt frequent geïnformeerd over de presta
tieafspraken.
Medio 2014 heeft in het kader van de prestatie
afspraken een midtermreview plaatsgevonden. Dit 
houdt in dat de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en 
Onder zoek (hierna Reviewcommissie) een toets op de 
voort gang heeft uitgevoerd, gericht op de vraag of de 
HZ in voldoende mate een start heeft gemaakt met de 
uitvoering van de plannen met betrekking tot profilering 
en zwaartepuntvorming. Een positieve midtermreview 
was voorwaarde voor continuering van de toegekende 
middelen uit het selectieve budget in 2015 en 2016.  
De Reviewcommissie heeft geconcludeerd dat de HZ  
in voldoende mate een start heeft gemaakt met de 
uitvoering van de afgesproken plannen met betrekking 
tot profilering en zwaartepuntvorming. De minister 
heeft het advies van de reviewcommissie overgenomen, 
waardoor de HZ de toegekende bedragen uit het 
selectieve budget in 2015 en 2016 behoudt. Ook de 
voortgang van het Centre of Expertise Delta Technology 
is als voldoende beoordeeld. In hoofdstuk 4 is een 
nadere toelichting op de prestatieafspraken  
opgenomen. 

1.6.7. POSITIEBEPALING ONDERZOEK
In opdracht van de Raad van Toezicht en het College 
van Bestuur heeft de heer Paul Rullmann medio 2014 
binnen de HZ onderzoek verricht gericht op positie
bepaling van het praktijkgericht onderzoek aan de HZ. 
Bevindingen zijn geformuleerd in de notitie ‘Positie
bepaling onderzoek HZ’. De Raad van Toezicht is zeer 
tevreden met de belangrijkste conclusies. Zo is de 
onderzoekslijn, zoals geformuleerd in het HZInstel
lings  plan 20132017, geïmplementeerd. Deze lijn leidt 
tot verbetering van eindwerkstukken – iets waar de 
Raad van Toezicht veel waarde aan hecht. De heer 
Rullmann heeft geconcludeerd dat er voor de HZ winst 
valt te behalen door meer kennis en ervaringen uit te 
wisselen (kalibreren). De Raad van Toezicht heeft naar 
aanleiding van het onderzoek van de heer Rullmann 
geconcludeerd dat onderzoeksactiviteiten binnen de  
HZ op een goede manier gestalte krijgen. De aan
bevelingen van de heer Rullmann zijn intern in concrete 
acties vertaald en in de jaarplannen van academies en 
onderzoeksgroepen verwerkt. 

1.6.8. INSTELLINGSPLAN 2013-2017
Per 1 september 2013 is het nieuwe HZ Instellingsplan 
20132017 (IP 20132017) in werking getreden. De Raad 
van Toezicht is betrokken bij het ontwikkelingsproces 
van dit plan. Conform de branchecode, bespreekt de 
Raad van Toezicht minimaal eenmaal per jaar de 
strategie van de hogeschool ten aanzien van onderwijs, 
onderzoek en kennisvalorisatie en betrekt daarbij de 
daaraan verbonden risico’s, mede in het licht van een 
beoordeling door het College van Bestuur van de 
uitkomsten van het interne risicomanagementsysteem. 
Het College van Bestuur geeft hier onder andere 
invulling aan door in haar periodieke rapportage aan  
de Raad van Toezicht structureel aandacht te besteden 
aan de implementatie van het HZIP 20132017, 
inclusief resultaat en risicoanalyse. Op 22 september 
2014 hebben academiedirecteuren de voortgang met 
betrekking tot de implementatie van het HZIP 2013
2017 gepresenteerd aan de Raad van Toezicht. Naar 
aanleiding van deze presentaties is onder andere 
gesproken over de ervaring van medewerkers met 
betrekking tot de jaarplannen, personele bezetting, 
NSEscores, De Persoonlijke Hogeschool en strate
gische positionering van academies. Nadere toelichting 
op de implementatie van het HZIP 20132017 is 
opgenomen in hoofdstuk 3.

1.6.9. HUISVESTING
De huisvestingsplannen omtrent de Boulevard Bankert 
(BB) en De Ruyter Academy vormden in 2014 een 
belangrijk agendapunt voor de Raad van Toezicht. 
Renovatie en nieuwbouw danwel gehele nieuwbouw  
van de betreffende locatie is geanalyseerd. 
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Alvorens een standpunt in te nemen met betrekking tot 
de huisvesting van De Ruyter Academy, zijn verschil
lende analyses uitgevoerd. Om een gegronde beslissing 
te kunnen nemen is onderzoek uitgevoerd onder 
studenten van De Ruyter Academy, om te bezien in 
hoeverre deze locatie een meerwaarde heeft als het 
gaat om het kiezen voor een HZopleiding. Daarnaast is 
het College van Bestuur in overleg getreden met 
studenten en medewerkers van alle opleidingen van  
De Ruyter Academy om te spreken over huisvestings
voorkeur. 
Parallel aan deze acties is een huisvestingsstuurgroep 
ingesteld. De heer Kloet vertegenwoordigt als adviseur 
de Raad van Toezicht in deze stuurgroep. Daarnaast 
nemen het College van Bestuur en de heer Polderman 
– diensthoofd Campusvoorziening – zitting in deze 
stuurgroep. Referentieobjecten van verschillende 
projectontwikkelaars zijn bezocht door de stuurgroep. 
In 2015 heeft de huisvestingsstuurgroep – in overleg 
met de academiedirectie – een definitief voorstel 
ingediend bij de Raad van Toezicht voor realisatie  
van nieuwbouw op Boulevard Bankert 154. 
De stuurgroep huisvesting heeft zich echter niet alleen 
gericht op planontwikkeling omtrent de Boulevard 
Bankert. De stuurgroep heeft een integraal lange 
termijn huisvestingsplan ontwikkeld voor de huisves
ting van De Ruyter Academy (op de Boulevard Bankert), 
de Delta Academy (in Middelburg) en aangepaste 
huisvesting voor de overige academies op de Edison
weg. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met dit 
integrale huisvestingsplan. 
Concreet betekent dit dat de Raad van Toezicht  
goedkeuring heeft verleend om de hoofdlocatie aan de 
Edisonweg 4 te renoveren. Op de Boulevard Bankert 
154 zal nieuwbouw ontwikkeld worden. Alle opleidingen 
die vallen onder De Ruyter Academy worden hier 
gehuisvest. Zo’n 550 studenten zullen, samen met 
docenten en onderzoekers, in september 2017 hun 
intrek nemen in het nieuwe gebouw. De ontwikkeling 
van nieuwbouwplannen zal plaatsvinden met actieve 
betrokkenheid van deze docenten, onderzoekers en 
studenten.
Verder heeft de Raad van Toezicht op 16 maart 2015 
toestemming verleend om tot aankoop van Groene 
Woud 1 te Middelburg over te gaan. Uitgangspunt 
hierbij vormt de vraag op welke locatie opleidingen het 
beste tot hun recht komen. Per 1 september 2017 zal 
de Delta Academy  de academie die hboopleidingen 
en praktijkgericht onderzoek op het gebied van water 
en land clustert  verhuizen naar Middelburg. Naast de 
huisvestingsplannen in Middelburg, is de HZ voor
nemens om studenten van de HZopleiding Sport & 
Bewegingseducatie (SBE) met ingang van september 
2016 gedurende de eerste twee jaar van hun opleiding 
te huisvesten in Goes.

Met bovengenoemde huisvestingsplannen geeft HZ 
invulling aan het rapport Campus Zeeland, gericht op 
de versterking van het Hoger en Wetenschappelijk 
Onderwijs en Onderzoek in Zeeland. HZ investeert in 
het hoger onderwijs en de versterking van het stads
gewest MiddelburgVlissingen. HZ huisvest haar 
onderwijs daar waar de opleidingen het beste tot  
zijn recht komen en dit alles in samenwerking met 
bedrijven en overheid.
Verdere toelichting op de huisvestingsplannen is 
opgenomen in hoofdstuk 12. 

1.6.10. CLAIM REKENSCHAP
Op 21 september 2005 is door de staatssecretaris  
van OCW een besluit genomen met betrekking tot de 
terugvordering van de HZ inzake Rijksbijdragen over  
de bekostigingsjaren 2001 tot en met 2004. Het Vervolg
onderzoek Rekenschap lag hieraan ten grondslag. De 
door het Ministerie van OCW ingestelde vorderingen 
moesten in een periode van 20 jaar worden terug
betaald. 
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur 
hebben bij het Ministerie van OCW kenbaar gemaakt 
zich naar aanleiding van de aflossingen voor de Claim 
Rekenschap zorgen te maken over de continuïteit van 
de HZ. Uit een toekomstanalyse van de HZ blijkt dat 
infrastructurele (kwaliteits)verbetering voor de HZ 
onvermijdelijk is om toekomstbestendig te worden en 
te blijven. Tevens dient er de komende jaren extra 
geïnvesteerd te worden in het onderwijs en praktijkge
richt onderzoek. De Raad van Toezicht heeft hierover 
gesproken met het Ministerie van OCW.

1.6.11. HZ-RISICOMANAGEMENT
In het kader van het interne risicomanagementsysteem 
heeft het College van Bestuur in 2014 het oorspronke
lijke risicomanagement intern laten herzien en laten 
afstemmen op het nieuwe HZInstellingsplan en 
externe ontwikkelingen in het ho. Dit sluit tevens aan bij 
het verzoek van de Raad van Toezicht en de accountant 
om aandacht te schenken aan het HZrisicomanage
ment. De opgestelde notitie is afgestemd met acade
miedirecteuren en diensthoofden en op 4 november 
2014 door het College van Bestuur vastgesteld. De 
Raad van Toezicht heeft in december 2014 besloten 
instemming te verlenen met betrekking tot het 
HZrisicomanagement.
De auditcommissie heeft vastgesteld dat beheers
maatregelen van het HZrisicomanagement op een 
realistische basis zijn opgenomen in de begroting  
2015 en de meerjarenprognose 20152019. 

Het College van Bestuur informeert de Raad van 
Toezicht door middel van een periodieke rapportage 
waarin behaalde resultaten worden geanalyseerd en 
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mogelijke daaraan verbonden risico’s worden benoemd. 
In 2014 zijn daarbij verschillende risico’s aan bod 
gekomen.

In het kader profilering is onder andere gesproken over 
de visie ontwikkeling en de voortgang daarin van De 
Ruyter Academy, de inrichting van de organisatie van 
het Centre of Expertise Delta Technology, uitvoering  
van het businessplan van het Centre of Expertise  
Delta Technology, draagvlak voor en uitvoering van  
het HZInstellingsplan 20132017 en de voortgang met 
betrekking tot de prestatieafspraken. Het College van 
Bestuur heeft adequate maatregelen getroffen waar
door risico’s zich niet hebben gemanifesteerd. Met 
betrekking tot de prestatieafspraken is een interne 
midtermreview uitgevoerd, om vroegtijdig de uitvoering 
van de afspraken te kunnen bijsturen en eventuele 
risico’s te minimaliseren. Daarnaast rapporteren 
academiedirecties periodiek over de realisatie van de 
prestatieafspraken via de Bestuurs en Management 
Overleg (BMO) rapportages. 

Ook de ontwikkeling van instroom van studenten  
vormt een risico waar de Raad van Toezicht structureel 
aandacht aan besteedt, onder andere vanwege de 
aankomende demografische krimp. Tevens kunnen de 
invoering van het leenstelsel en eventuele veranderin
gen met betrekking tot de OVstudentenkaart negatief 
effect hebben op de ontwikkeling van de instroom. Het 
College van Bestuur heeft de ontwikkeling van aanmel
ders naar definitieve instroom geanalyseerd. Op basis 
van deze uitkomsten zijn actieplannen met betrekking 
tot voorlichting, werving en intake opgesteld. Verdere 
toelichting op de ontwikkeling van het aantal instro
mende studenten is opgenomen in hoofdstuk 10. 
Daarnaast onderhoudt de HZ nauw contact met 
toeleverende scholen (mbo/vo), waarbij nadrukkelijk 
wordt gesproken over dit onderwerp. Het College van 
Bestuur heeft bij het Ministerie van OCW aandacht 
gevraagd voor effecten van eventuele wijzigingen in het 
leenstelsel en de OVstudentenkaart op een regionale 
hogeschool in een krimpgebied.
Daarnaast vormt studentenhuisvesting een belangrijk 
vraagstuk in het kader van instroom. Onvoldoende 
beschikbare huisvesting voor nationale en inter
nationale instroom vormt een risico. Met aanbieders 
van huisvesting zijn in 2014 extra overleggen gevoerd 
teneinde meer woonruimten aan studenten te kunnen 
aanbieden. Gemeente Vlissingen heeft begin 2015 
ingestemd om in Vlissingen een studentencampus van 
circa 250 studenteenheden te ontwikkelen door een 
private partij. 

Een nadere toelichting op het interne risico 
beheersings en controlesysteem is opgenomen  
in hoofdstuk 13. 

1.6.12. DEELNAME PROGRAMMA HZ CULT
HZ Cult is een cultuurprogramma wat vanuit de HZ 
wordt aangeboden met ondersteuning van Scalda en de 
Provincie Zeeland. Als uniek concept binnen het hoger 
onderwijs levert HZ Cult een bijdrage aan de betrok
kenheid en binding van studenten aan de HZ. Een 
delegatie van de Raad van Toezicht, het College van 
Bestuur, academiedirecteuren en diensthoofden 
hebben op 9 oktober 2014 buitenom het reguliere 
vergaderschema gezamenlijk deelgenomen aan een 
activiteit van HZ Cult, namelijk “Verborgen Verrassing 
van Vlissingen”. Onder leiding van HZ Cult en in 
aanwezigheid van studenten is al wandelend een 
bezoek gebracht aan verschillende locaties in 
Vlissingen. De Raad van Toezicht kijkt terug op een 
succesvolle avond, waarbij zij enerzijds kennis heeft 
kunnen maken met de activiteiten van HZ Cult en 
anderzijds op een informele wijze een avondvullend 
programma heeft kunnen doorbrengen met het bestuur 
en de directie. 

Bijlage 1.6. bevat een overzicht van de vergaderdata en 

agendapunten van de Raad van Toezicht in 2014.

1.7. BETROKKENHEID EXTERNE 
BELANGHEBBENDEN BIJ 
BELEIDSONTWIKKELING EN 
STRATEGISCHE SAMENWERKING

Conform de branchecode, heeft de Raad van Toezicht 
er ook in 2014 op toegezien dat het College van Bestuur 
de externe belanghebbenden van de hogeschool heeft 
betrokken bij de ontwikkeling van haar beleid en met 
hen heeft gecommuniceerd over de uitvoering daarvan. 
Hier is met name invulling aan gegeven door de 
zogenaamde Raden van Advies en beroepenveld
commissies. De Raad van Toezicht heeft nadrukkelijk 
aandacht gevraagd voor de Raad van Advies voor de 
Academie voor Technologie en Innovatie, aangezien 
deze commissie nog niet was geïnstalleerd. Inmiddels 
is ook de Raad van Advies voor de Academie voor 
Technologie en Innovatie geformeerd. Deze raad wordt 
in 2015 geïnstalleerd. 
Ook tijdens de Opening van het Hogeschooljaar op 
woensdag 10 september 2014 zijn externe belang
hebbenden betrokken bij beleidsvraagstukken en 
samenwerkingsverbanden bij de HZ. 
Internationalsering van het hoger beroepsonderwijs 
vormde het centrale thema voor deze bijeenkomst. 
Mevrouw Bussemaker (minister van OCW), de heer Van 
Oord (CEO van Van Oord) en de heer De Buck (voorzitter 
van het College van Bestuur van de HZ) hebben op een 
interactieve manier hun visie op dit thema gegeven en 
hierbij de triple helix vertegenwoordigd. De verantwoor
delijkheden van de verschillende partijen en de samen  
werking tussen het bedrijfsleven, de overheid en 
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onderwijsinstellingen zijn bediscussieerd. Vele externe 
belanghebbenden zijn aanwezig geweest bij de Opening 
Hogeschooljaar 2014.
De Raad van Toezicht stelt vast dat het College van 
Bestuur externe belanghebbenden heeft betrokken bij 
de beleidsontwikkeling. 

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht erop toegezien 
dat het College van Bestuur de bijdrage van strate
gische samenwerking met andere kennisinstellingen, 
bedrijven en overige organisaties aan de realisatie van 
de missie en doelstellingen van de hogeschool bevor
dert en bewaakt. Hiertoe heeft het College van Bestuur 
in haar periodieke rapportage aan de Raad van Toezicht 
het item ‘samenwerking’ opgenomen. Naar aanleiding 
van de aanbeveling van Commissie Van Montfort heeft 
HZ het ‘Statuut Strategische Samenwerking HZ en 
Partners’ opgesteld en gepubliceerd. Daarnaast heeft 
strategische samenwerking een belangrijke positie 
ingenomen in het HZ Instellingsplan 20132017. Ook  
de participatie van de HZ in verschillende Centre’s of 
Expertise – waaronder als penvoerder bij het Centre of 
Expertise Delta Technology – borgt samenwerking met 
andere kennisinstellingen, bedrijven en overige 
organisaties. Dagelijks heeft HZ contact met externe 
belanghebbenden, zowel op bestuurlijk niveau als op 
academie en directieniveau. Zo heeft het College van 
Bestuur recent bestuurlijk overleg gevoerd met 
verschillende collega hogescholen, zoals Zuyd 
Hogeschool, Van Hall Larenstein, HAS Hogeschool en 
Avans Hogeschool. 
De Raad van Toezicht concludeert dat het College van 
Bestuur de bijdrage van strategische samenwerking 
met externe belanghebbenden aan de realisatie van de 
missie en doelstellingen van de HZ voldoende heeft 
bevorderd en bewaakt.

1.8. RESULTATEN 2014
Afsluitend kan de Raad van Toezicht met genoegen 
vaststellen dat 2014 een succesvol jaar is geweest voor 
de HZ. De Raad van Toezicht spreekt haar waardering 
uit voor alle HZmedewerkers voor hun inzet en hun 
betrokkenheid bij de organisatie. 

Vlissingen, 15 juni 2015
Namens de Raad van Toezicht
de heer mr. drs. Toine Poppelaars  voorzitter
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ACADEMIES TOELICHTING

PROFIELACADEMIES
•  Delta Academy 
•  De Ruyter Academy
•  Scaldis Academy

•  Opleidingen zijn gericht op het DNA van de Nederlandse  
deltaregio:

  Water & Land (Delta Academy)
  Industrie & Logistiek (De Ruyter Academy)
  Toerisme & Business (Scaldis Academy)
• Zowel regionaal, nationaal als internationaal kansrijk
•  Aansluitend op het topsectorenbeleid van het Ministerie van 

Economische Zaken en het EUprogramma Horizon 2020
•  De profielacademies vormen onderdeel van de groeiambitie 

van de HZ
•  Engelstalige programma’s

KERNACADEMIES
• Academie voor Economie en Management
• Academie voor Educatie en Pedagogiek
• Academie voor Technologie en Innovatie
• Academie voor Zorg en Welzijn

•  Opleidingen zijn gericht op functionele regionale expertise
•  Afgestemd op regionale behoefte
•  Multisectoraal 

  

2.1. COLLEGE VAN BESTUUR
Het College van Bestuur is belast met de dagelijkse 
leiding en het bestuur van de HZ. Het College van 
Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de 
doelstellingen van de HZ, de strategie, de financiering, 
het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten
ontwikkeling. Daarnaast is het College van Bestuur 
verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante 
wet en regelgeving en het beheersen van de risico’s, 
verbonden aan de activiteiten van de HZ. Over zijn 
verantwoordelijkheden legt het College van Bestuur 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Sinds augustus 2013 kende de HZ een eenhoofdig 
bestuur – in de persoon van de heer De Buck – onder
steund door een supportgroep. In 2014 hebben de Raad 
van Toezicht en het College van Bestuur een evaluatie 
uitgevoerd met betrekking tot het voorlopig eenhoofdig 
bestuur en de ondersteuning daaraan door de support
groep. Ondanks het prima functioneren van het College 
van Bestuur met de supportgroep is unaniem (Raad van 
Toezicht en College van Bestuur) besloten over te gaan 
tot werving van een tweede bestuurslid. De Raad van 
Toezicht, het College van Bestuur en de benoemings
adviescommissie hebben unaniem hun voorkeur 
uitgesproken voor benoeming van de heer John Dane 
tot lid College van Bestuur. De HR heeft de keuze en  
de argumentatie van de Raad van Toezicht voor de 
benoeming van de heer Dane als lid College van 
Bestuur onderschreven. De heer Dane was reeds 
werkzaam bij de HZ als academiedirecteur voor de 
Academie voor Economie & Management en Scaldis 
Academy. 

Per 1 september 2014 kent de HZ dus weer een 
tweehoofdig bestuur, bestaande uit de heer De Buck 
(voorzitter) en de heer Dane (lid). De heer Dane is 
benoemd voor een periode van vier jaar conform de 
door de Vereniging van Toezichthouders hbo opgestelde 
criteria. Daarmee wordt voldaan aan het hboprotocol. 
De Raad van Toezicht heeft in november 2013 reeds 
besloten om het principe van roulerend voorzitterschap 
van het College van Bestuur niet te continueren. De 
heer De Buck blijft dienaangaande voorzitter College 
van Bestuur. 

Het bestuurssecretariaat en de bestuurssecretaris(sen) 
staan het College van Bestuur bij in de voorbereiding 
en uitvoering van zijn taken.

Een overzicht van de nevenfuncties en bezoldiging van het 

College van Bestuur is opgenomen in bijlagen 2.1 en 2.2.

2.2. ORGANISATIESTRUCTUUR
HZ kent zeven academies. Vanuit academies wordt 
onderwijs gegeven en praktijkgericht onderzoek 
verricht. De zeven academies zijn onderverdeeld in  
drie profielacademies en vier kernacademies.

In 2014 zijn binnen de bestaande organisatiestructuur 
wijzigingen doorgevoerd in de directiestructuur. De 
invoering van academiedirecties per cluster van 
academies is geëffectueerd. 
De clustering van academies richt zich nadrukkelijk  
op het niveau van directievorming, academies blijven 
afzonderlijk in de markt gezet worden. 
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De volgende drie clusters samengesteld:
•  Academie voor Economie & Management, Scaldis 

Academy (economisch cluster)
•  Academie voor Educatie & Pedagogiek, Academie 

voor Zorg & Welzijn (sociaal maatschappelijk cluster)
• Academie voor Technologie & Innovatie, Delta 
Academy, De Ruyter Academy (technisch cluster)

Per cluster is een directieteam van twee academie
directeuren samengesteld. Het directieteam is geza
menlijk verantwoordelijk voor de academies die onder 
het betreffende cluster vallen. 
In de directieteams is een rolverdeling gemaakt waarbij 
– binnen de functie van academiedirecteur – onder
scheid wordt gemaakt tussen de rol van managing 
director en dean. Ieder directieteam kent dus een dean 
en een managing director. Een dean stuurt de inhoud 
en kwaliteit van het onderwijs en onderzoek aan. 
Aandachtsgebieden van de dean zijn onder andere 
curriculumontwikkeling, internationalisering van het 
onderwijs, tevredenheid van de studenten, de kwaliteit 
en de betrokkenheid van medewerkers, kwaliteitszorg 
en aansluiting van onderwijs en onderzoek op eisen 
vanuit het beroepenveld. 
Een managing director stuurt de bedrijfsvoering van de 
academie aan. Aandachtsgebieden voor de managing 
director zijn onder andere financiën, monitoring van 
onderwijsprocessen, productmanagement, communi
catie, werving en relatiemanagement. Personeelsbeleid 
vormt een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de 
managing director als de dean. 
Eén van de academiedirecteuren van het directieteam 
neemt het technisch voorzitterschap van de academie
directie op zich.

Academiedirecties worden ondersteund door acade
miebureaus. In 2014 zijn eerste stappen gezet om de 
inrichting van academiebureaus op clusterniveau te 
realiseren. De functie van de academiebureaus is om 
zoveel mogelijk administratieve, logistieke en organisa
torische taken uit handen te nemen van academie
directies, opleidingscoördinatoren en docententeams. 
In 2014 is één van de projecten vanuit het 
HZInstellings plan en kernprocessen gericht op de 
vorming en het uniformeren van de academiebureaus. 
Een werkgroep heeft alle bedrijfsprocessen geanaly
seerd en geüniformeerd. Tevens is er een logistieke 
jaarkalender opgesteld. Op deze wijze is onderlinge 
uitwisselbaarheid van zowel kennis, ervaringen als 
personeel mogelijk. Door deze standaardisatie wordt 
efficiency, effectiviteit en flexibiliteit gecreëerd. 

Naast de zeven academies, kent de HZ acht centrale 
diensten, onder leiding van diensthoofden. De diensten 
verrichten faciliterende, beleidsvoorbereidende en  
–uitvoerende werkzaamheden.

Het organogram van de HZ is opgenomen in bijlage 2.3.

De HZ heeft ten behoeve van haar deelneming in TWZ 
B.V. een HZ Holding B.V. opgericht die samen met de 
stichting HZ een fiscale eenheid vormen. TWZ B.V. 
houdt zich met name bezig met stage en afstudeer
plaatsen, studentenbijbanen, bemiddeling van studen
ten naar de arbeidsmarkt en detachering van docenten. 
Meer informatie over TWZ B.V. is opgenomen in 
hoofdstuk 10. 

Een schematische weergave van deelnemingen is terug te 

vinden in bijlage 2.4.

2.3. MEDEZEGGENSCHAP, KLACHTEN 
EN GESCHILLEN

2.3.1. MEDEZEGGENSCHAP
De Hogeschoolraad (HR) is de medezeggenschapsraad 
van de HZ, met als taak de realisering van de doelen 
van de HZ mede te bevorderen. HZ heeft gekozen voor 
een ongedeelde medezeggenschap, inhoudende dat 
zowel medewerkers als studenten gezamenlijk zitting 
hebben in de HR. 

In 2014 namen zeven medewerkers zitting in de 
hogeschoolraad. Door het vertrek van de interim 
voorzitter en een niet ingevulde positie kende de 
personeelsgeleding het afgelopen jaar twee vacatures.
Tot de zomer van 2014 telde de HR, conform het 
medezeggenschapsreglement HZ, negen studentleden. 
De raad heeft in 2014 afscheid genomen van vijf 
studentleden die door studie en/of stage niet langer het 
lidmaatschap van de HR konden combineren met hun 
studie. Daarentegen zijn twee studenten tot de raad 
toegetreden. Aangezien er geen reserve kandidaten 
beschikbaar waren, telde de studentgeleding eind 2014 
nog zes leden. 
Op woensdag 26 november 2014 hebben verkiezingen 
voor de studentgeleding plaatsgevonden. Ter voorberei
ding hierop is een verkiezingscommissie samengesteld, 
welke wekelijks heeft vergaderd. Er is een draaiboek 
samengesteld, waaraan acties zijn toegevoegd, zoals 
het opzetten van een communicatieplan (met de nadruk 
op social media), de ontwikkeling van de mogelijkheid 
tot digitaal stemmen, het ontwikkelen van en vertonen 
van een promofilm gericht op de HR, een persoonlijke 
benadering door HRleden richting studenten gedu
rende de pauzes en het betrekken van opleidings
coördinatoren, docenten en decanen bij de kandidaat
stelling. Studenten zijn via email (nieuwsbrief) en 
Infonet geïnformeerd over de verkiezingen. De  
verkiezingen zijn voor het eerst digitaal gehouden. Op 
dinsdagavond 25 november hebben stemgerechtigde 
studenten een email ontvangen met daarin een link 
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naar de pagina van de hbospiegel waar zij hun stem 
konden uitbrengen. Daarnaast was er op woensdag  
26 november voor studenten de mogelijkheid om via 
laptop’ s in de centrale hal van de HZ hun stem uit  
te brengen.
Voor de vijf beschikbare zetels hebben zich zeven 
studenten kandidaat gesteld. Uiteindelijk hebben  
456 studenten hun stem uitgebracht. Dit is een  
behoorlijke stijging ten opzichte van het aantal uitge
bracht stemmen in 2013 (285) en 2011 (149). De HZ is 
verheugd om te zien dat de opkomst voor student
verkiezingen de afgelopen jaren een stijgende lijn  
kent. In december 2014 heeft de HR de verkiezingen 
geëvalueerd en verbeter –en aandachtspunten gefor
muleerd, die tijdens de volgende verkiezingen in acht 
genomen zullen worden.
Dankzij de verkiezingen kent de HR per 1 februari  
2015 weer een studentgeleding van negen leden. 

De HR kent verschillende vormen van overleg met  
een verschillende inhoud en samenstelling. 
Allereerst vindt periodiek overleg plaats tussen de 
voltallige HR en het College van Bestuur. Als voorberei
ding op dit overleg wordt agendaoverleg gevoerd tussen 
het Dagelijks Bestuur (DB) van de HR en het College 
van Bestuur. In 2014 heeft 7 maal overleg plaatsgevon
den tussen het College van Bestuur en de voltallige HR. 
Hierbij is onder andere gesproken over de begroting 
2014, professionaliseringsplannen, de hoogte van het 
collegegeld, verschillende reglementen (waaronder de 
onderwijs en examenregeling), het profileringsfonds, 
het medewerkertevredenheidsonderzoek en de 
benoeming van een tweede vertrouwenspersoon. De 
HR is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van 
het werkdrukinterventieplan, de ontwikkeling van het 
professionaliseringsplan en sessies inzake de imple
mentatie het HZInstellingsplan 20132017.
Als aanvulling op het periodieke overleg tussen de HR 
en het College van Bestuur heeft in 2014 twee maal een 
“Zeemiddag” plaatsgevonden. Dit is een middagvullend 
overleg waarbij het College van Bestuur en de voltallige 
HR op informele wijze specifieke thema’s bespreken.  
In 2014 betroffen deze thema’s de visie op mede
zeggenschap en het aannamebeleid omtrent  
managementfuncties.
Zowel de HR als het College van Bestuur zijn van 
mening dat het overleg tussen bestuur en mede
zeggenschap het afgelopen jaar op een open en 
transparante wijze heeft plaatsgevonden, wat tot  
een goed medezeggenschapsjaar heeft geleid.

Naast overleg met het College van Bestuur, heeft de 
HR ook twee maal overleg gevoerd met de Raad van 
Toezicht van de HZ. De HR is van mening dat zij het 
afgelopen jaar in een openhartige sfeer heeft kunnen 

spreken met de Raad van Toezicht. In een opbouwend 
kritische sfeer zijn onderwerpen als werkdruk, mede
zeggenschap, (nieuw)bouwplannen en de samen
stelling van het College van Bestuur aan de orde 
geweest. Zo heeft de HR invloed gehad op de profiel
schets voor het nieuwe lid van het College van Bestuur 
en is er advies gevraagd op de voor te dragen kandi
daat. In het hele proces, van profielschets tot voor
dracht kandidaat, is de HR geïnformeerd door zowel 
het College van Bestuur als de Raad van Toezicht.
Uit de gesprekken met de Raad van Toezicht is volgens 
de HR gebleken dat de Raad van Toezicht grote waarde 
hecht aan medezeggenschap en geïnteresseerd is in  
de items die binnen de HZ spelen.
Daarnaast was de HR in 2014 aanwezig bij het arbeids
voorwaardenoverleg (AVO) tussen het College van 
Bestuur en de caopartners. Voorafgaand aan dit 
overleg voerde de raad vooroverleg met de Cao
partners, de vakcentrales Aob, AbvaKabo, CMHF en 
Unie/NFTO.

Naast deze overleggen, heeft de studentgeleding zich 
in 2014 actief ingezet om aansluiting te vinden bij 
nationale instanties, zoals het Interstedelijk Studenten 
Overleg (ISO). In mei 2014 is de HR met een proeftijd 
van een jaar aspirantlid van het ISO geworden. De HR 
heeft besloten dat het studentlid van het Dagelijks 
Bestuur verantwoordelijk is voor de nationale contacten 
bij studentinstanties, om zo de continuïteit te borgen. 
Richard van Sonsbeek is in 2014 vaste deelnemer 
geweest bij de bijeenkomsten en de scholings
weekenden van het ISO. Ook enkele andere HR 
studenten nemen deel aan deze activiteiten om zo 
ingewerkt te raken in het landelijk netwerk van het ISO 
en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De HR 
studenten hopen dat de opgebouwde contacten in het 
landelijk netwerk voor meer kennis binnen de HR 
zullen zorgen. Ook de invloed die het ISO en de LSVb 
hebben op de landelijke politiek achten de HR 
studenten van groot belang. Door deelname aan het 
ISO kunnen studenten landelijk de HZ belangen 
behartigen.
Ook de personeelsgeleding heeft een aantal nationale 
overlegbijeenkomsten bijgewoond. Het kunnen  
bespreken van items buiten het eigen referentiekader 
levert meerwaarde voor de HR.

De HR is van mening dat de inzet van de HRleden en 
de openheid van de bestuursleden in het afgelopen jaar 
het vertrouwen geven dat het komende medezeggen
schapsjaar constructief zal zijn. Er wordt uitgekeken 
naar ontwikkelingen op het gebied van huisvestings
plannen, de realisatie van de reductie van werkdruk, de 
implementatie van het professionaliseringsplan en de 
implementatie van het HZInstellingsplan op basis van 
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opleidingsplannen en academieplannen. Daarnaast zal 
de HR, aanvullend op de wettelijke thema’s, aandacht 
vragen voor onder andere vernieuwing van het mede
zeggenschapsreglement en de stand van zaken 
omtrent internationalisering. De HR zal zich actief 
inzetten om de zichtbaarheid van de HR te verhogen  
en nationale contacten uit te bouwen. 

De samenstelling van de HR, de vergadercyclus en een 

overzicht van alle advies- en instemmingsaanvragen van de 

HR zijn opgenomen in bijlage 2.5.

2.3.2. KLACHTEN EN GESCHILLEN 
HZ kent een College van Beroep voor de Examens 
(CBE) en een Geschillenadviescommissie, zoals de  
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek voorschrijft. 
In 2014 zijn 45 beroepschriften ingediend bij het 
College van Beroep voor de Examens.

2.4. HORIZONTALE DIALOOG 
Om haar rol in de samenleving goed te kunnen ver
vullen onderhoudt de HZ een actieve relatie met haar 
belangrijkste stakeholders. Het beroepenveld speelt 
een belangrijke rol bij de vormgeving en inrichting van 

BESLUIT CBE

ONDERWERP 
BEROEPSCHRIFT

AANTAL AANTAL 
ONGEGROND

AANTAL 
GEGROND

OVERIG
- MINNELIJKE SCHIKKING
- BEROEP IS INGETROKKEN
- BEROEP IS VERVALLEN
- BEROEP NIET ONTVANKELIJK

NBSA 27 11 1 12 minnelijke schikking
1 beroep ingetrokken 
1 beroep vervallen (student heeft zich 
uitgeschreven)
1 beroep vervallen (student heeft  
P gehaald)

AANPASSING 
STAGEOMVANG

1 1 beroep vervallen (student heeft zich 
uitgeschreven)

FRAUDE 2 1 1 minnelijke schikking

ONDERZOEKSVOORSTEL 1 1 minnelijke schikking

AFSTUDEREN 3 1 minnelijke schikking
1 beroep ingetrokken
1 beroep vervallen (student is geslaagd)

EXTRA KANS 5 1 3 minnelijke schikking 
1 beroep ingetrokken

BUITENLANDSE MINOR 1 1

BUITENLANDSE STAGE 1 1

UITFASEREN OPLEIDING/
STUDIEPLAN

1 1

VRIJSTELLINGEN 1 1 minnelijke schikking

UITVOERINGSREGELING 
CIVIELE TECHNIEK

1 1 beroep is nog niet afgerond op  
het moment van publiceren van dit 
jaarverslag

AANWEZIGHEID BIJ EEN 
CURSUS

1 1 minnelijke schikking

TOTAAL 2014 45 15 2 28
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het onderwijs en bij het beoordelen van de geleverde 
kwaliteit. De HZ stimuleert participatie van het (inter)
nationale beroepenveld op diverse niveaus.
Zo zijn op academieniveau Raden van Advies ingesteld. 
Deze Raden van Advies adviseren de academie op 
strategisch niveau. Zij dienen relevante regionale en 
(inter)nationale stakeholders van academies op 
prominente wijze te betrekken bij opleidingen binnen 
de academie. Advisering heeft onder andere betrekking 
op (1) de aansluiting van het opleidingsaanbod op de 
regionale en (inter)nationale scholingsbehoefte en 
onderzoeksvraag, (2) toepassing van in het onderwijs 
opgedane en ontwikkelde kennis in de regionale en 
(intern)nationale praktijk, (3) externe financiering van 
onderwijsactiviteiten en onderzoekprojecten en (4) het 
waarborgen van een structurele relatie met alumni.  
In 2014 hebben de Raden van Advies onder andere 
gesproken over visieontwikkeling op Delta Academy 2.0 
en De Ruyter Academy, internationalisering, learning 
communities, jaar en projectplannen 2014 van de 
academies – als uitwerking van het HZInstellingsplan 
20132017 , prestatieafspraken, uitslagen van de 
Nationale Studenten Enquête, deeltijdonderwijs, 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en verwachtingen 
van het werkveld met betrekking tot afgestudeerden.
Adviezen van de Raden van Advies met betrekking tot 
het HZInstellingsplan 20132017 zijn verwerkt in de 
jaar en projectenplannen 2014 die op academieniveau 
zijn opgesteld. Ook worden adviezen verwerkt bij de 
verdere ontwikkeling van de huidige curricula en de 
inrichting van het regionale deeltijdonderwijs.

Een overzicht van de verschillende vormen van inspraak is 

terug te vinden in bijlage 2.6.

Bijlage 2.7 bevat een overzicht van de samenstelling, 

vergaderdata en vergaderthema’s van de verschillende 

Raden van Advies.

Op opleidingsniveau wordt aan de horizontale dialoog 
invulling gegeven door de instelling van beroepenveld
commissies. De beroepenveldcommissies adviseren op 
tactisch niveau en bestaan enerzijds uit aan de oplei
ding verbonden medewerkers en anderzijds uit beroe
penveldvertegenwoordigers. Door middel van de 
beroepenveldcommissies wordt getracht aansluiting 
van de opleidingsprofielen op de beroepsprofielen en  
de landelijk vastgestelde domeincompetenties van de 
betreffende opleidingen te bevorderen. 
De beroepenveldcommissies hebben in 2014 onder 
andere gesproken over (landelijke) opleidingsprofielen, 
beroepsprofielen van de opleidingen, ontwikkelingen in 
het werkveld, aansluiting van de opleiding op het 
beroepenveld, de betrokkenheid van het beroepenveld 
bij zowel de cursusinhoud als bij het afstuderen van 
studenten, de rol van stage en afstuderen in relatie tot 

het onderzoek, de wijze van beoordelingen van de 
stage, instroomontwikkelingen en de leerlijnen in het 
curriculum.

Naar aanleiding van gesprekken met de beroepenveld
commissies zijn onder andere afspraken gemaakt over 
de verlening van stageplekken en de betrokkenheid van 
het beroepenveld bij het afstudeerproces. Zo zijn leden 
van beroepenveldcommissies bereid gevonden mee te 
lezen met een set afstudeerscripties. Binnen de 
Academie voor Educatie & Pedagogiek is een ver
nieuwd werkplekassessment ontwikkeld, waarin niet 
alleen pedagogisch en didactische aspecten zijn 
opgenomen, maar ook meer aandacht is gevestigd op 
de totale beroepshouding van de student. Ook zijn er 
met het beroepenveld afspraken gemaakt over de 
adoptie van cursussen, het aanbod van gastlessen en 
het begeleiden van bedrijfsbezoeken. 
Vanuit het beroepenveld is aandacht gevraagd voor een 
honoursprogramma. Eind 2014 is een eerste opzet van 
het HZhonoursprogramma gelanceerd. In het hoge
schooljaar 20142015 zullen de eerste studenten 
kunnen deelnemen aan het HZhonoursprogramma. 
Verder zijn curricula afgestemd op de vraag vanuit het 
beroepenveld. Zo hebben beroepenveldvertegen
woordigers aandacht gevraagd voor praktische vaardig
heden van studenten, waaronder excel beheersing, 
telefoneren in vreemde talen, onderhandelen en 
beheersing van international commercial terms.  
Het College van Bestuur is in overleg getreden met 
academiedirecties om te bezien hoe de ontwikkeling 
van dergelijke vaardigheden in de verschillende 
curricula kan worden opgenomen. 

Naast de Raden van Advies en de beroepenveld
commissies kent de HZ ook opleidingscommissies en 
studenten overleggen. Opleidingscommissies zijn 
ingesteld op opleidingsniveau en worden gevormd door 
aan de betreffende academie verbonden studenten en 
medewerkers en een beroepenveldvertegenwoordiger. 
De opleidingscommissies acteren op operationeel 
niveau en behoren advies uit te brengen inzake aan
gelegenheden met betrekking tot het onderwijs in de 
desbetreffende opleiding(en), zoals de kwaliteit van  
de opleiding (niveau, inhoud), de studeerbaarheid,  
de onderwijsintensiteit en de beroepsrelevantie. 
Het studentenoverleg vindt plaats op academie  
of opleidingsniveau en bestaat uit de betrokken 
academiedirecteur en aan de academie/opleidingen 
verbonden opleidingscoördinatoren en studenten.  
Het studentenoverleg heeft als doel de betrokkenheid 
van de studenten bij de inhoud en uitvoering van het 
onderwijs te bevorderen. Meer informatie over de 
opleidingscommissies en studenten overleggen is  
terug te vinden in hoofdstuk 5.
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3.1. INSTELLINGSPLAN 
Het HZInstellingsplan (HZIP 20132017) bevat een 
concretisering van de strategie van de HZ voor een 
periode van vier jaar.  

3.1.1.  ONTWIKKELING HZ-IP 2013-2017
In 2014 is de planvorming van het HZIP 20132017 
afgerond en de implementatie van start gegaan. Bij de 
ontwikkeling van het nieuwe HZIP 20132017 is 
nadrukkelijk rekening gehouden met de aanbevelingen 
zoals geformuleerd door de visitatiecommissie 
Instellingstoets Kwaliteitszorg. Zo heeft de commissie 
gesignaleerd dat er grote stappen gemaakt zijn op het 
gebied van de verbinding tussen onderwijs en onder
zoek, maar dat een versterking op dat onderwerp nog 
nodig is. De integratie van onderzoek in onderwijs wordt 
uitgebreid beschreven in het nieuwe HZIP. Een verdere 
toelichting op praktijkgericht onderzoek is opgenomen 
in hoofdstuk 8. 
Daarnaast heeft de commissie geadviseerd het onder
werp internationalisering een prominentere plek in het 
beleid van de HZ te geven. Internationalisering vormt 
een rode draad in het nieuwe HZInstellingsplan. Zoals 
reeds vermeld, stond ook de Opening van het 
Hogeschooljaar 20142015 in het teken van internatio
nalisering. De HZ wil haar internationale oriëntatie de 
komende jaren versterken. De basis daarvoor ligt in de 
internationale oriëntatie van de curricula, waarbij de 
inhoud van het programma en de casuïstiek een 
internationaal karakter hebben. Inmiddels zijn tien van 
de 24 HZbachelor opleidingen (deels) Engelstalig (zie 
hoofdstuk 10). HZ voert actief beleid om het concept van 
international classroom te implementeren. Studenten 
worden gestimuleerd om buitenlandervaring op te doen 
door middel van stage en afstuderen bij internationale 
bedrijven en studie bij internationale partner
instellingen. Daarnaast wordt er naar gestreefd het 
aantal buitenlandse studenten (exchange student en 
degree seeking students) in de komende jaren signifi
cant te doen groeien door international classrooms te 
vormen. Dit om de internationale diversiteit binnen het 
instituut te versterken en studenten in het kader van 
globalisering de kans te geven een betere aansluiting  
te vinden in de veranderende wereld en andere culturen. 
In het kader van het ontwikkelen van hun internationale 
oriëntatie stimuleert de HZ deelname van docenten  
aan internationale uitwisselingsprogramma’s (zoals 
Erasmus), het verrichten van onderzoek in het buiten
land, het ontwikkelen van internationale cases (gericht 
op de Duurzame Dynamische Delta) en het begeleiden 
van studenten in het buitenland. Daarnaast zal de HZ 
buitenlandse docenten aantrekken voor het verzorgen 
van onderdelen in Engelstalige programma’s. Een 
nadere toelichting op Internationalisering is opgenomen 
in hoofdstuk 11. 

3.1.2. INHOUD HZ-IP 2013-2017 

MISSIE
“Wij zijn De Persoonlijke Hogeschool, die ondernemende 
en innovatieve professionals opleidt voor een duurzame en 
globaliserende samenleving”

De HZ leidt (jonge) mensen op tot verantwoordelijke, 
waarde(n)volle en zelfbewuste professionals voor een 
globaliserende werkomgeving. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met en betrokkenheid van de (inter
nationale) beroepspraktijk en partnerinstellingen. De 
HZ draagt er (mede) zorg voor dat studenten zo hoog 
mogelijk gekwalificeerd worden. De HZ kent kwalitatief 
hoogstaand, intensief en uitdagend onderwijs en 
praktijkgericht onderzoek op speerpunten. Het  
kleinschalig onderwijs stimuleert betrokkenheid en 
verbondenheid, waarin ieders talent tot ontwikkeling 
komt. Iedere student is gekend in De Persoonlijke 
Hogeschool. 
De HZ is een zelfstandige kennisinstelling met een 
breed partnernetwerk. Zij draagt via onderwijs en 
praktijkgericht onderzoek bij aan duurzame vernieu
wing van de samenleving en beroepspraktijk vanuit een 
regionale verankering en een internationale oriëntatie.
 
VISIE 
De HZ heeft een dubbelprofiel op onderwijsconcept en 
op expertisedomeinen.  
De HZ onderscheidt zich van andere hogescholen door 
haar onderwijsconcept, bestaande uit De Persoonlijke 
Hogeschool en Student en procesgericht onderwijs.  
In het onderwijs van de HZ staat de kennisontwikkeling 
en de persoonlijke ontplooiing van de student centraal. 
De HZ richt zich op ambitieuze studenten die hun talent 
willen ontwikkelen. HZstudenten ontwikkelen hun 
intellect en creativiteit optimaal doordat zij een gemoti
veerde studiekeuze hebben gemaakt en gemotiveerd 
zijn om met veel inzet, doorzettingsvermogen en 
training hoge studieprestaties neer te zetten. De HZ 
kiest voor procesgericht onderwijs. Studeren aan de HZ 
is een intensief proces van competentieontwikkeling, 
waarbij studenten door middel van interactie en 
reflectie zicht krijgen op hun ontwikkeling en  
gerealiseerde leeropbrengst. Om studenten een goede 
oriëntatie op hun toekomstige beroepsomgeving te 

KERNASPECTEN MISSIE: 
• De Persoonlijke Hogeschool
• Hoger beroepsopleidingsinstituut
•  Kennispartner voor de regio en  

expertisedomeinen
• Pluriforme identiteit
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bieden wordt in de opleidingen een directe verbinding 
gelegd tussen reallife casuïstiek en de kennis en 
houding die nodig zijn voor de oplossing hiervan. De HZ 
kiest als de Persoonlijke Hogeschool voor intensieve 
begeleiding van studenten in het kleinschalig en 
praktijkgericht onderwijs. Samenwerkend leren, door 
contact tussen docent en student, is een van de 
kernaspecten van het procesgericht onderwijs. Het 
contact is gedifferentieerd in werkvormen en afge
stemd op de behoefte van de doelgroepen. Het facilite
ren en stimuleren van de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling en ontplooiing van haar studenten is de 
centrale opdracht van de HZ. HZdocenten hebben 
intrinsieke belangstelling voor de student en vanuit die 
sociale binding zal de docent proberen de talenten van 
de student te ontwikkelen. De HZ is een innovatieve 
kennisinstelling waar alle medewerkers zich blijven 
ontwikkelen in het digitale tijdperk en de mondialise
rende arbeidsmarkt. 
 
Voorts onderscheidt de HZ zich door zich te focussen 
op het overkoepelende onderzoeksthema Duurzame 
Dynamische Delta. Hieronder vallen de internationale 
expertisedomeinen, passend bij het DNA van de 
Nederlandse/Zeeuwse deltaregio. Deze expertise
domeinen betreffen Water & Land, Toerisme & 
Business en Industrie & Logistiek. De HZ vult haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid in als kennis
partner van de regio ZuidwestNederland en van de 
expertisedomeinen waarin zij actief is. De HZ verricht 
praktijkgericht onderzoek en zet de daarmee verworven 
kennis via valorisatie in voor het vernieuwen van de 
beroepspraktijk en de opleidingen die de HZ biedt. Het 
accent van de HZ zal de komende jaren nadrukkelijker 
komen te liggen op het verrichten van praktijkgericht 
onderzoek evenals het valoriseren van onderzoeksre
sultaten. Het vraaggestuurd, praktijkgericht en multi
disciplinair onderzoek is gericht op maatschappelijke, 
sociale en economische speerpunten van de regio 
ZuidwestNederland en andere internationaal relevante 
regio’s met soortgelijke expertisevragen. Het onder
zoek draagt bij aan de verbetering en innovatie van de 
beroepspraktijk, de kwaliteit van curricula, de profes
sionalisering van docenten en de ontwikkeling van 
onderzoekende en ondernemende studenten. Verder 
draagt het praktijkgericht onderzoek bij aan de ontwik
keling van de samenleving, door het genereren van 
toepasbare producten/processen, innovatieve ontwer
pen en concrete oplossingen voor praktijkproblemen. 
Als laatste ziet de HZ als haar opdracht regionale 
innovatie mede te initiëren.  

De HZ is een internationaal georiënteerde hogeschool. 
Daartoe beschikt de HZ over een (inter)nationaal 
partnernetwerk. De komende jaren wil de HZ haar 

internationale oriëntatie versterken en het (inter)
nationale partnernetwerk bestaande uit partners uit 
onderwijs, bedrijfsleven en overheid uitbreiden. Dit 
(inter)nationale netwerk zal ook worden ingezet ter 
ondersteuning van de innovatie van het portfolio en 
curriculainvulling. Door het gebruik van digitale 
nieuwe media wordt de verbinding gelegd met inter
nationale doelgroepen en partners en kunnen nieuwe 
werkvormen mogelijk gemaakt worden. Leerlijnen 
gericht op (leven lang) leren leren, onderzoek en onder
nemendheid en internationale vaardigheden dragen bij 
aan de verwerving van generieke competenties bij alle 
HZstudenten die nodig zijn in de veranderende wereld.  
De HZ onderhoudt een actieve relatie met haar stake
holders. De HZ zal de participatie van het (inter)
nationale beroepenveld op diverse niveaus stimuleren 
en verder verstevigen. De alumni van de HZ vormen  
een belangrijke stakeholder van de HZ. In de komende 
periode wordt de binding met deze belangrijke  
ambassadeurs versterkt.  

De HZ heeft een innovatief portfolio aan opleidingen 
afgestemd op de beroepspraktijk. Het portfolio van de 
HZ bevat bacheloropleidingen, een Associate degree 
programma en cursorisch onderwijs, die de blijvende 
ontwikkeling van de professionals ondersteunt (leven 
lang leren). De HZstudenten regisseren mede hun 
opleiding en ontplooien zich zo maximaal tot mede
werker, zzp’er en/of ondernemer in een mondialise
rende wereld. De modulariteit van opleidingen biedt de 
HZ de mogelijkheid om sneller in te spelen op de zich 
wijzigende vraag vanuit de markt. Het opleidings
portfolio kenmerkt zich door beroepsrelevantie,  
gericht op vragen vanuit de markt, brede opleidingen 
met keuzemogelijkheden passend bij de ambities  
van de student en economische rentabiliteit van de 
opleidingen.  
Daarnaast kent de HZ een doorstroomfaciliteit om 
studenten door te laten stromen naar een master
opleiding. Zo verzorgt de Universiteit Antwerpen de 
Master in Verpleegkunde en Vroedkunde. Deze master 
bouwt verder op de professionele bachelor in de 
ver pleegkunde of de vroedkunde. De opleiding wordt 
daarom georganiseerd in samenwerking met de 
hogescholen die deze professionele bachelors 
 aanbieden, waaronder de HZ. Studenten van de 
opleiding Aquatische Ecotechnologie kunnen naadloos 
doorstormen naar een verwante opleiding binnen de 
Wageningen UR en de Radboud Universiteit. Studenten 
van de opleiding Vitaliteitsmangement & Toersime 
kunnen naadloos doorstromen naar masteropleidingen 
van NHTV. 
In al haar activiteiten kiest de HZ voor duurzaamheid. 
De HZ wil duurzaamheid een belangrijke plek gaan 
geven in het onderwijs en onderzoek en onze relaties in 
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de regio en met partners. Als professionals van morgen 
gaat bij studenten het besef leven dat de toekomst 
duurzaam moet zijn. Tevens wil de HZ in haar bedrijfs
voering duurzaam zijn zodat haar ecologische footprint 
geoptimaliseerd wordt. Met de aandacht voor duur
zaamheid onderstreept de HZ het belang van deze 
ontwikkeling in onze samenleving. 

KERNWAARDEN
De HZ is een waarde gedreven organisatie en hecht 
daarom grote waarde aan de kernwaarden, omdat deze 
het fundament van de organisatie vormen. De HZ kent 
kernwaarden die voor alle groeperingen binnen de HZ 
als richtinggevend voor hun reflecteren en handelen 
worden gezien: 
• Samenwerken & Kwaliteit
• Vertrouwen & Rekenschap 
• Integriteit & Respect

AMBITIES 
Op basis van de missie en de visie van de HZ, zijn in 
dialoog met onze stakeholders ambities voor de 

periode 20132017 geformuleerd:
1.  Wij zijn een gewaardeerde opleider van professionals
2.  Wij zijn een erkende kennispartner
3.  Bij ons werken innovatieve, ambitieuze en  

professionele medewerkers
4.  Wij hebben een grote en sterke internationale 

oriëntatie
5.  Wij zijn een aantrekkelijke hogeschool voor zowel 

regionale, nationale als internationale studenten 
met ambitie

DOELEN EN STRATEGISCHE INITIATIEVEN
Deze ambities zijn verder vertaald naar strategische 
initiatieven en concrete doelen. De strategische 
initiatieven zijn benoemd om doelen te behalen:
1.  Uitdagend onderwijs
2. Praktijkgericht onderzoek en valorisatie
3. Docent 2.0
4. Groeiende en innoverende hogeschool
5.  Inspirerende campus 
6.  Beheersing transformatie

INDICATOR – INCLUSIEF NORM RESULTAAT 2014

GEWAARDEERDE OPLEIDER VAN PROFESSIONALS

NSE studenttevredenheid is > 3,5* vanaf 2014 3,74

Tevredenheid alumni over HZ opleiding >7** 7

Tevredenheid beroepenveld over kwaliteit afgestudeerden >7** Meetinstrument niet uitgewerkt

Top5 in de HBO Keuzegids voltijd vanaf 2013 Top3

Uitval 1e leerjaar voltijdsstudenten <24% in 2015 22,9%

Propedeuserendement na 2 jaar >75% vanaf 2016 Vanwege conversie van opleidin
gen meetinstrument niet  
beschikbaar

Bachelorrendement voltijdsstudenten >72% in 2015 65,4%

ERKENDE KENNISPARTNER

Waardering van HZ praktijkgericht onderzoek door bedrijven en  
instellingen >7** in 2016

Meetinstrument is ontwikkeld,  
beschikbare data is nog beperkt

Waardering van HZ valorisatieprojecten door valorisatieklanten  
>7** in 2016

Meetinstrument is ontwikkeld 
beschikbare data is nog beperkt

Ieder kenniscentrum publiceert jaarlijks minimaal vijf artikelen in  
vakbladen 

INNOVATIEVE, AMBITIEUZE EN PROFESSIONELE MEDEWERKERS

NSE docentwaardering >3,5* vanaf 2014 3,61

Meer dan 70% van de docenten heeft een master of PhD in 2016 73,1%

Medewerkerstevredenheid is >7** vanaf 2015 6,7 als totaalscore
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Een nadere toelichting op de behaalde resultaten  
in 2014 is opgenomen in de hierna volgende  
hoofdstukken.
 

De strategische route, waarin accenten in het HZ-beleid en 

de strategie voor de komende periode schematisch worden 

weergegeven, is opgenomen in bijlage 3.1. 

Bijlage 3.2. bevat een schematische samenvatting van het 

HZ-IP 2013-2017 

3.1.3. IMPLEMENTATIE HZ-IP 2013-2017
In het kader van implementatie van het HZIP 2013
20147 hebben management, lectoren en een delegatie 
van de HR en de examencommissie eind 2013 de 
werkwijze vastgesteld dat elk jaar van de planperiode 
jaarplannen en projectenplannen zullen worden 
opgesteld – als uitwerking van het HZIP. In 2014 zijn 
diverse sessies belegd die gericht waren op het 
operationaliseren van het HZIP 20132017. Zo is in 
overleg met een zeer brede vertegenwoordiging een 
HZjaarplan 2014 gemaakt. Academies hebben op 
basis van het HZjaarplan hun jaarplan 2014 en een 

daarbij behorend projectenplan 2014 afgeleid, conform 
onderstaand schema:

Het College van Bestuur heeft haar waardering 
uitgesproken voor de manier waarop binnen de meeste 
academies is gewerkt aan de totstandkoming van de 
jaar en projectenplannen 2014. Er zijn goede  
ervaringen opgedaan.
Eind 2014 is de totstandkoming en realisering van de 
jaar en projectenplannen 2014 geëvalueerd. Er zijn 
belangrijke stappen genomen, onder andere met 
betrekking tot de ontwikkeling van leerlijnen, de 
actualisering c.q. vernieuwing van curricula en de 
verdere professionalisering van studieloopbaan
begeleiding. HZ is geëindigd in de top3 van de 
Keuzegids, uitgevoerde accreditaties zijn behaald, de 
NSEscore ligt boven de norm en het bedrijfsresultaat 
voldoet aan de gestelde norm. Aandachtspunten zijn 
onder andere het bachelorrendement en internationali
sering. De benoemde aandachtspunten zijn verwerkt in  
de jaarplannen 2015 en zullen met extra prioriteit  
worden opgepakt.  
 

De HZ heeft zich in deze planperiode de volgende doelen gesteld: 
* = een score op een vijfpuntschaal 
**= een score op een tienpuntschaal 

INDICATOR – INCLUSIEF NORM RESULTAAT 2014

INTERNATIONALE ORIËNTATIE

Minimaal 15% van de HZstudenten doet buitenlandervaring op vanaf 2017

Alle curricula hebben een internationale oriëntatie vanaf 2015

Minimaal 40% van de opleidingen/afstudeerrichtingen wordt in het Engels  
aangeboden in 2016

10 van de 24 bachelor opleidingen, 
één opleidingsrichting

GROEI EN DUURZAAM PERSPECTIEF

Er studeren minimaal 4600 studenten aan de HZ in 2016 4829

Minimaal 30% (inter)nationale studenten studeert aan de HZ vanaf 2017 10,1%

Het bedrijfsresultaat is vanaf 2014 3% per jaar 6,1%

HZ-INSTELLINGSPLAN 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

HZ-jaarplan
2014

Academie/diensten
jaarplan

2014

HZ-projectenplan
2014

Academie/diensten
projectenplan 

2014

Figuur 3.1. Implementatie 2014 van HZ-Instellingsplan 2013-2017
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Schematisch ziet het proces van de totstandkoming van de jaar en projectenplannen 2015 er als volgt uit: 
 

De Hogeschoolraad heeft met betrekking tot (de 
implementatie van) het HZIP 20132017 een kritische 
kanttekening gemaakt. Medewerkers zouden onvol
doende op de hoogte zijn van het HZIP 20132017. 
Jaar en projectenplannen zouden niet bekend zijn bij 
alle teams. Het College van Bestuur heeft dit signaal 
als zorgelijk opgevat, aangezien opleidings en onder
zoeksteams bepalend zijn voor de resultaten van de HZ. 
Om te komen tot een succesvolle implementatie van 
het IP is draagvlak binnen opleidingsteams en onder
zoeksteams cruciaal. Het College van Bestuur heeft 
daarom na de zomer 2014 alle opleidingen bezocht en 
heeft gesproken met zowel studenten als docenten
teams. Aan de orde zijn onder andere geweest het 
HZIP 20132017, werkdruk en de Nationale Studenten 
Enquête (NSE). Van alle bezoeken zijn verslagen 
gemaakt die mede dienen als input voor verbeteracties.  
Daarnaast is geconstateerd dat de externe omgeving 
van de HZ voortdurend aan verandering onderhevig is. 

Om in deze snel veranderde wereld te kunnen acteren 
is het van belang directe connecties te behouden met 
de klanten, namelijk studenten en het beroepenveld.  
 
Op basis van deze inzichten is besloten om de jaar en 
projectplannen 2015 op een andere wijze tot stand te 
laten komen. In tegenstelling tot de ontwikkeling van  
de jaar en projectenplannen 2014 , zullen de jaar en 
projectenplannen 2015 bottomup door opleidings
teams en onderzoekteams ontwikkeld worden, in 
samenwerking met hun kernstakeholders (studenten 
en bedrijven). De kracht van de teams wordt centraal 
gezet. Het HZbrede jaarplan vormt het fundament voor 
de plannen van opleidings en onderzoeksteams. De 
opleidings en onderzoeksplannen worden vervolgens 
geïntegreerd tot academieplannen. Evenals in 2014, 
stellen diensten– in wisselwerking met de academies 
– hun jaarplan 2015 op. Dit proces is gestart in het 
najaar van 2014. 

TE BEHALEN HZ-RESULTATEN 2015

Academie Jaarplan 2015
Projectenplan 2015

Opleidingsteam
Jaarplan

Projectenplan

Dienst Jaarplan 2015
Projectenplan 2015

Onderzoeksteam
Jaarplan

Projectenplan

HZ KADERS

HZ KADERS

HZ JAARPLAN 2015

Gebaseerd op:
• IP 2013-2017
• Prestatieafspraken
• Resultaten 2014

Academiedirecteuren en diensthoofden rapporteren periodiek via de Bestuur en Management Overleg (BMO) 
rapportages formeel aan het College van Bestuur over de voortgang van de projectplannen.

Figuur 3.2. Implementatie 2015 van HZ-Instellingsplan 2013-2017
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In het kader van monitoring van de voortgang van de implementatie van het HZIP 20132017 is tevens een 
projectmanagement structuur ingericht:

Legenda: 
CvB:  College van Bestuur
AD:  Academiedirecteur

PROJECTMANAGEMENTSTRUCTUUR HZ-IP & KERNPROCESSEN

CvB

STUURGROEP HZ-IP & KERNPROCESSEN

Projectsupport

A
cadem

ie
w

erkgroepen

AD

HZ-brede werkgroepen

Figuur 3.3. Projectmanagementstructuur HZ-IP & kernprocessen

De stuurgroep HZIP & kernprocessen heeft de taak te 
sturen op de uitvoering van de projecten die op basis 
van het HZIP en de prestatieafspraken zijn gedefini
eerd. 
De HZbrede werkgroepen zijn onder andere gericht  
op voorlichting en informatievoorziening, curriculum
ontwikkeling, studieloopbaanbegeleiding, studiesucces 
& rendement en toetsen en beoordelen. Periodiek 
rapporteren voorzitters van de verschillende werkgroe
pen over de voortgang van de werkgroepen aan de 
stuurgroep. Per academie zijn academiewerkgroepen 
ingesteld, gericht op voorlichting & informatievoor
ziening, curriculumontwikkeling en minoren.  
 
Om de uitvoering van het beleid en de mogelijke risico’s 
te bewaken is de planning en controlcyclus van kracht. 
Voor een verdere toelichting op het interne risico
beheersings en controlesysteem wordt verwezen  
naar hoofdstuk 13.

Bijlage 3.3. bevat het HZ-jaarplan 2015 33
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4PRESTATIE-
AFSPRAKEN 



Alle hogescholen en universiteiten hebben in 2012 
prestatieafspraken gemaakt met het Ministerie van 
OCW. Op basis van deze prestatieafspraken is aan de 
HZ bekostiging toegekend. In 2014 heeft de zogenaam
de midtermreview plaatsgevonden, waarbij de 
Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek 
(hierna reviewcommissie) de prestaties van hoge
scholen en universiteiten in het kader van prestatie
afspraken heeft beoordeeld. 
Naast de verantwoording over de prestatieafspraken in 
het kader van de midtermreview, heeft 2014 uiteraard 
ook in het teken gestaan van verdere uitvoering van de 
prestatieafspraken. Na een beschrijving van de mid
termreview, zal in dit hoofdstuk daarom toelichting 
gegeven worden op de activiteiten die in 2014 zijn 
ontplooid om de doelen van de prestatieafspraken  
te realiseren.  

4.1. MIDTERMREVIEW 
In 2014 heeft de zogenaamde midtermreview plaats
gevonden. Bij de midtermreview stond de voortgang die 
instellingen hebben geboekt bij het realiseren van de 
prestatieafspraken gericht op profilering en zwaarte
puntvorming centraal. De reviewcommissie heeft zich 
voor beide beoordelingen onder andere gebaseerd op 
de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking 
van 3 november 2012, de rapportage van HZ over de 
prestatieafspraken in het jaarverslag 2013, de rappor
tage van de HZ inzake voortgang Centre of Expertise 
Delta Technology (d.d. 30 juni 2014), een schriftelijke 
toelichting van een vertegenwoordiging van het Centre 
of Expertise Delta Technology op de voortgangs
rapportage (d.d. 3 oktober 2014) en de gesprekken  
die de reviewcommissie op 18 september 2014 heeft 
gevoerd met een vertegenwoordiging van de HZ (inzake 
prestatieaspraken) en met een vertegenwoordiging van 
het Centre of Expertise Delta Technology. 

Op basis van de midtermreview heeft de review
commissie de minister van OCW geadviseerd over  
de vraag of de HZ in voldoende mate een start heeft 
gemaakt met de uitvoering van de prestatieafspraken 
met betrekking tot profilering en zwaartepuntvorming. 
Daarbij heeft de reviewcommissie een afzonderlijk 
advies uitgebracht over de voortgang met betrekking 
tot het Centre of Expertise Delta Technology – waar de 
HZ penvoerder van is. Een voldoende beoordeling bij  
de midtermreview vormde een voorwaarde voor het 
continueren van de middelen uit het selectieve budget. 
Of de HZ haar ambities op de verplichte indicatoren 
heeft gerealiseerd is aan de orde bij de eindbeoordeling 
van de realisatie van prestatieafspraken in 2016.

PROFILERING EN ZWAARTEPUNTVORMING
Profilering en zwaartepuntvorming is gericht op de 

differentiatie van het onderwijs, herordening van het 
opleidingenaanbod en zwaartepuntvorming in het 
onderzoek via onder meer aandacht voor topsectoren 
en maatschappelijke uitdagingen. In het kader van 
onderwijsdifferentiatie heeft de reviewcommissie 
geconstateerd dat de HZ voortgang heeft geboekt met 
het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de 
onderwijsdifferentiatie te vergroten. HZ laat voortgang 
zien ten aanzien van de verdere ontwikkeling van brede 
bacheloropleidingen en de herordening van bachelor
programma’s, aldus de reviewcommissie. Er wordt een 
professionele masteropleiding in samenwerking met de 
Technische Universiteit Delft ontwikkeld. Bij de deel
tijdopleidingen is een reorganisatie gepland en er komt 
ruimte voor Associate degreeprogramma’s. Ten 
aanzien van de ambitie om de instroom in honour
strajecten en driejarige trajecten voor vwo’ers te 
vergroten is volgens de reviewcommissie vooralsnog 
weinig voortgang geboekt.
Ten aanzien van zwaartepuntvorming heeft de review
commissie geconstateerd dat HZ voortgang heeft 
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot 
doel hebben de zwaartepuntvorming te versterken. Het 
thema Duurzame Dynamische Delta is leidend voor de 
zwaartepuntvorming bij de HZ. HZ heeft in elke 
profielacademie een Applied Research Centre ingericht 
of in ontwikkeling. De verdere uitbouw van de verbin
ding van onderwijs en onderzoek wordt in deze centres 
vormgegeven, met een duidelijke gerichtheid op 
regionale en (inter)nationale thema’s. Ook het nieuwe 
onderwijsconcept draagt bij aan een betere verbinding 
van onderwijs en onderzoek.
HZ geeft met een leerlijn ondernemendheid, een minor 
ondernemerschap en faciliteiten als student compa
nies, afstuderen in eigen bedrijf en de incubators op de 
Kenniswerf invulling aan het ondernemerschapsonder
wijs. Op grond van het bovenstaande heeft de review
commissie geconcludeerd dat HZ in voldoende mate 
een start heeft gemaakt met de uitvoering van de 
afgesproken plannen met betrekking tot profilering  
en zwaartepuntvorming.

CENTRE OF EXPERTISE DELTA TECHNOLOGY
De reviewcommissie heeft afzonderlijk beoordeeld of 
het Centre of Expertise Delta Technology voldoende 
voortgang heeft geboekt ten aanzien van het einddoel: 
inhoudelijke zwaartepuntvorming rond onderwijs en 
onderzoek en een duurzame publiekprivate samen
werking. 
In het kader van integrale zwaartepuntvorming rond 
onderwijs en onderzoek heeft de reviewcommissie 
geconcludeerd dat het Centre of Expertise Delta 
Technology activiteiten heeft ondernomen en resultaten 
geboekt in lijn met de doelstellingen, die in 2014 verder 
zijn uitgebouwd en aangescherpt. Het Centre of 
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Expertise Delta Technology faciliteert onderzoeks, 
onderwijs en valorisatieprojecten met betrekking tot 
Deltatechnologie. Er is een nieuwe stamopleiding 
Watermanagement opgezet, een researchportfolio voor 
studenten en er zijn nieuwe onderwijsprojecten 
ontwikkeld. Bedrijven participeren actief door middel 
van gastcolleges, curriculumontwikkeling, onderwijs
projecten en bedrijfscasuïstiek.
Met betrekking tot cofinanciering en publiekprivate 
(publieke) samenwerking stelt de reviewcommissie 
vast dat in overleg met partners is gekozen voor de 
inrichting van een netwerkorganisatie. Er zijn samen
werkingsovereenkomsten gesloten met marktpartijen. 
Tevens zijn er personele allianties gesloten met 
onderzoeksinstellingen als Deltares, Imares, en NOIZ. 
Het Centre of Expertise Delta Technology heeft de 
uitgangspunten voor de aansturing en het beoogde 
financiële resultaat van de projecten vastgelegd. In elk 
projectplan worden de inhoudelijke fit met het werk
veld, de opbouw van de financiering en de overige 
Centrecondities verantwoord. De toegezegde markt
bijdrage is op dit moment substantieel en omvat 
daarnaast de inzet van twee ‘om niet’ lectoren.
Op grond van het voorgaande heeft de reviewcommissie 
geconcludeerd dat het Centre of Expertise Delta 

Technology een solide basis heeft gelegd die voldoende 
vertrouwen biedt voor een duurzame financiële en 
inhoudelijk zelfstandige publiekprivate(publieke) 
samenwerking in 2016 en verder.

DEFINITIEVE BESLUIT
Op basis van de adviezen van de reviewcommissie is de 
minister van OCW tot het oordeel gekomen dat de HZ  
in voldoende mate een start heeft gemaakt met de 
prestatieafspraken. De wijze waarop de HZ in het 
tijdvak voor 1 juli 2014 uitvoering heeft gegeven aan de 
plannen maakt dat aan de HZ de toegekende middelen 
voor profilering en zwaartepuntvorming, inclusief die 
voor het Centre of Expertise Delta Technology, ook in  
de 2015 en 2016 zullen worden toegekend. De HZ is 
verheugd met dit besluit.

4.2. REALISATIE 
PRESTATIEAFSPRAKEN 2014

De prestatieafspraken zijn enerzijds gericht op studie
succes, kwaliteit en maatregelen en anderzijds op 
profilering en zwaartepuntvorming, waarvan Centre’s of 
Expertise een uitdrukking zijn. Deze onderdelen komen 
respectievelijk aan de orde in deze paragraaf.  

37

JA
A

R
ST

U
K

K
EN

 

20
14



FACTOR AMBITIE 
2015

RESULTAAT 
2014

ANALYSE

STUDIESUCCES

UITVAL  
1E JAAR

<24% 22,9% MAATREGELEN 2014: In 2014 is het traject van studiekeuzege
sprek verder geïntensiveerd. HZ heeft een studiekeuzecheck voor 
alle nieuwe aanmelders verplicht gesteld (zie hoofdstuk 10). Om de 
uitval te reduceren heeft een werkgroep de implementatie van een 
jaarklassensysteem en serieel onderwijs – gekoppeld aan com
pensatoir toetsen – voorbereid. Een nieuw proces van plannen en 
organiseren van tentamens is bestudeerd.  
Pilots op basis van het nieuwe SPOonderwijsconcept hebben de 
uitval bij de betreffende opleidingen doen teruglopen.  
RESULTATEN EN CONCLUSIES: HZ voldoet in 2014 aan de ge
stelde target. Zowel het 8jaars, 4jaars als het 2jaars gemiddelde 
bevindt zich onder de gestelde target van 24%. 
VOORUITBLIK: de verwachting voor 2015 is dat de beoogde target 
van <24% wordt gerealiseerd. HZ gaat er vanuit dat de effecten van 
het nieuwe onderwijsconcept op uitval en rendement pas over een 
aantal jaren echt duidelijk zichtbaar zullen zijn. 

SWITCHERS  
1E JAAR

<8% 8,7% MAATREGELEN 2014: 2014 heeft in het teken gestaan van voor
bereidingen omtrent de conversie van techniekopleidingen –  
leidend tot een reductie van het aantal opleidingen. Daarnaast is 
het beleid studiekeuzecheck doorontwikkeld, om te voorkomen dat 
studenten een verkeerde studiekeuze maken. Studenten van de 
Academie voor Economie & Management studeren in het eerste 
leerjaar reeds in een academiebrede bachelor (BBA). Binnen de 
Academie voor Economie & Management is feitelijk sprake van 
een gezamenlijke propedeuse, waarbij iedere opleiding zijn eigen 
Crohoresultaten heeft. Switchen in het eerste leerjaar binnen het 
economisch domein kan zonder studievertraging.  
RESULTATEN EN CONCLUSIES: HZ voldoet in 2014 niet aan de 
gestelde target. De switch neemt toe vanwege de verbreding van 
HZopleidingen. Omdat de switch zonder studievertraging is,  
ervaart HZ dit niet als problematisch. 
VOORUITBLIK: de verwachting voor 2015 is dat de beoogde target 
van <8% wordt gerealiseerd. 

4.2.1.  STUDIESUCCES, KWALITEIT EN  
MAATREGELEN

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de prestatieafspraken gericht op studiesucces, kwaliteit en maatrege
len, waarbij de tussentijdse resultaten voor 2014 worden weergegeven en geanalyseerd:  
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FACTOR AMBITIE 
2015

RESULTAAT 
2014

ANALYSE

STUDIESUCCES

BACHELOR-
RENDEMENT 

>72% 65,4% MAATREGELEN 2014: In 2014 is de gerichte aanpak van lang
studeerders verder uitgewerkt om het aantal langstudeerders terug 
te dringen. Formats voor onderwijsontwikkeling en –uitvoering zijn 
ontwikkeld. Uitgangspuntennotitie voor synopsis zijn vastgesteld, 
evenals richtlijnen voor het gebruik ervan en kwaliteitscriteria. 
De digitalisering van curriculumproducten en synopsis is gestart. 
Verschillende curricula zijn herontwikkeld, mede gebaseerd op het 
nieuwe onderwijsconcept, om zo uitdagender onderwijs te bieden.  
RESULTATEN EN CONCLUSIES: HZ voldoet met het cohort 2009 in 
2014 niet aan de gestelde target. De herontwikkeling van curricula 
heeft vertraging opgelopen. HZ concludeert dat de lat in het hoger 
onderwijs hoger is komen te liggen. Aangezien studenten langer 
over hun studie zullen doen, zal dit het bachelor rendement nega
tief beïnvloeden. Daarnaast zullen de effecten van het nieuwe  
onderwijsconcept op onder andere bachelorredement pas over 
enkele jaren zichtbaar zijn. HZ pleit er dan ook voor om de hoge
scholen de ruimte te geven om een lerende sector te worden door 
ruimte te bieden voor een implementatiefase. 
VOORUITBLIK: de verwachting voor 2015 is dat voor het meetcohort 
2010 in het kader van prestatieafspraken de beoogde target behaald 
zou kunnen worden, als alle nog studerende studenten in het 
cohort 2010 daadwerkelijk in 2015 afstuderen. Dit zal een enorme 
inspanning vergen en een uitdaging zijn voor zowel de studenten 
als de docententeams. De geplande maatregelen zullen met extra 
inspanning worden geïmplementeerd om het maximaal haalbare 
rendement te realiseren. 

KWALITEIT

NSE >3,5 3,74 MAATREGELEN 2014: NSEresultaten zijn binnen verschillende 
gremia besproken, onder andere tijdens colleges en in kwaliteits
kringen/opleidingscommissies, docententeams, management
teams, vakgroepen en curriculumcommissies. Verbeterpunten zijn 
opgenomen in de jaaren projectenplannen 2015 – zowel op op
leidings als op academieniveau. Het College van Bestuur heeft in 
2014 een bezoek gebracht aan alle opleidingen, om met studenten 
en medewerkers te spreken over (onder andere) de NSEresultaten. 
Verbeterpunten zijn benoemd en vervolgacties zijn uitgezet. 
RESULTATEN EN CONCLUSIES: ondanks een lichte daling op de 
NSEscore, voldoet de HZ in 2014 aan de geformuleerde target. 
VOORUITBLIK: HZ hoopt in 2015 een verbetering in de NSEscore 
te realiseren t.o.v. 2014. De verwachting voor 2015 is dat de beoog
de target van > 3,5 wordt gerealiseerd.
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FACTOR AMBITIE 
2015

RESULTAAT 
2014

ANALYSE

MAATREGELEN

DOCENT-
KWALITEIT 
 
MASTERS: 
PHD’S: 

TOTAAL:

 
 
 

> 62% 
> 8% 

>70%

66,4%
6,7%

73,1%

MAATREGELEN 2014: Een groot aantal medewerkers heeft in 
2014 gewerkt aan een masteropleiding, promotietraject, of  
specifieke bijscholing (Engels, onderzoek, toetsen en beoorde
len, didactiek). Het management heeft nadrukkelijk gestuurd 
op de voortgang, om tijdig tot afronding van de trajecten te 
kunnen komen. 
RESULTATEN EN CONCLUSIES: HZ voldoet in 2014 aan de  
gestelde target van >70%. De target voor het aantal Phd’s is 
nog niet op orde. Sturing zal enerzijds plaatsvinden op tijdige  
afronding van zowel master als promotietrajecten en  
anderzijds op de werving en selectie van medewerkers  
met een master of PhD titel. 
VOORUITBLIK: De verwachting is dat in 2015 de target behaald 
zal worden.

ONDERWIJS-
INTENSITEIT 
OPLEIDINGEN  
1E JR > 12 
KLOKUREN 
CONTACTUREN

 
0% 0%

MAATREGELEN 2014: Evenals in 2013 – zijn in 2014 in het 
kader van Student en Procesgericht Onderwijs (SPO) diverse 
pilots uitgevoerd met meer interactieve werkvormen en media
rijke ondersteuning van leerprocessen. Verder zijn in 2014 voor
bereidingen getroffen om de meetbaarheid van deze indicator 
te professionaliseren. 
RESULTATEN EN CONCLUSIES: HZ voldoet in 2014 aan de 
gestelde target. Er is geen enkele opleiding waarvan het aantal 
klokuren contacttijd kleiner is dan 12 uur per week in het  
eerste leerjaar. 
VOORUITBLIK: de verwachting is dat in 2015 alle opleidingen 
aan deze eis blijven voldoen.

INDIRECTE 
KOSTEN 
OP-OOP

1,7 1,7 MAATREGELEN 2014: In het meerjarenperspectief is de 
ontwikkeling van de strategische formatie opgenomen. De 
dienstplannen 2014 zijn uitgevoerd en hierover is gerapporteerd 
in de Bestuur en Managementrapportages. In meerjaren per
spectief vertoont de OOPformatie een lichte daling, terwijl de 
OPformatie aanzienlijk stijgt. De verhouding OOP/OP zal zich 
derhalve positief ontwikkelen. 
RESULTATEN EN CONCLUSIES: In 2014 voldoet de HZ aan  
de geformuleerde target. 
VOORUITBLIK: de verwachting is dat ook in 2015 de  
geformuleerde ambitie wordt gerealiseerd. 
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4.2.2. PROFILERING EN ZWAARTEPUNTVORMING
Profilering en zwaartepuntvorming is volgens het 
beoordelingskader van de prestatieafspraken gericht 
op differentiatie van het onderwijs, herordening van   
het opleidingsaanbod en zwaartepuntvorming in het 
onderzoek via onder meer aandacht voor topsectoren 
en maatschappelijke uitdagingen. 
 
AMBITIES
HZ heeft sterk ingezet op zwaartepuntvorming in de 
afgelopen jaren. Hiertoe kent HZ een dubbelprofiel op 
enerzijds een expertisedomein en anderzijds een 
onderwijsconcept.  
Wat betreft het expertisedomein vindt zwaartepunt
vorming plaats binnen het profiel Duurzame 
Dynamische Delta. Dit profiel heeft vorm en inhoud 
gekregen onder betrokkenheid van haar partners in 
binnen en buitenland, die deel uitmaken het publiek
private netwerken van de HZ. De profiel bepalende 
academies – Delta Academy (Water & Land in de delta), 
Scaldis Academy (Toerisme & Business in de delta) en 
De Ruyter Academy (Industrie & Logistiek in de delta) 
– zijn op verschillende tijdstippen ontstaan en richten 
zich elk op hun expertisegebied binnen de delta. De 
ambities met betrekking tot zwaartepuntvorming voor 
de periode 20132015 zijn gebaseerd op het continue
ren van de bestaande focus en het daarop verder 
creëren van massa. De consortiavorming van de HZ  
en de multipartnerstrategie zullen verder doorgezet 
worden om door middel van sterke strategische 
allianties gezamenlijk te opereren in nationale en 
internationale onderzoeksprogramma’s, zoals de 
Topsectoren, de Human Capital Agenda’s en Horizon 
2020. In het kader van de zwaartepuntvorming en 
valorisatie wil de HZ in de periode 20132015 haar 
internationaal netwerk operationaliseren. Hierin 
moeten zowel onderwijs als onderzoek en valorisatie 
hun plek krijgen. In het kader van de verdere profiel
ontwikkeling van de HZ wordt een optimalisering van 
onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de profiel
academies nagestreefd. 
Naast profilering op haar expertisedomein profileert  
HZ zich op basis van haar onderwijsconcept, namelijk 
het Student en Procesgericht Onderwijs (SPO) in De 
Persoonlijke Hogeschool. Dit onderwijsconcept wordt  
in de periode 20132015 verder ontwikkeld met een 
daarbij passend teachinglearning model. Het doel 
hiervan is het onderwijs uitdagender te maken, de 
student zelfsturender te doen zijn en het rendement 
ervan te vergroten. Het onderwijsconcept zal op een 
gedifferentieerde en gefaseerde wijze worden inge
voerd. Het onderwijsconcept zal worden uitgewerkt en 
pilots zullen worden uitgevoerd om ervaringen met het 
SPOconcept op te doen. Op basis van de ervaringen 
kunnen implementatietrajecten per opleiding worden 

ontwikkeld, waarmee recht gedaan wordt aan de 
verschillen in opbouw en werkwijze van de diverse 
opleidingen. De uiteindelijke ambitie is om in de 
planperiode van het nieuwe HZIP 2013 – 2017 te 
komen tot een HZbrede invoering van SPOconcept 
binnen De Persoonlijke Hogeschool. 

ACTIES EN MAATREGELEN 2014
In het kader van profilering en zwaartepuntvorming zijn 
in 2014 verschillende initiatieven ontplooid. Gezien de 
herordening van het opleidingsaanbod en zwaartepunt
vorming van het onderzoek kan gesteld worden dat 
profileringsthema’s van de HZ in toenemende mate 
leidend zijn voor de inrichting en herordening van het 
onderwijs en onderzoek. Bij het aanbrengen van focus 
en massa worden interne sterktes en keuzes afge
stemd op externe kansen.
Zo zijn in 2014 verschillende wijzigingen doorgevoerd 
om de onderwijsportfolio’s verder te optimaliseren.  
HZ is betrokken bij de landelijke conversie van 
techniek opleidingen, waarbij een verschuiving plaats
vindt van een groot aantal smalle technische opleidin
gen naar brede(re) stamopleidingen in elk van de 
technische domeinen. Binnen de Academie voor Zorg & 
Welzijn zijn HZopleidingen samengevoegd tot de brede 
bacheloropleiding Social Work. De stamopleiding 
Engineering zal ontwikkeld worden met de differentiatie 
Energie en Procestechnologie (AOT). Binnen de Delta 
Academy is – in samenwerking met het werkveld en de 
topsector Water  in 2014 gewerkt aan de ontwikkeling 
van de stamopleiding Water Management, met Delta 
Management en Aquatische Ecotechnologie als 
differentiaties. De HZ is in samenwerking met de 
onderwijspartners in het Centre of Expertise het 
initiatief gestart voor de ontwikkeling van een 
Professionele Master Delta Development. In de eerste 
fase van dit proces is een concept voor de opleiding 
ontwikkeld en een quick scan naar de kansen en 
mogelijkheden voor dit concept aan de marktpartijen 
getoetst. Naar aanleiding van de positieve respons op 
deze toetsing is de voorbereiding voor een aanvraag 
toets macrodoelmatigheid/toets nieuwe opleiding en de 
verdere ontwikkeling van de opleiding van start gegaan, 
om in 2016 met uitvoering van het onderwijs van start 
te kunnen gaan.  
 
De opleidingen die binnen de Delta Academy worden 
ontwikkeld, worden opgebouwd vanuit een viertal 
thema’s dat centraal staat binnen de onderzoeks
projecten van het Centre of Expertise Delta Technology, 
te weten Veilige Delta, Veerkrachtige Delta, Productieve 
Delta en Digitale Delta. Deze thema’s sluiten zowel aan 
op in de regio aanwezige expertise als op de profile
ringsthema’s van de hogeschool. De herordening van 
het opleidingenaanbod sluit tevens aan bij sectorale 
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verkenningen. HZ werkt actief aan de uitvoering van 
deze sectorplannen. Binnen de Scaldis Academy is een 
interne discussie gestart om de profilering bij te stellen 
van “Toerisme” naar “International Business” met 
toerisme als afstudeervariant. Een plan om te komen 
tot een internationale business school is opgesteld en 
goedgekeurd door het College van Bestuur. 

In september 2014 is bij de Scaldis Academy gestart 
met een driejarig hbotraject voor studenten met een 
vwovooropleiding of gelijkwaardig. Studenten door
lopen in dit traject in drie jaar tijd de Engelstalige 
variant van de opleiding Vitaliteitsmanagement & 
Toerisme. Gezien de achterblijvende instroom voor  
dit traject, is het traject ook opengesteld voor inter
nationale studenten. Daarnaast is HZbreed een start 
gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheden 
om domeinbrede deeltijdopleidingen aan te kunnen 
bieden, waar een Associate Degree (Ad)programma 
deel van uit maakt. HZ is voornemens vanuit initiële 
bachelorprogramma’s Adtrajecten aan te bieden. 
HZ zal in overleg met het beroepenveld afstemmen 
welke behoefte er is in het kader van Adprogramma’s 
en deeltijd onderwijs. Ook zal in overleg met het mbo 
worden bezien hoe HZ doorstroom kan bevorderen op 
basis van Adprogramma’s. 
Naast de reeds bestaande relaties die een aantal 
opleidingen (Aquatische Ecotechnologie, International 
Maintenance Management, Vitaliteitsmanagement en 
Toerisme) hebben met een of meer universiteiten om 
doorstroming naar academische masters mogelijk te 
maken, is in 2014 geprobeerd dit aantal relaties verder 
uit te breiden. Zo is vanuit het economisch cluster 
gewerkt aan de mogelijkheid voor HZstudenten om 
vanuit de reguliere bachelor door te stromen naar 
relevante masterstudies van de Universiteit van Tilburg, 
op basis van een minor. Als studenten in hun minorfase 
dit geïntegreerde schakelprogramma met succes 
doorlopen en ze voldoen aan de Engelse taaleis,  
zijn ze rechtstreeks toelaatbaar in de master.

Eind 2014 is een HZhonoursprogramma gelanceerd. 
Het HZhonoursprogramma is een platform voor 
excellente studenten voor het verwerven van extra 
kwalificaties. Het betreft een extracurriculair pro
gramma en bestaat uit activiteiten die de student naast 
de reguliere bacheloropleiding ontplooit. Het honours
programma zal in het hogeschooljaar 20142015 
starten als pilot. 

Vanwege de profilering en zwaartepuntvorming, wordt 
praktijkgericht onderzoek nadrukkelijk ingebracht in 
het onderwijs. In alle curricula van de HZ is een leerlijn 
Onderzoek en Ondernemendheid operationeel, waar
door onderzoek en onderwijs onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden zijn. Er is in 2014 door veel studenten onder
zoek verricht, zowel in het kader van een minor als in 
de vorm van een stage – bij bedrijven of intern bij een 
lectoraat – of een afstudeeropdracht . 
De relatie tussen onderwijs en onderzoek is versterkt 
en afgestemd op het expertisegebied van de profiel
academie, mede vanuit de verschillende Centres of 
Expertise. Alle onderzoeksthema’s komen vraag 
gestuurd tot stand in samenwerking met regionale 
bedrijven en instellingen en met nationale en inter
nationale key partners. Zowel regionale plannen voor 
de Zuidwestelijke Delta in Nederland (bijvoorbeeld de 
Economische Agenda van de Provincie Zeeland; 
Strategic Board Zuidwest Nederland) en sectorplannen 
(Water, HBO Techniek in Bedrijf) als Europese Human 
Capital Agenda’s (Agrofood, Water) zijn hierbij van groot 
belang. Het netwerk met relevante partners op de 
focusgebieden is in 2014 verder uitgewerkt. 
In 2014 zijn de onderzoekslijnen verder gefocust op het 
overkoepelende thema Duurzame Dynamische Delta en 
de bijdrage die elke onderzoekslijn daaraan levert. HZ 
heeft zijn praktijkgericht onderzoek in 2014 kritisch 
laten beoordelen door de heer Rullmann, voormalig lid 
College van Bestuur van de TU Delft. Zijn rapportage is 
met alle gremia in de HZ besproken en de aanbevelin
gen zijn omgezet naar verbeteracties. Tevens heeft de 
heer Andriessen een kritische reflectie gegeven in 
meerdere sessies op de HZ met betrekking tot praktijk
gericht onderzoek, studenten en eindwerkstukken.  
 Alle onderzoeksgroepen hebben afzonderlijk een 
jaar en projectenplan 2015 opgesteld, waarin verdere 
ontwikkeling en uitvoering van het onderzoek gericht 
op de profileringsthema’s zijn uitgewerkt. De acquisitie 
van onderzoeksprojecten is afgestemd op het over
koepelende thema de Duurzame Dynamische Delta. 
HZ funding vindt overwegend plaats in publiekeprivate 
samenwerking, waarbij tevens een beroep gedaan 
wordt op beschikbare subsidiemiddelen van de natio
nale en Europese overheden zoals Pieken in de Delta, 
OP Zuid, Interreg en RAAKSIA. De Centres of Expertise 
zijn de meest zichtbare uitdrukking hiervan. De HZ 
erkent het belang van de Centres of Expertise. De 
speerpunten van de HZ zijn uitgewerkt in Centre’s of 
Expertise, waarin publiekprivate samenwerking is 
verankerd.
HZ is penvoerder van het Centre of Expertise  
Delta Technology. HZ is in 2014 gestart met de  
door ontwikkeling van het Centre of Expertise Delta 
Technology tot een Delta Platform, waar naast hoge
scholen ook universiteiten bij betrokken zijn. Het Delta 
Platform wordt een publiek –private samenwerking 
tussen Triplehelix partners. 
Daarnaast participeert HZ in het Centre of Expertise 
Leisure, Tourism & Hospitality en het Centre of 
Expertise Biobased Economy.  
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De Applied Research Centra ontwikkelen zich tot 
erkende onderzoeksinstituten, die regelmatig publice
ren, seminars en lezingen verzorgen. Er is een inten
sieve samenwerking van de academies met de kennis
centra van de HZ leidend tot valorisatie van kennis 
richting curricula, competentieontwikkeling van de 
studenten en professionalisering van docenten. In 2014 
is het onderzoek binnen diverse onderzoeksgroepen 
uitgebouwd en zijn nieuwe onderzoekers aangetrokken. 
Het gaat hierbij om onderzoek in opdracht van derden, 
studentenonderzoek in het kader van stage/afstuderen 
of de minor onderzoek en om promotieonderzoek van 
HZ medewerkers. 

Gezien de profilering van het onderwijsconcept is in 
2014 het Student en Procesgericht Onderwijsconcept 
verder geconcretiseerd en geoperationaliseerd. Zo is 
gewerkt aan een nieuw onderwijskompas, welke in 
april 2015 door het College van Bestuur is vastgesteld. 
Het onderwijskompas beschrijft de uitgangspunten 
voor het SPOconcept aan de HZ en is mede gebaseerd 
op input vanuit de projectgroep uitdagend Onderwijs, 
waarin studenten en medewerkers vertegenwoordigd 
waren. Daarnaast is een werkboek onderwijs
ontwikkeling met SPOinstructies en stappenplannen 
ontwikkeld. SPOinstructies zijn onder ander gericht  
op de betekenis van SPO in de klas en voor toetsen  
en beoordelen. Enkele opleidingen zoals Pedagogiek, 
Bouwkunde en Engineering waren reeds betrokken  

bij een SPO pilot. In 2014 zijn de pilots uitgebreid  
naar hogere leerjaren. Ook rooster technisch zijn de 
verschillende onderdelen van het SPOmodel in 2014 
verder onderzocht en uitgewerkt.
Vanuit het perspectief De Persoonlijke Hogeschool,  
is het beleid studiekeuzecheck verder ontwikkeld.  
De beleidsnotitie Studiekeuzecheck is vastgesteld, 
inclusief docentenhandleiding Studiekeuzecheck. Een 
basistraining en verdiepende training Studiekeuzecheck 
zijn ontwikkeld en uitgevoerd. Ook is automatiserings
ondersteuning gericht op de Studiekeuzecheck 
 ontwikkeld en geïmplementeerd. 

RESULTATEN EN CONCLUSIES
Het profiel van de HZ is herkenbaar binnen de 
Zuidwestelijke Delta. In 2014 is wederom een breed 
scala aan valorisatieactiviteiten in de vorm van 
populaire tot wetenschappelijke publicaties, seminars 
en lezingen georganiseerd. Evenals in 2013 is in 2014  
is de erkenning voor de HZ gegroeid blijkend uit 
publicaties over de activiteiten van de HZ in de delta; uit 
onderzoeksopdrachten met betrekking tot de delta en 
een groeiend aantal studenten in de profielacademies. 
Er is een verschil in ontwikkelingstempo tussen 
academies. In alle geplande categorieën zijn resultaten 
geboekt.
De HZ wordt meer en meer ook internationaal gezien 
als een serieuze partner met betrekking tot onderwijs 
en onderzoek in de delta. De in 2014 ontwikkelde 
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activiteiten hebben hier nadrukkelijk aan bijgedragen. 
De ervaringen op basis van SPOpilots zijn positief. 
Studiesucces is groot, studenten en docenten zijn 
gemotiveerd en tevreden en er is sprake van een 
uitdagende studiecultuur. Het beroepenveld is zeer 
tevreden over de kwaliteit van de studenten. Zoals 
eerder in dit hoofdstuk aangegeven, wordt opgemerkt 
dat de echte resultaten van het nieuwe onderwijs
concept pas op langere termijn vast te stellen zullen 
zijn. Een kanttekening hierbij is dat in 2014 is gebleken 
dat vergroting van de pilotreeks in het eerste leerjaar 
van meerdere opleidingen een intensief traject is. De 
invoering van het nieuwe onderwijsconcept vereist een 
ingrijpende professionaliseringsstap van docenten en 
een meer teamgerichte werkwijze. De invoering van  
het nieuwe concept vergt een grote inspanning van de 
docenten. De HZ realiseert zich dan ook dat een lange 
weg te gaan is alvorens alle opleidingen in alle jaren 
met dit model hun onderwijs verzorgen. 

VOORUITBLIK
HZ werkt aan de ontwikkeling van nieuwe deeltijd 
opleidingen, op basis van drie brede bachelor  
opleidingen gericht op respectievelijk het economi
sche, technische en sociale maatschappelijke 
domein. In het kader van deeltijdonderwijs heeft de  
HZ zich in 2014 gericht op de pilots flexibilisering die 
door het Ministerie van OCW aangeboden worden. 
Afhankelijk van ontwikkelingen zal in 2015 worden 
bezien of een eventuele overstap naar een experiment 
vraagfinanciering gewenst is. HZ zal zich focussen op 
de mogelijkheden die Adprogramma’s biedt. Uiteraard 
zal HZ tussentijds blijven monitoren of het aanbod 

aansluit bij het profiel en de regionale behoefte. 
Ook in de komende jaren zal de HZ verder haar profiel 
uitbouwen als partner in de Duurzame Dynamische 
Delta conform de eerder aangegeven ambities. De HZ 
gaat op de ingeslagen weg verder met het realiseren 
van haar ambities met betrekking tot zwaartepunt
vorming. De in 2014 bereikte resultaten stemmen 
hoopvol voor het realiseren van haar ambities op  
dit terrein.
Het positieve advies van de minister met betrekking  
tot de Centres of Expterise waarin de HZ participeert/
penvoerder is, bevestigt de positieve indruk die bestaat 
omtrent de toekomst van de verschillende centra. Wat 
betreft de Centres of Expertise kan geconcludeerd 
worden dat het nieuwe gremia zijn die hun eigen weg 
moeten vinden. Het Centre of Expertise Delta 
Technology kan daarbij voortbouwen op het onderzoek 
dat reeds binnen de Delta Academy plaatsvond, omdat 
de HZ al langer met het deltaprofiel aan zwaartepunt
vorming en valorisatie werkzaam was. In 2015 ontwik
kelt het Centre of Expertise Delta Technology zich door 
tot een toonaangevend Delta Platform. 

Verder zal de HZ de pilots in het kader van het  
SPOconcept verder uitwerken. De visie en het beleid 
op studie(loopbaan)begeleiding zal verder worden 
ontwikkeld, inclusief het beleid studiestakers en 
langstudeerders.

Voor een nadere toelichting op praktijkgericht onder
zoek en valorisatie – inclusief de verschillende Centres 
of Expertise – wordt verwezen naar hoofdstuk 8. 
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Instellings-
niveau

Academie-
niveau

Medewerkers-
       niveau

Voorstellen nieuw PvA

BMO-rapportages
Evaluatie PvA
Uitslag kwaliteitsmetingen
Functionering- en
Beoordelingsgesprek AD-CvB

Instellingsniveau

Academieniveau

Opleidingsniveau

Medewerkersniveau

Opleidings-
   niveau

Plan van Aanpak (PvA)
Strategisch personeelsplan
Academiebegroting
Planningsafspraak AD-CvB

Uitvoeren projecten PvA

Bijstelling op gemaakte
afspraken op volgend studiejaar

Funtionering- en Beoordelings-
gesprek docent-OLC

Planningsafspraak 
docent-OLC
Taaktoedelingsgesprek

Uitvoering onderwijs, 
projecten, onderzoek 
en scholing

Aktielijst Midterm Review
Formuleren uitgangspunten
nieuw IP
Bijstelling meerjarenbeleid-
en projectenplan

Midterm Review
Rapportages RvT
HZ-jaarverslag
Uitslag kwaliteitsmetingen
Functionering- en
beoordelingsgesprek CvB-RvT

Instellingsplan
Notitie Prestatieafspraken
kaderbrief begroting

Meerjarenprojectenplan
Begroting
Jaaractieplan

Accreditatiebesluit
Doorvoeren curriculum- en
cursusverbeteringen
Voorstellen voor nieuw PvA

Reviews van OLC
Input academiebreed BMO
Uitslag kwaliteitsmetingen
Kritische reflectie voor accreditatie
Functionering- en
Beoordelingsgesprek OLC-AD

Jaarplan opleiding nav PvA
Scholingsplan docenten
Opleidingsbegroting
Planningsafspraak OLC-AD

Uitvoeren opleidingsprojecten,
verzorgen en innoveren onderwijs,
verrichten onderzoek
Uitvoeren professionaliseringsplan

Kwaliteit vormt één van de kernwaarden van de HZ. 
Kwaliteit zowel op het vakgebied als kwaliteit in de 
onderlinge omgang en in de omgang met studenten  
en andere stakeholders. Ook in het kader van toezicht 
krijgt kwaliteit een steeds prominentere rol. De HZ 
heeft er daarom voor gekozen om het thema kwaliteit 
op te nemen in een afzonderlijk hoofdstuk, waarin 
verschillende kwaliteitsaspecten worden toegelicht. 
Voor rendementsgegevens wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4. Prestatieafspraken. 

5.1.  INTERNE KWALITEITSZORG  
OP DE HZ 

De HZ streeft er naar het gewenste niveau van kwaliteit 
te bereiken door:
•  het (be)sturen, het geven van richting en inhoud  

aan visie, missie, doelen en bijhorende resultaten, 
zoals beschreven in het HZIP 20131017 en in de 
bijbehorende jaarplannen;

•  het systematisch en gestructureerd vaststellen, 
realiseren, evalueren, en bijstellen van doelen en 
acties. Dat gebeurt op de verschillende niveaus in  

de organisatie in de PDCAkringloop en tussen  
de verschillende niveaus in de planning en  
control cyclus;

•  te zorgen voor een omgeving met passende houding 
en attitude, normen en waarden, het vormen en 
bewaken van de kwaliteitscultuur binnen de  
hogeschool.

 
De basis van het kwaliteitssysteem wordt gevormd  
door een kwaliteitscirkel, bestaande uit Plan, Do, 
Check en Act:  

 Figuur 5.1. Deming cirkel

CONTINUE VERBETERENBORGEN

Aan deze kwaliteitscirkel wordt op verschillende organisatieniveaus invulling gegeven:  

Figuur 5.2. De vier gekoppelde PDCA-cycli
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In figuur 5.2 is te zien dat het kwaliteitssysteem van de 
hogeschool bestaat uit vier op elkaar aansluitende 
kwaliteitscycli. Monitoring van de kwaliteitscycli vindt 
plaats door middel van het Bestuur en Management 
Overleg, wat 5x per jaar tussen het College van Bestuur 
en academiedirecteuren/diensthoofden wordt gehou
den. Een nadere uitwerking van de Planning & Control
cyclus, inclusief de BMOgesprekken is opgenomen in 
hoofdstuk 13. 

Een belangrijke PDCAcyclus op het niveau van 
onderwijsheden is die van cursusevaluaties. De 
cursusevaluaties worden zowel op opleidings als op 
medewerkersniveau benut. Op opleidingsniveau vindt 
een kwaliteitscyclus plaats voor de verschillende 
cursussen van een opleiding. Allereerst worden, op 
basis van competenties, de te behalen doelen van de 
cursus geclusterd en zichtbaar gemaakt in de zoge
noemde dekkingsmatrix. De inhoud van de cursus 
wordt verder ontwikkeld met behulp van het instrument 
genaamd Synopsis (planfase). Vervolgens wordt de 
cursus gedurende een semester door een of meer 
docenten gegeven (dofase). Na afloop van ieder 
semester worden de studenten uitgenodigd om een 
enquête in te vullen over de cursus die ze in dat 
semester gevolgd hebben. De resultaten van de 
enquêtes worden geanalyseerd en gerapporteerd aan 
de kwaliteitscoördinator van de opleiding (checkfase), 
waarna de uitkomsten van de analyse worden bespro
ken in de kwaliteitskring. Verbetersuggesties worden 
voorgelegd aan en besproken met respectievelijk de 
opleidingscommissie, het docententeam en het 
opleidingsmanagement. Een mogelijke vervolgstap is 
aanpassing van de synopsis van de betreffende cursus 
(act fase). De volgende generatie studenten kan in 
synopsis zien hoe eerdere evaluatieresultaten zijn 
verwerkt in de betreffende cursus. Deze kwaliteitslus 
wordt voor alle cursussen van een opleiding doorlopen 
en daarmee is de kwaliteitscirkel rond. 
Naast informatie over de cursus, bevat de cursus
evaluatie ook informatie over het functioneren van een 
docent of ontwikkelteam. Enquêteresultaten worden 
daarom ook verwerkt in het functionerings en beoor
delingsgesprek van medewerkers. Mogelijke verbete
ringen worden opgenomen in de planningsafspraken 
voor de betreffende medewerker voor de nieuwe 
beoordelingsperiode. De cursusevaluaties worden dus 
zowel op opleidingsniveau als op medewerkersniveau 
benut.
 
In 2014 heeft een kritische evaluatie van de werk 
wijze omtrent de cursusevaluaties plaatsgevonden. 
Geconcludeerd is dat de respons van studenten 
verbeterd zou kunnen worden en dat het proces 
omtrent de afname en verwerking van de cursus

evaluaties effectiever georganiseerd zou kunnen 
worden. Een nieuwe methodiek met bijbehorende 
vragenlijst en analyseinstrumenten is ontworpen, 
welke in 2015 verder geoperationaliseerd zal worden.  

5.2. ACCREDITATIES
Op 3 juni 2013 ontving onze hogeschool het besluit  
van de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie 
Organisatie, om over te gaan tot het verlenen van de 
“Instellingstoets Kwaliteitszorg” aan de HZ. Dit keur
merk voor instellingen voor hoger onderwijs drukt uit 
dat de interne kwaliteitszorg en de inzet tot verbetering 
van resultaten (voor zover die betrekking hebben op de 
kwaliteit van de opleidingen) door het accreditatie
orgaan positief zijn beoordeeld.
De instellings”accreditatie” is een van de toetsen in 
het beoordelingsstelsel van de NVAO voor universiteiten 
en hogescholen. Deze toets vormt de eerste laag van 
het accreditatiestelsel. Als een instelling positief is 
getoetst, is het toetsingskader voor haar opleidingen 
minder omvangrijk dan wanneer zij niet tot dit beperkte 
toetsingsregime is toegelaten. Het besluit tot het 
verlenen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg kent  
een geldigheidstermijn van zes jaar. De HZ is een van 
de eerste hogescholen die dit keurmerk van de NVAO 
mocht ontvangen.
Naast het keurmerk “Instellingstoets Kwaliteitszorg”, 
gericht op het kwaliteitszorgsysteem en de borgings
processen van de instelling als geheel, kent de onder
wijssector op opleidingsniveau accreditaties. 
Accreditatie is het keurmerk dat tot uitdrukking brengt 
dat de kwaliteit van een opleiding door het accreditatie
orgaan positief is beoordeeld. 

Een accreditatie wordt voorafgegaan door een visitatie, 
uitgevoerd door een externe visitatiecommissie.  
De beoordeling komt tot stand op basis van een 
discussie met externe onderwijs en werkvelddeskun
digen over de inhoud en kwaliteit van de opleiding en is 
gericht op drie vragen: 
• Wat beoogt de opleiding?
• Hoe realiseert de opleiding dit? 
• Worden de doelstellingen bereikt?

De vragen zijn vertaald in vier standaarden – geldend 
vanaf december 2014:
• Standaard 1:  De beoogde eindkwalificaties zijn wat 

betreft inhoud, niveau en oriëntatie 
geconcretiseerd en voldoen aan 
internationale eisen. 

• Standaard 2:  Het programma, personeel en de 
opleidingsspecifieke voorzieningen 
maken het voor de instromende 
studenten mogelijk de beoogde 
eindkwalificaties te realiseren.
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VISITATIES EN ACCREDITATIES KALENDERJAAR 2014

OPLEIDING SCORE 
STANDAARD 1

SCORE 
STANDAARD 2

SCORE  
STANDAARD 3

STATUS

HBO-ICT V V V Accreditatie toegekend

INTERNATIONAL BUSINESS 
AND MANAGEMENT STUDIES

V V V Accreditatie toegekend

COMMERCIËLE ECONOMIE V Excellent V Accreditatie toegekend

BEDRIJFSECONOMIE V V V Accreditatie toegekend

HBO-VERPLEEGKUNDE G V V Accreditatie toegekend

VITALITEITSMANAGEMENT  
& TOERISME

G G G Accreditatie toegekend

INTERNATIONAL 
MAINTENANCE MANAGEMENT1

Een onafhankelijk panel 
heeft positief geadviseerd 
– dat advies is overgeno
men door NVAO

LERAAR BASISONDERWIJS G V V Accreditatie toegekend

DE OPLEIDINGSSCHOOL (DOS)
(verbonden aan de opleiding 
Leraar Basisonderwijs)

In afwachting van  
beoordelingsrapport.

V = voldoende    G = goed

1)  betreft een bestuurlijke afspraak die in 2011 is gemaakt tussen de NVAO en besturen van Avans en de HZ om 
in september 2014 een tussentijdse onafhankelijk beoordeling door domeindeskundigen te laten plaatsvinden.

PLANNINGSKALENDER VISITATIES – ACCREDITATIES 2015

APRIL 2015 Sport en Bewegingseducatie Locatiebezoek voor beperkte opleidingsbeoordeling.

SEPTEMBER 2015 Engineering Bestuurlijke afspraak n.a.v. visitatie Engineering (2013), 
waarin afgesproken is dat eind studiejaar 2014/2015 het 
“gerealiseerd eindniveau” van de internationale studenten 
opnieuw beoordeeld zal worden.

• Standaard 3:   De opleiding beschikt over een 
adequaat systeem van toetsing 

• Standaard 4:   De opleiding toont aan dat de 
beoogde eindkwalificaties worden 
gerealiseerd

Tot december 2014 vormden standaard 3 en standaard 
4 één standaard. 
Over de vier standaarden geeft een visitatiecommissie 
een gemotiveerd oordeel op een vierpuntsschaal: 
onvoldoende, voldoende, goed of excellent. Vervolgens 
geeft dit panel een gemotiveerd eindoordeel over de 

kwaliteit van de opleiding als geheel, ook op de 
vier puntsschaal. 
Resultaten van de visitatie worden door de visitatie
commissie vastgelegd in een beoordelingsrapport, 
waarna accreditatie aangevraagd wordt bij NVAO. NVAO 
toetst onder meer de validiteit, betrouwbaarheid en 
transparantie van de beoordelingen in het beoorde
lingsrapport en verleent (na een positieve uitslag van 
die toets) accreditatie . De accreditatietermijn bedraagt 
zes jaar.  
In 2014 was er sprake van de volgende visitaties en 
accreditaties: 

De planningskalender voor 2015 inzake visitaties en accreditaties ziet er als volgt uit:
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Naar aanleiding van de verschillende accreditaties zijn 
opleidingsspecifieke verbeterpunten geïnventariseerd 
en HZbrede verbeterpunten in kaart gebracht. De uit 
te voeren verbeteringen per opleiding zijn opgenomen 
in de academie(jaar)plannen.  
 
In 2014 is een start gemaakt om de HZbrede verbete
ringen te verwerken in de uitvoeringsplannen rondom 
student en procesgericht onderwijs en de inrichting 
van de examen en toetscommissie. Concrete voor
beelden daarvan zijn de ontwikkeling van een HZbrede 
“checklist gerealiseerd eindniveau”, de ontwikkeling 
van HZbreed beleid op het tweejaarlijks uitvoeren van 
interne opleidingsaudits, het optimaliseren van de 
archivering van onderwijsmateriaal en gemaakt werk 
en het optimaliseren van de implementatie van het 
toetsbeleid .  

In 2014 heeft de HZ tevens voorbereidingen getroffen 
om te komen tot de benoeming van een interne auditor. 
De auditor zal zich in eerste instantie richten op de 
aspecten die onderdeel zijn van de externe accreditatie 
van opleidingen. Op termijn kunnen hier andere 
aspecten aan worden toegevoegd. 

De stand van zaken omtrent accreditaties, inclusief 
eventuele bijzonderheden, wordt standaard geagen
deerd voor de vergaderingen van het College van 
Bestuur met de Raad van Toezicht. 

VISITATIEGROEPEN
De NVAO heeft de instellingen in juli 2014 per brief 
geïnformeerd over haar voorstel voor de indeling van 
opleidingen in visitatiegroepen, het daarbij behorende 
visitatierooster en haar werkwijze rond de cluster
gewijze accreditatie. De NVAO heeft in september 2014 
van de instellingen de reacties op dat voorstel ontvan
gen. Op basis van de reacties van instellingen heeft de 
NVAO het definitieve visitatierooster inmiddels vast
gesteld en gepubliceerd. Voor een aantal opleidingen 
heeft het Ministerie van OCW verlenging van accredita
tietermijn toegewezen. Jaarlijks kunnen in april 
wijzigingen worden doorgevoerd in het visitatierooster.

HERZIENING BEOORDELINGSKADERS
Naar aanleiding van een breed scala aan evaluaties  
en nieuwe wetgeving heeft de NVAO de beoordelings
kaders voor opleidingen herzien met als voornaamste 
doel de administratieve lasten te beperken. Dat heeft 
concreet geresulteerd in een nieuw accreditatiekader 
waarin:

•  substantieel geschrapt is in de verplichte  
documentatie bij de beoordeling van opleidingen  
en instellingen;

•  het aantal te beoordelen standaarden bij de  
uitgebreide opleidingsbeoordeling verminderd is;

•  de maximale omvang van de kritische reflectie  
van opleidingen sterk verkleind is;

•  de duur van het bezoek bij de uitgebreide opleidings
beoordeling gehalveerd is.

Dit traject afgerond in december 2014. De kaders 
treden per 19 december 2014 in werking. 

5.3.  STUDENTTEVREDENHEID 
De HZ is ook in 2014 weer door verschillende onder
zoeksbureaus beoordeeld op het gebied van onderwijs, 
studiebegeleiding en facilitaire voorzieningen. 

5.3.1. NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE
De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks 
uitgevoerd door ResearchNed en TNS NIPO onder 
verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze 123. 
Het is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks tien
duizenden studenten hun mening geven over keuze
ruimte, werkvormen, docenten, studeerbaarheid, 
faciliteiten en andere aspecten van hun opleiding en 
hogeschool of universiteit. Studenten geven op basis 
van een vijfpuntenschaal over in totaal 17 thema’s hun 
oordeel. De enquête werd in 2014 door 45,2% van de 
HZstudenten ingevuld. Daarmee scoort de HZ  
significant beter dan de landelijke response van 34%.  
De NSEscore van de HZ is in 2014 teruggelopen ten 
opzichte van 2013. Het College van Bestuur heeft 
daarom besloten om medio 2014 een bezoek te 
brengen aan alle opleidingen om te spreken met zowel 
studenten als medewerkers. De NSEscore vormde een 
vast agendapunt van deze opleidingsbezoeken. Tijdens 
de gesprekken met studenten en docenten zijn verbe
terpunten benoemd en verbeteracties geformuleerd.  
Daarnaast heeft de HZ evenals voorgaande jaren het 
Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) verzocht 
om de NSEresultaten te verwerken in opleidingsrap
porten, academierapporten en een HZrapport. Deze 
rapporten zijn binnen verschillende gremia besproken, 
onder andere tijdens colleges en in kwaliteitskringen/
opleidingscommissies, docententeams, management
teams, vakgroepen en curriculumcommissies.  
Per academie is een verbeterrapportage opgesteld. 
Verbeterpunten zijn opgenomen in de jaaren  
projectenplannen 2015 – zowel op opleidings  
als op academieniveau. 
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NSE-SCORES IN HET KADER VAN PRESTATIEAFSPRAKEN 

TARGET 2015 2014 2013 2012

“WAT VIND JE VAN JE STUDIE IN HET ALGEMEEN” ≥ 3,5 3,74 3,84 3,81

KEUZEGIDS HBO-VOLTIJD 2015 2014

EERSTE PLAATS 8 opleidingen 5 opleidingen

TWEEDE PLAATS 2 opleidingen 9 opleidingen

DERDE PLAATS 4 opleidingen 4 opleidingen

TOP 3 NOTERING 14 opleidingen 18 opleidingen

ELSEVIER 2014 2013

EERSTE PLAATS 5 opleidingen 9 opleidingen

TWEEDE PLAATS 4 opleidingen 4 opleidingen

DERDE PLAATS 1 opleiding 

TOP 3 NOTERING 10 opleidingen 13 opleidingen

De NSEscore op de vraag “Wat vind je van je studie  
in het algemeen” vormt tevens de indicator voor de 
prestatieafspraak omtrent Excellentie.
 
Op deze indicator scoort de HZ boven het target van  
de prestatieafspraak van 2015. Meer informatie over  
de prestatieafspraken is opgenomen in hoofdstuk 4.

5.3.2. KEUZEGIDS HBO VOLTIJD 
Na vorig jaar de eerste plaats bezet te hebben, staat  
de HZ dit jaar op nummer drie van grote hogescholen 
volgens de Keuzegids hbo voltijd 2015.

Dit jaar mogen zelfs acht HZopleidingen zich de  
beste van Nederland noemen, namelijk de opleidingen 
Pedagogiek, Chemie, Engineering, Social Work (zowel 
in de categorie Maatschappelijk Werk & Dienst
verlening als in de categorie Sociaal Pedagogische 
Dienstverlening), Energie & Procestechnologie, 
Logistics Engineering en International Business & 
Languages. Naast deze acht opleidingen staan nog 
eens zes studies in de top drie van Nederland. Dit  
zijn de opleidingen Bedrijfs economie, Commerciële 
Economie, HBOVerplee kunde, Maritiem Officier, 
Civiele Techniek en Sport & Bewegingseducatie.  

Het totaal aantal top drienoteringen in de Keuzegids 
2015 komt voor de HZ op 14.

5.3.3. ELSEVIER
In het jaarlijkse onderzoek “Beste Studies” van Elsevier 
en onderzoeksbureau ResearchNed staan tien opleidin
gen van onze hogeschool in de topdrie van Nederland. 
Vijf opleidingen zijn zelfs uitgeroepen tot beste van het 
land. 
 
Naast deze noteringen heeft de HZ nog een zestal 
unieke studies die nergens anders in Nederland in  
deze vorm worden aangeboden en daarom niet in de 
rankings verschijnen. Uit de Nationale Studenten 
Enquête blijkt wel dat deze opleidingen de scores op 
het gebied van tevredenheid over studie en docenten 
grotendeels hebben vastgehouden of nog iets verhoogd. 

5.3.4. STUDEREN MET EEN HANDICAP
De Gebruikerstoets Studeren met een Handicap is 
gebaseerd op de resultaten van de NSE en met name 
op die vragen die specifiek gesteld zijn aan studenten 
met een functiebeperking.
 

GEBRUIKERSTOETS STUDEREN 
MET EEN HANDICAP 2014 2013 2012

HZ-RANKING 6e plaats 2e plaats 16e plaats
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De gemiddelde score van de HZ op de Gebruikerstoets 
ligt boven het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van 
2013 scoort HZ in 2014 op het onderdeel “intake” beter. 
Op de onderdelen hulpmiddelen en aanpassingen in het 
onderwijs, het begrip van docenten en de begeleiding is 
een lichte dalende score te zien. Ook landelijk gezien 
heerst er groeiende onvrede over de feitelijk beschik
bare hulpmiddelen en aanpassingen in het onderwijs. 
Een mogelijke verklaring voor deze kanteling is dat het 
studieklimaat in het hoger onderwijs steeds strenger 
wordt, de tempoeisen stijgen en er minder ruimte is 
voor herkansingen. 

In 2014 is vanuit de Dienst Onderwijs, Onderzoek en 
Kwaliteit in samenwerking met de decanen, examen
commissie, academiebureaus en academiedirecteuren 
het beleid voor studeren met een functiebeperking 
geëvalueerd en verbeterd. Deze herziene versie van het 
beleidsstuk is op 26 augustus 2014 door het College 
van Bestuur vastgesteld. Het beleid beschrijft hoe de 
HZ ondersteuning en faciliteiten kan bieden aan 
studenten met een functiebeperking en op basis 
waarvan deze extra hulp kan worden ingezet. Het 
uitgangspunt hierbij is een transparante en gecoördi
neerde aanpak waarin student, decaan, deelexamen
commissie en academiedirecteur en academiebureau 
betrokken zijn.

5.4. PARTICIPATIE STUDENTEN 
Binnen de HZ wordt veel waarde gehecht aan participa
tie van studenten. Naast participatie in de hogeschool
raad, zijn studenten ook actief in het studentenoverleg 
en in opleidingscommissies. 

Het studentenoverleg vindt plaats op academie  
of opleidingsniveau en bestaat uit de betrokken 
academiedirecteur en aan de academie/opleidingen 
verbonden opleidingscoördinatoren en studenten.  
Het studentenoverleg heeft als doel de betrokkenheid 
van de studenten bij de inhoud en uitvoering van het 
onderwijs te bevorderen. Studenten leveren een 
bijdrage door visies, inzichten en opvattingen in het 
kader van onderwijsverbetering in te brengen. Thema’s 
waarover de verschillende studenten overleggen in 
2014 hebben gesproken zijn onder andere de opzet  
en terugkoppeling van cursusenquêtes (lesinhoud, 
lesmateriaal, excursies, docenten), nationale 
studenten enquêtes, de Onderwijs en Examenregeling 
(OER), prestatieafspraken (uitval, studieswitch en 
rendementen), de samenhang tussen vakken in een 
lesperiode, stage evaluaties (inclusief samenwerkings
opdrachten), de spreiding van toetsen, tentamentijd, de 
ontwikkeling van nieuwe cursussen, telefoongebruik 
tijden de les en een evaluatie van lokaalgebruik. 
Opleidingscommissies zijn ingesteld op opleidings
niveau en worden gevormd door aan de betreffende 

academie verbonden studenten en medewerkers en 
een beroepenveldvertegenwoordiger. De opleidings
commissies acteren op operationeel niveau en behoren 
advies uit te brengen inzake aangelegenheden met 
betrekking tot het onderwijs in de desbetreffende 
opleiding(en). Heel concreet betekent dit dat de 
opleidingscommissies advies uitbrengen over de 
Onderwijs en Examenregeling (OER) en de bijbeho
rende opleiding specifieke uitvoeringsregelingen.  
De opleidingscommissie dient daarnaast jaarlijks  
te beoordelen of de manier waarop de OER wordt 
uitgevoerd, correct is. De opleidingscommissie kan 
daarnaast advies uitbrengen over onder meer de 
operationalisering van het kwaliteitssysteem, het 
academie plan, het opleidingsplan en de studiegids.  
Opleidingscommissies hebben in 2014 onder andere 
gesproken over de Onderwijs en Examenregeling   
en de bijbehorende opleidingsspecifieke uitvoerings
regelingen, het reglement opleidingscommissies, het 
HZInstellingsplan 20132017 en bijbehorende jaar
plannen, de betrokkenheid van studenten, studenten 
enquêtes, cursusevaluaties, verbeterplannen naar 
aanleiding van accreditaties, instroomontwikkelingen, 
afstemming van lopende zaken in de klas, landelijke  
en regionale ontwikkelingen binnen het onderwijs in 
relatie tot het opleidingsprogramma, de invulling en 
omvang van de stage, de afstudeerfase met bijbeho
rende lesmaterialen (onder andere afstudeerdvoor
waarden, afstudeercompetenties en afstudeercriteria) 
en het uitstroomrapport van TWZ waarin wordt geana
lyseerd welke vervolgstap studenten zetten na hun 
afstuderen. 

Adviezen van de opleidingscommissies en studenten
overleg worden besproken binnen opleidingsteams en 
managementteams om te bezien hoe verbetermaat
regelen doorgevoerd kunnen worden. De opleidings
coördinator communiceert in het teamoverleg welke 
punten door studenten zijn ingediend en welke eventu
ele acties afgesproken moeten worden. Zo nodig 
worden docenten individueel ingelicht of aangesproken 
door de opleidingscoördinatoren op ingebrachte punten 
door studenten. 
Een voorbeeld van een resultaat van het studentoverleg 
is dat een studentoverleg van het sociaal cluster in 
2014 tijdens een tweedaagse, redactie heeft gedaan  
op de stagegidsen en de studiehandleidingen van de 
cursussen. De feedback van het studentoverleg is  
door het opleidingsteam verwerkt in de betreffende 
documenten.  
Tevens wordt het studentoverleg actief betrokken bij de 
voorbereiding en uitvoering van open dagen, meeloop
dagen en voorlichtingsrondes in het vo en mbo. In 2014 
is het studentoverleg actief ingezet voor promotie tot 
het invullen van de NSE en het verstrekken van 
instructies over de wijze waarop de NSE ingevuld 
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diende te worden. Leden van het studentenoverleg van 
Social Work maken beurtelings een verslag van de 
overleggen dat wordt geplaatst in de Studenten
nieuwsbrief van de opleiding Social Work. 
Feedback vanuit de overleggen met betrekking tot de 
Onderwijs en Examenregeling  en de bijbehorende 
opleiding specifieke uitvoeringsregelingen is verwerkt 
in de definitieve documenten.  

5.5. INSPECTIE VOOR HET ONDERWIJS

ONDERZOEK EXAMENCOMMISSIES
De Inspectie voor het Onderwijs heeft onderzoek 
uitgevoerd gericht op het functioneren van examen
commissies in het hoger onderwijs. Centraal stond  
de vraag of de examencommissies op objectieve en 
deskundige wijze vaststellen of een student voldoet  
aan de beoogde eindkwalificaties. HZ heeft hiervoor 
bronmateriaal aangeleverd en geparticipeerd in de  
door Inspectie uitgezette enquête. Een rapport over  
de resultaten van het onderzoek zal begin 2015 aan  
de minister van OCW worden aangeboden.  

ONDERZOEK SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID
De Inspectie voor het Onderwijs heeft – als onderdeel 
van de Informatieafspraak 2014 tussen de Vereniging 
Hogescholen en de Inspectie – een thematisch (geen 
handhavend) onderzoek uitgevoerd gericht op de wijze 
waarop hogescholen en universiteiten maatregelen  
met betrekking tot de instroom en doorstroom van 
studenten in het bacheloronderwijs hebben ingevoerd. 
Instellingen kunnen op het niveau van opleidingen  
een aantal maatregelen invoeren voor selectie van 
studenten, zoals bij een fixus (‘aan de poort’) en bij het 
Bindend Studie Advies (BSA) in de propedeutische fase. 
De onderzoekscommissie heeft op 4 juli 2014 gespro
ken met een delegatie van de HZ (College van Bestuur, 
twee academiedirecteuren en studenten). In november/
december 2014 is op basis van een steekproef bij 27 
hogescholen een telefonische enquête afgenomen.  
De HZ is in deze steekproef niet betrokken. Het 
themarapport wordt naar verwachting eind april 2015 
aan de minister van OCW aangeboden en gepubliceerd.  
 
Eind 2014 heeft de Inspectie voor het Onderwijs  
een bezoek gebracht aan de HZ. In dit gesprek heeft  
HZ gepleit voor een pilot met de Inspectie inzake 
horizontaal toezicht. In overleg met de Inspectie  
zullen de ideeën verder uitgewerkt worden. 

5.6. SECTORBREDE CONVERSIE VAN 
TECHNIEKOPLEIDINGEN

Landelijk is een verandering van de techniek
opleidingen gestart: minder opleidingen, meer  
transparantie en betere aansluiting op de arbeids
markt. Het aantal opleidingen (65) wordt gehalveerd  

en alle opleidingen worden geclusterd in zes domeinen 
met elk één bachelorgraad, één opleidingsprofiel en 
één overkoepelend overleg met bedrijfsleven. Over het 
opleidingsaanbod is intensief overleg gevoerd met het 
bedrijfsleven.  
Vanaf 1 september 2015 geldt het nieuwe opleidings
aanbod. Naar aanleiding van de conversie van techniek
opleidingen, kent de HZ per 1 september 2015 een 
stamopleiding Water Management, met als differentia
ties Aquatische Ecotechnologie en Delta Management. 
Daarnaast kent de HZ per 1 september een stam
pleiding Engineering, met als differentiatie Energie en 
Procestechnologie (AOT) en tot slot de stamopleiding 
Technische bedrijfskunde, met als differentiatie 
International Maintenance Management (joint degree).  

5.7. COMMISSIE BRUIJN –  
VREEMDE OGEN DWINGEN

De commissie Bruijn heeft in haar eindrapport 
Vreemde ogen dwingen (2012) geconcludeerd dat de 
beoordeling van het afstudeerniveau van studenten 
verder geobjectiveerd moet worden door externe 
personen te betrekken bij de beoordeling van eind
werkstukken. Naar aanleiding van dit rapport is een 
HZstartnotitie opgesteld gericht op de externe 
validering van de examenkwaliteit van de opleidingen 
van de HZ, waarin wordt beschreven op welke wijze de 
HZ invulling geeft aan de zeven aanbevelingen zoals 
opgesteld door de commissie Bruijn.
 
AANBEVELING 1: EXTERNE VALIDERING VAN 
TOETSING
HZ participeert in drie landelijke projecten die als doel 
hebben te komen tot instellingsoverstijdende toetsing. 
Dit betreft projecten bij de opleidingen HBOVerpleeg
kunde (penvoerder Hogeschool Utrecht), Maritiem 
Officier (penvoerder HNL) en Social Work (penvoerder 
Windesheim).  
De opleiding Pedagogiek participeert in het project 
Externe validering, een samenwerking met Hogeschool 
Rotterdam, Driestar Hogeschool en Hogeschool 
Brussel. Voor dit project is geen penvoerder benoemd 
en wordt ook geen subsidie ontvangen. 

AANBEVELING 2: EXTERNE VALIDERING VAN 
EINDWERKSTUKKEN
De Vereniging Hogescholen heeft het initiatief genomen 
te komen tot een gezamenlijk bottomup protocol 
gericht op de externe validering van eindwerkstukken. 
In 2014 is door een commissie onder voorzitterschap 
van de heer Daan Andriessen het rapport “Beoordelen 
is mensenwerk” opgesteld waarin richtlijnen en acties 
zijn benoemd om de externe validering van eindwerk
stukken te concretiseren. 
Om aandacht te geven aan het praktijkgericht  
onderzoek op de HZ voor enerzijds de lectoraten en 
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anderzijds met betrekking tot de eindwerken van 
studenten heeft de heer Daan Andriessen op 13 
oktober 2014 de HZ bezocht. In de ochtend werd in de 
goedbezochte keynote uiteengezet hoe beroepsbe
kwaamheid in het hbo aangetoond kan worden. Er werd 
aandacht gevraagd voor het begrip ‘afstudeerprogram
ma’ voor alle activiteiten in het curriculum waarin de 
student aantoont een competentie op het hoogste hbo 
niveau te hebben verworven. De heer Andriessen gaf 
aan dat de door HZ opgestelde kaders voldoen aan de 
richtlijnen voor het opstellen van een goed afstudeer
programma. Daarnaast werd de rol van onderzoekend 
vermogen belicht en vond onder leiding van de heer 
Andriessen een kalibratiesessie voor het beoordelen 
van eindwerken plaats.

HZ gebruikt sinds 2012 het interne “kader voor prak
tijkgericht onderzoek door studenten”. Dit betreft een 
door HZ ontwikkeld protocol voor de beoordeling van 
het onderzoeksdeel in eindwerken. De Validatie
commissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) heeft in 
2012 geconstateerd dat er met het HZkader voor 
praktijkgericht onderzoek een goede basis ligt voor de 
verdere doorontwikkeling van de instrumentatie en een 
verdere verfijning van indicatoren. Het HZkader voor 
praktijkgericht onderzoek door studenten is in 2013 
verwerkt in een HZbrede afstudeerhandleiding, 
waarmee de implementatie van het protocol geborgd  
is bij alle opleidingen van de HZ. In 2014 heeft een 
HZbrede evaluatie van de afstudeerhandleiding 
plaatsgevonden hetgeen geleid heeft tot een bijstelde 
versie die door het College van Bestuur in november is 
vastgesteld. Dit HZbrede raamwerk voor de afstudeer
handleidingen is getoetst aan het rapport “Beoordelen 
is mensenwerk” en voldoet aan de uitgangspunten van 
dat rapport. Samen met de eerder genoemde, in 2014 
opgestelde HZ Checklist Gerealiseerd Eindniveau heeft 
de HZ voldoende kaders ontwikkeld om te voldoen aan 
de eisen en verwachtingen met betrekking tot gereali
seerd eindniveau. 

Een concretisering van deze kaders is dat iedere 
opleiding van de HZ minimaal twee of drie “peers” 
zoekt onder de opleidingen van collegahogescholen, 
om daarmee gezamenlijk afspraken te maken voor  
de gezamenlijke kalibratie van de beoordeling van de 
eindwerken en het niveau daarvan. Hierbij kan onder 
andere gedacht worden aan het wederzijds steek
proefsgewijs beoordelen van eindwerkstukken, of het 
laten valideren van de beoordelingsmethodiek van 
eindwerkstukken in landelijke overleggen. Alle oplei
dingen van de HZ voeren periodiek en structureel 
gezamenlijke kalibratie van de beoordeling van (het 
niveau van) de eindwerken uit. HZ werkt in het kader 
van externe validering van eindwerken onder andere 
samen met Avans Hogeschool, Hanze Hogeschool, 

Hogeschool Zuyd, Hogeschool Ede, Hogeschool Leiden, 
Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Artesis 
Plantijn Hogeschool Antwerpen, Fontys Hogeschool, 
Hogeschool Stenden, Hogerschool Inholland en de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze peer 
reviews hebben geleid tot betere borging van het 
afstudeerproces, onder andere door de valideering  
van beoordelingen.  

AANBEVELING 3: EXTERNE VALIDERING VIA 
WETTELIJK VASTLEGGEN VAN DE VERPLICHTING 
TOETSBELEID TE VOEREN
De HZ heeft in 2012 haar HZbrede toetsbeleid vastge
steld, waarin beleidslijnen zijn beschreven voor het 
ontwikkelen van curricula, onderwijseenheden en 
toetsen. Daarnaast beschrijft het toetsbeleid de wijze 
waarop de examen en toetscommissie toezicht uit  
oefenen op de kwaliteit en het niveau van toetsen. De 
implementatie van het toetsbeleid is in 2013 en 2014 
verder ter hand genomen door de verschillende oplei
dingen van de HZ door de examen en toets commissie. 
De verschillende panels van deskundigen die in 2014 
opleidingen van de HZ visiteerden oordeelden positief 
over het door de HZ ontwikkelde systeem van toetsing, 
op basis van het vigerende toetsbeleid. Men gaf daarbij 
wel aan dat de implementatie van het toetsbeleid met 
name op het gebied van het toezicht op en de borging 
van de kwaliteit van de toetsing verbeterd kan worden. 
In het kader van deze aanbeveling kan tevens gemeld 
worden dat HZ externe vertegenwoordigers heeft in de 
(deel)examencommissie(s) en opleidingscommissies. 

AANBEVELING 4: EXTERNE VALIDERING VIA 
CERTIFICERING VAN EXAMINATOREN EN OPLEIDING 
VAN DOCENTEN
De Vereniging Hogescholen heeft in december 2013  
het document “Verantwoord toetsen en beslissen in het 
hoger beroepsonderwijs” gepubliceerd. Dit document 
bevat een voorstel voor het programma van eisen voor 
de basiskwalificatie examinator (BKE) en seniorkwalifi
catie examinator (SKE). Binnen de HZ is hiertoe in 2014 
een plan van aanpak ontwikkeld met daarin:
•  De criteria die toegepast worden voor de toekenning 

van BKE en SKE
•  De wijze waarop en de middelen waarmee examinato

ren hun deskundigheid dienen te verantwoorden;
•  Het scholingsaanbod voor examinatoren;
•  De uitwisselbaarheid van het aanbod (o.a. samenwer

king met andere hogescholen bij de totstand koming 
en generaliseerbaarheid van het programma);

•  De begeleiding van docenten in het certificerings
traject BKESKE (o.a. organisatie van feedback en 
intervisie, keuze van werkvormen, congruentie in 
vorm en inhoud tussen het programma en de wijze 
van toetsing); 
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•  Een overzicht van literatuur en andere bronnen;
•  De wijze waarop externe validering plaatsvindt met 

betrekking tot het behalen van de doelen en de 
leeruitkomsten en de verantwoording van het 
beoordelingsmodel.

•  De wijze waarop en de middelen waarmee bepaald 
wordt welke examinatoren wanneer een BKE en/of 
SKE zullen behalen en onder welke condities dit 
wordt gefaciliteerd.

In 2014 hebben 26 docenten deelgenomen aan een 
incompany cursus rondom het HZtoetsbeleid. 
 
In 2011 is de HZ gestart met het aanbieden van een 
cursus ‘Docentencursus Onderzoek – begeleiding en 
beoordeling’ aan alle HZdocenten. Deze cursus heeft 
als doel het vergroten van de eigen onderzoeks en 
begeleidingscompetentie door het aanleren van een 
gemeenschappelijke basisbegrip van onderzoek, om zo 
onder meer het gemiddeld niveau van de eindwerken te 
kunnen verhogen. Het VKO heeft in 2012 uitdrukkelijk 
haar waardering geuit voor deze cursus. In 2014 
hebben 4 HZdocenten deze cursus gevolgd.
Als vervolg op deze cursus is de nieuwe cursus 
‘Docentencursus Onderzoek 2  van literatuur naar les 
en praktijk’ ontwikkeld. Allereerst wordt aansluitend  
bij de interesses van het docententeam actuele 
wetenschappelijke literatuur gezocht gericht op door 
de opleiding c.q. academie gekozen onderzoeksthe
ma’s. Vervolgens worden de gevonden literatuur en 
methoden in kleine groepjes kritisch geëvalueerd op 
zowel bruikbaarheid binnen de opleidingscontext als 
mogelijke toepassingen binnen de beroepspraktijk, 
volgens de aanpak van een ‘journal club’. Journal clubs 
zijn scholingsbijeenkomsten waarin men regelmatig 
kritisch recente artikelen uit de wetenschappelijke 
literatuur evalueert. De methode wordt gezien als brug 
tussen onderzoek en praktijk, omdat het de toepassing 
van het onderzoek in de professionele praktijk aanmoe
digt. Uiteindelijk resulteert de cursus in een geschre
ven ‘implementatieplan’ waarin een door de docent 
gegeven cursus verrijkt wordt door middel van het 
actief gebruik van de gevonden literatuur en/of de 
spinoff daarvan. 

Deze cursus heeft in 2013 reeds in pilotvorm gedraaid 
met twee teams van 5 personen binnen de Academie 
voor Economie & Management. De terugkoppeling was 
zeer positief. De journal club methode is ervaren als 
een goede manier om samen bij te blijven en te leren 
over onderzoek binnen het vakgebied. Ook de focus  
op de vraag “en wat betekent dit voor ons onderwijs/
onderzoek met studenten en bedrijfsleven?” is als 
positief ervaren. Pilotdeelnemers gaven aan nu een 
praktische tool te kennen, welke de deelnemers ook na 

de cursus zelf kunnen organiseren. Een tweede editie 
van deze vervolgcursus is gereed om te starten. 
 
AANBEVELING 5: EXTERNE VALIDERING VIA 
VISITATIECOMMISSIES
Alle visitatiepanels die in 2014 de HZ bezochten, 
hebben aan de hand van standaard 3 van het beoor
delingskader van de NVAO een (positieve) mening 
gevormd over het systeem van toetsen en de op de  
HZ beschikbare toetsdeskundigheid. 

AANBEVELING 6: EXTERNE VALIDERING VIA ANDERE 
TOETSVORMEN (ADDITIONEEL EN OPTIONEEL) 
Deze aanbeveling is alleen van toepassing wanneer  
een opleiding gebruik maakt van leerwegafhankelijke 
en leerwegonafhankelijke bottomup punttoetsen, 
leerwegafhankelijke bottomup longitudinale toetsen  
of van vormen van leerwegafhankelijke bottomup 
protocollering. Hiervan is binnen de HZ geen sprake. 
De HZ heeft in 2014 dan ook geen actie uitgevoerd  
op deze aanbeveling. Het ligt ook niet in de lijn der 
verwachting dat hier in 2015 wel sprake van zal zijn.

AANBEVELING 7: EXTERNE VALIDERING VIA 
TOETSKWALITEIT (ADDITIONEEL EN OPTIONEEL)
De HZ heeft in 2013 samen met Hogeschool Rotterdam 
en de Universiteit Utrecht via de masteropleiding 
Onderwijskundig Ontwerp en Advisering het platform 
“Leren van toetsen” opgericht. Het platform is een 
overlegorgaan van Hogeschool Rotterdam en de HZ 
waar gezamenlijk een meerjarenonderzoeksagenda 
rondom toetsen en beoordelen is vormgegeven. 
Inmiddels zijn ook de Haagse Hogeschool en Avans 
Hogeschool aangesloten bij het platform. De hoge
scholen zijn de opdrachtgever, maar ook de proeftuin 
van het (evaluatie en actie)onderzoek. In samen
werking met docenten van de hogescholen, wordt het 
onderzoek uit de onderzoeksagenda uitgevoerd door 
masterstudenten van de Universiteit Utrecht, in de 
context van de hogeschool. Het Platform Leren van 
Toetsen is actief aan de slag gegaan met de vraag hoe 
de formatieve en summatieve functie van toetsen met 
elkaar te verenigen zijn. Daarbij is een toespitsing 
gemaakt op de rol van feedback bij summatieve 
toetsen. Het platform wil de resultaten van de onder
zoeken breed verspreiden, nadenken over de richting 
van vervolgonderzoek en kennis delen en uitwisselen 
over het thema formatief toetsen en feedback. Op 6 juni 
2014 werden de eerste resultaten van het platform 
gepresenteerd op een symposium voor docenten, 
onderwijsadviseurs en onderzoekers. Het symposium 
had als thema “de rol van feedback”. Ongeveer negen
tig deelnemers bezochten het symposium. De waarde
ring voor het symposium was zeer hoog, zowel voor de 
centrale onderwerpen als voor de workshops.
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6EXAMEN-
COMMISSIE



De examencommissie is het orgaan dat op objectieve 
en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet 
aan de voorwaarden die de onderwijs en examen
regeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en 
vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van  
een graad. Bij de wijziging van de Wet op het Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) per  
1 september 2010 heeft de examencommissie meer 
inhoudelijke taken gekregen en is haar onafhankelijke 

positie verstevigd. Het accent van de verantwoordelijk
heid van de examencommissie is verschoven van 
procesmatige naar inhoudelijke aspecten van examine
ring. Het instellingsbestuur moet zich onthouden van 
inmenging in de taken van de examencommissie, maar 
is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs en de accreditatie. Onderstaand figuur bevat 
een schematische weergave van de verhouding tussen  
het College van Bestuur en de examencommissie HZ:

CvB

Academie
Deelexamen 

commissie HZ

Opleiding en
Docenten Examinatoren HZ

Studenten HZ

Examencommissie HZ

Studenten HZ

Figuur 6.1.  Structuur examencommissie - College van Bestuur

In figuur 6.1. is te zien dat de examencommissie 
verantwoording af legt aan het College van Bestuur. 
Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
lijnorganisatie (Academie à opleidingen) in de ene poot 
en de examencommissie in de andere poot. De exa
mencommissie functioneert dus onafhankelijk van de 
lijnorganisatie. Wel vindt afstemming plaats tussen de 
werkzaamheden van beide geledingen. Een toelichting 
op de verschillende onderdelen van de examen
commissiegeleding is in dit hoofdstuk opgenomen 

6.1. SAMENSTELLING EN 
FUNCTIONEREN 
EXAMENCOMMISSIE 

Conform het reglement examencommissie HZ,  
bestaat de examencommissie uit maximaal 15 leden. 
Het College van Bestuur heeft de leden benoemd voor 
de duur van één studiejaar, waarbij herbenoeming 
steeds mogelijk is.
Onder verantwoordelijkheid van de examencommissie 
ressorteert per academie een deelexamencommissie. 
In 2014 kende de HZ 7 deelexamencommissies.  

De leden van de deelexamencommissies zijn eveneens 
benoemd door het College van Bestuur voor de duur 
van één studiejaar. 

De examencommissie kent verschillende vormen van 
overleg. Allereerst vindt maandelijks een examen
commissievergadering plaats. De examencommissie 
kent een dagelijks bestuur, wat minimaal twee maal 
per maand vergadert. Daarnaast vergadert het dage
lijks bestuur maandelijks met de academiedirectie – 
vertegenwoordigd door de 3 Management Directors – 
en drie à 4 vier keer per jaar met het College van 
Bestuur. Hierbij is in 2014 onder andere gesproken over 
de bemensing en het functioneren van (deel)toetscom
missies, fraude, benoeming van examinatoren, BKE/
SKE cursus, de procedure Negatief Bindend Studie
advies (NBSA), de HZbrede afstudeergids, het inspec
tieonderzoek gericht op examencommissies, nakijkter
mijnen, beroepszaken, het minorenbeleid en het 
rapport Wendbaarheid en Veerkracht. 
Tot slot vindt twee maal per jaar overleg plaats met het 
College van Beroep voor de Examens – het gremium 
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waar studenten tegen beslissingen van de examen
commissie een beroep kunnen indienen.  
 
De examencommissie levert jaarlijks een jaarverslag 
aan bij het College van Bestuur, dat vervolgens zowel 
met het College van Bestuur als met de academie
directie wordt besproken. In dit jaarverslag legt de 
examencommissie verantwoording af over het afgelo
pen jaar en worden verbeterpunten en aanbevelingen 
voor het komende jaar geformuleerd. Naast dit jaar
verslag brengt de examencommissie ook jaarlijks een 
evaluatiedocument uit over het eigen functioneren.  
Thema’s die geëvalueerd worden zijn onder andere  
het functioneren van de examencommissie (zowel van 
individuele leden als van het collectief), het functione
ren van de subcommissies, het opleidingsplan en de 
procedure omtrent het Negatief Bindend Studieadvies. 
Het evaluatiedocument is ook in 2014 besproken met 
het College van Bestuur en de academiedirectie. De 
examencommissie is redelijk tevreden over het eigen 
functioneren en constateert dat de HZ op de goede 
weg. Inhoudelijk constateert de examencommissie 
groei ten opzichte van vorig jaar. Op grond van haar 
evaluatie is de examencommissie voornemens om in 
het komende cursusjaar een zekere prioriteit aan te 
brengen voor onder andere de automatisering van 
studiepunten, de documentatie rond de gehele NBSA
procedure, de opleidingen voor de certificering van de 
examinatoren en de aanpak/systematiek van de 
toetscommissie.

Bijlage 6.1. bevat een overzicht van de samenstelling van  

de (deel)examencommissie(s)

6.2. ONAFHANKELIJKHEID EN 
DESKUNDIGHEID

Onafhankelijkheid en deskundigheid vormen belang
rijke vereisten voor het goed functioneren van de 
examencommissie.  

6.2.1. ONAFHANKELIJKHEID
Wil de examencommissie haar werk goed kunnen doen, 
dan moet deze onafhankelijk binnen de organisatie 
kunnen opereren. Dit houdt in dat de examencommis
sie weliswaar wordt benoemd door het College van 
Bestuur, maar onafhankelijk haar taken kan uitvoeren, 
conform de bepalingen zoals beschreven in de Onder
wijs en Examenregeling (OER). Het College van 
Bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit  
van het onderwijs en de graadverlening.  
De transparantie, professionalisering en onafhankelijk
heid van de examencommissie kan worden vergroot 
door externen bij de examencommissie te betrekken. 
De examencommissie van de HZ kent drie externe 
leden, te weten een externe voorzitter, een externe 

juridsch expert en een externe onderwijsinhoudelijk 
deskundige. In een aantal deelexamencommissies 
nemen inmiddels ook onafhankelijke externe leden 
zitting. De HZ streeft er naar het aantal externe 
onafhankelijke leden in zowel de centrale examen
commissie als de deelexamencommissies te verhogen.  
In het kader van onafhankelijkheid mogen leden van het 
College van Bestuur, het management, het bestuurs
secretariaat en het bureau monitoring & control geen 
deel uitmaken van de examencommissie. 

6.2.2. DESKUNDIGHEID
Uitgaande van de wettelijke taken moet de examen
commissie over deskundigheid beschikken op verschil
lende terreinen. Om te bepalen of studenten voldoen 
aan de voorwaarden uit de Onderwijs en Examen
regeling voor het verkrijgen van de graad, moet de 
examencommissie goede kennis hebben van de 
Onderwijs en Examenregeling en de bijbehorende 
uitvoeringsregelingen en relevante beleidsstukken, 
inclusief de toepassing daarvan. Dergelijke deskundig
heid wordt geborgd door de implementatie van een 
scholingsplan. Daarnaast is toetsdeskundigheid een 
vereiste om de kwaliteit van tentamens en examens te 
kunnen waarborgen. In het kader van deskundigheid 
beschikt de examencommissie over een juridische 
commissie en toetscommissie. Onder de toetscommis
sie ressorteert per academie een deeltoetscommissie. 
Leden van deze commissies worden door de examen
commissie benoemd op basis van onafhankelijkheid en 
deskundigheid. 
Het College van Bestuur stelt in het kader van de 
benoeming van leden van de examencommissie, na  
de examencommissie te hebben gehoord, profielen op, 
waarin onder meer de vereiste deskundigheid van de 
leden wordt beschreven. De profielen worden jaarlijks 
geëvalueerd en zo nodig door het College van Bestuur 
bijgesteld.
 

Bijlage 6.2. bevat een schematische weergave van de 

structuur van de examencommissie, inclusief deskundig-

heidcommissies 

De Rolbeschrijving (deel-)examencommissies HZ University 

of Applied Sciences is opgenomen in bijlage 6.3.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
EXAMENCOMMISSIE
De examencommissie heeft zich in 2014 gericht op  
de implementatie van haar scholingsplan. Er is een 
basiscursus gericht op de examencommissie ontwik
keld, die voor alle medewerkers toegankelijk is. Deze 
basiscursus is als pilot toegepast voor huidige leden 
van (deel)examencommissie(s), hetgeen tot positieve 
reacties heeft geleid. Met de opgedane ervaring heeft 
inmiddels al een bijstelling van deze cursus plaats
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gevonden.Tijdens de introductiecursus die twee maal 
per jaar aan nieuwe medewerkers wordt gegeven, 
wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor deze 
basiscursus examencommissie. 
Voor de verdiepingscursus inzake recente interne en 
externe ontwikkelingen in beleid en realisatie in zowel 
de (landelijke) politiek als in de eigen sector blijft 
externe inhuur voor de hand liggen.

Aansluiting van het scholingsplan bij de ontwikkelingen 
rond de certificering van examinatoren (basis en 
seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE)) is essen
tieel. Iedere hogeschool dient een plan van aanpak op 
te stellen voor de invoering van BKE/SKE. De HZ heeft 
een werkgroep Toetsen & Beoordelen ingesteld, om op 
HZniveau invulling te geven aan de notitie van de 
expertgroep BKE/SKE. HZ is in februari 2015 gestart 
met de eerste (incompany) trainingen voor de certifi
cering Senior Kwalificatie Examinator. In voorjaar 2015 
zullen ook de eerste inschrijvingen plaatsvinden voor 
de certificering Basiskwalificatie Examinator. Voor de 
scholingsplannen van de academies is het uitgangs
punt dat 100% van de HZ examinatoren in 2018/2019 
gecertificeerd is – ongeveer 25% SKE, de andere 
examinatoren BKE. Examinatoren worden getraind  
op basis van een persoonlijk opleidingsplan. Dit plan 
wordt tijdens de plannings en beoordelingscyclus  
met de examinatoren besproken en afgestemd met  
de opleidingscoördinatoren en de Dienst Personeel  
en Organisatieontwikkeling.

Naast het collectieve opleidingsplan, hebben diverse 
examencommissieleden op individuele basis scholing 
genoten in de vorm van onder andere cursussen en 
congressen over de achtergronden en betekenis van de 
wetsbepalingen en de praktische invoering daarvan.

JURIDISCHE COMMISSIE
De juridische commissie heeft onder andere tot taak 
het (1) geven van juridisch advies, (2) het verlenen van 
een bijdrage aan (juridische) teksten en (3) het verlenen 
van assistentie bij het behandelen van geschillen. De 
juridische commissie bestaat naast de voorzitter van  
de deelexamencommissie van de Academie voor 
Economie & Management en uit twee externe juristen. 
In november 2012 is de juridische commissie gestart 
met haar werkzaamheden. Na een zekere inwerkperi
ode is besloten voor de commissie geen gestructureerd 
vergaderschema te hanteren. De juridische commissie 
vergadert op afroep. De juridische commissie is het 
afgelopen kalenderjaar niet bijeen geweest. In het 
afgelopen verslagjaar heeft de commissie geen 
zwaarwegende juridische adviezen hoeven uit te 
brengen.

TOETSCOMMISSIE
De toetscommissie functioneert onder de examen
commissie en verricht haar werkzaamheden in 
opdracht, ten behoeve van en onder verantwoordelijk
heid van de examencommissie. De toetscommissie 
functioneert dus net als de examencommissie onaf
hankelijk van de lijnorganisatie. Onder de toetscommis
sie ressorteert per academie een deeltoetscommissie. 
De taak van de centrale toetscommissie is de examen
commissie te adviseren over kwaliteitsborging en 
kwaliteitsbeleid rond examens en tentamens. De 
toetscommissie beoordeelt feitelijk of de lijnorganisatie 
zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot toetsen  
en beoordelen goed invult, zodat goed geborgde, 
kwalitatieve diploma’s kunnen worden afgegeven  
door de examencommissie.
Deeltoetscommissies hebben tot taak om, onder 
toezicht van de toetscommissie, het beleid uit te voeren 
op het gebied van kwaliteitsborging van examens en 
tentamens op academieniveau. In paragraaf 6.3 worden 
de werkzaamheden van de toetscommissie in 2014 
verder uitgewerkt. 

6.3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
EXAMENCOMMISSIE 

6.3.1.  BORGING VAN KWALITEIT VAN TENTAMENS  
EN EXAMENS

De examencommissie heeft de taak de kwaliteit van  
de tentamens en examens te borgen. Een hulpmiddel 
om vorm te geven aan deze kwaliteitsborging rond 
examens en toetsen is het opstellen en uitvoeren van 
een toetsbeleid. In 2014 is het toetsbeleid van de HZ 
geactualiseerd. Het toetsbeleid van de HZ beschrijft 
welke positie het toetsen in het onderwijsproces en de 
visie van de HZ heeft. Daartoe is het proces van toetsen 
en beoordelen beschreven, inclusief een kwaliteits
raamwerk daarvoor. Daarnaast is, in aanvulling op het 
toetsbeleid, voor een aantal toetsvormen een protocol 
opgesteld met specifieke richtlijnen. Deze protocollen 
vertellen examinatoren en docenten waarop ze moeten 
letten om de kwaliteit van het toetsen en beoordelen te 
borgen bij de specifieke toetsvorm. In ieder protocol 
wordt ingegaan op toetsconstructie, toetsafname, 
toetsbeoordeling en analyse, de vorm van feedback  
en de toetsarchivering.

Daarnaast dient de examencommissie te bewaken  
dat de toetsen valide en betrouwbaar zijn. Zoals  
reeds vermeld, heeft de examencommissie hiertoe  
per 1 september 2012 een toetscommissie ingesteld.  
Onder de toetscommissie ressorteert per academie 
een deeltoetscommissie. 
Iedere academie beschikt dus over zowel een deel
examencommissie als over een deeltoetscommissie. 
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AANTAL TOEGEWEZEN MAATWERKTRAJECTEN 2014

ACADEMIE 
VOOR 
ECONOMIE EN 
MANAGEMENT

ACADEMIE 
VOOR 
EDUCATIE EN 
PEDAGOGIEK

ACADEMIE 
VOOR 
TECHNOLOGIE 
EN INNOVATIE

ACADEMIE 
VOOR ZORG 
EN WELZIJN

SCALDIS 
ACADEMY

DELTA 
ACADEMY

DE RUYTER 
ACADEMY 

 14     33

Tussen deze twee bestaat geen hiërarchische ver
houding maar wel een “collegiale”. Een deelexamen
commissie stelt de studiepunten vast. Dat gebeurt op 
basis van de cijfers die de examinatoren voor gemaakte 
toetsen hebben gegeven. De deeltoetscommissie geeft 
steekproefsgewijs aan (vooraf of achteraf) of deze 
toetsen voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs 
aan gesteld mogen en moeten worden. Dit betreft 
zowel procedurele eisen als inhoudelijke eisen. Binnen 
iedere academie behoort twee á drie keer per jaar een 
overleg plaats te vinden tussen de voorzitters van de 
betreffende deelexamencommissie en deeltoets
commissie en het academiemanagement. De toets
commissie is van mening dat dit directe contact, 
naast de terugkoppeling via de organisatorische/ 
hiërarchische lijnen, de slagvaardigheid en de kwaliteit 
ten goede komt.

De toetscommissie heeft zich in 2014 gefocust op de 
schriftelijke toetsen en afstudeeropdrachten. De 
gedachte is om ieder jaar een nieuw item bij de borging 
te betrekken, zodat binnen drie jaar het gehele veld van 
toetsing bestreken wordt. 
Voor de borging van de schriftelijke toetsen zijn 
steek proeven uitgevoerd. Toetsen werden zowel voor 
als na de afname van de toets bestudeerd. Een collegi
ale check met betrekking tot toetsing wordt uitgevoerd 
(inclusief het vooraf inleveren van het uitwerkings
protocol).

Deze werkwijze heeft HZbreed in 2014 geresulteerd in 
133 beoordeelde toetsen. Grote problemen zijn daarbij 
niet aan het licht gekomen. De eindwerken worden voor 
de kleinere academies alle gevalideerd en voor de 
grotere academies wordt gewerkt met steekproeven.  
De toetscommissie heeft een aantal onregelmatighe
den geconstateerd in het kader van het toetsproces. Als 
aandachtspunt wordt opgemerkt dat de aanlevering van 
toetsen ter controle nog niet bij alle academies verloopt 
zoals gewenst. Op aangeven van de examencommissie 
c.q. toetscommissie zal het management waar nodig 
corrigerende maatregelen nemen.

De toetscommissie heeft een jaarverslag ingediend bij 
de examencommissie, waarin zij rapporteert over haar 

werkzaamheden en bevindingen in 2014. De toets
commissie adviseert hierin onder andere een gerichte 
opleiding omtrent toetsing te ontwikkelen (inclusief 
auditing), werkzaamheden van de (deel)
toetscommissie(s) in te plannen in het rooster van de 
leden, processen rondom toetsen te automatiseren en 
roulerend lidmaatschap van leden van deeltoets
commissies tussen verschillende academies toe te 
passen. Op het moment van schrijven is de discussie 
over de aanpak van de borging nog gaande. 

6.3.2.  RICHTLIJNEN VASTSTELLING TENTAMENS  
EN EXAMENS

Een tweede taak van de examencommissie is het 
vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen  
het kader van de Onderwijs en Examenregeling, om  
de uitslag van tentamens en examens te beoordelen  
en vast te stellen. Hiertoe kent HZ de volgende  
reglementen:
• Het Reglement examencommissie HZ
• Gedragsreglement tentamens en fraudereglement
• Protocol voor lokaalsurveillanten tijdens tentamens
• Protocol voor studenten tijdens tentamens
Daarnaast is de examencommissie in 2014 betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van de Onderwijs en 
Examenregeling en de daaraan op opleidingsniveau 
gekoppelde uitvoeringsregelingen voor het studiejaar 
20142015.

6.3.3. VASTSTELLINGSTUDIEPROGRAMMA
Aspirantstudenten, met name degene met werk
ervaring, kunnen bij een aantal opleidingen een 
EVCprocedure afleggen. EVC staat voor het Erkennen 
van Verworven Competenties. Het is een instrument  
om talenten, kennis en vaardigheden (competenties)  
in beeld te brengen. Hierbij gaat het om competenties 
die op het werk, thuis, tijdens studie of in de vrije tijd 
verworven zijn. Op grond van de EVCprocedure kan de 
examencommissie besluiten de betreffende kandidaat 
een maatwerktraject dan wel een aangepast program
ma te laten volgen dat kan leiden tot een kortere 
studieduur, resulterend in het verkrijgen van een graad. 
In 2014 heeft de examencommissie toestemming 
verleend voor 47 maatwerktrajecten op basis van 
EVCprocedures: 
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AANTAL TOEGEKENDE VRIJSTELLINGEN 2014

ACADEMIE 
VOOR 
TECHNOLOGIE 
EN INNOVATIE

ACADEMIE 
VOOR 
ECONOMIE EN 
MANAGEMENT

ACADEMIE 
VOOR 
EDUCATIE EN 
PEDAGOGIEK

ACADEMIE 
VOOR ZORG 
EN WELZIJN

SCALDIS 
ACADEMY

DELTA 
ACADEMY

DE RUYTER 
ACADEMY

66 452 78  124 71 103

6.3.4. VRIJSTELLINGEN 
De examencommissie is bevoegd vrijstellingen te 
verlenen voor het afleggen van één of meer tentamens. 
Deze taak van de examencommissie is gemandateerd 
aan de deelexamencommissies. Uitgangspunt daarbij 
is de vastgestelde notitie over het vrijstellingenbeleid. 
Het vrijstellingenbeleid – dat in augustus 2014 herzien 
door het College van Bestuur is vastgesteld – geeft 
nadere invulling aan de artikelen over vrijstellingen die 
in de Onderwijs en Examenregeling beschreven staan. 
Uiteindelijk gaat het er om dat de kwaliteit van het 
onderwijs dusdanig geborgd is dat de student, ook 
wanneer er aan hem of haar vrijstellingen zijn verleend, 
aan alle bij de opleiding behorende eindtermen voldoet.  
In het kalenderjaar 2014 heeft dit geleid tot het volgen
de aantal toegekende vrijstellingen.

Indien een student meent in aanmerking te komen voor 
vrijstelling voor de toetsing van een cursus of een deel 
ervan kan hij hiertoe een verzoek indienen bij de 
deelexamencommissie. De (deel)examencommissie 
neemt binnen vier werkweken na ontvangst van de 
aanvraag een schriftelijk en gemotiveerd besluit per 
aangevraagde vrijstelling.  
De (deel)examencommissie borgt het proces van 
vrijstellingen door voorafgaand aan het al dan niet 
verlenen ervan de volgende beoordelingen te vellen: 
1.  Is de procedure doorlopen zoals die is vastgelegd in 

het vastgestelde beleid?
2.  Welke competenties zijn relevant volgens de  

synopsis van de betreffende toets/cursus waarvoor 
vrijstelling wordt gevraagd? Beschikt de student 
hierover? Dit betreft uiteraard ook de toetsing van de 
benodigde bewijsstukken als certificaten, diploma’s, 
werkgeversverklaringen et cetera. De bewijsstukken 
dienen recent en relevant te zijn.

3.  Leiden aard en relevantie van vroegere werk
ervaringen en opleidingen tot het oordeel dat de  
ter zake doende competenties reeds aanwezig zijn? 
Zo ja, dan wordt vrijstelling verleend. Hierbij is het 
oordeel en het advies van de betreffende vakdocent 
van groot belang.

De deelexamencommissie zendt het besluit toe aan de 
student en aan de opleiding. De vrijstelling is pas van 
kracht op het moment dat een student een schriftelijk 
bewijs daarvan van de deelexamencommissie heeft 

ontvangen. Indien een student zich niet binnen drie 
maanden na ontvangst van de uitslag van het vrij
stellingsverzoek inschrijft voor de hboopleiding van 
zijn of haar keuze, kan er geen aanspraak meer gedaan 
worden op het eerder verleende vrijstellingsadvies.  
De geldigheidsduur van een vrijstelling is gelijk aan  
die van toegekende studiepunten.

6.3.5. FRAUDE DOOR STUDENTEN
Indien een student of extraneus fraudeert, kan  
de examencommissie de betrokkene het recht
ontnemen één of meer door de examencommissie  
aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, 
gedurende een door de examencommissie te bepalen 
termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude 
kan het instellingsbestuur op voorstel van de examen
commissie de inschrijving voor de opleiding van de 
betrokkene definitief beëindigen. 

In het kader van een melding van een vermoeden van 
fraude, start de examencommissie een onderzoek. 
Alvorens tot een oordeel te komen, hanteert de exa
mencommissie het principe van hoor en wederhoor. 
Hiertoe worden studenten uitgenodigd voor een 
hoorzitting. De hoorzitting wordt geleid door een lid van 
de examencommissie, die speciaal met fraudezaken  
is belast. Sinds enige tijd is een tweede lid van de 
examencommissie aanwezig bij de hoorzitting en wel 
een lid van een andere deelexamencommissie dan  
die van de academie waartoe de betreffende student 
behoort. Op basis van de toelichting van zowel de 
docent/examinator/surveillant als de student, wordt 
uiteindelijk een advies geformuleerd aan het dagelijks 
bestuur van de examencommissie. De examen
commissie neemt het uiteindelijke besluit inzake de 
melding van het vermoeden van fraude. Het examen
commissielid van de betreffende academie onthoudt 
zich van stemming. Deze procedure is gebaseerd op 
het fraudereglement HZ, waarin procedures inzake 
fraudemeldingen en uiteindelijke strafmaten worden 
beschreven.
In 2014 heeft de examencommissie zich gebogen over 
de strafmaten. De examencommissie is van mening dat 
het ontnemen van het recht één of meer tentamens of 
examens af te leggen wellicht niet altijd adequaat is. 
Het educatief/didactisch/pedagogisch gehalte van 
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dergelijke straffen wordt te laag geacht. Daarom is de 
mogelijkheid van een ‘positieve straf’ ter voorkoming 
van de formele straf ingevoerd. Hierbij valt te denken 
aan een verhandeling van de student vanuit de vak
ethiek van de opleiding. De examencommissie heeft 
nog te weinig ervaring met deze nieuwe strafmaat om 
een oordeel te kunnen geven over het succes van deze 
verandering. 
 
Gedurende het kalenderjaar 2014 zijn 77 vermoedens 
van fraude bij de examencommissie gemeld. Dit is een 
flinke toename ten opzichte van de 24 meldingen in het 
studiejaar 20122013. Meldingen hadden onder andere 
betrekking op plagiaat, onregelmatigheden tijdens een 
toets en het gebruik van elektronische hulpmiddelen 
tijdens een toets. Van deze 77 fraudemeldingen heeft 
de examencommissie 60 meldingen gegrond verklaard 
en 17 meldingen ongegrond verklaard. De straffen 
bestonden voornamelijk uit het ongeldig verklaren  
van het ingeleverde werk en het uitsluiten voor een 
herkansing.  

6.3.6. UITREIKING GETUIGSCHRIFTEN 
Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is  
afgelegd, wordt door de examencommissie een 
getuigschrift (diploma) uitgereikt. Deze taak is door  
de HZexamencommissie gemandateerd aan de 
deel examencommissies.  
In het examinatoren overleg wordt inhoudelijk beoor
deeld of de student aan alle opleidingseisen voldoet.  
Dit wordt formeel vastgesteld in de deelexamencom
missies en tot slot vindt nog een laatste, centrale 
administratieve toets plaats op het HZstudenten
bureau. De uitreiking van de getuigschriften vindt 
plaats in buitengewone vergaderingen van de (deel)
examencommissies.
In het kalenderjaar 2014 zijn in totaal 700 getuig
schriften voor de propedeutische fase en 532 getuig
schriften voor de hoofdfase uitgereikt.
 

6.3.7. BENOEMING EXAMINATOREN 
Voor het afnemen van tentamens en het vaststellen  
van de uitslag daarvan wijst de examen commissie
examinatoren aan. Op grond van het reglement 
examencommissie HZ worden alle leden van het 
personeel (inclusief ingeleende medewerkers) van  
de HZ die met het verzorgen van onderwijs zijn belast 
geacht te zijn aangewezen als examinator, tenzij de 
examencommissie uitdrukkelijk anders, schriftelijk en 
gemotiveerd beslist. De examencommissie heeft in het 
verslagjaar geen benoemingen ingetrokken, hoewel 
daar in een enkel geval wel over gesproken is. 
Voor het kalenderjaar 2014 is het volgende aantal 
examinatoren vastgesteld:

Bij de benoeming van docenten wordt ervan uit gegaan 
dat zij over zodanige toetsdeskundigheid beschikken 
dat ze als examinator kunnen fungeren. Examinatoren 
dienen te voldoen aan de eisen voor een basiskwalifica
tie resp. seniorkwalificatie examinering, vastgesteld 
door de Vereniging Hogescholen (expertgroep BKE/
SKE). Zoals reeds in dit hoofdstuk toegelicht, is 
dergelijke scholing in ontwikkeling. In de nabije 
toekomst zullen examinatoren over dit certificaat 
moeten beschikken. 
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GETUIGSCHRIFTEN (P) 107 220 30 28 136 98 81 700

GETUIGSCHRIFTEN 
(HOOFDFASE)

78 158 23 132 39 39 63 532

ACADEMIE AANTAL 
EXAMINATOREN

ACADEMIE VOOR ECONOMIE  
& MANAGEMENT

30 

ACADEMIE VOOR EDUCATIE  
& PEDAGOGIEK

78

ACADEMIE VOOR TECHNOLOGIE  
& INNOVATIE

39 

ACADEMIE VOOR ZORG & WELZIJN 34

DELTA ACADEMY 49 

DE RUYTER ACADEMY 33 

SCALDIS ACADEMY 80 
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6.4. NEGATIEF BINDEND 
STUDIEADVIES-PROCEDURE 

Iedere student ontvangt zolang hij de propedeutische 
fase niet heeft afgerond één of meerdere studie
adviezen. Een studieadvies is positief, voorwaardelijk 
positief of negatief. Een studieadvies is alleen positief 
als de propedeutische fase volledig is afgerond. Een 
studie advies is voorwaardelijk positief als de propedeu
tische fase nog niet volledig is afgerond, maar de 
student heeft voldaan aan de vereisten die het College 
van Bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Een 
studie advies is negatief als de student met inacht
neming van zijn persoonlijke omstandigheden niet 
geschikt wordt geacht voor de opleiding die hij volgt, 
omdat zijn studieresultaten niet voldoen aan de 
vereisten die het College van Bestuur daaromtrent 
heeft vastgesteld.
 
6.4.1. NBSA NORM 
Een student ontvangt aan het einde van het eerste jaar 
van inschrijving een Negatief Bindend Studieadvies 
(NBSA) indien hij of zij minder dan 45 van de 60 
studiepunten van de propedeutische fase heeft behaald. 
Studenten die vrijstellingen hebben, moeten 75% van 
de nog te verwerven studiepunten van de propedeuti
sche fase behalen om geen negatief studieadvies te 
ontvangen aan het einde van het eerste jaar van 
inschrijving. 
Studenten in het tweede jaar van inschrijving ontvangen 
een NBSA wanneer minder dan 60 studiepunten (dan 
wel in geval van vrijstellingen minder dan 100% van de 
nog te verwerven studiepunten uit de propedeutische 
fase) zijn behaald en er mede op basis van de hoor
zitting van de examencommissie geen reden is om  
aan te nemen dat er sprake is van persoonlijke  
omstandigheden.  
Aan het einde van het derde jaar van inschrijving moet 
de student, ongeacht zijn persoonlijke omstandigheden, 
de propedeutische fase succesvol hebben afgerond. 
Indien de propedeutische fase dan nog niet is afgerond, 
volgt een negatief studieadvies 

6.4.2. NBSA-PROCEDURE
Het uitbrengen van het NBSA is een taak en verant
woordelijkheid van het College van Bestuur. Het 
College van Bestuur heeft een aantal adviserende 
taken, evenals de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid 
gemandateerd aan de examencommissie. 
In maart 2014 zijn 1772 schriftelijke waarschuwingen 
verzonden. Vervolgens zijn in juli 2014 363 voornemens 
NBSA verzonden. 
Om studenten, ten aanzien van wie een voornemen tot 
een NBSA is uitgebracht, de kans te geven gehoord te 
worden, heeft de examencommissie ook in 2014 weer 
een hoorcommissie ingesteld. Voor de hoorzittingen 

heeft de hoorcommissie gebruik gemaakt van tien 
koppels van twee personen om de studenten te horen. 
Naar aanleiding van het rapport van de commissie 
Bruijn – Vreemde ogen dwingen – heeft de examen
commissie er voor gekozen ook externen te laten 
participeren bij hoorzittingen. De examencommissie 
heeft deze uitbreiding als positief ervaren. 
Voor het hogeschooljaar 20132014 hebben 90 studen
ten zich aangemeld voor een hoorzitting. Dit betreft een 
toename ten opzichte van de 63 aanmeldingen in 2013.  
De hoorzittingen hebben plaatsgevonden op 13 en  
14 augustus 2014. Op basis van het horen, heeft de 
hoorcommissie NBSA schriftelijk haar standpunt 
bepaald omtrent de gegrondheid van de door de 
student ingediende zienswijze. Dit advies is uiteindelijk 
uitgebracht aan het dagelijks bestuur van de examen
commissie. Het dagelijks bestuur heeft na ontvangst 
van het advies van de hoorcommissie het uiteindelijke 
besluit genomen omtrent het uitbrengen van een 
NBSA. Het besluit van het dagelijks bestuur van de 
examencommissie HZ bindt het College van Bestuur. 
Van de 90 aanmeldingen voor de hoorcommissie,  
zijn uiteindelijk 47 voornemens NBSA ingetrokken.  
Uiteindelijk hebben 293 studenten eind augustus 2014 
een NBSA ontvangen, waarvan 221 eerstejaars
studenten, 69 tweedejaarsstudenten en 3 derdejaars
studenten. Dit is een toename ten opzichte van de  
180 uitge brachte NBSA’s in 2013. 
Tegen een NBSA kan een student schriftelijk beroep 
instellen bij het College van Beroep voor de Examens 
(CBE). In 2014 hebben 27 studenten van deze mogelijk
heid gebruik gemaakt. Het CBE heeft één beroep 
gegrond verklaard. Voor deze student is het NBSA  
ingetrokken.  

6.5. ROL VAN EXAMENCOMMISSIES  
BIJ ACCREDITATIES

Toetsing en verantwoording van de realisatie van de 
eindkwalificaties heeft binnen de opleidingsbeoordeling 
een zwaardere plaats gekregen. Het gerealiseerde 
niveau blijkt uit tussentijdse en afsluitende toetsen, 
afstudeerwerken en de wijze waarop afgestudeerden  
in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. 
De toetsen en de beoordeling dienen volgens de NVAO 
valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk  
te zijn.
Aangezien de examencommissie hierin een centrale  
rol vervult, wordt de examencommissie zoveel mogelijk 
vertegenwoordigd bij (proef)visitaties. In 2014 is de 
examencommissie vertegenwoordigd geweest bij de 
volgende visitaties/accreditaties:
• Leraar Basisonderwijs
• Bedrijfseconomie
• Commerciële economie
• HBOICT
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• HBOVerpleegkunde
• International Business & Management Studies
• Vitaliteitsmanagement & toerisme

De panels van externe deskundigen, die de visitaties 
voor de bovengenoemde opleidingen hebben uitgevoerd 
hebben aangegeven dat het HZkwaliteitszorgsysteem 
rond toetsen en beoordelen adequaat is. Geconstateerd 
is dat opleidingen er voor zorgen dat het toetsen & 
beoordelen zorgvuldig, deskundig, valide en betrouw
baar verloopt, dankzij een heldere procedure, de inzet 
van deskundige en bekwame (ook externe) in toetsen & 
beoordelen geschoolde beoordelaars, dankzij duidelijke 
beoordelingskaders en ook dankzij systematische, 
inhoudelijke en leereffectieve feedback. De deel
examencommissie en de onder haar verantwoordelijk
heid opererende deeltoetscommissie spelen hierin 
aantoonbaar een belangrijke en sturende rol. 
Geconstateerd is dat commissies zijn toegerust voor 
hun taak en dat leggen daarbij de juiste accenten/
prioriteiten: het bewaken van de kwaliteit van toetsen 
en het bewaken van het eindniveau van de opleiding. 
Validiteit en transparantie van de toetsitems zijn 
geborgd. Er is sprake van een variatie aan toetsvormen 
die passen bij het onderwijs en de aard van de leerdoe
len. Momenteel ligt het zwaartepunt bij de toetsing op 
summatief toetsen. Opleidingen werken er aan om het 
gebruik van formatieve toetsen uit te breiden. 
Naast haar rol tijdens visitaties is (een delegatie van)  
de examencommissie ook betrokken geweest bij de 
ontwikkeling en implementatie van het nieuwe 
HZInstellingsplan 20132017.  

6.6. KLACHTEN EN BEROEP

6.6.1. KLACHTEN
Een student of een extraneus is gerechtigd bij de 
examencommissie een verzoek of klacht in te dienen. 
Een betrokkene kan een klacht indienen tegen een 
gedraging in een bepaalde aangelegenheid jegens  
hem of een ander van:
•  de examencommissie, een deelexamencommissie of 

een examinator;
•  een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid 

van de examencommissie of een deelexamencom
missie

 
Voor de behandeling van een klacht wordt een  
klachtencommissie geformeerd. In 2014 is er geen 
klacht ingediend bij de examencommissie.
 
6.6.2. BEROEP
Tegen beslissingen van de examencommissie en 
examinatoren staat beroep open bij het College van 
Beroep voor de Examens (CBE) van de HZ. 

Alvorens een beroep in behandeling te nemen, zendt 
het CBE het beroepschrift door aan de HZexamen
commissie, met de uitnodiging om in overleg met 
betrokkene na te gaan of een minnelijke regeling inzake 
het geschil mogelijk is. De examencommissie deelt 
vervolgens het CBE mede of een minnelijke regeling 
mogelijk is gebleken. Voor zover dat niet het geval is, 
wordt het beroepschrift door het CBE in behandeling 
genomen.
Het CBE beslist binnen 10 weken na ontvangst van het 
beroepschrift. Bij gegrondverklaring van het beroep 
vernietigt het CBE de beslissing geheel of gedeeltelijk. 
Het CBE is niet bevoegd in plaats van een geheel of 
gedeeltelijk vernietigde beslissing een nieuwe beslis
sing te nemen. Het kan bepalen dat opnieuw of, indien 
de beslissing is geweigerd, alsnog in de zaak wordt 
beslist, dan wel dat het tentamen, het examen, het 
toelatingsverzoek, het aanvullend onderzoek of enig 
onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder 
door het CBE te stellen voorwaarden. De examen
commissie voorziet in zo’n geval voor zover nodig 
opnieuw in de zaak met inachtneming van de  
uitspraak van het CBE. 
Voor een overzicht van de beroepszaken zoals  
ingediend bij het CBE in 2014 wordt verwezen naar 
hoofdstuk 2. 
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7UITDAGEND
ONDERWIJS



De HZ wil, als De Persoonlijke Hogeschool, met haar 
onderwijs een bijdrage leveren aan de kwaliteits
verbetering en het gerealiseerd eindniveau met een 
onderwijsmodel dat gekenmerkt wordt door student
regie, individuele leerroutes en een daarbij passende 
leeromgeving. In het HZInstellingsplan 20132017 
wordt dit model aangeduid met de term Student en 
Proces gericht Onderwijs, afgekort tot SPO. Voor het 
realiseren van de onderwijsambities van de HZ zal dit 
onderwijsconcept ontwikkeld en geïmplementeerd 
worden, zodat aan veranderende eisen van studenten, 
beroepspraktijk en andere stakeholders in de samen
leving wordt voldaan. De HZ formuleert op deze wijze 
een antwoord op de eisen die de beroepspraktijk aan 
beginnen beroepsbeoefenaars op hboniveau stelt.  
SPO is het onderwijsconcept dat de student helpt zijn 
talenten maximaal te ontwikkelen dankzij zelf regie
voeren, praktijkgericht onderwijs, reallife cases en  
een uitstekende begeleiding door docenten, zowel 
inhoudelijk als procesmatig.  

In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen 
van het SPOconcept toegelicht. Om de invoering en 
doorontwikkeling van SPO extra kracht bij te zetten,  
is in 2014 de formatie van de onderwijsondersteuners 
fors uitgebreid van 2.4 naar 5.6 FTE. Daarbij is tevens 
de taakstelling van de onderwijsondersteuners aan
gescherpt. De onderwijsondersteuners worden 
aangestuurd door de academiedirecteur en hebben 
specifieke opleidingen als aandachtsgebied. De 
onderwijsondersteuners nemen deel aan het structu
rele HZbrede overleg van onderwijsondersteuners en 
participeren daarmee ook in de ontwikkeling, besluit
vorming en evaluatie van het onderwijsbeleid.

Veel opleidingen hebben in 2014 meerdere malen 
uitvoerige teamsessies georganiseerd rondom het 
student en procesgericht onderwijs. De specifieke 
doelen van de teamsessies verschilden per sessie en 
per team. Vaak ging het over curriculaire opbouw ten 
einde het opleidingscurriculum te optimaliseren of juist 
om een start te maken met de ontwikkeling van een 
nieuw curriculum. Ook de vraag wat de SPOdidactiek 
betekent voor de interactie tussen docent en student, 
en voor het gedrag van docenten en studenten stond 
vaak centraal op de teamsessies. Een derde thema wat 
vaak geagendeerd werd op de teamdagen is toetsen en 
beoordelen. 

7.1.  OPLEIDINGSPROGRAMMA’S 
De HZ biedt verschillende typen onderwijsprogramma’s 
aan. Een uitwerking van het opleidingsportfolio van  
de HZ is opgenomen in hoofdstuk 10. In het 
HZInstellings  plan 20132017 is geformuleerd dat alle 
opleidingsprogramma’s op termijn 4 leerlijnen zullen 

bevatten, te weten:
1.  Leerlijn Leren leren/Studieloopbaanontwikkeling. 

Deze leerlijn is gericht op het verwerven van kennis, 
inzicht en vaardigheden die de student in staat 
stellen om zelfstandig kennis te blijven verwerven en 
toe te passen in studie en beroepspraktijk en zijn/
haar studieloopbaan te ontwikkelen. In 2014 is een 
hogeschoolbrede inventarisatie gestart naar de 
opbouw van deze leerlijn bij alle opleidingen. Doel 
van de inventarisatie is enerzijds om binnen de 
hogeschool te onderzoeken hoe deze leerlijn is 
ontwikkeld en vormgegeven zodat er een lerend 
effect ontstaat met betrekking tot de inhoud van 
deze leerlijn. Anderzijds is het doel van deze 
inventarisatie om te komen tot een HZbreed 
raamwerk voor deze leerlijn.

2.  Leerlijn Onderzoek: De focus van deze leerlijn ligt op 
het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden 
die de student in staat stellen om zelfstandig 
onderzoeksactiviteiten te verrichten. 

  Met betrekking tot de leerlijn onderzoek heeft de 
Raad van Toezicht in 2014 opdracht gegeven om de 
positie van het praktijkgericht onderzoek aan de HZ 
te bepalen. Doel van deze positiebepaling was onder 
meer om na te gaan in hoeverre de onderzoeks
leerlijn is geïmplementeerd. De commissie, onder 
voorzitterschap van de heer Paul Rullman, conclu
deerde met betrekking tot de onderzoeksleerlijnen 
dat er verbinding is gelegd tussen onderzoek en 
onderwijs. In alle opleidingen is de onderzoeksleer
lijn opgezet. De volledigheid waarmee dat is gereali
seerd verschilt; ook de aard en aanpak verschilt.

3.  Leerlijn Engels: Door middel van deze leerlijn 
verwerven studenten kennis, inzicht en vaardigheden 
in de Engelse taal die de student in staat stellen om 
zelfstandig Engelstalige publicaties te gebruiken bij 
studie en werkzaamheden en zowel schriftelijk als 
mondeling professioneel te communiceren met 
internationale studenten.

4.  Leerlijn Ondernemendheid: Deze leerlijn is gericht 
op het verwerven van kennis, inzicht en vaardig
heden die de student in staat stellen om een 
ondernemende attitude te ontwikkelen. Vanuit 
ondernemendheid kan ondernemerschap ontstaan. 
Voor studenten die later ondernemer willen worden 
heeft de HZ een ondernemerschapsleerlijn  
ontwikkeld (zie hoofdstuk 8). 

 
In 2014 hebben opleidingsteams curriculawijzigingen 
doorgevoerd of gepland zodat bovenstaande leerlijnen 
gerealiseerd worden. In de meeste curricula hebben de 
leerlijnen een plek gevonden. In die curricula waar dat 
nog nader dient te worden geëxpliciteerd zijn de acties 
opgenomen in de jaarplannen van de opleidingen en 
academies.
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Daarnaast is in 2014 mede in het kader van de discus
sie over 21th Century Skills en de feedback vanuit het 
beroepenveld een aanzet gemaakt voor de leerlijn HZ 
Personality. Het is belangrijk om in een steeds veran
derende wereld studenten niet alleen in staat te stellen 
om zich instrumentele vaardigheden eigen te laten 
maken, maar ook om ze in aanraking te brengen met 
de verschillende zienswijzen en gedragingen die zich 
voordoen in een steeds complexer wordende maat
schappij. Als De Persoonlijke Hogeschool tracht de HZ 
studenten meer te bieden dan enkel een opleiding als 
voorbereiding op de uitoefening van een toekomstige 
baan. In de afgelopen jaren zijn reeds de nodige 
stappen gezet om invulling te geven aan De Persoon
lijke Hogeschool. Studenten hebben de mogelijkheid 
gekregen om zich te ontwikkelen in het maatschappe
lijke, sociale en culturele veld door het kiezen van vrije 
compositiecursussen. Hierbij kan onder andere 
gedacht worden aan deelname aan een werkveldcafé, 
participatie in de Hogeschoolraad, het bezoeken van 
culturele uitingen of het organiseren van internationale 
markten. Veelal betroffen dit individuele initiatieven van 
docenten en/of studenten. Omdat de HZ zich verder wil 
onderscheiden op dit gebied is in 2014 besloten een 
brede leerlijn HZ Personality op te zetten voor alle 
HZopleidingen. HZ zal ruimte creëren in de verschil
lende curricula om dit programma gestalte te kunnen 
geven. Het gaat op termijn in totaal om 10 ECTS die 
voor traject worden vrijgemaakt. De nadruk voor deze 
vrije studieruimte ligt op het verwerven van generieke 
competenties, invulling met reguliere programma
onderdelen is niet toegestaan. Onder de te ontwikkelen 
leerlijn HZ Personality vallen onder andere bestuurs
activiteiten (inclusief het opzetten van een HZstudie
vereniging), voorlichtings en promotieactiviteiten, 
sociale en culturele activiteiten, begeleidings
activiteiten, onderzoeksprojectactiviteiten en trainings
activiteiten. De leerlijn HZ Personality zal in 2015 
verder vorm en inhoud krijgen. 

7.2. STUDIEKEUZE EN INTAKE 
Nog voor het studiejaar begint, wordt de student 
uitgenodigd om deel te nemen aan een studiekeuze
check. Het centrale onderdeel van een studiekeuze
check is een studiekeuzegesprek. Dit is een individueel 
gesprek met een docent van de opleiding waarvoor de 
student kiest. Een aanmelder bereidt zich op het 
gesprek voor door het invullen van een studiekeuze
vragenlijst. Het studiekeuzegesprek heeft tot primair 
doel de motivatie en het niveau van een student te 
beoordelen. Het gaat om de motivatie en ambitie van  
de aanmelder en zijn/haar persoonlijke binding met  
de opleiding en het instituut. De studiekeuzecheck 
resulteert in een studiekeuzeadvies, wat de student kan 

helpen om de studiekeuze definitief te maken. Dit kan 
leiden tot aanvullende activiteiten of tot de keuze voor 
een andere studie. Meer informatie omtrent de studie
keuze en intake en de specifieke resultaten over 2014 is 
opgenomen in hoofdstuk 10.

 7.3. PROFESSIONELE EN 
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

Tijdens de studie is er grote aandacht voor de profes
sionele en persoonlijke ontwikkeling van de student.
 
Een belangrijk onderdeel van de professionele ontwik
keling van een student is de ontwikkeling van een 
oriëntatie op de wereld, de ontwikkelingen daarin en de 
gevolgen daarvan voor hun beroepspraktijk en henzelf. 
Ook internationale ervaring speelt hierin een belang
rijke rol. Studenten kunnen op verschillende manieren 
internationale ervaring op doen, onder andere door het 
volgen van een minor bij een buitenlandse onderwijs
instelling, het doen van onderzoek in het buitenland en 
het doen van een stage in het buitenland. 
Vanzelfsprekend is Engelse taalvaardigheid op  
professioneel niveau een vereiste. Ook het gebruik van 
Engelstalige vakliteratuur en internationale cases helpt 
studenten in het ontwikkelen van hun internationale 
ervaring en mindset. In hoofdstuk 11 wordt verdere 
toelichting gegeven op de activiteiten die de HZ in 2014 
op het gebied van internationalisering heeft ontplooid. 

Vanwege de grote dynamiek op allerlei terreinen in 
onze wereld, is het voor de professionele ontwikkeling 
van studenten essentieel dat zij in staat zijn om 
zelfstandig kennis te verwerven en deze effectief te 
kunnen inzetten in hun beroepspraktijk of onder
nemingspraktijk. Studenten moeten daarom kennis en 
vaardigheden verwerven met betrekking tot het doen 
van onderzoek, het verzamelen van kennis, het beoor
delen van onderzoeksresultaten en aanwezige kennis. 
Bovendien vraagt de samenleving professionals met 
een houding die getuigt van kansen zien en deze te 
benutten in hun beroepssituatie. De HZ wil daarom 
nadrukkelijk ondernemend gedrag bij studenten 
aanleren en versterken. Hiertoe zijn onderzoek en 
ondernemerschap nadrukkelijk verwerkt in alle 
curricula van de HZ. Meer informatie over onderzoek 
en ondernemerschap is opgenomen in hoofdstuk 8. 
 
Naast deze aspecten gericht op de professionele 
ontwikkeling van een student, hecht de HZ grote 
waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van haar 
studenten. Naast de eerder genoemde leerlijn HZ 
Personality, spelen HZ Cult en HZ Sport hierin een 
belangrijke rol.
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7.3.1. HZ CULT
HZ Cult is een afwisselend cultuurprogramma, met in 
het studiejaar 20142015 keuze uit 60 activiteiten in de 
categorieën theater, muziek, film en ‘specials’. Als 
uniek concept binnen het hoger onderwijs levert HZ 
Cult een grote bijdrage aan betrokkenheid en binding 
van studenten aan de HZ. HZ Cult is onderdeel van HZ 
en komt tot stand met ondersteuning van Scalda en 
Provincie Zeeland. 
 
HZ Cult is allereest bedoeld voor alle studenten en 
medewerkers van de HZ. Door deel te nemen aan HZ 
Cultactiviteiten kunnen studenten jaarlijks 1,25 ECTS 
verdienen ten behoeve van de zogenaamde ‘Vrije 
Compositie Course’ (VCC). In het studiejaar 20142015 
hebben 136 studenten ECTS verdiend op basis van het 
HZ Cultprogramma ten behoeve van de VCC. Verder 
zijn er HZstudenten die buitenom de studiepunten
regeling deel hebben genomen aan het HZ Cult 
programma.  
Daarnaast hebben ook de onderwijsinstellingen 
University College Roosevelt, Scalda, Scheldemond 
College, Pontes Pieter Zeeman, De Rede, Reynaert 
College, Zwincollege en Nehalennia zich bij HZ Cult 
aangesloten. Een derde doelgroep voor HZ Cult is  
introducés en externen.
HZ Cult heeft afgelopen jaar een aantal academie 
specials georganiseerd, resulterend in een nauwe 
samenwerking met voscholen en Scalda en deelname 
door deze instellingen. Voorbeelden hiervan zijn:
•  Het symposium “Zoek het lekker Zelf Uit”, met als 

thema zelfredzaamheid. Dit symposium is georgani
seerd door HZ Cult in samenwerking met Scalda. 
1200 studenten en docenten hebben deelgenomen 
aan dit symposium.

•  “The Sustainable City”. Dit betrof een event voor 
studenten van de HZ en Scalda, gericht op de maak  
revolutie. 450 studenten vonden hun weg naar de 
verschillende lezingen.

•  Voorstelling van Ali B voor het voortgezet onderwijs.                
 
Andere hoogtepunten van het HZ Cultprogramma 
waren een bezoek aan concerten van Pharrell Williams 
in de Ziggo Dome, de vijfdaagse trip naar Rome en een 
lezing van Jan Vantoortelboom over “Meester 
Mitraillette”. 

7.3.2. HZ SPORT
HZ Sport is de sportvereniging voor studenten en 
medewerkers binnen de HZ. Studenten en mede
werkers krijgen volop mogelijkheden om naast de 
studie/het werk fit te blijven en medestudenten/
collega’s te ontmoeten tijdens diverse sportactiviteiten. 
In 2014 steeg het aantal sportleden van 350 naar bijna 
420. De participatie van studenten van Scalda en UCR 
wordt verkend. Naast de vele internationale studenten, 

maken ook steeds meer Nederlandse studenten 
gebruik van de faciliteiten van HZ Sport. Vanaf septem
ber 2014 is het voor studenten mogelijk ECTS te 
verwerven door deelname aan sportactiviteiten, 
namelijk aan minimaal vijf wekelijkse activiteiten,  
zes maandelijkse activiteiten en één event. Sinds de 
lancering van deze regeling maken 25 studenten 
hiervan gebruik. 
 
HZ Sport kent samenwerkingsverbanden met verschil
lende externe partijen, zoals Fitland en het Vrijburgbad. 
HZ Sport heeft in 2014 getracht het aantal externe 
 partners te vergroten, resulterend in een breed aanbod 
van sportclubs in en rondom Vlissingen die studenten
korting aanbieden. 
In 2014 werd wederom een breed scala aan sport
activiteiten en evenementen aangeboden, zoals 
volleybal, basketbal, zwemmen en zeilen. Ook is de 
activiteit tennis gelanceerd, waaraan elke dinsdag 
tientallen studenten deelnemen. Het eind 2013  
opgerichte zeilteam heeft zich in 2014 verder door
ontwikkeld. Het team traint steeds vaker en heeft 
deelgenomen aan het Nederlandse Studenten 
Kampioenschap Zeilen. Daarnaast hebben studenten 
deelgenomen aan de Nederlandse Wieler Student
kampioenschappen en waren HZstudenten vertegen
woordigd bij de Nederlandse Studenten Kampioen
schappen Zwemmen en het Nederlandse Studenten 
Kampioenschap Futsal. Het HZ Sportjaar werd 
traditioneel afgesloten met een skireis. Een groep van 
75 studenten en medewerkers hebben genoten van 
deze sportieve sneeuwweek. 

7.4. STUDENT- EN PROCESGERICHT 
ONDERWIJS 

Het concept van student en procesgericht onderwijs  
is gebaseerd op competentiegericht onderwijs in een 
sociaalconstructivistische context. Met betrekking tot 
de didactiek van kennisverwerking binnen SPO gelden 
de volgende kenmerken: 
•  Competenties staan centraal;
•  De student werkt aan realistische taken  

(studietaken/opdrachten waarin de beroepspraktijk 
centraal staat);

•  De student heeft de regierol (is verantwoordelijk  
voor zijn eigen leerproces);

•  Persoonlijke competentieontwikkeling staat centraal 
(er is ruimte voor individuele leerroutes);

•  Beoordeling vindt plaats op competentieniveau;
•  De beroepspraktijk (bijvoorbeeld in de vorm van 

beroepsrollen) is altijd deel van de opleiding  
(projecten, stages, opdrachten);

•  De student brengt kennis mee uit het beroepenveld: 
docenten leren ook van studenten;

•  De leeromgeving past bij competentiegericht onder
wijs (docenten, materialen, roosters, werkvormen, 
toetsvormen enzovoort).
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Het uitgangspunt van beroepstaken en reallife 
casuïstiek vereist dat de opleiding een structurele en 
duurzame relatie heeft met het beroepenveld. De HZ 
heeft op verschillende manieren verbinding met het 
werkveld, onder andere door middel van stages, 
praktijk en afstudeeropdrachten, gastdocentschappen 
en de begeleiding van startups. In het kader van de 
horizontale dialoog kent de HZ Raden van Advies en 
beroepenveldcommissies, om bedrijven en instellingen 
te betrekken bij de ontwikkeling van de curricula. De 
beroepenveldcommissies spelen een belangrijke rol in 
de aansluiting van het curriculum bij de ontwikkelingen 
in het veld. Meer informatie over de Raden van Advies 
en beroepenveldcommissies is opgenomen in hoofd
stuk 2.  
Een ander streven van de HZ in het kader van proces
gericht onderwijs is een geleidelijk overgang van 
docentsturing naar studentsturing, met als doel de 
student regisseur van zijn of haar eigen leerproces te 
laten zijn. Studenten krijgen in de beginfase van hun 
studie waar nodig structuur en kaders aangereikt, 
terwijl naar het einde toe steeds meer eigen verant
woordelijkheid genomen dient te worden. 
Een belangrijk didactisch element in het concept van 
student en procesgericht onderwijs is het teaching
learning model. De HZ kiest ervoor het voorbereidings
feedback model te gebruiken als invulling van het 
teachinglearning proces. Dit houdt in dat studenten 
als voorbereiding op de les zelfstandig informatie 
verzamelen en bestuderen. Tijdens het college zoekt de 
student interactie met medestudenten en docent om de 
inhoud en de toepassing van de bestudeerde kennis te 
overdenken en bespreken, zodat zij van elkaar en met 
elkaar leren. Tot slot past de student de verworven 
kennis en competenties zowel binnen als buiten de 
lessituatie toe op aan de (inter)nationale beroeps
praktijk ontleende casuïstiek. Studenten ontvangen 
frequent feedback, waarbij systematisch aandacht 
wordt besteed aan de kwaliteit van de bereikte resulta
ten alsmede aan de manier waarop deze bereikt zijn. 
Daardoor krijgt een student zicht op waar hij/zij staat in 
zijn/haar ontwikkeling. Verschillende opleidingen van 
de HZ hebben vanaf 2013 het voorbereidingsfeedback 
model ingevoerd. Als toevoeging op het voorbereidings
feedbackmodel vindt binnen de opleiding Social Work 
een uitgebreide pilot plaats rondom “flipping the 
classroom”. Bij flipping the classroom wordt de 
klassikale instructie online aangeboden, zodat  
leerlingen de lesstof individueel thuis tot zich kunnen 
nemen. Vervolgens wordt het huiswerk gezamenlijk in 
de klas gemaakt. Hierdoor wordt de lestijd efficiënter 
gebruikt. 

In 2014 is het SPOconcept verder geconcretiseerd en 
geoperationaliseerd. Zo is gewerkt aan een nieuw 
onderwijskompas, welke in april 2015 door het College 

van Bestuur is vastgesteld. Het onderwijskompas 
beschrijft de uitgangspunten voor het SPOconcept  
aan de HZ en is mede gebaseerd op input vanuit de 
projectgroep Uitdagend Onderwijs, waarin studenten  
en medewerkers vertegenwoordigd waren. Daarnaast 
is een werkboek onderwijsontwikkeling met SPO
instructies en stappenplannen ontwikkeld. SPO
instructies zijn onder ander gericht op de betekenis van 
SPO in de klas en voor toetsen en beoordelen. Zowel 
het onderwijskompas als het werkboek zijn bedoeld om 
richting te geven aan de opleidingen die hun curricula 
volgens het SPO concept herzien.

7.5.  VAKMANSCHAP EN 
MEESTERSCHAP VAN DE DOCENT

De docent vervult in SPO een aantal cruciale en 
onmisbare rollen. De SPOdocent is niet langer de 
begeleider (die studenten slechts lijkt te vergezellen bij 
hun studie) of de coach (die studenten slechts vanaf de 
zijlijn lijkt te stimuleren tot leren), maar de opdracht
gever, degene die leiding geeft aan het leren van 
studenten. De SPOdocent draagt eraan bij dat  
studenten hun talenten herkennen en zich bewust zijn 
van hun zwakke kanten, hij staat toe dat studenten 
fouten maken en hun zwakke kanten hebben. Hij weet 
waar de beroepspraktijk om vraagt en heeft de beno
digde vakkennis om studenten op te leiden (vakman
schap). Hij construeert de opdrachten die studenten tot 
leren brengen en tot denken aanzetten, hij controleert 
of studenten vorderingen maken. Kortom: Hij is de 
regisseur van de leerprocessen (meesterschap). Een  
en ander is verwerkt in het strategisch initiatief Docent 
2.0. Zoals eerder vermeld, is afgelopen jaar gewerkt 
aan een nieuw onderwijskompas. Het onderwijskompas 
geeft ook invulling aan de rol van de docent. Daarnaast 
is Dienst Personeel & Organisatieontwikkeling momen
teel in overleg met academiedirecteuren om te bezien 
wat SPO voor de gedragscompetenties van de docenten 
betekent.  

7.6.  INTERNATIONALE PARTNERS 
SPO vereist een kwalitatief hoogwaardig netwerk van 
(inter)nationale partners. Hierbij gaat het om partners 
in het onderwijs, zoals buitenlandse hogescholen en 
universiteiten, waarmee wordt samengewerkt. Op deze 
manier kunnen studenten minoren aan een buiten
landse onderwijsinstelling volgen. Voor internationale 
samenwerkingsverbanden van de HZ wordt verwezen 
naar hoofdstuk 11 Internationalisering. 

7.7.  ONDERWIJSKWALITEIT EN 
GEREALISEERD NIVEAU 

De HZ heeft de ambitie om tot de beste brede hoge
scholen van Nederland te blijven behoren. De HZ richt 
haar onderwijsprogramma’s zo in dat de meeste 
deelnemers in de geplande studietijd hun diploma 
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behalen, waarbij het beoogde eindniveau gerealiseerd 
wordt en geborgd is.  
 
In 2014 zijn de voorbereidingen gestart om onderwijs
kwaliteit en gerealiseerd eindniveau in de verschillende 
onderwijsprogramma’s verder te concretiseren. Een 
HZbrede “checklist gerealiseerd eindniveau” is 
ontwikkeld en vastgesteld. Deze checklist is getoetst 
aan het rapport “beoordelen is mensenwerk” wat in 
opdracht door Vereniging Hogescholen is geschreven. 
Daarnaast is de HZbrede afstudeergids geëvalueerd 
onder relevante interne stakeholders hetgeen geresul
teerd heeft in een nieuwe versie van deze afstudeer
gids. 
In het kader van de kallibratie en borging van het 
eindniveau zijn in 2014 door de opleidingen afspraken 
gemaakt met collegaopleidingen, passend binnen de 
aanbevelingen van de commissie Bruijn. 
Een verdere toelichting op onderwijskwaliteit en 
gerealiseerd eindniveau is terug te vinden in hoofdstuk 
5 Kwaliteit en hoofdstuk 6 Examencommissie. 

PRAKTIJKGERICHT 
ONDERZOEK EN 

VALORISATIE
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HZ ontwikkelt zich van opleidingsinstituut naar kennis
instituut. Een onmisbaar onderdeel van de hogeschool 
als kennisinstituut is praktijkgericht onderzoek, 
gekoppeld aan behoeften in de regio. Praktijkgericht 
onderzoek is een kerntaak van de HZ, die gericht is op 
kennisontwikkeling binnen het onderzoekdomein; 
toepassing in de opleidingen en innovatie en ontwikke
ling in de beroepspraktijk. Dit hoofdstuk schets de visie 
en organisatie van praktijkgericht onderzoek en 
valorisatie binnen de HZ.  

8.1. VISIE – DUURZAME  
DYNAMISCHE DELTA

Om focus, synergie en massa te creëren, tracht de HZ 
te komen tot de ontwikkeling van een overkoepelend 

HZonderzoeksprogramma, gericht op een veilig 
veerkrachtig en productief deltasysteem. Dit samen
hangende systeem heeft als naam: ‘Duurzame 
Dynamische Delta’ (Sustainable Resilient Delta). 
Duurzaam in relatie tot veiligheid, productiviteit, 
veerkracht, en vitaliteit. Dynamisch in relatie tot de 
door externe en interne krachten veranderende 
natuurlijke, economische en sociaal culturele syste
men. In het Duurzame Dynamische Delta programma 
worden verschillende aandachtsvelden van de acade
mies van HZ met elkaar in verband gebracht en 
ontstaan logische interacties en synergie op de 
raakvlakken. De Duurzame Dynamische Delta kent  
de volgende onderzoeksprogrammering: 

DUURZAME DYNAMISCHE DELTA

Delta Academy Scaldis Academy De Ruyter Academy

Productieve delta
Veerkrachtige delta
Veilige delta
Digitale delta

Coastal sports
Coastal tourism
Wellbeing in de delta

Biobased economy
Maintenance
Smart energy systems

Bijdragen vanuit kernacademies aan HZbreed onderzoek  DIO

Academie voor 
Economie & Management

Academie voor 
Zorg & Welzijn

Academie voor 
Educatie & Pedagogiek

Academie voor 
Techniek & Innovatie

Figuur 8.1. HZ brede onderzoeksprogramma
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Op basis van de Duurzame Dynamische Delta  
ontwikkelen en valoriseren de profielacademies en 
kernacademies kennis: 
•  Delta Academy focust met de thema’s ‘productieve 

delta, veerkrachtige delta, veilige delta en digitale 
delta’ op het beter begrijpen en borgen van het 
duurzame deltasysteem. Dit levert productgerichte 
kennis aan markt en maatschappelijke partners, 
bijvoorbeeld in relatie tot versterking van binnen en 
buitendijkse aquacultuur, tot agricultuur gerelateerde 
productie en tot de resilient delta. 

•  Scaldis Academy focust op de thema’s ‘coastal 
sports, coastal tourism en wellbeing in de delta.  
De synergiemogelijkheden met de thema’s van de 
Delta Academy liggen voor de hand via verbanden 
met ruimtegebruik voor veiligheid en natuur en via 
aqua of agricultuur productie gerelateerde thema’s. 

•  De focus van De Ruyter Academy ligt met het thema 
‘biobasedeconomy & business’ op een brede 
versterking van de keten van de productieve delta. 
Hier ligt de aansluiting bij thema’s van de Delta 
Academy. Foodport Zeeland is een belangrijke 
partner, onder andere waar het de handel, verwer
king en distributie van biobased producten en 
voedsel gerelateerde producten betreft. Andere 
thema’s zijn Smart Energy Systems en advanced 
maintenance, algemeen ondersteunend voor zowel 
leefbaarheid als bedrijvigheid. 

•  Het Kenniscentrum Duurzaam Innoveren en 
Ondernemen (DIO) ontwikkelt ondersteunende 
verbindingen met de profielacademies. Binnen het 
Kenniscentrum DIO staat onderzoek gericht op 
valoriseren centraal. In essentie versterkt DIO de  
link tussen kennis en kunde van de profielacademies 
en kassa van de kennisvalorisatie. Hiervoor is een 
sterke en effectieve valorisatiefunctie nodig met veel 
aandacht voor ondernemerschap en consultancy. 

•  De Smart Services Boulevard (SSB) fungeert als het 
Kennis Transfer Office (het verzorgt tevens relatie
management, en ‘leven lang leren’ en EVC diensten). 
Het is het loket voor bedrijven en instellingen waar 
men met een innovatievraag terecht kan. De SSB 
beschikt zowel over een fysiek als virtueel loket. 

 
In 2014 is een nieuwe werkwijze op onderzoek binnen 
de HZ ontwikkeld. Als University of Applied Sciences  
wil de HZ zo opereren dat de drie missies – onderwijs, 
praktijkgericht onderzoek en kennisvalorisatie – elkaar 
wederzijds versterken en tot maximale economische en 
maatschappelijke impact leiden voor student, docent, 
beroepenveld en omgeving. Dit impliceert een inten
sieve samenwerking tussen de HZ, bedrijfsleven en 
overheid op relevante economische en maatschappe
lijke vraagstukken. In haar onderzoeksvisie onder
scheidt de HZ drie perspectieven, namelijk het student

perspectief, het marktperspectief (maatschappelijk/
bedrijf) en het kennisperspectief.

1. STUDENTPERSPECTIEF
HZ biedt een curriculum aan dat studenten opleidt  
tot autonome professionals in het gekozen vakgebied. 
Studenten worden uitgedaagd een kritische, creatieve, 
innovatieve, onderzoekende, ondernemende en 
communicatieve houding te ontwikkelen. In de eerste 
twee jaar van een opleiding staat reallife casuïstiek 
centraal, waarbij echte beroeps/bedrijfssituaties 
worden geanalyseerd. In het derde jaar wordt het 
curriculum door onderzoeks en stageprojecten bij 
bedrijven contextrijker en interactiever. Tot slot vindt  
in het vierde jaar de uiteindelijke toets van beroeps
bekwaamheid plaats in de vorm van een afstudeer
opdracht bij een bedrijf. In deze fase ligt de nadruk op  
het doelgericht tot waarde brengen van de kennis en 
ervaring die de student in de opleiding opgedaan heeft. 
Alle academies hebben onderzoeksthema’s geformu
leerd waarop studenten gaan afstuderen. Zo worden de 
drie missies onderwijs, praktijkgericht onderzoek en 
kennisvalorisatie door een goed ontworpen curriculum 
geïntegreerd. Een tweede aspect acht HZ voor de 
vorming van goede professionals belangrijk, namelijk 
het kunnen samenwerken en samen leren. In het 
curriculum is er op vele plaatsen aandacht voor deze 
vaardigheden. Opdrachten en projecten worden door 
(multidisciplinaire) studentteams gezamenlijk aan
gepakt en op de uitkomsten en het proces wordt 
gereflecteerd. Doordat de studenten ook leren deze 
kennis te expliciteren en toegankelijk te maken voor 
anderen (kennismanagement: Expertise Management 
Methode, zie hoofdstuk 8.5.3), blijft deze bruikbaar voor 
volgende cohorten studenten en het werkveld als 
startpunt voor verdere ontwikkeling

2. MARKTPERSPECTIEF
HZ stemt zowel het opleidingsaanbod als onderzoeks 
en valorisatieactiviteiten af op de vraag van werkveld 
(Human Capital Agenda’s) en op de (grote) economi
sche en maatschappelijke vraagstukken, zoals de 
Economische Agenda van de Provincie Zeeland.  
De Provincie Zeeland heeft in het kader van de 
Economische Agenda zeven sectoren benoemd,  
te weten:
•  Havens en industrie (biobased economy,  

maintenance en logistiek);
•  Energie;
•  Zorg;
•  Recreatie en toerisme;
•  Water;
•  Agro/food en landbouw;
•  Seafood/visserij/aquacultuur.
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Binnen deze zeven sectoren zijn business cases 
opgezet, waarin bedrijven en kennisinstituten werken 
aan concrete innovatie projecten. Veel van deze 
business cases sluiten naadloos aan op de gekozen 
profilering van de HZ door kenniscentra die verbonden 
zijn aan met name de profielacademies. De HZ is als 
kernspeler in de regio bij alle hoofdthema’s betrokken. 
Om aan te kunnen haken bij deze marktvraag zal de HZ 
zich profileren op enkele bewust gekozen relevante en 
robuuste en duurzame thema’s. Op basis van de 
geselecteerde onderzoekthema’s sluiten HZ en 
marktpartijen (bedrijven en organisaties, maar ook 
andere kennisinstituten) zich aan in een duurzame 
gelegenheidscoalitie, met als doel vanuit het project/ 
de samenwerking voor hen belangrijke innovatie te 
realiseren, leidend tot kennis, product en/of busines
sontwikkeling of maatschappelijke waardecreatie. Voor 
kennisinstituten zal actueel en relevant onderwijs en 
curriculuminhoud leiden tot een adequaat opleidings
profiel gericht op de noodzakelijke human capital
behoefte vanuit de markt. Cocreatie vanuit duurzame 
samenwerkingsverbanden staat dus centraal in het 
bereiken van maximale economische en maat
schappelijke impact. 

3. KENNISPERSPECTIEF
HZ werkt in samenwerking met het werkveld aan de 
valorisatie van kennis en de creatie van een Body of 
Knowledge. 
In figuur 8.2. is de opbouw van de valorisatiethema’s 
binnen de ‘duurzame dynamische delta’ schematisch 
weergegeven. Daarin is te zien dat de valorisatie
thema’s niet in isolatie staan, maar inhoudelijk 
verbonden worden door (meer generieke) onder
steunende thema’s waarop HZ ook onderzoek pleegt en 
kennis opbouwt. Een voorbeeld is het Delta Academy 
‘Building with Living Nature’ onderzoek, dat onder
steund wordt door HZ onderzoek naar Expertise 
Management (zie paragraaf 8.5.3)

Voor het onderzoek van de kenniscentra betreffen de 
thema’s een beperkt aantal (grote) economische en 
maatschappelijke vraagstukken met een horizon van 
minimaal 5 jaar, die vaak extern gefinancierd en in 
grotere consortia (kennisketens) aangepakt worden. 
Het onderzoek door de opleidingen en de studenten 
daarentegen betreft een groter aantal thema’s en is 
meestal wat korter van duur. Om de paar jaar zal het 
thema in afstemming met het veld kunnen veranderen. 
De keuze voor deze HZbrede focus betekent namelijk 

Figuur 8.2. Opbouw thema’s duurzame dynamische delta
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niet dat er geen aandacht wordt besteed aan andere 
voor de regio belangrijke functies. Het streven is om 
beide typen onderzoek ten dienste van elkaar te laten 
zijn en waar mogelijk inhoudelijke en persoonlijke 
verbinding te zoeken. 

8.2. ORGANISATIE VAN ONDERZOEK 
EN VALORISATIE 

HZ heeft heldere keuzes gemaakt over de plannen en 
ambities voor onderzoek en onderwijs. Wat betreft de 
organisatie van het onderzoek is er voor gekozen de 
drie profielacademies te koppelen aan Applied 
Research Centres en hieraan gerelateerde Centres of 
Expertises. De vier kernacademies kennen een over
koepelend Kenniscentrum Duurzaam Innoveren en 
Ondernemen. 
Binnen iedere academie is een coördinator onderzoek 
(bij voorkeur een lector) aangesteld. Deze is verant
woordelijk voor de coördinatie en sturing van het aan 
de academie gelieerde onderzoek. Hiertoe behoren 
zowel het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen  
de kenniscentra als het onderzoek dat binnen de 
opleidingen – onder andere afstudeeronderzoek – 
wordt uitgevoerd. De coördinator onderzoek maakt  
deel uit van het management team van een academie. 

Deze coördinator onderzoek maakt voorts onderdeel  
uit van de curriculumcommissies van de opleidingen 
binnen een academie. 

8.2.1. APPLIED RESEARCH CENTRES 
In de onderzoeksprogrammering is bewust gekozen 
voor synergetische concentraties van praktijkgericht 
onderzoek en uitdagend onderwijs. Daartoe is aan  
elke profielacademie een Applied Research Centre 
verbonden. Een intensieve relatie van de aan het 
Applied Research Centre verbonden (associate) 
lectoren met de opleidingen binnen de HZ , leidt tot 
bijdrage aan de curricula. Een Applied Research Centre 
heeft een duidelijke focus, die het onderzoekprofiel van 
de HZ nadrukkelijk kleuren. Het onderzoekprofiel kent 
specifieke regionale, landelijke en internationale 
onderdelen. Zoals eerder beschreven, zijn de Applied 
Research Centres met hun onderwijs en onderzoek
programma aangesloten bij de regionale maatschap
pelijke en economische agenda’s, bij de zogenoemde 
nationale topsectoren en bij het Europese onderzoeks
kader Horizon 2020.  

In figuur 8.3. is te zien dat aan ieder Applied Research 
Centre een Centre of Expertise is gekoppeld. In de 

Figuur 8.3. Organisatie van onderzoek en valorisatie

ACADEMIES EN KENNISCENTRA EN CENTRES OF EXPERTISE

Kenniscentrum Duurzaam Innoveren en Ondernemen

CoE
Biobased 
Economy

CoE
Tourism, Leisure,

Hospitality

CoE
Delta Technology

Delta Applied
Research Centre

Scaldis Applied
Research Centre

De Ruyter Applied
Research Centre

Second
mission

Second
mission

Third
mission

First
mission

First
mission

75

JA
A

R
ST

U
K

K
EN

 

20
14



Centres of Expertise werken ondernemers, weten
schappers, docenten en studenten samen aan de 
bevordering van de kwaliteit van het technisch  
hboonderwijs. Deze publiekprivate samenwerkings
verbanden zoeken aansluiting op de regionale kennis
infrastructuur door zich te richten op een van de 
topsectoren (zie ook paragraaf 8.4.4). 

8.3. ONDERZOEK EN 
ONDERNEMERSCHAP IN 
CURRICULA

De HZ heeft zichzelf als doel gesteld dat in 2017 het 
HZkader voor Praktijkgericht onderzoek voor studen
ten is geïmplementeerd in een leerlijn onderzoek voor 
elke opleiding, waardoor de kennisontwikkeling en het 
onderwijs volledig geïntegreerd zijn en een coherent 
geheel vormen. Ook zal het thema ondernemerschap 
verder worden uitgewerkt. 

8.3.1. ONDERZOEK
Het College van Bestuur heeft in 2012 het HZ Kader 
voor Praktijkgericht Onderzoek door studenten vast
gesteld, waarin kaderafspraken aangaande praktijk
gericht onderzoek door studenten zijn vastgelegd. Het 
doel van deze kaderafspraken is een kwaliteitsimpuls 
te geven aan het onderwijs en onderzoek, door heldere 
richtlijnen voor het onderzoek en de rapportage ervan 
vast te leggen. Dit heeft een impact op het curriculum 
van elke opleiding, van jaar 1 tot jaar 4 en door alle 
cursussen heen, met als gewenste uitkomst kwalitatief 
goede en gestructureerde scripties en kritisch onder
zoekende afgestudeerden en docenten. 
 
Onderwijs en onderzoek worden binnen de profiel
academies zoveel mogelijk geïntegreerd door de 
opleidingen en de onderzoeksgroepen op te bouwen 
rondom de thema’s die centraal staan binnen de 
Applied Research Centres en Centres of Expertise. Zo 
zijn binnen de Delta Academy drie onderzoeksthema’s 
onderscheiden, te weten de veilige delta, de veer
kachtige delta, de productieve delta en de digitale 
delta. Deze integratie van onderwijs en onderzoek  
biedt studenten de mogelijkheid om onderzoeks
vaardig heden verder te ontwikkelen. In dit onderzoek 
zijn Nederlandse waterbouwers, (inter)nationale 
ingenieursbureaus en anderen kennisinstellingen 
betrokken. 
Ook binnen de Scaldis Academy is een dergelijke 
integratie doorgevoerd. De onderzoeksthema’s 
Wellbeing in de Delta, Coastal Tourism en Coastal 
Sports vormen de verbinden factor waarop zowel de 
onderzoeksgroepen als de opleidingen hun programma 
baseren. Op deze manier kan aan studenten een 
coherent onderwijs en onderzoekprogramma worden 
aangeboden.  

 
Naast deze integratie van onderwijs en onderzoek,  
kent de HZ een generieke leerlijn basisvaardigheden 
Onderzoek. De leerlijn betreft 4 cursussen in de eerste 
2 jaar van de bachelor opleidingen, aangeboden door 
een groep van methodologisch, onderwijskundig en 
organisatorisch deskundigen. De leerlijn is opgebouwd 
uit deskresearch, kwantitatief onderzoek, kwalitatief 
onderzoek en praktijk gericht onderzoek. Op basis van 
de uitgevoerde evaluatie is geconcludeerd dat de 
cursussen een goede en stevige basis vormen voor 
verwerving van de HZ onderzoekscompetentie en  
dat de onderzoeksvaardigheden daarin duurzaam 
geborgd zijn. 
In juni 2014 heeft in opdracht van de Raad van Toezicht 
en het College van Bestuur onafhankelijk onderzoek 
plaatsgevonden gericht op positiebepaling van praktijk
gericht onderzoek aan de HZ. Het onderzoek stond 
onder leiding van de heer Paul Rullmann – voorzitter 
van Stichting SURF en voormalig lid College van 
Bestuur van de TU Delft. De heer Rullmann heeft  
onder andere geconcludeerd dat er sprake is van  
een verbinding tussen onderwijs en onderzoek. 
Onderzoeksleerlijnen zijn ontworpen en geheel of 
gedeeltelijk in de curricula ondergebracht. Docenten 
ervaren door de grote aandacht voor onderzoek reeds 
een stijging van het eindniveau. Over het gewenste 
eindniveau bestaat, dankzij kalibratie, samenwerking 
en discussie in de opleidingen. Kijkend naar het 
HZInstellingsplan 20132017 wordt geconcludeerd dat 
de HZ op koers ligt: er is een leerlijn onderzoek, er is 
een hechte samenwerking met de praktijk en er zijn 
enkele toonaangevende lectoraten. De HZ zal zich de 
komende jaren verder inzetten om onderwijs en 
onderzoek rondom een centraal thema, of vanuit 
centrale casuïstiek verder te ontwikkelen.

8.3.2. ONDERNEMERSCHAP 
Naast de leerlijn onderzoek, werkt de HZ aan de 
ontwikkeling van een leerlijn ondernemendheid. Deze 
leerlijn is gericht op het verwerven van kennis, inzicht 
en vaardigheden die de student in staat stellen om een 
ondernemende attitude te ontwikkelen. Vanuit onder
nemendheid kan ondernemerschap ontstaan. Voor 
studenten die later ondernemer willen worden heeft  
de HZ een ondernemerschapsleerlijn ontwikkeld:

Student Company’s
Student Company is een programma waarin tweede
jaars studenten gedurende een studiejaar met acht 
studenten van elf verschillende opleidingen een echte 
onderneming runnen. Het start met het brainstormen 
over een product, het vinden van aandeelhouders om 
voldoende aandelenkapitaal bijeen te brengen en het 
schrijven van een ondernemingsplan. Hiervoor is dit 
jaar voor het eerst gebruik gemaakt van het Canvas 
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business model. Een zeer actueel model waarvoor  
alle studenten een aantal workshops hebben kunnen 
volgen. Om gebruik te kunnen maken van het Canvas 
model is een speciale ‘kit’ ontwikkeld met daarin een 
blanco canvas, 178 optiekaarten, een handleiding en 
enkele hulpformulieren. Het resultaat bleek over de 
gehele linie een kwalitatief beter verslag op te leveren. 
Verslagen waren consistenter, creatiever en meer to 
the point geschreven. Inkoop en productie vindt plaats 
rond december, waarna er vanaf januari door de eerste 
companies verkocht kan worden. Gedurende het jaar 
zijn er verschillende competities. Omstreeks juni moet 
de onderneming geliquideerd worden en wordt de winst 
of het verlies, voorzien van een goed verhaal, uitge
keerd aan de aandeelhouders. 

Student Company is ‘activity based learning’. Het is 
ontwikkeld om studenten al doende kennis te laten 
maken met ondernemerschap om zodoende een 
ondernemende houding te ontwikkelen. Immers een 
ondernemende houding past uitstekend bij een 
hbostudent en wordt door elke werkgever op prijs 
gesteld. Afgelopen jaar is de company Zeeuwse Knop 
Stop van Chantal van de Ven succesvol doorgestart.  
In 2014 telde de HZ 35 Nederlandstalige en 13 inter
nationale Student Companies. In totaliteit volgden  
389 studenten het programma in 2014.

Minor ondernemerschap
De minor ondernemerschap is in 2013 volledig ver
nieuwd en vormt één van de onderdelen van de leerlijn 
ondernemerschap van de HZ. In samenwerking met 
partners als DOK41, Innogo, HZdocenten, 
HZstudenten, SSBmedewerkers en partners uit  
het bedrijfsleven is het in 2014 ingezette traject van 
vernieuwing van de minor vertaald naar succesvolle 
uitvoering. De uitvoering van de minor is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de Rabobank en 
ondersteuning van de Provincie Zeeland. 
In de nieuw ontwikkelde minor ondernemerschap 
worden studenten uitgedaagd om zich de kennis en 
vaardigheden eigen te maken die van belang voor een 
(zelfstandig) ondernemer. Essentiële onderdelen van de 
minor zijn het maken van diverse (markt)analyses, het 
spotten en benutten van commerciële kansen (in de 
Zeeuwse context), het geven van pitches, het ontwikke
len en schrijven van een strategisch businessplan en 
het opbouwen van een eigen netwerk. Onder meer 
Accon AVM, Bryght, Sauer & Oonk, Janse & Janse en 
Jong Ondernemen hebben een bijdrage geleverd aan 
de onderwijsinvulling.
De minor ondernemerschap bestaat enerzijds uit 
masterclasses waaraan zowel HZstudenten als 
externe cursisten kunnen deelnemen. Masterclasses 
zijn interactieve, praktijkgerichte bijeenkomsten over 

actuele vraagstukken en specifieke topics op hbo
niveau. Te denken valt aan Business Model Generation, 
Research, Design & Innovation, Klantgericht onder
nemen, Maatschappelijk ondernemen en 
Samenwerkingskunde. De intensieve kennisoverdracht, 
reallife context en praktijkopdrachten dragen bij aan 
de kennisontwikkeling van de deelnemers.
Anderzijds bestaat de minor uit het opstellen en 
uitvoeren van een strategisch businessplan. In samen
werking met een groot aantal bedrijven en organisaties 
krijgen studenten tijdens de minor de kans om hun 
bedrijfsidee te realiseren en onder begeleiding van 
experts hun eigen onderneming een vliegende start te 
geven. Vanuit de minor worden bedrijven ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. Door het uitvoeren van 
verschillende praktijkgerichte opdrachten ervaren 
studenten hoe het is om ondernemer te zijn.
Begin april 2014 hebben elf ambitieuze HZstudenten 
hun eigen bedrijf ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. De minor ondernemerschap werd afgeslo
ten met een zogenaamde ‘Dragon’s Den’, waarbij de 
studentondernemers hun bedrijf mochten pitchen 
voor en een hulpvraag mochten stellen aan een jury 
van ondernemers en investeerders. Aansluitend vond 
een door de studenten zelf georganiseerd netwerk
evenement plaats met circa 150 ondernemers. 
In januari 2015 zijn inmiddels 15 nieuwe studenten 
gestart aan de minor ondernemerschap, waarbij de 
samenwerking met de partners van de Kenniswerf 
Zeeland en ondernemers uit de regio verder geïntensi
veerd is. Ook worden alumni nadrukkelijk betrokken bij 
deze nieuwe versie van de minor ondernemerschap.

Afstuderen binnen eigen bedrijf
Als vervolg op de minor Ondernemerschap, wil de HZ 
studenten de mogelijkheid bieden om af te studeren 
binnen hun eigen bedrijf. De student doet in dat geval 
onderzoek naar een onderwerp dat aansluit bij zijn 
eigen onderneming. De HZ Smart Services Boulevard 
faciliteert studenten die dit uitdagende traject willen 
volgen. In 2014 is één HBOICTstudent, Leon bij de 
Vaate, afgestudeerd binnen zijn eigen bedrijf. Hij heeft 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van omge
vingsbewuste mobiele app’s in verschillende branches. 
Interviews zijn gehouden bij diverse bedrijven, uitge
werkt in diverse gebruikersscenario’s die laten zien  
wat een app kan betekenen in die branche. Leon heeft 
aangegeven blij te zijn dat hij de mogelijkheid heeft 
gekregen om af te studeren in zijn eigen bedrijf. 
Onderzoeksresultaten zullen commercieel worden 
ingezet voor zijn bedrijf. 
In 2015 zullen de mogelijkheden voor afstuderen 
binnen eigen bedrijf verder uitgewerkt worden.  
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8.4. ONDERZOEK IN PRAKTIJK 
De HZ streeft er naar dat in 2017 samenwerking met 
(inter)nationale bedrijven, instellingen en universiteiten 
op het gebied van praktijkgericht onderzoek is vorm
gegeven door onder andere Applied Research Centres 
en Centres of Expertise. 

8.4.1. DELTA APPLIED RESEARCH CENTRE
Het Delta Academy Applied Research Centre is gekop
peld aan de Delta Academy. Delta Applied Research 
Centre is al geruime tijd actief, kent focus en massa en 
is ingebed in een netwerk van kennisrelaties. Vrijwel 
alle docenten en studenten van de Delta Academy zijn 
bij onderzoeksprojecten betrokken. Binnen het Delta 
Applied Research Centre zijn 4 onderzoeksgroepen 
ondergebracht:

• Aquaculture in Delta Areas
  De Onderzoeksgroep Aquaculture in Deltagebieden 

richt zich op binnendijkse en buitendijkse duurzame 
kweek in delta’s en deltagebieden. Het praktijk
gerichte onderzoek focust op een gecontroleerde 
productie van (zout)water gebonden organismen. 
Belangrijke onderzoeksthema’s zijn binnendijkse en 
buitendijkse schelpdierteelt, algenkweek, gebruik 
van reststromen en het ontwikkelen van innovatieve 
kweeksystemen. Ook is en wordt expertise opge
bouwd in gebruik van zout grondwater, wierenteelt, 
rendementsverbetering van mosselkweek, kweek van 
kreeft, slim ruimtegebruik, het kweken van nieuwe 
soorten en product en proces optimalisatie. Zo heeft 
in 2014 onderzoek plaatsgevonden gericht op de 
geschiktheid van grondwater voor zoute aquacultuur. 
In nauwe samenwerking met vijftien aquacultuur 
bedrijven en externe kennispartijen is een methodiek 
ontwikkeld voor de beoordeling van de geschiktheid 
van zout grondwater voor toepassing in aquacultuur. 
Bij dit praktijkgerichte onderzoek zijn zeven docent
onderzoekers en meer dan 20 studenten van HZ 
(opleiding Aquatische Ecotechnologie) en daarbuiten 
betrokken geweest. Opgedane kennis wordt gebruikt 
als casuïstiek in vier cursussen van Delta Academy. 
De kennisresultaten en – producten zijn gepubliceerd 
in nieuwsbrieven, onderzoeksrapporten, website en 
artikelen in verschillende aquacultuur vakbladen 
(NGVA) en wetenschappelijke tijdschriften (World 
Aquacultuur Society) en gepresenteerd op verschil
lende nationale en internationale aquacultuur
symposia (Deltares symposium, 
Schelpdiersymposium,European Aquaculture 
Symposium, Praag). Het afwegingkader ‘grondwater 
geschiktheid voor zilte aquacultuur’ is na afloop van 
het project toegepast op verschillende nieuwe 
productielocaties. 

• Water Technology
  De onderzoeksgroep Water Technology houdt zich 

bezig met thema’s als watervoorziening, waterzuive
ring en het terugwinnen van grondstoffen. Dit zijn 
belangrijke thema’s voor het leefbaar houden van 
gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, land
bouw en industrie, zoals deltagebieden. Het zijn deze 
thema’s die vragen om technieken voor hergebruik 
en zuivering van water. Deze technieken zijn het 
onderwerp van de watertechnologie. Daarnaast blijkt 
watertechnologie ook een belangrijke toepassing te 
hebben in de aquacultuur op land. In 2014 heeft de 
onderzoeksgroep Water Technology onder andere 
onderzoek gedaan naar desinfectie met ultrageluid. 
Desinfectie van water wordt op vele terreinen in de 
praktijk toegepast. Eén van de methoden die slechts 
beperkt op grote schaal wordt toegepast maar wel 
potentie heeft, is ultrageluid (ultrasound of US). Het 
doel van dit RAAKMKB project was om de praktische 
mogelijkheden van US desinfectie te onderzoeken 
door te bepalen welke parameters (frequentie, 
intensiteit, systeemkeuze) effectief zijn voor vooraf 
gekozen doelorganismen. De gekozen doelorganis
men waren algen, zoöplankton en biofilm (biologi
sche aangroei aan wanden), die vaak een voedings
bodem voor legionella vormt. Het belangrijkste 
resultaat was dat geen van de gebruikte systemen 
daadwerkelijk desinfecteert, tenzij ze buiten hun 
specificaties gebruikt worden. In het gehele traject 
waren 21 HZstudenten betrokken gedurende de 
looptijd van twee jaar, middels lectorenopdrachten, 
minoronderzoek en afstuderen. 

• Building with Living Nature 
  De onderzoekgroep Building with living Nature kijkt 

naar de mogelijkheden van bouwen met levende 
natuur. Er kan in de kustversterking nog veel meer 
gebruik worden gemaakt van natuurlijke processen 
en levende bouwstenen, dan alleen duinen en 
helmgras. Het gebruik van natuurlijke bouwstenen 
zoals schelpdierriffen en vegetatie in de kustverdedi
ging heeft toekomst. De onderzoeksgroep werkt aan 
het verbeteren van natuurlijke oplossingen voor het 
kustbeheer. Het besef dat je gebruik kunt maken van 
levende bouwstenen bij kust zit nu nog vooral bij de 
wetenschappers. Deze onderzoeksgroep wil Building 
with living Nature meer in praktijk gaan brengen. De 
onderzoeksgroep heeft zich in 2014 onder andere 
bezig gehouden met de vraag hoe de kennis van 
’Building with Living Nature’ toepasbaar kan worden 
gemaakt voor de professional. Het project Building 
with Living Nature heeft een grote invloed gehad op 
het onderwijs aan de drie opleidingen binnen de 
Delta Academy. Zowel tijdens het project in de  
vorm van deelname van docentonderzoekers en 
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studenten, als daarna door de impact op het  
curriculum en de inhoud van diverse cursussen.  
Dertien studenten hebben meegewerkt in een 
meewerk of afstudeerstage. Zestien studenten 
hebben in het kader van hun minor meegeholpen 
met dit onderzoeksproject, en negentien studenten 
hebben in het kader van de lectorenopdracht  
bijgedragen aan dit onderzoeksproject. Bij deze 
activiteiten gaat het zowel om kennisvergaring als  
om het verwerven van onderzoekscompetenties door 
studenten. Een nieuwe cursus is op basis van dit 
project ontworpen en verschillende cursussen zijn 
uitgebreid. Daarnaast is er extra ondersteuning 
geboden op het gebied van statistiek, hetgeen 
geresulteerd heeft in casusmateriaal voor het 
statistiekonderwijs binnen de HZ. Tot slot is een 
dertigtal gastlessen en colleges en zes excursies 
georganiseerd op het gebied van Building with 
Nature. Er is zoveel mogelijk getracht om alle 
opleidingen van de Delta Academy te laten profiteren 
van de spinoff van dit project. Met gerichte inspan
ningen is een goede balans gevonden tussen onder
zoek voor de praktijk en een gevarieerde en duur
zame relatie met het onderwijs. Docenten en 
studenten plukken hier de vruchten van.

  De binnen het project gegenereerde kennis is tevens 
vastgelegd in de DeltaExpertisesite, een instrument 
waarmee casuïstiek voor het onderwijs beschikbaar 
gemaakt wordt.

• Watersafety and Area Development  
  De onderzoeksgroep Watersaftey and Area 

Development richt haar onderzoek op een veilige, 
duurzame Delta. Om veiligheid in stand te houden zal 
bij incidenten samengewerkt moeten worden. De HZ 
doet onderzoek hoe de samenwerking tussen 
hulpdiensten en inwoners kan worden aangepakt,  
om te kunnen anticiperen op incidenten zoals 
overstroming in Zeeland. Het gaat om het verhogen 
van de ‘veerkracht’ en zelfredzaamheid van gemeen
schappen. Dit wordt ‘community resilience’ genoemd. 
De onderzoeksgroep tracht vaardigheden te ontwik
kelen in samenwerking met alle partijen, zowel 
operationele diensten, inwoners als gemeenten. 
Hieraan wordt invulling gegeven door de partijen bij 
elkaar te brengen, hen de dialoog aan te laten gaan 
en trainingen te ontwikkelen om uiteindelijk tot een 
praktische samenwerking te komen. Zo heeft de 
onderzoeksgroep in 2014 praktijkgericht onderzoek 
verricht naar veerkracht en de toepasbaarheid 
daarvan voor gemeenschappen in Zeeland. Het 
project heeft tot doel om (veiligheids)professionals 
beter toegerust te laten zijn om de veerkracht van 
gemeenschappen in Zeeland voor een (dreigende) 
ramp of crisis te (helpen) versterken. De onderzoeks

groep heeft hierin nauw samengewerkt met een 
netwerk van veiligheidprofessionals in Zeeland 
bestaande uit onder andere Veiligheidsregio, 
Rijkswaterstaat, GGD, Politie en gemeente Veere als 
pilotgebied. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de 
expertise van Louisiana State University (USA) voor 
de nieuwste wetenschappelijke inzichten en instru
menten op het gebied van ‘resilience’ (veerkracht). 
Gedurende het onderzoek hebben ongeveer 60 
professionals (hulpverleners, diverse overheden op 
gebied van veiligheid, water en ruimte) en 30 betrok
ken burgers (dorpsraden, zendamateurs, ehboers) 
actief deelgenomen aan een serie van interactieve 
design studio’s. Studenten participeren in het 
onderzoek door middel van een (internationale) 
opdrachten in de vorm van stage, minor en afstude
ren bij zowel de onderzoeksgroep als consortium
partners. In de opleidingen aan de Delta Academy 
worden (tussentijdse) bevindingen uit het onderzoek 
gedeeld met studenten, waardoor deze toekomstige 
professionals kunnen werken met de nieuwste 
toegepaste kennis. Uit het onderzoek blijkt dat 
‘sociaal kapitaal’ vanuit de gemeenschap veel beter 
benut kan worden. Denk daarbij aan expertise, 
leidinggevend of hulpverlenend vermogen en 
bereidheid tot logistieke en materiële ondersteuning. 
De design studio’s hebben de deelnemers concrete 
inzichten opgeleverd over hoe dit te organiseren in 
samenwerking tussen burgers en professionals rond 
een centraal punt, in een dorpsvisie of via een 
‘resilience netwerkkaart’. Samenhangend handelen 
tussen burgers, vrijwilligers, overheden, bedrijven en 
diensten cruciaal. Dit vraagt om een andere manier 
van werken door professionals. Zij zullen tijdens en 
na een crisis veel meer een faciliterende rol vervullen 
in plaats van een overnemende rol, door het proces 
van crisisbeheersing en herstel op gang te houden. 
Door in de fase voordat er sprake is van een ramp of 
crisis rekening te houden met dit multiactor proces, 
is veel winst voor de samenleving te behalen. Het 
vergroten van veerkracht begint bij het bewust
wordingsproces van zowel professionals als burgers.

Het Delta Applied Research Centre als geheel heeft 
zich in 2014 onder andere gericht op de continuering en 
verdere versterking van de onderzoeksportefeuille, het 
interne en externe netwerk en de Body of Knowlegde. 
Het onderzoek van het lectoraat is verder ingebed in 
het Centre of Expertise Delta Technology. Er is extra 
aandacht geschonken aan crossovers binnen het 
lectoraat, tussen academies en met andere hoge
samenwerking met kennisinstellingen zoals Imares, 
NIOZ en Deltares is verder versterkt. Verder zijn drie 
RAAK PRO voorstellen ingediend, waarvan twee maal 
met HZ als penvoerder. Vanuit het lectoraat zijn in 2014 
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zes wetenschappelijke publicaties opgeleverd. Evenals 
voorgaande jaren heeft onderzoek in de SEALab 
faciliteit en veldonderzoek in de Zuidwestelijke Delta 
plaatsgevonden.  
Daarnaast zijn vanuit het lectoraat (delen van) cursus
sen verzorgd en is inbreng van casuïstiek bij cursussen 
van de opleidingen van de Delta Academy geleverd. 
Circa 140 studenten zijn per semester betrokken 
geweest bij praktijkgericht onderzoek vanuit het 
lectoraat, onder andere op basis van lectoren
opdrachten, stages, minor en afstuderen. Maar liefst 
drie lectoren zijn in 2014 geïnaugureerd, namelijk de 
heren Jeroen Wijsman (Imares, onderzoeksgroep 
Aquaculture in Delta Areas), Niels Groot (Dow, onder
zoeksgroep Water Technology) en Mindert de Vries 
(onderzoeksgroep Building with Living Nature). De heer 
Hans Cappon is in maart 2014 gepromoveerd bij 
Wageningen UR. Daarnaast is in 2014 een communica
tie medewerker benoemd om exposure van onderzoek 
van het Delta Applied Research Centre en het Centre of 
Expertise Delta Technology intern en extern verder uit 
te bouwen. 

8.4.2.  SCALIDS APPLIED RESEARCH CENTRE
Het Kenniscentrum Kusttoerisme is een samen
werkingsverband tussen de NHTV en de HZ en is 
verbonden aan de Scaldis Academy. Het Kenniscentrum 
Kusttoerisme groeit verder door naar het Scaldis 
Applied Research Centre. Scaldis Applied Research 
Centre is het internationale opleidings en kennis
centrum waar de bouwstenen internationaal onder
nemen, kusttoerisme, vitaliteitsmanagement, gezond
heid en sport bij elkaar komen onder de vlag Coastal 
business. De kennis die wordt opgebouwd op de 
kernonderwerpen zijn van belang voor de regio, maar 
zeker ook landelijk en internationaal. De volgende drie 
onderzoekslijnen vallen onder het Scaldis Applied 
Research Centre:

• Coastal Sports
  De onderzoekslijn coastal sports is gericht op 

water en kustgerelateerde sport, aansluitend op het 
beleidsprogramma van de Provincie Zeeland waar 
watersport, beachsport en wielersport als kern
sporten zijn gedefinieerd. Voor de onderzoekslijn is 
eveneens de relatie naar de markt van belang. Het 
economisch karakter van bijvoorbeeld sportevene
menten is hier aan de orde. Monitoring en impact
meting spelen hierbij een rol. Hier ligt ook een relatie 
naar het Centre of Expertise Leisure, Tourism and 
Hospitality (zie paragraaf 8.4).

• Coastal Tourism
  Coastal Tourism is gelinkt aan het Kenniscentrum 

Kusttoerisme. Kennis is een belangrijke motor om 
innovatie te stimuleren en daarmee de kwaliteit en 

duurzaamheid van de toeristische sector te vergro
ten. Daarom hebben de HZ en NHTV internationaal 
hoger onderwijs Breda gezamenlijk het Kennis
centrum Kusttoerisme ontwikkeld, ondersteund door 
het subsidieprogramma ‘Pieken in de Delta’. In het 
Kenniscentrum Kusttoerisme worden de krachten 
van overheden, onderwijsinstellingen en onderne
mers gebundeld, waardoor er niet alleen kennis 
wordt ontwikkeld, maar deze ook uitgewisseld en 
toegepast wordt. Wederom vormt de delta hierbij de 
proeftuin. De onderzoeksgroep richt zich onder 
andere op de bevordering van innovatie, duurzaam
heid en ondernemerschap in kustregio’s, het consu
mentengedrag in kustregio’s en toerisme in relatie 
tot complexe gebiedsontwikkelingen. Zo heeft in 2014 
een verkenning van badplaatsen in Noordwest 
Europa plaatsgevonden. Studenten zijn aan de slag 
gegaan om de innovatiekracht en de diversiteit van de 
badplaatsen in Noordwest Europa te onderzoeken. 
Dit geeft een mooie benchmark voor de ontwikkeling 
van de badplaatsen in Zeeland binnen “Zeeland, de 
gezonde regio”. Bevindingen van studenten zijn in de 
vorm van essays gebundeld en toegevoegd aan de 
body of Knowledge van het lectoraat.

  Daarnaast is in 2014 het project ZeelandPas afgerond 
en gecontinueerd. De pas die op Schouwen
Duiveland ontstond en aanvankelijk bedoeld was voor 
het openbaar vervoer ten behoeve van toeristen heeft 
zich over heel Zeeland uitgebreid. Met de ZeelandPas 
krijgen toeristen en bewoners van Zeeland voordeel 
bij bijna 200 ondernemers in Zeeland, waaronder 
attracties, musea, horeca en andere belevenissen. 
Hiermee worden data verzameld die inzicht geven in 
het gedrag van toeristen en bewoners in hun vrije tijd 
in Zeeland. Op basis van deze data kunnen onder
nemers specifieker inspelen op behoefte van de 
toeristen en bewoners van Zeeland. HZ heeft zorg 
gedragen voor de kennispoot en legt de basis voor 
digitale sporen van de ZeelandPas. Bovendien leidt 
de digitalisering tot nieuwe ontwikkelingen in 
Zeeland. Zo is het Kenniscentrum Kusttoerisme 
betrokken bij een innovatief plan als continuering van 
de ZeelandPas: de Digitale Experience Zeeland. De 
Digitale Experience Zeeland helpt om toeristen, 
ondernemers en VVV Zeeland met elkaar te verbin
den en toeristen en bewoners tips op maat te geven. 

• Wellbeing in de Delta
  Voor de onderzoekslijn Wellbeing in de delta is in 

2013 de basis gelegd voor de ontwikkeling van een 
onderzoeksprogramma. De focus van deze onder
zoekslijn is de delta uit te laten groeien tot gezond
heidsregio. Vrijetijdseconomie en zorgeconomie 
worden gekoppeld. Intern leidt dit bij de HZ tot een 
samenwerking tussen Scaldis Academy (profiel
academie) en de Academie voor Zorg & Welzijn 
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(kernacademie). Een netwerk is actief binnen deze 
onderzoeksgroep, inclusief bedrijven. 

In het Kenniscentrum Kusttoerisme wordt de Body of 
Knowledge georganiseerd en de Triple Helix (onderwijs, 
ondernemer, overheid) onderhouden. De relatie met de 
praktijk levert veel op, zoals een stevig netwerk, kennis 
over de beroepspraktijk, een goede carrièrevoorberei
ding voor de participerende student en een positief 
imago en herkenbaarheid voor de onderzoeksgroepen. 

8.4.3. DE RUYTER APPLIED RESEARCH CENTRE 
De Ruyter Academy heeft in 2014 de mogelijkheid 
verkent om op basis van cofinanciering te komen tot 
twee lectoraten, één op het gebied van maintenance  
en één op het gebied van (haven) logistiek. Sinds een 
aantal jaren is er reeds een kwartiermaker voor een 
lectoraat Maintenance werkzaam voor Avans en HZ. De 
eerste verkenningen zijn positief. Op basis van de input 
van de bedrijven zal gekomen worden tot een profiel 
voor de lectoren. 

Verder participeert De Ruyter Academy in het Zeeuws 
Kenniscentrum Logistiek. Dit is het platform waar 
lokale en externe kennis en ervaring door bedrijfsleven, 
overheid en onderwijs ontwikkeld en gedeeld wordt met 
als doel excellent logistiek ondernemersklimaat, 
onderwijs en onderzoek te stimuleren. Het kennis
centrum is een initiatief van Economische Impuls 
Zeeland, de Provincie Zeeland, Zeeland Seaports, 
Rabobank Terneuzen Sas van Gent en de HZ. Een groei
end aantal bedrijven is betrokken bij het kenniscentrum 
waaronder Heros, Yara, Outukumpu, Dow, Cargill, 
Zeeland Refinery, De Hoop, Ovet en ICLIP. Door middel 
van het kenniscentrum wordt getracht de kwaliteit en 
het niveau van de HZopleiding Logistics Mangement  
te verhogen en de research activiteiten van de opleiding 
te verbreden. Het Zeeuws Kenniscentrum Logistiek 
werkt aan een groot aantal logistieke projecten en 
onder zoeken, onder andere gericht op synchromodaal 
transport, beladingsgraad en slimme logistieke ketens.

Sinds begin 2013 zijn de economische ambities van  
de VlaamsNederlandse Delta Regio gebundeld in de 
Strategic Board Delta Region. Het doel van de Strategic 
Board is de Delta Regio verder te ontwikkelen naar een 
internationale, toonaangevend innovatie en kennis
regio. De missie van de Strategic Board is dat de Delta 
Regio in 2030 een koploperspositie in kennis en 
businessdevelopment inneemt op de topclusters 
Biobased, Logistiek en Maintenance. Daarvoor werken 
bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en het 
innovatieve MKB nauw samen, met het bedrijfsleven 
aan kop en vanuit één gezamenlijke Strategische 
Agenda. Daarmee draagt de Delta Regio bij aan de 
Europese groei van werkgelegenheid en een duurzame 

economie. De HZ neemt geen zitting in de Strategic 
Board, maar zal participeren bij de uitvoering van de 
Koepelvisie Delta Regio 2030. 

8.4.4. CENTRES OF EXPERTISE
In Centres of Expertise werken ondernemers, weten
schappers, docenten en studenten samen aan het 
bevorderen van de kwaliteit van het technisch hbo
onderwijs. Deze publiekprivate samenwerkings
verbanden zoeken aansluiting op de (regionale) 
kennisinfrastructuur door zich te richten op één van  
de topsectoren. De Centres of Expertise hebben een 
wervend karakter voor (aankomende) studenten en 
leveren een belangrijke bijdrage aan het op gang 
brengen en versnellen van innovaties. Bovendien 
leveren de Centres of Expertise een bijdrage aan  
de zwaartepuntvorming en profilering van de HZ. 
De HZ erkent het belang van Centres of Expertise en 
participeert daarom actief binnen de voor haar profiel 
kenmerkende expertisedomeinen opgerichte Centres  
of Expertise:

Centre of Expertise Delta Technology
HZ is penvoerder van het Centre of Expertise Delta 
Technology. Samen met haar partners Hogeschool 
Rotterdam en Hogeschool Van Hall Larenstein werkt de 
HZ in het Centre of Expertise Delta Technology aan de 
facilitering van nationale en internationale onderzoeks
projecten in delta’s. Het Centre of Expertise Delta 
Technology richt zich op het opleiden van meer en 
beter gekwalificeerde professionals voor de delta
technologie sector, op het versnellen van de kennis
valorisatie en innovatie en op het versterken van 
internationale ambiance in onderwijs en onderzoek. 
Het Centre of Expertise beoogt de krachten van haar 
partners gericht te bundelen door te focussen op 
verschillende thema’s die relevant zijn voor de Delta 
Technology sector, namelijk de veilige delta, de 
veerkrachtige delta, de productieve delta, de digitale 
delta, de urbane delta (Hogeschool Rotterdam) en de 
rivierendelta (Van Hall Larenstein). De pijlers onderwijs, 
onderzoek en valorisatie staan hierbij centraal.  

In 2014 is een nieuwe governancestructuur vastgesteld, 
inclusief een stuurgroep Centre of Expertise bestaande 
uit vertegenwoordigers van de belangrijkste marktpar
tijen binnen de Delta Technology sector. Het business
model is dusdanig bijgesteld dat het Centre of 
Expertise als netwerkorganisatie ‘lean’ is ingericht en 
optimaal rendeert. Een belangrijke keuze is geweest 
om het Centre of Expertise te positioneren als een 
platform voor netwerken.  
De administratieve organisatie is in 2014 verder 
uitgewerkt, onder andere door een aantal kern
processen te beschrijven voor de projectcreatie, 
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projectbeheersing en de planning en controlcyclus. 
Per 1 maart 2014 is de heer Willem den Ouden 
benoemd tot directeur Centre of Expertise Delta 
Technology. In 2015 zullen lectoren worden aangesteld 
binnen de onderzoeksgroep Building with Nature, 
gespecialiseerd in zachte keringen (vanuit Deltares) en 
ecosystemen (vanuit NIOZ). In overleg met TU Delft 
wordt gezocht naar een derde lector binnen deze 
onderzoeksgroep gespecialiseerd in ‘harde keringen’. 
 
Er is in 2014 gericht ingezet op het scouten en scree
nen van kansrijke deltaprojecten met als resultaat 
twaalf nieuwe projecten, verdeeld over deltathema’s. 
Criteria zijn vastgesteld om te komen tot een verant
woorde selectie van projecten. In samenwerking met de 
Smart Services Boulevard (SSB) en het Kenniscentrum 
Duurzaam Innoveren en Ondernemen (DIO) wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van criteria ter beoorde
ling van de valorisatiegraad van projecten. 

Op het gebied van Onderwijs en scholing is het Centre 
of Expertise Delta Technology onder andere betrokken 
geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van cursus
sen en minoren, het verzorgen van workshops en 
gastlessen en begeleiding bij stage en afstuderen.  
In samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en  
de HZ is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe 
stamopleiding Watermanagement. 
 
Op het gebied van kennisdisseminatie zijn vanuit het 
Centre of Expertise onder andere stakeholderbijeen
komsten georganiseerd, presentaties en lezingen 
verzorgd, projectgroep bijeenkomsten georganiseerd, 
nieuwsbrieven verspreid en is deelgenomen aan 
meerdere nationale en internationale conferenties. 
 
Het aantal partners van het Centre of Expertise breidt 
zich verder uit, zowel bedrijven als onderwijs en 
onderzoeksinstituten. Zo vindt overleg plaats met de  
TU Delft over gerichte samenwerking op het gebied  
van de zogenaamde multifunctionele keringen. Vanuit 
de ‘Digitale Delta’ wordt de mogelijkheid verkend om  
met Maritiem Remote Sensing data te verkrijgen via 
sensorische en aerospace toepassingen (drones, 
satellieten). Deze data kunnen onder andere worden 
toegepast ten behoeve van veiligheid (landinrichting, 
kustbewaking), aquatische landbouw (precisie  
landbouw) en voor ‘serious gaming’ en simulatie 
toepassingen. 

In het kader van internationalisering is vanuit de drie 
betrokken hogescholen in samenwerking met Nuffic 
een werkgroep Internationalisering opgezet, bedoeld 
om focus aan te brengen op internationale samen
werking. Daarnaast is samenwerking met Europese 

partners in Spanje en Italië vormgegeven in een 
aanvraag voor een nieuw project. Ook met universitei
ten en overheden in de USA (Louisiana en New York & 
New Jersey), Indonesië en Vietnam is wederzijds 
contact in de vorm van onderwijs en onderzoeks
projecten en (gast)colleges. In november 2014 is als 
samenwerking tussen het Centre of Expertise Biobased 
Economy en het Centre of Expertise Delta Technology 
een bezoek gebracht aan bedrijven en instellingen in 
Brazilië.  
Bedrijven, universiteiten (Nederland, Indonesië en 
Brazilië) en Nuffic sluiten allianties om vanuit het 
Centre of Expertise Delta Technology opleidings
trajecten op te zetten rondom het ‘Building with 
Nature’ principe. Het gaat hierbij om curriculum
ontwikkeling, het schrijven van contextafhankelijke 
opleidingen en traindetrainercursussen. De inter
nationaliseringsagenda en de communicatie omtrent 
het Centre of Expertise Delta Techonology – inclusief 
onderzoeksresultaten – vormt in 2015 een  
aandachtspunt. 

In het kader van de midtermreview van de prestatie
afspraken, heeft zowel de reviewcommissie als de 
minister van OCW eind 2014 geconcludeerd dat het 
Centre of Expertise Delta Technology een solide basis 
heeft gelegd die voldoende vertrouwen biedt voor een 
duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige 
publiekprivate(publieke) samenwerking in 2016 en 
verder. Een nadere toelichting op deze midtermreview 
is opgenomen in hoofdstuk 4. 
Betrokken partijen hebben de ambitie uitgesproken  
om het Centre of Expertise Delta Technology door te 
ontwikkelen naar een Delta Platform. Deze ambitie  
zal in 2015 verder worden uitgewerkt. 

Centre of Expertise Biobased Economy 
Het Centre of Expertise Biobased Economy is ontstaan 
op basis van de profileringskeuzes van Avans Hoge
school en de HZ. Biobased Economy is een van speer
punten van Zuidwest Nederland. Het Centre of 
Expertise Biobased Economy heeft drie pijlers:  
onderwijs, onderzoek en kenniscentrum. 
Vanuit het Centre of Expertise Biobased Economy, 
wordt het thema biobased economy allereerst binnen 
een groot aantal opleidingen van zowel Avans als HZ 
verwerkt in het opleidingsprogramma. Hierbij kan 
onder andere gedacht worden aan de opleidingen 
Bouwkunde, Chemie, Civiele Techniek, Milieukunde, 
Leraar Basisonderwijs, BedrijfskundeMER en overige 
economische opleidingen. Op het gebied van toegepast 
onderzoek – pijler 2 – zijn vanuit het Centre of Expertise 
Biobased Economy inmiddels drie lectoraten gestart: 
Biobased Products, Biobased Energy en Biobased 
Bouwen. De ambitie is deze lectoraten verder uit te 
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breiden met een lectoraat op gebied van Marine 
Biobased Products en zo mogelijk op het gebied van 
bioart/biodesign en het juridisch domein. Deze 
thema’s vormen de inhoudelijke focus van het toege
past onderzoek binnen het Centre of Expertise. 
De derde pijler wordt gevormd door het Kenniscentrum. 
Met het Kenniscentrum neemt het Centre of Expertise 
de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de 
valorisatie van de biobased kennis op zich. De opge
dane kennis wordt op allerlei manieren naar buiten 
gebracht, zoals via de website, masterclasses en 
MOOC’s (Massive Open Online Courses). Voor meer 
informatie over het Centre of Expertise Biobased 
Economy wordt verwezen naar het online jaarverslag 
van het Centre of Expertise Biobased Economy, waarin 
alle activiteiten zijn terug te vinden die in 2014 zijn 
ondernomen.

Centre of Expertise voor leisure, toerisme & hospitality
De hogescholen NHTV (penvoerder), Stenden en HZ 
hebben het initiatief genomen om een Centre of 
Expertise voor leisure, toerisme & hospitality (CELTH) 
op te starten. Het CELTH is er op gericht om kennis 
over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen  
en verspreiden, zodat dit domein nog beter in staat is 
om de duurzame maatschappelijke en economische 
ontwikkeling van de Nederlandse samenleving mede 
aan te jagen. Gebaseerd op diverse sectorvisies, 
toekomstagenda’s en gesprekken met allerlei betrok
kenen is vastgesteld dat er behoefte is aan kennis over 
(toekomstig) consumentengedrag, nieuwe verdien
modellen en waardecreatie, product en bestemmings
ontwikkeling in een complexe omgeving en duurzame 
ontwikkeling en ondernemerschap binnen de gastvrij
heidsindustrie. De drie hogescholen gaan de bestaande 
samenwerkingen met ondernemers, overheden en 
maatschappelijke organisaties, zowel in het werkveld 
van leisure, toerisme en hospitality als daarbuiten, 
verder uitbreiden. Hierbij wordt nauw samengewerkt 
met de universiteiten van Wageningen, Tilburg en 
Groningen, voortbouwend op de bestaande gezamen
lijke activiteiten op het gebied van onderwijs en 
onderzoek. Voor meer informatie over het CELTH  
wordt verwezen naar het jaarverslag van NHTV.

8.5. VALORISATIE 
Kennisvalorisatie staat bij HZ voor het samen met 
bedrijven en instellingen tot stand brengen van innova
ties om welvaart en welzijn te bevorderen, alsmede het 
opleiden van ondernemende jonge professionals voor 
de maatschappij (‘human capital’). Kortom, waarde 
creatie voor de economie en de maatschappij door 
toepassing van kennis vanuit onderwijs en onderzoek. 
In 2014 is gewerkt aan de ontwikkeling van een HZvisie 
op valorisatie. In het HZIP 20132017 staat beschreven 

dat de HZ hoopt in 2017 waardering te ontvangen  
voor de impact van de valorisatie van de onderzoeks
resultaten naar de economischmaatschappelijke 
omgeving en het onderwijs.  
Nadat in 2013 was geconcludeerd dat de indicator voor 
het meten van de impact en waardering van het HZ 
onderzoek door de beroepspraktijk onvoldoende 
gebruiksvriendelijk was, is in 2014 gewerkt aan de 
verbetering van deze indicator. De operationalisering 
van deze inmiddels vastgestelde indicator betreft een 
korte vragenlijst, voor te leggen aan alle afnemers van 
het onderzoek of partners in het onderzoek. De 
uiteindelijke KPI, zoals op bestuurlijk en directie
niveau gemonitord, is het gemiddelde van alle project
evaluaties door één onderzoeksgroep in een tijds
periode. In 2015 zal de indicator door onderzoeks
groepen geïmplementeerd worden. 

8.5.1. KENNISCENTRUM DIO
Het kenniscentrum voor Duurzaam Innoveren en 
Ondernemen (DIO) vormt het gezamenlijke lectoraat 
van de vier kernacademies van de HZ. Het kennis
centrum DIO heeft een breed profiel met een brede 
kenniskring, bestaande uit diverse onderzoeksgroepen 
op thema’s die voor de kernacademies relevant zijn, 
gegeven de regionale economie en maatschappij. 
Valorisatie is de corebusiness van het kenniscentrum 
DIO. Dat wil zeggen creatie van duurzaamheidswaarde 
en dynamisch vermogen voor personen (studenten, 
docenten, werkenden) en organisaties in de regio 
Zeeland door efficiënt (her)gebruik van kennis in een 
multidisciplinaire omgeving.
Het kenniscentrum DIO bedient met name het werkveld 
en de studenten van de academies met de daaraan 
verbonden opleidingen. 
Onderzoek vanuit het Kenniscentrum DIO was in het 
afgelopen kalenderjaar onder andere gericht op de 
effectiviteit van valorisatieteams, teaminnovatie, 
verandervermogen, value management en hidden 
needs, duurzame businessmodellen, valorisatie  
en disseminatieprocessen en de toepassing van de 
Expertise Management Methode in verschillende 
sociaaleconomische sectoren. 
In het kader van onderwijs, scholing en valorisatie naar 
de beroepspraktijk is het Kenniscentrum DIO in 2014 
actief betrokken geweest bij de vernieuwing van de 
minor Ondernemerschap, onderzoeksprojecten  
binnen opleidingen, de ontwikkeling en uitvoering van 
verschillende masterclasses en de ontwikkeling en de 
implementatie en scholing omtrent de Expertise 
Management Methode (zie ook paragraaf 8.5.3).
In 2014 is besloten over te gaan tot een heroriëntatie 
van het Kenniscentrum DIO. Deze transitie zal in 2015 
verder in gang worden gezet. 
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8.5.2. SMART SERVICES BOULEVARD
De Smart Services Boulevard (SSB) fungeert voor de 
kenniscentra van de HZ als het Kennis Transfer Office. 
Het is het loket waar bedrijven en instellingen met een 
innovatievraag terecht kunnen.
De SSB is ontstaan om HZ te ondersteunen in kennis
valorisatie. Het gaat hier om zowel maatschappelijke 
als economische waarde creatie voor de regio. Tevens 
wordt de ervaring uit de praktijk teruggebracht in het 
onderwijs. In het kader van deze valorisatiemissie 
slaat HZ met de SSB de kennisbrug tussen het onder
wijs en onderzoeksveld en de beroepspraktijk in 
ZuidWest Nederland. Het doel is om vanuit duurzame 
relaties te komen tot (persoonlijke) ontwikkeling en 
innovatie. Door het verbinden van (volwassen)onder
wijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie in projecten 
en activiteiten kan een optimale leeromgeving worden 
gecreëerd. Studenten, docentonderzoekers en experts 
werken samen met bedrijven, instellingen en over
heden aan innovatie en (persoonlijke) ontwikkeling.

De SSB faciliteert diverse innovatieprojecten en 
innovatieactiviteiten, waaronder Special Interest Groups 
(SIG’s), innovatieprojecten, masterclasses, Open 
Innovatie sessies en evenementen. In 2014 (peildatum 
april 2015) zijn in totaal 124 innovatietrajecten vanuit  
de SSB georganiseerd. Hierbij waren 151 bedrijven/
organisaties betrokken. Bij de trajecten waren studen
ten en docenten vanuit alle HZ academies betrokken. 
Studenten ervaren hun participatie in de projecten als 
erg leerzaam en zijn enthousiast om te zien dat hun 
bijdrage iets oplevert in de praktijk. 
Projecten die de SSB faciliteert zijn onder andere 
onderzoek naar sleutelfiguren in de wijk, onderzoek 
naar financiële uitbuiting van ouderen, prototype 
ontwikkeling voor toepassingen op jachten, waarde
onderzoek in de mosselsector, onderzoek naar taal
stimulering en participatie van ouders in achterstands
wijken. Ook zijn er open innovatie sessies op de 
thema’s biobased economy, sociale innovatie en 
duurzaam gebruik van kerken georganiseerd en 
werden er masterclasses gegeven op thema’s als Klant 
Centraal, Business modeling en de Maatschappelijke 
Onderneming.  
Ten behoeve van interne en externe valorisatie zal de 
Smart Services Boulevard de komende jaren worden 
uitgebouwd.

8.5.3. EXPERTISE MANAGEMENT METHODE
De HZ streeft er naar samen met bedrijven en instan
ties rijke leeromgevingen te ontwikkelen waarmee 
kennis en expertise wordt vastgelegd. Een rijke 
leeromgeving is continu in ontwikkeling en wordt 
continu verrijkt door docenten, studenten en stake
holders uit het bedrijfsleven en (overheid)instanties.  

De HZ heeft methoden en technieken ontwikkeld 
waarmee wiki’s systematisch groeien: de Expertise 
Management Methode (EMM).
EMM maakt het mogelijk om knowingthat (feiten en 
concepten) en knowinghow (vakmanschap) kennis van 
experts boven water te halen. Dit gebeurt onder andere 
met gestructureerde interviews waarmee de practices 
van een individuele expert expliciet worden gemaakt. 
Maar de practices van een expert hoeven niet nood
zakelijkerwijs ook good practices te zijn. Het kan zijn 
dat een practice op sommige punten wel voldoet, maar 
op een aantal andere niet. De consequentie is dat 
practices gezamenlijk door experts moeten worden 
bediscussieerd om de beste elementen te combineren 
tot good en wellicht best practices. In dit proces 
kunnen ook de bad practices worden vastgesteld: de 
valkuilen die men behoort te vermijden. Ook het proces 
van gezamenlijk bediscussiëren en waarderen van 
practices gebeurt op een gestructureerde wijze.
De resultaten van interviews en gezamenlijke waarde
ring worden geschematiseerd in conceptmaps. Een 
conceptmap geeft een visueel inzicht in de concepten 
en hun onderlinge relaties in een kennisdomein. Dit 
verschaft een sterke basis om nieuwe kennis te 
integreren in bestaande kennis. In de HZ wiki’s vormen 
conceptmaps de toegangspoorten naar kennis en 
expertise. Er wordt gebruik gemaakt van een semanti
sche wiki, namelijk EMM, waarmee de relaties tussen 
concepten in een wiki worden vastgelegd. Het resultaat 
is dat binnen een wiki eenvoudig genavigeerd kan 
worden en dat de wiki altijd uptodate is.
De semantische wiki kan worden gezien als een rijke 
leeromgeving die continu wordt verrijkt met nieuwe 
kennis. De site dient als kennisplatform waarin kennis 
en expertise uit praktijkgericht onderzoek is opgesla
gen. Voor onderzoekers, docenten, studenten en 
professionals uit het bedrijfsleven en (overheids)
instanties is bestaande kennis en expertise daardoor 
altijd toegankelijk en bruikbaar. Zij kunnen op hun 
beurt de kennis en expertise weer verrijken door 
recente bevindingen uit praktijkgericht onderzoek te 
verbinden en toe te voegen aan de expertisesite. 
Kennis wordt hierdoor geborgd en gevaloriseerd.
EMM wordt inmiddels binnen en buiten de HZ toege
past. Voor het Centre of Expertise Delta Technology is 
een Delta Expertise wiki ontwikkeld. Tijdens het SIA 
Congres op 27 november 2014 is vanuit de Delta 
Academy de DeltaExpertisesite gepresenteerd. Tijdens 
het SIA congres is gebleken dat ook andere hoge
scholen spelen met het idee van het ontwikkelen van 
een kennisplatform. Ook de Kamer van Koophandel 
vindt de DeltaExpertisesite een goed platform voor 
kennis delen en hergebruiken. SIA, dat praktijkgericht 
onderzoek van hogescholen financiert en stimuleert, 
gaf aan dat zij willen kijken hoe de DeltaExpertisesite 
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ook bij andere hogescholen uitgerold kan worden.  
SIA heeft de HZ uitgenodigd voor een gesprek als 
vervolg op de inspiratiesessie tijdens het congres.
De DeltaExpertisesite is ontwikkeld door HZ in 
samenwerking met kennispartners, de Zeeuwse 
Bibliotheek, Rijkswaterstaat, Scheldestromen, 
Provincie Zeeland en Deltares. Op dit moment wordt 
voornamelijk kennis en expertise over een veilige en 
leefbare delta ontwikkeld, gestructureerd en beschik
baar gesteld. Naast de Delta Academy, maken ook 
andere academies, zoals de Academie voor Zorg & 
Welzijn en de Academie voor Educatie & Pedagogiek 
gebruik van de DeltaExpertisesite. Op deze manier 
komt alle kennis uit het centrale onderzoeksthema  
van de ‘Duurzame Dynamische Delta’ samen. 

8.5.4. ZEELAND CENTRAAL
Een ander valorisatieproject is het project ‘Zeeland 
Centraal’. In dit project werkt de HZ sinds medio 2013 
samen met diverse regionale kennisinstellingen aan 
een betere ontsluiting en benutting van kennis in 
Zeeland. Tevens werken de partijen binnen het project 
gezamenlijk aan kwaliteitsverbetering, verduurzaming 
en innovatie van het Zeeuwse onderwijs door imple
mentatie van digitale methoden en bijbehorende 
didactiek. Zo wordt de sociaaleconomische ontwikke
ling van Zeeland versterkt en wordt bijgedragen aan 
een blijvend kwalitatief hoogstaand aanbod van 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs in Zeeland in  
een periode waarin de bevolking verder zal krimpen.  
Dit maakt Zeeland aantrekkelijker als vestigingsplaats 
en leef en werkplek voor ambitieuze professionals. 
Binnen het project Zeeland Centraal werkt de HZ 
samen met Scalda, Edudelta, Hoornbeeckcollege, 
University College Roosevelt, Scoop en de Zeeuwse 
Bibliotheek. Aangemoedigd door de Onderwijs 
Autoriteit Zeeland en gesteund door het Ministerie van 
OCW wordt met Zeeland Centraal versneld uitvoering 
gegeven aan een aantal aanbevelingen uit het rapport 
Kerend Tij. In dit rapport geeft de Taskforce Zeeland 
adviezen ten aanzien van de versterking van de kennis
infrastructuur en het toegepaste onderzoek in Zeeland.
Zeeland Centraal zorgt ervoor dat kennis en expertise 
beter toegankelijk gemaakt worden voor bedrijven. 
Daarnaast kunnen kleine opleidingen die van belang 
zijn voor de Zeeuwse topsectoren mede dankzij de 
innovatie door Zeeland Centraal voortbestaan. Deze 
doelen worden bereikt vanuit twee deelprojecten, 
namelijk ‘Onderwijs 2.0’en ‘Kenniscirculatie 2.0’.  
‘Onderwijs 2.0’ zorgt door goede integratie van digitale 
middelen voor een blijvend aanbod van voor de student 
aantrekkelijke opleidingen in de krimpende Zeeuwse 
regio en daarbij de professionalisering van betrokken 
docenten. Pilots zijn opgezet rondom lesgeven via 
videoverbindingen, begeleiding van studenten via 

sociale media en de ontwikkeling van elektronische 
leeromgevingen voor flipping the classroom.  
Vanuit deelproject ‘Kenniscirculatie 2.0’ wordt gezorgd 
voor het versterken van de onderzoeksfunctie binnen 
het onderwijs. Daartoe is een interactief kennis en 
informatieplatform gerealiseerd dat op enkele voor de 
regio relevante thema’s beschikbare informatie en 
resultaten van praktijkgericht onderzoek ontsluit en 
verbindt. Docenten en studenten werken zo via lerende 
communities voor en met het bedrijfsleven aan 
praktijkgericht onderzoek en innovatie. Betrokken 
docenten worden getraind in hoe zij deze nieuwe 
faciliteiten kunnen toepassen in hun lessen.  
Beide projecten worden in onderlinge samenhang 
uitgevoerd zodanig dat er meer synergie tussen de 
kennisinstellingen binnen Zeeland wordt bewerkstel
ligd. In september 2014 heeft de eerste jaarlijkse 
studiedag met als titel ‘Slimme kennisoverdracht’ 
plaatsgevonden, waar de resultaten en ervaring van  
de verschillende deelprojecten gedeeld werden  
met stakeholders uit het Zeeuwse onderwijs  
(zie www.zeelandcentraal.nl voor een impressie).
Na het verstrijken van de projecttermijn in 2016 worden 
de projectactiviteiten geïntegreerd in de reguliere 
bedrijfsvoering van onderwijs en kennisinstellingen. 
Tevens wordt verduurzaming van de resultaten door 
verspreiding onder externe belanghebbenden en 
belangstellenden nagestreefd, zodanig dat Zeeland  
als inspiratie kan dienen voor andere krimpregio’s. 
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9.1. HRM-VISIE IN UITVOERING
Zowel het HZInstellingsplan 20132017 als het 
daarvan afgeleide HZ jaarplan 2014 kennen een grote 
prioriteit toe aan de werving, de ontwikkeling en het 
behoud van teams van competente, bevlogen en 
gemotiveerde medewerkers en leidinggevenden.  
Goede medewerkers en leidinggevenden zijn een 
absolute voorwaarde voor het realiseren van de 
benoemde prioriteiten.
In 2014 is nadrukkelijke gefocust op werving & selectie 
en professionalisering. Elke dienst en academie heeft 
een begin gemaakt met het opstellen van een strate
gisch personeelsplan. Van daar uit kan worden gewerkt 
aan de inrichting van complementaire teams. Enerzijds 
staat het werven van competente docenten conform het 
docent 2.0 profiel centraal, anderzijds beschikt elk 
team en elke medewerker dit jaar over een professio
naliseringsplan om de komende jaren te gaan voldoen 
aan het docent 2.0 profiel. Daarnaast wordt sinds 2013 
gewerkt aan een gezonde, veilige en vitale werk
omgeving waarbinnen elke medewerker kan excelleren. 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid is cruciaal, er moet 
worden gewerkt aan een goede dialoog tussen leiding
gevende en medewerker, waarin ieder zijn verantwoor
delijkheid neemt in dat proces.

9.2. STRATEGISCHE 
PERSONEELSPLANNING

Het hebben van een strategische personeelsplanning is 
een absolute voorwaarde om te komen tot strategische 
werving en selectie en professionalisering. De rollen en 
competenties van de medewerkers moeten aansluiten 
bij uiteindelijk te realiseren doelstellingen uit het 
HZInstellingsplan. In 2014 heeft elke academie een 
stap gezet om eerst tot een nulmeting te komen, om 
van daaruit vast te stellen wat nodig is in het kader van 
werving en selectie en professionalisering om de 
strategische doelstellingen te realiseren.
Elk team had reeds de beschikking over een meerjaren 
personeelsplanning in kwantitatieve zin. In 2014 
hebben de teams de opdracht gekregen om deze 
kwantitatieve planning te completeren met een 
kwalitatieve personeelsplanning. Omdat deze plannen 
er nog niet waren is het in 2014 lastig gebleken om de 
werving en selectie en de professionalisering al volledig 
aan te laten sluiten op het strategisch personeelsplan. 
2014 is daarmee een overgangsjaar geweest, waar
binnen de verschillende instrumenten voor strategi
sche personeelsplanning, werving en selectie en 
professionalisering in de steigers zijn gezet om 
uiteindelijk aan elkaar te worden geknoopt.
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9.3. WERVING EN SELECTIE
Het hebben van teams van competente, bevlogen en 
gemotiveerde professionals en leidinggevenden valt of 
staat met een goede werving en selectie. Het ver
scherpte wervingsbeleid uit 2013 heeft in 2014 binnen 
het onderwijs zijn vruchten al afgeworpen. Door de 
werving van docenten met een masteropleiding of Phd 
is het fundament van het docentenkorps verder 
verstevigd. De afgesproken norm van de prestatie
afspraak docentkwaliteit met het Ministerie van OCW 
voor 2015 lijkt zonder meer te worden gerealiseerd 
door de grote stap die in 2014 is gezet. Daarnaast 
hebben academies de opdracht gekregen om mede
werkers aan te stellen die goed passen binnen de 
kernwaarden, die aansluiten bij het docent 2.0 profiel 
en die complementair zijn aan de zittende medewer
kers binnen het team. Het voldoen aan de kernwaarden 
en aan het functieprofiel was uiteraard ook een eis voor 
de werving van AOPmedewerkers en leidinggevenden. 

9.4. PROFESSIONALISERING
Op 1 januari 2014 is het HZprofessionaliseringsplan 
van kracht gegaan. Conform de cao hbo is dit plan het 
resultaat geweest van gesprekken met de vakbonden 
en de hogeschoolraad. Voor de komende vier jaar is  
de HRMstrategie en het HRMbeleid ten aanzien van 
professionalisering, de professionaliseringsspeer
punten, de financiële kaders en het uitvoeringsproces 
daarvan conform de geldende cao hbo vastgesteld.  
Het plan bouwt voort op het bestaande professio
naliseringsbeleid, wat nog verder is geconcretiseerd. 
Professionalisering dient binnen de teams te worden 
opgepakt, in de te voeren dialoog tussen leidinggevende 
en medewerker. 

HZ-BASISKWALIFICATIES
Conform het HZprofessionaliseringsplan, zullen alle 
academies zich in de komende planperiode richten op 
de kwalificatie HZlabel voor alle docenten. Dit zijn de 
basiskwalificaties waarvan de HZ vindt dat elke docent 
deze moet bezitten. Binnen de verschillende academies 
is in dialoog tussen leidinggevende en medewerker een 
eerste aanzet gemaakt om te komen tot een professio
naliseringsplanning voor de komende vier jaar.  
De basiskwalificaties betreffen:
1. De docent beschikt over een Mastergraad of Phd;
2.  De docent is didactische en pedagogisch bekwaam 

(PDAgecertificeerd);
3.  De docent die examinator is, is bekwaam in toetsing 

en examinering (BKE en SKE);
4.  De docent beschikt over basiscompetenties op het 

gebied van (praktijkgericht) onderzoek (onderzoeks
vaardigheden);

5.  De docent is competent op het gebied van vakinhoud 
en is bekend met de beroepspraktijk (actuele 

relevante beroepservaring);
6.  De docent is basiscompetent op het gebied van 

Engelse taalvaardigheid;
7.  De docent is basiscompetent op het gebied van 

ICTtoepassingen.

PROFESSIONALISERINGSPLANNEN
De HZ Academy faciliteert in de realisatie van boven
staande basiskwalificaties. In 2014 werd vooral aanbod
gestuurd gewerkt binnen de HZ Academy. In 2014 is 
gestart met een meer vraaggestuurde aanpak. De 
professionaliseringsplannen van de academies behoren 
de agenda van de HZ Academy te bepalen voor zowel  
de vraag naar incompany trainingen voor de basis
kwalificaties als voor veelgevraagde trainingen voor  
de ontwikkeling van andere competenties of trainingen 
in het kader van vitaliteit. Omdat afgelopen jaar is 
gebleken dat zowel de (totstandkoming van) professio
naliseringsplannen als de dialoog tussen leidinggeven
den en medeweker en de dialoog binnen het team nog 
niet overal een vanzelfsprekendheid is, was in 2014 
sprake van een overgangsjaar. Implementatie van het 
HZprofessionaliseringsplan en het blijven stimuleren 
van leidinggevenden en medewerkers om tot een 
professionaliseringsplan te komen, stonden centraal.

BEGROTING EN BESTEDING 
PROFESSIONALISERINGSBUDGET
In 2014 heeft de HZ binnen het nieuwe professionalise
ringkader 3% aan outofpocket kosten begroot. Hieruit 
worden onder andere de kosten voor de studie, de 
literatuur en de reiskosten betaald. De vergoeding in 
tijd betrof conform de nieuwe kaders het vastgestelde 
basisrecht uit de cao hbo. Deze tijd is in de taak
planningen meegenomen en hiervoor is binnen het 
onderwijs vervanging begroot. Voor langdurige master
opleidingen of promotietrajecten zijn aanvullende 
afspraken gemaakt eveneens conform de nieuwe 
kaders van het HZprofessionaliseringsplan. 
De totale besteding aan professionalisering in 2014 was 
€ 325.971, aan outofpocketkosten en € 1.268.392, 
aan professionaliseringstijd. De outofpocketkosten 
bestonden uit zowel kosten voor incompany trainingen 
als kosten voor individuele scholingen. Het bedrag 
geeft wel een enigszins vertekend beeld, omdat de 
kosten van vrijwel alle lopende mastertrajecten (25 
trajecten) worden vergoed door de lerarenbeurs. De 
kosten zijn dus niet in dit bedrag meegenomen. 
Conform de nieuwe cao hbo afspraken is de facilitering 
in tijd voor mastertrajecten verhoogd van 0,2 fte naar 
0,4 fte (pro rato de aanstelling). Dit betekent dat de 
investering in tijd fors is toegenomen. Ook promotietra
jecten zijn voor 0,4 fte gefaciliteerd geweest. Het 
basisrecht voor professionalisering (conform cao hbo) 
en de bijbehorende vervangingskosten zijn in 2014 voor 

89

JA
A

R
ST

U
K

K
EN

 

20
14



docenten in zowel de taakplanningen als de begroting 
opgenomen. Dit laatste vertegenwoordigt een kosten
post van €677.500,. Het basisrecht binnen de diensten 
wordt wel toegekend maar is niet expliciet in de 
taaktoedeling en de begroting opgenomen. Deze 
kostenpost kan dus niet verantwoord worden.

INCOMPANY SCHOLING: HZ ACADEMY
In 2014 heeft de HZ Academy voor €79.854, aan 
collectieve incompanyscholing georganiseerd. In totaal 
is €47.574, besteed aan professionalisering in het 
kader van de te behalen HZbasiskwalificaties voor 
docenten en betreffende scholing op het gebied van 
didactiek, toetsingsvaardigheden, Engels en toetsing.  
In totaal is €24.561, besteed aan diverse scholingen 
zoals boeiend voorlichten, beoordelings en functione
ringsgesprekken voor leidinggevenden, studiekeuze
gesprekken en outofpocketkosten voor catering, 
zaalhuur en dergelijke.

MASTER –EN PROMOTIETRAJECTEN
De HZ heeft zich in haar prestatieafspraken met het 
Ministerie van OCW geconformeerd aan het vergroten 
van het percentage masters en promovendi van 
docenten. Afgesproken is dat in 2015 is voldaan aan 
70% masters en 8% promovendi.
Op 31 december 2014 telde de HZ 66,4 % masters en 
6,7% gepromoveerden. Een mooi resultaat, gezien de 
pensionering van een aantal masters en het feit dat het 
merendeel van de mastertrajecten pas in 2015 wordt 
afgerond. De toename van het aantal masters is 
gerealiseerd met enerzijds inspanningen ten aanzien 
van de werving en selectie en anderzijds het afstuderen 
van een aantal masters. De stijging van het aantal 
gepromoveerden is vooral te danken aan de werving  
en selectie. Daarnaast is één HZmedewerker in 2014 
gepromoveerd. Er is ten opzichte van 2013 een ontwik
keling zichtbaar, 65% masters en 5% gepromoveerden, 
maar de grootste stijging van de percentages is 
conform de planning pas in 2015 te verwachten, omdat 
dan veel masteropleidingen afgerond zullen worden.

Bijlage 9.1. bevat een overzicht van het percentage masters 

en gepromoveerden op peildatum 31/12/2014

In 2014 waren 25 docenten bezig met een mastertraject 
en 12 docenten met een promotietraject. Van dit aantal 
trajecten maakten 23 docenten gebruik van de externe 
lerarenbeurs. Er zijn geen medewerkers geweest die 
formeel een promotievoucher toegekend hebben 
gekregen. De verwachting op dit moment is dat de 
gemaakte prestatieafspraak met het Ministerie van 
OCW over het percentage masters en gepromoveerden 
zal worden behaald. 

Alle goedgekeurde mastertrajecten werden vanaf 2014 
in tijd voor 0,4 fte (prorato de aanstelling) gefaciliteerd. 
De promotietrajecten werden gefacilieerd voor 0,4 fte 
(prorato de aanstelling). De gemaakte kosten voor 
deze tijdsinvestering bedragen €443.370, voor de 
mastertrajecten en €141.341, voor de promotie
trajecten.

MANAGEMENT DEVELOPMENT
In 2014 is het aantal leidinggevenden afgenomen door 
de clustering van diensten en het samenbrengen van 
opleidingen onder één opleidingscoördinator. 
Daarnaast is afgelopen jaar voor een aantal functies 
geworven, zowel op bestuurlijk niveau en directie
niveau als op het niveau van opleidingscoördinatoren. 
De zittende leidinggevenden hadden in 2013 al een 
Management Developmenttraject doorlopen en 
hebben hun energie vooral kunnen richten op de 
onderwijsontwikkeling. Nieuwe leidinggevenden 
hebben in 2014 hun tijd vooral gestoken in het zich 
eigen maken van de nieuwe functie en hebben indien 
nodig individuele scholing gekregen. Het volgende 
MDtraject voor opleidingscoördinatoren start weer in 
2015. Voor het topmanagement, bestaande uit College 
van Bestuur en academiedirecteuren en diensthoofden 
is wel een MDtraject georganiseerd geweest, gericht 
op samenwerking. Dit traject is in de zomer van 2014 
gestart en loopt door tot de zomer van 2015.

LEERGEMEENSCHAPPEN
In 2014 heeft voor de vierde keer een medewerkersdag 
plaatsgevonden waarbij medewerkers aan elkaar 
(onderwijsgerelateerde) best practices presenteerden 
in de vorm van workshops en trainingen. Daarnaast 
heeft de Dienst Onderwijs Onderzoek & Kwaliteit een 
aantal lunchbijeenkomsten georganiseerd voor 
medewerkers gericht op onderwijsinhoudelijke  
thema’s.

INDIVIDUEEL SCHOLINGSAANBOD
Naast het corporate aanbod zijn er, voortkomend uit de 
gesprekkencyclus ‘plannen, functioneren, ontwikkelen 
en beoordelen’en de persoonlijke ontwikkelplannen, 
individuele professionaliseringsvragen geformuleerd. 
Deze zijn gericht op de specifieke uitoefening van de 
eigen rol of functie. Deze professionaliseringsvragen 
zijn vastgelegd in het persoonlijke ontwikkelplan en de 
professionaliseringsplannen per academie en dienst. In 
totaal heeft de HZ €252.297, aan outofpocketkosten 
uitgegeven voor individuele professionalisering. Dit 
betreft zowel studiekosten, studieboeken, reiskosten 
als lidmaatschappen van beroepsverenigingen.
Bijlage 9.2. bevat de verantwoording professionalise
ring en scholing 
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9.5. INTEGRAAL 
GEZONDHEIDSMANAGEMENT

MEDEWERKERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 
In 2014 is het tweejaarlijkse medewerkertevreden
heidsonderzoek (MTO) weer gehouden. De tevredenheid 
binnen de HZ kent een score van 6.7 bij een respons 
van 62%. Daarmee is de tevredenheid nagenoeg gelijk 
aan die van 2012 (6,8). Over de meeste onderwerpen 
zijn medewerkers tevreden. De onderdelen werkdruk, 
hogeschoolraad en bestuur en management scoren 
relatief laag (onder de 6.0). Ten aanzien van de werk
druk is een actie en interventieplan geformuleerd om 
tot verbetering te komen. Ten aanzien van bestuur en 
management heeft het College van Bestuur in 2014 in 
haar nieuwe samenstelling alle teams bezocht om de 
dialoog aan te gaan over wat de medewerkers bezig
houdt. De uitkomsten van het MTO zijn onderdeel van 
het gesprek geweest. 

AANPAK WERKDRUK
Binnen het integraal gezondheidsmanagement heeft  
in 2014 de focus gelegen op de aanpak van werkdruk. 
Dit traject is naar aanleiding van veel signalen over 
werkdruk in 2013 al gestart met een versnellings
sessie, waaraan een vertegenwoordiging van mede
werkers en leidinggevenden heeft deelgenomen. 
Doelstelling was het benoemen van oorzaken en 
mogelijke oplossingen alsmede het formuleren van  
een actie en interventieplan werkdruk.
Begin 2014 is het plan vastgesteld. Enerzijds is een 
HZbreed traject ontwikkeld, gericht op bewustwording 
bij en training van leidinggevenden en op het formule
ren van een daadwerkelijk actie en interventieplan op 
teamniveau. Anderzijds bestond het traject uit het 
faciliteren van individuele medewerkers en teams bij de 
aanpak van werkdruk door het aanbieden van interven
ties uit het geformuleerde ‘werkdruk à la carte’. 
Het centrale traject kende een aantal ingrediënten. Een 
werkdruksessie voor leidinggevenden als kickoff van 
het traject, presentaties van de resultaten van het MTO 
en de werkdrukmonitor aan leidinggevenden en teams, 
werkdruksessies in de teams die onder de norm van 
een 6 scoren op werkdruk en toezicht op de formule
ring van actie en interventieplannen werkdruk binnen 
de teams.
In 2014 hebben vrijwel alle sessies plaatsgevonden en 
zijn de eerste actie en interventieplannen opgeleverd. 
Zoals eerder genoemd is mm de aanpak van benoemde 
oorzaken te faciliteren ‘werkdruk à la carte’ ontwikkeld. 
Een à la carte systeem met mogelijke interventies op 
individueel en teamniveau. In de gesprekkencyclus, 
waar werkdruk als item nu is opgenomen, vindt het 
gesprek plaats over individuele problematiek. 

Voor de aanpak van bovengenoemd werkdruktraject 
heeft de HZ begin 2014 een subsidie van €15.000 
ontvangen van Zestor. 

VITALITEIT: HZ VIT EN LIVVIT
Net als in 2013 is het HZ Vit en Livvitprogramma ook in 
2014 aangeboden aan HZmedewerkers. Dit aanbod 
bestaat uit een breed scala van met name preventieve 
interventies op individueel en teamniveau, maar ook 
curatieve interventies maken hier onderdeel van. In het 
kader van werkdruk à la carte is dit aanbod nog eens 
extra onder de aandacht gebracht van medewerkers.
De basis voor het inzetten van interventies ligt in de 
gesprekkencyclus. Op basis van de dialoog tussen 
leidinggevende en medewerker worden afspraken 
gemaakt over oplossingen voor ervaren knelpunten. 
Aan het HZ Vit programma hebben in 2014 109 mede
werkers deelgenomen, verdeeld over activiteiten zoals 
bedrijfsfitness, stoel en sportmassage, hardlopen, 
fietsen, HZ Sportlidmaatschap en deelname aan 
sportevenementen. Indien het programma niet wordt 
vergoed door Livvit, wordt het bekostigd vanuit de 
decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen (cao hbo).
In 2014 heeft de HZ conform cao hbo €22.000 betaald 
aan de werk gerelateerde zorgverzekering van Achmea. 
In ruil hiervoor kan de HZ ingezette interventies 
gesubsidieerd krijgen. In 2014 is er tot 1 augustus  
door Livvit €46.772 terugbetaald aan de HZ voor zowel 
individuele als teaminterventies. De verrekening over 
de interventies tussen 1 augustus en 31 december 2014 
vindt in boekjaar 2015 plaats.
Er kan geconcludeerd worden dat de genoemde 
verzekering succesvol wordt ingezet in de reguliere 
interventies op het gebied van vitaliteit, preventie en 
verzuimbegeleiding. In 2014 betrof het veelal coa
chings en begeleidingstrajecten op individueel en 
teamniveau, taxivervoer bij ziekte, cursussen op het 
gebied van persoonlijke effectiviteit en zorgbemidde
ling. Ook zijn interventies ingezet in het kader van de 
aanpak van werkdruk.
In 2014 heeft een aantal trainingen plaatsgevonden 
gericht op vitaliteit en preventie, namelijk het managen 
van het verzuim voor leidinggevenden, time
management en bedrijfshulpverlening trainingen.  
Op het gebied van fysieke arbo hebben het afgelopen 
jaar 28 werkplekonderzoeken plaatsgevonden door  
de gecertificeerde HZergocoaches. 

Het ziekteverzuimpercentage van de HZ is ten opzichte 
van 2013 met 0,09 gestegen tot 4,25%. Hoewel het 
percentage nagenoeg hetzelfde is als in 2013, is vanaf 
oktober 2014 een sterk stijgende lijn in het verzuim
percentage te zien. Deze stijging lijkt te worden 
veroorzaakt door een aantal medewerkers met een 
fysiek ernstige aandoening. 
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In 2014 zijn twee medewerkers ingestroomd in de WIA. 
Bijlage 9.3. bevat een overzicht inzake ziekteverzuim 

9.6. DIGITALISERING VAN HR 
PROCESSEN

In 2014 is wederom een stap gezet in de digitalisering 
van de HRprocessen. In 2014 is de HRmodule 
medewerkerontwikkeling (RMO) verder verbeterd en 
zijn de modules Verzuimmanager en Werving en 
selectie succesvol geïmplementeerd. Daarnaast heeft 
de inrichting van de module selfservice en declaraties 
plaatsgevonden. Het vrijgeven van deze modules aan 
medewerkers en leidinggevenden staat geprogram
meerd voor 2015. 

9.7. FLEXIBILITEIT
De HZ hecht er waarde aan om altijd te beschikken 
over actuele kennis uit de beroepspraktijk. Om die 
reden worden er binnen elke opleiding externen 
aangetrokken, die enerzijds binnen het onderwijs 
werken en anderzijds in de beroepspraktijk. Dit stelt de 
HZ in staat om snel te kunnen inspelen op actualiteiten 
uit de beroepspraktijk. Daarnaast komen teamleden die 
niet in de beroepspraktijk werkzaam zijn, continu en 
direct in aanraking met deze actualiteiten. Binnen elk 
team wordt dus formatieve ruimte gereserveerd voor 
flexibele inzet van medewerkers. 
De fluctuaties in de jaarlijkse instroom van studenten 
én de personeelsbehoefte voor tijdelijke (onderzoeks) 
projecten binnen de HZ vragen eveneens een bepaalde 
flexibiliteit binnen de organisatie.
Op peildatum 31/12/2014 heeft de HZ een personeels
bestand van 321,9 fte. Van deze 321,9 fte is 46,8 fte aan 
tijdelijke arbeidsovereenkomsten en tijdelijke uitbrei
dingen ten behoeve van de flexibele schil ingezet. 
Daarnaast zet de HZ bovenop de totale 321,9 fte op 
jaarbasis nog 48,8 fte in aan detacheringen, gast
docenten, ZZP’ers, uitzendbureaus of externe 
verloning.
Gezien de veranderende wetgeving die vanaf 2015 gaat 
gelden zijn er eind 2014 al gesprekken gevoerd met 
medewerkers die als ZZP’er werken binnen de HZ. 
Indien mogelijk is een HZaanstelling aangeboden  
aan deze groep medewerkers.
HZ maakt geen gebruik van minmax contracten. In 
2014 is eenmaal gebruik gemaakt van een tijdelijke 
arbeidsmarkttoelage.

Voor een cijfermatige onderbouwing van de formatieontwik-

keling wordt verwezen naar bijlage 9.4.

9.8.  WOON-WERKVERKEER
Er is geen Openbaar Vervoerplan zoals beschreven in 
artikel I6.1. van de cao hbo. De HZ kende daarentegen 
in 2014 een gedegen tegemoetkoming voor gemaakte 
woonwerkkosten en dienstreizen. Tevens stelt de HZ 
bedrijfsauto’s ter beschikking voor te maken dienst
reizen, gezien het feit dat het openbaar vervoer in de 
regio te wensen overlaat. 

De planning en verantwoording van decentrale arbeidsvoor-

waardemiddelen is opgenomen in bijlage 9.5.

9.9. HZ FUN
Sinds 2008 kent de HZ met FUN een personeels
vereniging waarvan medewerkers tegen een maande
lijkse bijdrage van €3,50 lid kunnen worden. Het doel 
van HZ FUN is de onderlinge contacten tussen de 
diverse collega’s te bevorderen. Hiertoe werden in  
2014 twaalf verschillende activiteiten georganiseerd.
Van deze activiteiten was de stedentrip in oktober, 
evenals in voorgaande jaren, weer een hoogtepunt. De 
gekozen bestemming Madrid was dermate populair dat 
in april tijdens de door FUN georganiseerde Paasborrel 
een loting moest plaatsvinden. Uiteindelijk werd van  
9 tot en met 12 oktober met 78 personen een fantas
tisch weekend in Madrid beleefd.
Op 18 juni is bij strandpaviljoen Piet Hein gezamenlijk 
het WKduel NederlandAustralië gevolgd met na 
afloop een barbecue. De workshop ‘kerststuk maken’ 
en het Sinterklaasfeest kunnen inmiddels onder de 
klassiekers worden gerangschikt. Deze activiteiten 
kunnen rekenen op een groeiende belangstelling. 
Andere activiteiten dit jaar waren een popquiz, een 
bezoek aan de huishoudbeurs, een workshop met  
vilt, een weekend Keulen, een (hard)loopclinic, een 
bezoek aan Film By The Sea en een excursie naar  
de Yerseke Moer.
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10.1.  HZ-AANBOD: 
OPLEIDINGSPORTFOLIO

De HZ biedt verschillende typen onderwijsprogramma’s 
aan. Allereerst kent de HZ bacheloropleidingen, die in 
voltijd, deeltijd en duale variant worden aangeboden. 
De bacheloropleidingen trekken met name initiële 
nationale en internationale studenten die een start
kwalificatie op de arbeidsmarkt willen verwerven. 
Daarnaast kent de HZ een tweejarig Associate degree 
(Ad) programma. Dit programma is gericht op initiële 
regionale studenten die een vervolg op hun (mbo) 
vooropleiding wensen, maar niet kiezen voor een 
volledige bacheloropleiding. Dit programma kan ook 
voorzien in opleidingsbehoeften van bepaalde groepen 
werkenden. Na het behalen van het Adprogramma 
diploma kan doorgestroomd worden naar een reguliere 
bacheloropleiding.  
Tot slot kent de HZ afzonderlijke certificaat
programma’s, waarbij studenten één of meer  
certificaten behalen. Dit type onderwijs is bedoeld voor 
werkenden die specifieke scholing wensen om hun 
professionaliteit te verbeteren. 

Innovatie en groei zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. Wil de HZ in deze dynamische wereld haar 
hoogwaardige ambities met betrekking tot onderwijs  
en onderzoek kunnen blijven waarmaken, dan vormt 
innovatie een voorwaarde. De HZ streeft er naar de 
instroom van studenten te vergroten, door een zo 
innovatief mogelijk opleidingsportfolio aan te bieden 
met een internationale oriëntatie. Vervolgens is het van 
belang het opleidingsportfolio zo goed mogelijk op de 
markt te brengen. Instroommanagement speelt hierin 
een belangrijke rol. De HZ zal zich richten op behoud 
van de regionale instroom en het aanboren van nieuwe 
doelgroepen. Bij aanvang van de studie, loopt het 
traject van instroom automatisch door in de begelei
ding en ondersteuning van studenten gedurende hun 
studie, om het studierendement daarmee te optimali
seren (lagere uitval betekent meer studenten). 
Informatie over rendementen is opgenomen in  
hoofdstuk 4.  

* Opleiding wordt ook deeltijd aangeboden
**  Opleiding kent ook een Associate Degree (Ad) programma
*** Master is in ontwikkeling 
****  Wordt aangeboden samen met de associatie Antwerpen met Universiteit Antwerpen als licentiehouder 
1 Opleiding wordt (ook) in het Engels aangeboden 

OPLEIDINGEN HZ

PROFIELACADEMIES

DELTA ACADEMY
• Aquatische Ecotechnologie1

• Civiele Techniek1

• Delta Management1

• Master Deltatechnologie***

SCALDIS ACADEMY
•  Vitaliteitsmanagement & 

Toerisme**1

• Sport & Bewegingseducatie
•  International Business & 

Languages1

DE RUYTER ACADEMY
•  Maritiem Officier
•  Energie & Procestechnologie
•  Logistics Management 1

•  International Maintenance 
Management1

KERNACADEMIES

ACADEMIE VOOR 
ECONOMIE &
MANAGEMENT
•  Bedrijfseconomie
•  Commerciële Economie
•  BedrijfskundeMER
•  Human Resource 

Management
•  Communicatie
•  International Business & 

Management Studies1

ACADEMIE VOOR  
EDUCATIE &
PEDAGOGIEK
•  Leraar Basisonderwijs
•  Pedagogiek

ACADEMIE VOOR  
TECHNOLOGIE &
INNOVATIE
•  Bouwkunde
•  Chemie1

•  HBOICT
•  Engineering1

ACADEMIE VOOR 
ZORG & WELZIJN

•  Social Work*
•  Verpleegkunde
•  Verpleegkunde

Verloskunde
•  Master 

Verpleegkunde****

Onderstaande tabel bevat een overzicht van opleidingen die op de HZ in 2014 werden aangeboden: 
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Het merendeel van de opleidingen aan de profielacade
mies betreft volledig Engelstalige opleidingen. Ook 
binnen de kernacademies worden grote delen van de 
opleiding in het Engels aangeboden. 
 
De HZ kent enkele brede opleidingen en wil het aantal 
hiervan vergroten. Door middel van de brede bachelors 
kan de HZ namelijk beter aan de eisen van het werk
veld voldoen. HZ is betrokken bij de landelijke conversie 
van techniekopleidingen, waarbij een verschuiving 
plaatsvindt van een groot aantal smalle technische 
opleidingen naar brede(re) stamopleidingen in elk van 
de technische domeinen. 
Binnen de Delta Academy is – in samenwerking met 
het werkveld en de topsector Water  in 2014 gewerkt 
aan de ontwikkeling van de stamopleiding Water 
Management, met Delta Management en Aquatische 
Ecotechnologie als differentiaties. De HZ is in samen
werking met de onderwijspartners in het Centre of 
Expertise het initiatief gestart voor de ontwikkeling van 
een Professionele Master Delta Development. In de 
eerste fase van dit proces is een concept opleiding 
ontwikkeld en een quick scan naar de kansen en 
mogelijkheden voor dit concept aan de marktpartijen 
getoetst. Naar aanleiding van de positieve respons op 
deze toetsing is de voorbereiding voor een aanvraag 
toets macrodoelmatigheid/toets nieuwe opleiding en de 
verdere ontwikkeling van de opleiding van start gegaan, 
om in 2016 met uitvoering van het onderwijs van start 
te kunnen gaan.
 
In 2014 is een start gemaakt met het onderzoeken  
van de mogelijkheden om domeinbrede deeltijd
opleidingen aan te kunnen bieden waar een Ad 
programma deel van uit maakt. Ook de mogelijkheden 
tot de verdere ontwikkeling van Adprogramma’s is in 
2014 verder onderzocht. Dit heeft geleid tot een HZ 
breed plan van aanpak voor de ontwikkeling van de 
deeltijdopleidingen, wat in november 2014 door het 
College van Bestuur is vastgesteld. In 2015 wordt een 
HZbrede projectgroep ingericht om het plan van 
aanpak ten uitvoer te brengen. 

Elke student kiest bewust voor een bepaalde opleiding 
wanneer hij/zij de HZ binnenkomt. In de hogere 
leer jaren kiest elke student een eigen leerroute 
(specialisatie, minoren, binnen/buitenland), die past bij 
de persoonlijke ambitie en kwaliteiten van de student. 
Om dit mogelijk te maken biedt de HZ studenten 
keuzemogelijkheden bij het samenstellen van hun 
persoonlijke leerroute. Daar is bij inrichting van het 
onderwijs rekening mee gehouden.

10.2. INSTROOMMANAGEMENT

10.2.1. MARKETING EN WERVING
HZ richt zich op het creëren van een duurzaam toe
komstperspectief voor de hogeschool. Een toekomst
estendige en vitale positie van de HZ is essentieel, 
zowel voor de hogeschool zelf als voor de regio. De HZ 
werkt daarom voortdurend aan het optimaliseren en 
vergroten van de instroom van studenten. 
De HZ onderscheidt de volgende doelgroepen: 
•  Regionale vo en mboleerlingen, die kiezen voor een 

opleiding aan de HZ en voor het onderwijsmodel van 
de HZ;

•  Nationale vo en mboleerlingen, die kiezen voor een 
opleiding op één van de expertisedomeinen van de 
HZ, de ranking van de betrokken opleiding en het 
onderwijsmodel van De Persoonlijke Hogeschool; 

•  Internationale leerlingen/studenten, die kiezen voor 
een opleiding aan de HZ vanwege het voor hen 
relevante expertisedomein, de ranking van de 
betrokken opleiding, het onderwijsmodel van De 
Persoonlijke Hogeschool en de (digitale) toegang er 
toe;

•  Werkenden in de regio, die kiezen voor een opleiding 
of cursus aan de HZ omdat die relevant is voor hun 
professionele ontwikkeling en omdat het onderwijs 
aan De Persoonlijke Hogeschool hen aanspreekt;

•  (Inter)nationale bedrijven, die kiezen voor de scholing 
van hun personeel binnen een voor hen relevant 
expertisedomein en omdat het onderwijs van De 
Persoonlijke Hogeschool hen aanspreekt. 

 
De werving van nieuwe studenten is ook in 2014 
doelgericht aangepakt. Om de instroomdoelen te 
verwezenlijken, zijn marketing en communicatie
plannen ontwikkeld, uitgevoerd, gemonitord en geopti
maliseerd. Dit gebeurde zowel voor de HZ als geheel 
als voor de zeven academies. De basis voor deze 
plannen werd enerzijds gevormd door marktgegevens, 
imagogegevens en demografische ontwikkelingen en 
anderzijds door verzamelde gegevens over individuele 
studiekiezers en hun interessegebieden. Datamining en 
integratie van deze gegevens heeft geleid tot maximaal 
samenhangende marketingplannen. 
Het marketingbeleid van de HZ heeft zich in 2014 met 
name gericht op de verschillende aspecten van De 
Persoonlijke Hogeschool, het praktijkgerichte karakter 
van onze opleidingen, het onderwijsconcept Student 
en Procesgericht Onderwijs, de expertisedomeinen en 
de gedegen voorbereiding op de (internationale) 
arbeidsmarkt die HZstudenten krijgen. De expertise
domeinen (Water en Land, Toerisme en Business, 

95

JA
A

R
ST

U
K

K
EN

 

20
14



Industrie en Logistiek) kwamen vooral tot uiting in de 
marketingplannen van de profielacademies. Belangrijk 
onderdeel van de marketinguitingen was het uitdragen 
van het vanuit de Keuzegids verkregen keurmerk “de 
beste hogeschool van Nederland”.

Om ook buiten de Zeeuwse regio een grotere instroom 
te realiseren is in 2014 een online naamsbekendheids
campagne voortgezet en geoptimaliseerd. Het studie
keuzeseizoen kent een duidelijke opbouw in intensiteit. 
Deze loopt vanaf het begin van elk nieuw studiejaar 
langzaam op, met pieken in november, februari en 
maart/april. De HZvoorlichtingskalender is ook in 2014 
om deze pieken heen gebouwd. Het ging daarbij om 
open dagen en meeloopdagen, maar ook om de 
scholierenmanifestatie en vodagen. Dit alles werd het 
hele jaar door ondersteund door PRactiviteiten en 
marketingcontent zoals factsheets, de HZwebsite en 
social media. Media flights (zowel op corporate als op 
academieniveau) werden gepland met drukpunten in 
aanloop naar open dagen. Daarmee dienden ze niet 
alleen als naamsbekendheidscampagnes, maar ook als 
promotie voor de voorlichtingsevenementen. Daarnaast 
was er continue zichtbaarheid bij de studiekiezer door 
middel van Search Engine Advertising en retargeting. 
Email marketing zorgde voor gerichte, relevante en 
actuele informatie voor en communicatie met de 
specifieke doelgroepen. 

In 2014 is speciale aandacht gegeven aan ouders van 
studiekiezers. In het besef dat ouders een steeds 
belangrijkere rol spelen in het studiekeuzeproces van 
hun kind, is in het najaar een pilot uitgevoerd met een 
themaavond voor ouders. In samenwerking met een 
studiekeuzecoach werd een interactieve workshop 
aangeboden waarbij ouders inzicht kregen in het 
studiekeuzeproces en leerden welke bijdrage zij hierin 
kunnen leveren. De HZ voorzag hiermee duidelijk in 
een behoefte. Inmiddels is dan ook besloten om een 
dergelijke workshop structureel twee maal per jaar aan 
te bieden. Daarnaast besteedt de HZ ook tijdens de 
open dagen aandacht aan de studiekeuzebegeleiding 
door ouders.

10.2.2. AANSLUITING OP HBO
Aansluiting vanuit het voortgezet onderwijs (vo) en het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op het hoger 
beroepsonderwijs (hbo) is een belangrijke beweging. In 
het bouwen en onderhouden van het netwerk vombo
hbo in ZuidwestNederland gaat het om smeden van 
coalities en het verbinden van elkaars belangen.  

In het kader van strategisch relatiemanagement heeft 
HZ het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de 
relatie met decanen en vakdocenten. Deze groep vormt 

immers een belangrijke intermediaire doelgroep, 
decanen en vakdocenten spelen een grote rol in de 
studiekeuze. De HZ heeft zich daarom gericht op het 
aanknopen en verbeteren van relaties met decanen en 
op het opschalen van voorlichtingsactiviteiten voor 
voscholen. Ook op bestuurlijk en directieniveau wordt 
door vo en mboscholen de aansluitingsproblematiek 
ervaren, leidend tot bereidheid tot samenwerking met 
de HZ. 

Het centrale instrument in het bouwen en onderhouden 
van het externe netwerk zijn de HZSchooldossiers die 
van iedere school gemaakt worden. In dit document 
staat per school een overzicht van onder andere 
instromers (profielen), de resultaten en de uitval. Dit 
steeds in meerjarenperspectief en in relatie tot de 
gemiddelden in de HZ. Deze gegevens vormen de basis 
van contact vanuit de hogeschool met vo en mbo
scholen. Vanuit dit overleg ontstaan samenwerkings
verbanden op studentniveau, docentniveau, decanen en 
management en op bestuursniveau. Een ander centraal 
instrument in de netwerkvorming wordt gevormd door 
de netwerkbijeenkomsten. Bestuurders, directeuren en 
temleiders van het vo, mbo en hbo beleggen één a twee 
maal per jaar (onder leiding van de strategisch relatie
manager van de HZ) een netwerkbijeenkomst waarin  
de gezamenlijke Strategische Onderwijs Agenda 
centraal staat. 
Verder kent de HZ in het kader van de aansluiting op 
het hbo de pilot “Warme Overdracht”. Deze pilot is in 
september 2012 opgestart en in de studiejaren 2013
2014 en 20142015 doorgezet. De pilot is uitgezet in 
samenwerking met vier voscholen, te weten het 
Calvijn College in Goes, het Scheldemond College in 
Vlissingen, het Zwincollege in Oostburg, en CSW in 
Middelburg.
In het studiejaar 20132014 hebben 101 aanmelders 
deelgenomen aan het volledige traject van Warme 
Overdracht. Deze scholieren hebben in het laatste jaar 
van het voortgezet onderwijs met behulp van het 
HZstudiekeuzeportfolio toegewerkt naar een gepaste 
studiekeuze. De aanmelders die het studiekeuzeport
folio hebben voltooid zijn in maart en april 2014 
uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. 
De pilot Warme Overdracht wordt positief ontvangen en 
de eerste effectmeting die in september 2014 werd 
uitgevoerd stemt de HZ en deelnemende voscholen 
voorzichtig optimistisch. In 2015 wordt gewerkt aan het 
uitbouwen en duurzaam inzetten van de principes van 
Warme Overdracht in de studiekeuzebegeleiding die de 
HZ aanbiedt. In samenwerking met de vopartners wil 
de HZ bijdragen aan een versteviging van loopbaan
oriëntatie en loopbaanbegeleiding in de laatste jaren 
van het vo, waardoor de overgang naar het hbo wordt 
verbeterd. De studiekeuzecheck vormt hierin een 
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belangrijke schakel. De mogelijkheden voor het 
inzetten van Warme Overdracht in het kader van de 
aansluiting met het mbo worden in 2015 verder 
verkend.  
Een ander relevant project in het kader van de aan
sluiting op het hbo is Bèta Plaza Zeeland. Bèta Plaza 
Zeeland stimuleert uitwisseling tussen voscholen en 
hoger onderwijsinstellingen rond alle onderwijs
vernieuwingen gericht op beter en aantrekkelijk 
bètaonderwijs en bewuste keuzeprocessen. 2014 is het 
tweede jaar waarin Bèta Plaza Zeeland als bèta breed 
vaksteunpunt opereert, na het pilotjaar 2013. Circa  
40 Zeeuwse vodocenten van 8 voscholen hebben aan 
een of meerdere nascholingsbijeenkomsten biologie, 
natuurkunde, scheikunde, NLT (Natuur, Leven en 
Technologie) en Onderzoeken & Ontwerpen deel
genomen. Vodocenten worden ondersteund bij het 
maken van de vertaling van het nieuwe of gewijzigde 
examenprogramma biologie, natuurkunde en schei
kunde naar middelen voor de lespraktijk, zoals nieuw 
lesmateriaal, toetsvragen en practica.
In samenwerking met de Delta Academy is de NLT 
havomodule “Zeespiegelstijging in een Deltagebied” 
ontwikkeld. Deze module is uitgetest door zowel een 
Zeeuwse voschool als een voschool buiten Zeeland, 
om te borgen dat deze module door elke voschool in 
Nederland kan worden gebruikt. De module wordt in 
2015 gelanceerd en gepresenteerd, onder andere op de 
landelijke NLTconferentie. 
Daarnaast is in 2014 gestart met het concretiseren van 
de samenwerking tussen Bèta Plaza Zeeland en 
bedrijven. In de nieuwe examenprogramma’s worden 
leerlingen gevraagd zowel vanuit concepten als vanuit 
contexten te kunnen redeneren. De samenwerking met 
bedrijven biedt vodocenten de mogelijkheid om in 
contact te komen met actuele contexten, zoals de 
kweek van algen en groene chemie. Om dit mogelijk  
te maken heeft Bèta Plaza Zeeland onder andere een 
projectplan ingediend bij STEM Teacher Academy 
(Platform Bèta Techniek). De contacten met bedrijven 
verlopen via Bedrijf+School (Technocentrum/Huis van 
de Techniek) en het lectorennetwerk van de Delta 
Academy.  

10.2.3. STUDIEKEUZE- EN INTAKE
De HZ streeft ernaar dat iedere student een bewuste 
(en vroegtijdige) studiekeuze maakt. De HZ heeft 
hiervoor een studiekeuze en intakeproces georgani
seerd. Voor regionale initiële studenten betekent dit dat 
zij in de onder en middenbouw van hun middelbare 
school opleiding in contact komen met de HZ door 
middel van projecten en activiteiten in het kader van 
voorlichting of proefstuderen. Wanneer scholieren in de 
bovenbouw van hun opleiding komen, nemen zij deel 
aan een serie activiteiten die hen helpen bij het maken 

van een studiekeuze, zoals proefstuderen, gesprekken 
met studenten en begeleiders en deelname aan diverse 
opleidingsactiviteiten. Wanneer zij aangeven een 
bepaalde opleiding te willen volgen, vindt een studie
keuzegesprek plaats tussen de leerling en een verte
genwoordiger van de opleiding. In dat gesprek worden 
het beroepsbeeld van de leerling, zijn of haar motivatie 
en de opleidingsbehoefte besproken. De resultaten van 
deze check op de studiekeuze worden in de vorm van 
een advies aan de leerling medegedeeld. Dit afgewogen 
advies aan de aspirant student heeft als doel iedere 
student op de voor hem of haar juiste opleiding te 
brengen. Dit kan leiden tot aanvullende activiteiten of 
tot de keuze voor een andere studie. 
Voor buitenlandse studenten vindt een op maat 
gemaakte kennismaking, studiekeuze en intake plaats.
Voor werkenden verloopt het intakeproces anders, 
aangezien werkenden reeds een aantal competenties 
op hboniveau kunnen bezitten vanuit werkervaring of 
eerder genoten opleidingen of trainingen. Er vindt altijd 
een intake met een aanstaande student plaats, resul
terend in een advies aan de betrokkene. Dit kan worden 
gevolgd door een EVCassessment om de al verworven 
competenties in kaart te brengen. Voor het toekennen 
van eventuele vrijstellingen is een besluit van de 
examencommissie nodig (zie paragraaf 10.2.4.)

Naar aanleiding van de evaluatie van de studiekeuze
gesprekken van 2013/2014 en naar aanleiding van de 
Wet Kwaliteit in Verscheidenheid is voor het studiejaar 
2014/2015 het beleid rondom de studiekeuzegesprek
ken sterk aangepast. De ambitie van de HZ ligt daarin 
hoger dan de eisen die door de overheid worden 
gesteld. De HZ zet voor het studiejaar 2014/2015 in op 
een studiekeuzecheck voor alle nieuwe aanmelders 
waarbij de wederzijdse match tussen de vraag en het 
aanbod met betrekking tot de studiekeuze van de 
aanmelder nadrukkelijk aan bod komt. De HZ vindt het 
belangrijk dat iedere nieuwe student een juiste studie
keuze maakt en daarom stelt de HZ een studiekeuze
check verplicht voor alle aanmelders. Voor aanmelders 
met een afwijkende taalvoorkeur (niet Nederlands) 
wordt de studiekeuzecheck aangeboden in het Engels. 

In 2014 zijn in totaal 1378 aanmelders uitgenodigd voor 
een studiekeuzegesprek. 1342 aanmelders hebben 
daadwerkelijk de vragenlijst ingevuld als voorbereiding 
op hun studiekeuzegesprek. Voor de aanvang van het 
studiejaar 2013/2014 zijn ten minste 1204 studiekeuze
gesprekken gevoerd en is even vaak een studiekeuze
advies uitgebracht door de docent. In 63 gevallen is  
een negatief studieadvies gegeven. Bij de studiekeuze
gesprekken waren 122 docenten betrokken, die 
allemaal de mogelijkheid hebben gehad een interne 
training te volgen. 
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Na een uitgebreide evaluatie van de studiekeuze
gesprekken voor studiejaar 2014/2015 bleek dat alle 
betrokkenen positief gestemd zijn over zowel de 
studiekeuzegesprekken als de organisatie er van. 
Studenten vinden het studiekeuzegesprek zinvol en 
waarderen met name de kennismaking met de oplei
ding en de persoonlijke aandacht voor hun (voorlopige) 
studiekeuze. Het studiekeuzeadvies wordt gewaardeerd 
door docenten en studenten. Naar aanleiding van de 
evaluatie zijn verbeteracties benoemd die betrekking 
hebben op het aanbrengen van meer uniformiteit en 
diepgang in het gesprek. De studiekeuzecheck kan 
gezien worden als een belangrijk reflectiemoment en 
daarmee ook als een vroegtijdige, didactische interven
tie. Daarnaast zijn academies verzocht om het studie
keuzecheck in te bedden in de activiteiten en planning 
van de academies. 

In 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden gericht op 
de relatie tussen de in 2013 uitgebrachte studiekeuze
adviezen en het studiesucces van de betreffende 
studenten na één jaar studeren (studiejaar 20132014). 
Deze studie heeft uitgewezen dat de risicofactoren die 
gebruikt worden in de studiekeuzecheck inderdaad 
zinvolle factoren zijn, waarbij balans tussen studie en 
nevenactiviteiten en motivatie voor de opleiding zelfs 
significante voorspellers voor studiesucces zijn. 
Studenten bij wie deze thema’s als risicofactoren zijn 
gesignaleerd vallen vaker uit in het eerste jaar. Een 
andere uitkomst van de evaluatie is dat studenten die 
geen studiekeuzegesprek bijwonen, significant vaker 
uitvallen in het eerste jaar en significant minder 
studiepunten behalen. Ook studenten waarbij meer  
dan twee risicofactoren zijn gesignaleerd behalen 
significant minder studiepunten. De effectstudie heeft 
ook uitgewezen dat de studiekeuzecheck voor 1 op de 
15 studenten leidt tot een grondige heroverwering van 
de studiekeuze. 

10.2.4 TOELATINGSBELEID
De HZ past de wettelijke toelatingseisen voor studenten 
toe. Het merendeel van de studenten wordt op grond 
van een havo, vwo, of mbo vooropleiding toegelaten. 
Afhankelijk van de vooropleiding kunnen studenten 
schakelcursussen en summer courses volgen om te 
voldoen aan de toelatingseisen. Daarnaast passen de 
opleidingen in beperkte mate de regeling voor toelating 
van 21+ studenten toe. Voldoet een kandidaat niet aan 

de toelatingseisen voor de opleiding naar keuze en is 
hij of zij op 1 september van het betreffende studiejaar 
21 jaar of ouder, dan kan deelgenomen worden aan een 
toelatingsonderzoek (colloquium doctum). Op grond 
van het colloquium doctum besluit het College van 
Bestuur de kandidaat al dan niet toe te laten. In 2014 is 
in het kader van uniformiteit en efficiency besloten om 
alle colloquium doctumonderzoeken door een externe 
organisatie uit te laten voeren.
Tenslotte kunnen aspirantstudenten met werkervaring 
bij een aantal opleidingen een EVCprocedure afleggen. 
EVC staat voor het Erkennen van Verworven 
Competenties. Het is een instrument om talenten, 
kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te 
brengen. Hierbij gaat het om competenties die op het 
werk, thuis, tijdens studie of in de vrije tijd verworven 
zijn. Op grond van de EVCprocedure kan de examen
commissie HZ besluiten de betreffende kandidaat een 
maatwerktraject te laten volgen dat kan leiden tot een 
kortere studieduur.
Naar aanleiding van de Wet Kwaliteit in 
Verscheidenheid hoger onderwijs moeten studenten 
zich vanaf 2014 uiterlijk op 1 mei aanmelden bij 
Studielink voor de studie van hun keuze om recht te 
hebben op een studiekeuzecheck.  

10.2.5. STUDENTAANTALLEN
In 2014 zijn er 1425 studenten ingestroomd bij de HZ, 
waarvan 1242 (87,2%) nationale studenten en 183 
(12,8%) internationale studenten. De instroom ligt in 
lijn met het vierjaars gemiddelde, wat rond de 1430 
studenten ligt. Volgens de Vereniging Hogescholen 
bedraagt het marktaandeel van de HZ 1,17%. 

Het aantal ingeschreven studenten blijft zich positief 
ontwikkelen. Op 1 oktober 2014 telde de HZ 4828 
ingeschreven studenten, waarvan 4340 nationale 
studenten (89,9%) en 488 internationale studenten 
(10,1%). Dit betekent een stijging van 204 studenten 
ofwel een stijging van + 4,4% ten opzichte van de 
ingeschreven studenten in 2013. De stijging van het 
aantal ingeschreven studenten is onder andere toe te 
rekenen aan de hogere instroom alsmede een stijging 
van het aantal langstudeerders, vanwege een verhoging 
van de kwaliteitsstandaard. 

In bijlage 10.1. is een overzicht van de studentgegevens 

opgenomen. 

STUDIEJAAR   2014 2013 2012 2011

Totaal bij de geselecteerde opleidingen Instromers 1425 1423 1356 1443

Herinstromers 3404 3202 2955 2823

TOTAAL STUDENTEN 4828 4625 4311 4266
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10.3. STUDENTBEGELEIDING
Aankomende studenten maken op allerlei momenten 
en via diverse voorlichtingsmanieren kennis met de HZ. 
Nadat iemand zich heeft aangemeld, begint de studie
keuzecheckprocedure (zie paragraaf 10.2.3). Deze 
procedure is eigenlijk de start van de begeleiding van 
de student, omdat de procedure gericht is op het vinden 
van een goede match tussen de verwachtingen van de 
student en de verwachting van de opleiding. Tijdens de 
eerste schoolweek vinden individuele gesprekken 
tussen de student en de studieloopbaancoach plaats. 
Daarnaast zijn er groepsactiviteiten gericht op sociale 
binding. Alle studenten krijgen vanaf het eerste jaar 
een studieloopbaancoach (SLC) toegewezen. De SLC 
begeleidt de student zowel met betrekking tot zijn 
professionele als persoonlijke, sociale ontwikkeling.
Gedurende de studie worden studieprestaties continu 
gemonitord door de SLC en wordt er, indien nodig, snel 
contact gelegd met studenten. In 2014 is een inventari
satietraject gestart om best practises te vinden voor 
het verbeteren en optimaliseren van de leerlijn leren 
leren/studieloopbaanbegeleiding in de curricula. In het 
begin van de studie ligt het accent op het leren plannen 
en structureren van de studie, zodat de student zichzelf 
leert kennen met betrekking tot zijn of haar competen
ties en leerstijl. Ouderejaars studenten gebruiken hun 
SLC voornamelijk als klankbord, voor onder andere 
vragen met betrekking tot studie en loopbaankeuzes, 
vervolgstudies en de arbeidsmarkt. Uiteindelijk dient de 
SLC bij te dragen aan het studiesucces van studenten 
en daarmee aan rendementsverbetering en verminde
ring van studieuitval aan de HZ. Indien een student 
toch voortijdig besluit te stoppen met zijn of haar 
studie, is het van belang om zicht te hebben op de 
redenen van uitval. Hiertoe wordt door de SLC en indien 
gewenst door de decaan een exitinterview met de 
student gehouden. Naast deze studentbegeleiding kent 
de HZ kent verschillende vormen van specialistische 
begeleiding, die hierna volgende zullen worden 
toegelicht. 

10.3.1. DECANEN
In verschillende situaties vervullen de decanen een 
belangrijke rol bij het begeleiden van studenten. Zo 
worden studenten door decanen begeleid bij studie en 
beroepskeuzes. Studenten kunnen bij decanen terecht 
voor vragen met betrekking tot wet en regelgeving 
zoals studiefinanciering, de Wet op het Hoger onderwijs 
en Wetenschappelijk onderzoek, de Onderwijs  
en Examenregeling (OER) inclusief bijbehorende  
uitvoeringsregelingen en de 1 februariregeling. 
Daarnaast worden studenten ook door decanen 
ondersteund bij studie en/of leerproblemen. Decanen 
helpen studenten bij het aanvragen van relevante 
aanpassingen in de studiefinanciering of bij het 

aanvragen van HZspecifieke regelingen. Ook zijn 
decanen voor de studenten aanspreekpunt bij het 
aanvragen van aangepaste studieprogramma’s, 
bijvoorbeeld bij het studeren in combinatie met 
topsport of wanneer studenten een functiebeperking 
hebben. 

10.3.2. STUDIE & TOPSPORT
Bij de HZ is een Reglement topsport HZ in werking. Een 
student kan door de HZ worden erkend als topsporter 
als de NOC*NSF de status A,B of High Potential aan 
de student heeft toegekend, danwel als een bij een 
NOC*NSF aangesloten sportbond de status Inter
nationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte aan de 
student heeft toegekend. Zonder concessies te doen op 
het gebied van studiebelasting of het behalen van 
competenties, biedt de HZ op basis van dit reglement 
onder andere de mogelijkheid tot roostermaatwerk, 
vrijstelling van de aanwezigheidsplicht en tentamens 
op een ander moment te maken. Groepsopdrachten 
kunnen vaak worden vervangen voor individuele 
opdrachten en de verplichte aanwezigheid kan in een 
andere vorm van studiebelasting worden gegoten.  
In 2014 hebben acht studenten succesvol een beroep 
gedaan op het Reglement topsport, vanuit de sporten 
judo, rugby, wielrennen, dressuur, voetbal, handbal en 
kogelstoten. 

10.3.3. STUDIE & FUNCTIEBEPERKING
De HZ probeert studenten die een functiebeperking 
hebben extra te ondersteunen. Onder een functie
beperking wordt verstaan een lichamelijke handicap, 
een chronische ziekte, psychische problemen, dyslexie 
of een combinatie daarvan. De HZ kent onder andere 
parkeerplaatsen voor personen met een functie
beperking, rolstoeltoegankelijke toiletten, een extra lift, 
een verlaagde chipknip, ingesproken toetsmateriaal, 
vergrote lettertypes in tentamenopgaven en de moge
lijkheid tot extra tentamentijd. 
Daarnaast beschikt de HZ over diverse software
programma waarmee digitale bestanden vergroot 
weergegeven kunnen worden, of waarmee studenten 
met een visuele handicap toch (via braille en spraak) 
van een computer met Windows besturingssysteem 
gebruik kunnen maken. Bij toetsen en tentamens kan 
een student gebruik maken van een door de HZ 
verstrekte laptop om de teksten te typen in plaats van 

“De decaan is altijd bereid om je te helpen en is 
goed bereikbaar. Regelmatig informeert zij hoe 
het gaat. Ze heeft deuren geopend die zonder 
haar hulp gesloten zouden blijven.” Stefanie 
Janse – student Commerciële Economie.

99

JA
A

R
ST

U
K

K
EN

 

20
14



te schrijven. De faciliteiten die de HZ biedt aan studen
ten met een functiebeperking worden vastgelegd in een 
onderwijsovereenkomst. In 2014 is het beleid op gebied 
van studeren met een functiebeperking na uitgebreide 
evaluatie aangescherpt. Dit heeft onder andere een 
veel praktischere onderwijsovereenkomst opgeleverd. 
Bij het opstellen van de onderwijsovereenkomst zijn de 
student, de decaan, de studieloopbaancoach van de 
student, de betreffende deelexamencommissie en het 
opleidingsmanagement betrokken. 
In de Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014 
zakte de HZ licht van een tweede plaats naar een zesde 
plaats van de negentien grotere hogescholen. De 
gemiddelde score van de HZ op de Gebruikerstoets ligt 
boven het landelijk gemiddelde. Nadere toelichting op 
de Gebruikerstoets Studeren met een Handicap is 
opgenomen in hoofdstuk 5 Kwaliteit.

10.3.4. VERTROUWENSPERSOON
Instellingen zijn volgens de Arbowet verplicht om hun 
werknemers te beschermen tegen psychosociale 
belasting. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon 
is een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een 
vertrouwenspersoon is er voor studenten en medewer
kers die meldingen of klachten hebben over ongewenst 
gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, 
ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. De 
taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder 
andere uit het verzorgen van eerste opvang van 
werknemers en studenten die zijn lastiggevallen en  
die hulp en advies nodig hebben. In een eerste contact 
wordt nagegaan of een oplossing in de informele sfeer 
mogelijk is.
In 2014 hebben twee studenten en zes medewerkers 
een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. In bijna 
alle situaties bleef het bij een eerste contact. Met de 
geboden ondersteuning vanuit de vertrouwenspersoon 
bleek de student of medewerker in staat om de situatie 
weer zelf op te kunnen pakken. De meldingen hadden 
onder andere betrekking hebben op een bepaalde 
manier van bejegening door leidinggevende, vermeend 
ongewenst gedrag en collegiaal gedrag mogelijk 
veroorzaakt door een afhankelijkheid van middelen. 
Alle nieuwe studenten werden in september 2014 in 
kleine groepjes ontvangen door de vertrouwensper
soon. Naast informatie over de rol van vertrouwens
persoon kregen de studenten ook informatie over de 
bereikbaarheid en de persoon van deze functionaris. 
Jaarlijks geeft de vertrouwenspersoon een  
(geanonimiseerd) verslag aan het College van Bestuur, 
dit uiteraard met behoud van onafhankelijke positie en 
de geheimhoudingsplicht.
Het College van Bestuur heeft naast de benoeming van 
een mannelijke vertrouwenspersoon, eind 2014 ook een 
vrouwelijke vertrouwenspersoon benoemd. 

10.3.5. STUDENTPSYCHOLOOG
De HZ kent een studentenpsycholoog die studenten 
begeleidt bij psychosociale problemen die van invloed 
zijn op de studie. Hierbij valt te denken aan stress, 
faalangst, presentatieangst, somberheid, gebrek aan 
zelfvertrouwen, problemen in de thuissituatie of 
rouw en verliesverwerking. Studenten kunnen een 
individueel gesprek aanvragen met de studenten
psycholoog. Van de studenten die een gesprek aan
vragen bij de studentenpsycholoog is geconstateerd dat 
de meeste klachten op het gebied van persoonlijke 
problemen voortkomen uit depressie, stress, gezins en 
losmakingsproblematiek en onzekerheid en identiteits
vragen. Voor wat betreft studieproblemen wordt de 
aanleiding van de meeste gesprekken vooral gevormd 
door faalangst, discipline/uitstelgedrag en stage
problemen. Overigens zijn de meeste klachten niet 
enkelvoudig. Bijna de helft van de studenten met een 
hulpvraag waren eerstejaarsstudenten. In 2014 hebben 
182 personen gebruik gemaakt van individuele 
gesprekken met de studentenpsycholoog. Een aantal 
daarvan is begeleid aan de hand van een individuele 
cursus (voluit leven, bouwen aan zelfvertrouwen of 
faalangstreductie).

10.3.6. TAALCOACH
De HZ heeft een eigen taalcoach. De taalcoach kan 
studenten helpen en begeleiden bij het verbeteren van 
alle vaardigheden op het gebied van spreken, lezen, 
luisteren of schrijven. HZstudenten kunnen ook 
terecht bij de taalcoach wanneer zij problemen ervaren 
in de mondelinge communicatie of presentatievaardig
heden. Het onvoldoende beheersen van deze vaardig
heden kan van invloed zijn op de voortgang van de 
studie van studenten. De taalcoach begeleidt studenten 
bij deze problemen aan de hand van oefeningen en het 
maken van verschillende verslagen. Het is mogelijk om 
één tot twee uur per week taalbegeleiding van onze 
taalcoach te krijgen. 

10.4. PROFILERINGSFONDS
Het College van Bestuur kan via het profileringsfonds 
voorzieningen treffen voor de financiële ondersteuning 
van studenten. Een student bij wie zich bijzondere 
omstandigheden voordoet, kan tot uiterlijk zes maan
den na aanvang van die bijzondere omstandigheid een 
aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij het 
College van Bestuur. Het College van Bestuur besluit 
de financiële ondersteuning al dan niet toe te kennen.  
In 2014 hebben twaalf studenten een aanvraag gedaan 
voor financiële ondersteuning, waarvan er zes zijn 
gehonoreerd: 

Het totaal in 2014 uitgekeerde bedrag bedroeg  
€ 11.518,16.
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10.5. TWZ
TWZ (The Work Zone B.V.) is het uitzendbureau voor 
studenten en afgestudeerden. HZstudenten kunnen 
via TWZ diverse bijbanen vervullen op de hogeschool 
zelf. Denk hierbij aan werkzaamheden achter de 
receptie, in de catering, tijdens Open Dagen of adminis
tratieve werkzaamheden. Ook vinden veel studenten 
hun opleidingsgerelateerde bijbaan of hun eerste baan 
als Young Professional na het afstuderen via TWZ bij 
bedrijven, instellingen en/of overheden in de regio. 
Daarnaast vormt TWZ de link tussen het onderwijs en 
het Zeeuwse bedrijfsleven, waardoor de toegang tot de 
arbeidsmarkt voor afgestudeerden wordt vergroot. 

TWZ is tevens als Stagebureau HZ verantwoordelijk 
voor het registreren, administreren en coördineren van 
stage en afstudeerplaatsen voor studenten van (alle) 
opleidingen binnen de Academie voor Economie & 
Management, de Academie voor Technologie & 
Innovatie, Delta Academy, Scaldis Academy en de 
opleidingen Social Work, Energie en Proces
technologie, International Maintenance Management 
en Logistics Engineering. Stagebureau HZ regelt alle 
stagezaken, met uitzondering van het onderwijsinhou
delijke aspect. De activiteiten van het Stagebureau HZ  
bestonden in 2014 naast de administratieve afhandeling 
van de stages ook uit het geven van voorlichting en 

PROFILERINGSFONDS

REDEN TOEKENNING FINANCIËLE ONDERSTEUNING FREQUENTIE

WHW artikel 7.51, lid 2c: ziekte of zwangerschap en bevalling 4

WHW artikel 7.51, lid 2e: bijzondere familieomstandigheden 2

informatie aan de studenten over de stages, het 
organiseren van de publicatie van afstudeerscripties op 
de HBOKennisbank, acquisitie van stageplaatsen en 
communicatie met de stageverlenende bedrijven en 
organisaties. 
De administratieve verwerking in 2014 (2e semester 
schooljaar 20132014 en 1e semester schooljaar 
20142015) had betrekking op 1148 meewerk of 
projectstages en leerwerktrajecten en 798 afstudeer
stages. Deze aantallen zijn exclusief de stages voor de 
opleidingen Maritiem Officier, Leraar Basisonderwijs en 
HBOVerpleegkunde. In totaal heeft het Stagebureau 
HZ in 2014 1946 stages verwerkt, een lichte stijging in 
het aantal ten opzichte van de 1800 behandelde stages 
in 2013. 

10.6. STUDENTORGANISATIES 
Bij de HZ zijn twee studentenverenigingen actief, te 
weten Aqua Ad Vinum en Marum Bibio. Het hele jaar 
door organiseren zij verschillende activiteiten zoals de 
jaarlijkse introductieweek, een filmnacht, After 
Tentamen Party’s en het kertsgala.  
Het College van Bestuur onderzoekt samen  
met studenten de mogelijkheden om studenten –  
als onderdeel van de HZ Personality leerlijn –  
een studievereniging te laten opzetten. 
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Internationalisering vormt een rode draad in het 
HZInstellingsplan 20132017. De HZ wil haar inter
nationale oriëntatie blijven versterken. De basis 
daarvoor ligt in de internationale oriëntatie van de 
curricula, waarbij de inhoud van het programma en  
de casuïstiek een internationaal karakter hebben. 
Studenten worden gestimuleerd om buitenlandervaring 
op te doen door middel van stage en afstuderen bij 
internationale bedrijven en studie bij internationale 
partnerinstellingen. Daarnaast wordt er naar gestreefd 
het aantal buitenlandse studenten in de komende jaren 
significant te doen groeien. Dit om de internationale 
diversiteit binnen het instituut te versterken en studen
ten de kans te geven een betere aansluiting te vinden in 
de veranderende wereld en andere culturen. In het 
kader van het ontwikkelen van hun internationale 
oriëntatie stimuleert de HZ deelname van docenten aan 
internationale uitwisselingsprogramma’s, het verrich
ten van onderzoek in het buitenland, het ontwikkelen 
van internationale cases en het begeleiden van studen
ten in het buitenland. Daarnaast zal de HZ buitenlandse 
docenten aantrekken voor het verzorgen van onder
delen in Engelstalige programma’s. HZ creëert door  
de internationale activiteiten een rijke internationale 
leeromgeving voor studenten en medewerkers alsmede 
international classrooms, zowel op de HZ zelf als bij 
internationale partnerinstellingen. Studenten worden 
zo optimaal voorbereid op een carrière in een globali
serende samenleving. 

11.1. INTERNATIONAAL CURRICULUM
Om de aantrekkelijkheid van de HZ te vergroten voor 
buitenlandse studenten wordt het Engelstalig onder
wijsaanbod de komende jaren verder uitgebouwd. De 
HZ kent de volgende Engelstalige trajecten voor 
betalende studenten.

Daarnaast is er een Engelstalige instroom programma 
voor Werktuigbouw en Electrotechniek (Mechatronics). 
De Engelstalige opleidingen bieden Nederlandse 
studenten de mogelijkheid om aan een Engelstalig 
programma op de HZ deel te nemen waarin ook een 
diversiteit aan internationale studenten actief is.  
Uitwisselingsstudenten kunnen instromen in de 
bovengenoemde Engelstalige programma’s.  
 
De HZ streeft naar een diversiteit aan nationaliteiten 
binnen elk van de Engelstalige programma’s. Op 
peildatum 1 oktober 2014 waren er op de HZ naast  
de Nederlandse studenten nog 47 nationaliteiten 
aanwezig. Het aandeel Duitse studenten is HZbreed 
het grootst. In het zijinstroomtraject Mechatronics zijn 
Chinese studenten dominant, dit vanwege de samen
werking met Shanghai Maritime University.  

Bijlage 11.1. bevat een overzicht van de nationaliteiten van 

internationale studenten op de HZ. 

11.2. PARTNERINSTELLINGEN
De HZ sluit in het kader van uitwisseling overeenkom
sten met partnerinstellingen die onderwijs op niveau 
aanbieden, aansluitend op opleidingen van de HZ. Bij 
de selectie van nieuwe partnerinstellingen spelen de 
volgende criteria een rol: 
•  Het instituut betreft een erkende universiteit met 

geaccrediteerde opleidingen;
•  (meerdere) HZopleidingen hebben behoefte aan 

aanwezige kennis of netwerken;
•  Bestaande partners kunnen niet reeds in de  

benoemde behoefte voorzien;
•  Een uitwisselingsovereenkomst versterkt de  

profilering van de HZ;
•  De samenwerking voegt iets toe aan de aanwezige 

diversiteit op de HZ. 

OPLEIDINGEN HZ

PROFIELACADEMIES

DELTA ACADEMY
• Water Management
• Delta Management
• Civil Engineering

SCALDIS ACADEMY
•  Vitality & Tourism Management
•  International Business & 

Languages

DE RUYTER ACADEMY
•  Logistics Management
•  International Maintenance 

Management

KERNACADEMIES

ACADEMIE VOOR 
ECONOMIE &
MANAGEMENT
•  International Business & 

Management Studies

ACADEMIE VOOR  
EDUCATIE &
PEDAGOGIEK

ACADEMIE VOOR  
TECHNOLOGIE &
INNOVATIE
•  Chemistry
•  Engineering

ACADEMIE VOOR 
ZORG & WELZIJN
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Veel relaties bestaan reeds meer dan tien jaar. Het 
netwerk is zeer stabiel. Dit neemt niet weg dat de HZ 
alert blijft op ontwikkelingen. Zo zijn er recentelijk 
enkele nieuwe partners toegevoegd omdat, de vraag 
naar uitwisselingsplekken toeneemt. Na de jaarlijkse 
evaluaties met de academies wordt besloten samen
werking al dan niet te continueren en wordt bezien of  
er nieuwe samenwerking gewenst is.  
Vanuit de uitwisseling met partnerinstellingen was in 
20132014 sprake van 65 inkomende exchange studen
ten en 130 uitgaande exchange studenten.

Zie bijlage 11.2 voor een volledig overzicht van de huidige 

partnerinstellingen en de exchange cijfers

De HZ is gevestigd in een Deltagebied. De Zuidweste
lijke Nederlandse delta is de best beveiligde delta ter 
wereld en daarmee een bezienswaardigheid en een 
export artikel. De HZ wenst daarom specifiek samen te 
werken met hogescholen/universiteiten die op hun 
beurt zelf ook gelegen zijn in deltagebieden die er voor 
Nederland toe doen. De HZ focust zich in het kader van 
internationale samenwerking daarbij de op de volgende 
gebieden:
•  Mississippi delta, USA (Louisiana). In 2014 is vanuit 

de onderzoeksgroep Resilient Delta’s een minor
opdracht in samenwerking met Louisiana State 
University uitgevoerd. In het kader van het RAAK
project Resilient Deltas is een consortium ontwikkeld 
bestaande uit Veiligheidsregio Zeeland, 
Rijkswaterstaat, GGD, Politie, gemeente Veere en 
Louisiana State University. De internationale oriënta
tie van de opleiding Water Management wordt onder 
meer uitgebouwd door de relatie met Louisiana State 
Univerisity.

•  China. De HZ werkt in het buitenland intensief samen 
met Chinese instellingen, onder andere door de 
opleidingen Logistics Management en Aquatische 
Ecotechnologie met partijen in NanJing en vanuit het 
programma Mechatronics met Shanghai Maritime 
University.

•  Indonesië. HZ heeft onder andere de mogelijkheden 
van een Living Lab Water in Indonesië onderzocht. 
Daarnaast worden mogelijkheden verkend om in 
samenwerking met Vietnamese partners een 
opleiding delta management te starten. HZ werkt 
intensief samen met de Universitas Budi Luhur (UBL) 
in Jakarta.

•  Vietnam (Mekong delta of in de Red River delta).  
In Vietnam is met Can Tho University een samen
werking opgestart voor begeleiding van studenten en  
het delen van casuïstiek. Vanuit de onderzoeksgoep 
Resilient Delta’s is in 2014 een studiereis georgani
seerd naar de Mekong Delta (Vietnam), inclusief een 
bezoek aan diverse provincies, instituten en de Can 

Tho University. 
•  Enkele andere partners in Europa (waarbij voorals

nog gedacht wordt aan de Guadalete Donana delta in 
Spanje nabij Cadiz en mogelijk de Podelta (Ferrara). 
Zo is in 2014 vanuit de onderzoeksgroep Building with 
Living Nature een presentatie verzorgd voor een 
internationale studentengroep in Cadiz.

11.3.  WERVING INTERNATIONALE 
STUDENTEN

Per 1 oktober 2014 kende de HZ 488 internationale 
betalende en bekostigde studenten, 91 meer dan een 
jaar eerder. Dit is 10,1% van de totale studenten
populatie. 

    

Figuur 11.1.  Internationale (betalende en bekostigde) 
studenten op de HZ

Er zijn in 2014 in totaal 183 nieuwe buitenlandse 
studenten ingestroomd. Het aantal van 183 is 12,8% 
van de totale nieuwe HZ instroom van 1425 studenten. 
De instroom is daarmee stabiel gebleven, ondanks het 
feit dat de internationale hboinstroom landelijk 
verlaagd is van 7.900 in 2013 naar 4.150 in 2014  
(bron: Transfer nov/dec 2014). 
In 2009 stroomde een aanzienlijk deel van de buiten
landse studenten nog in het final year in van een 
HZopleiding. Het College van Bestuur besloot in 
november van dat jaar dat de HZ zich voortaan vooral 
richt op studenten die het volledige studieprogramma 
aan de HZ willen doorlopen. De terugval in final year 
studenten verklaart dat de HZ in 2010 minder buiten
landse studenten had dan in 2009. Sindsdien is er 
echter weer duidelijk sprake van groei.
De HZ blijft onder voorwaarden samenwerken met 
enkele instellingen waarvan de afgestudeerden in een 
2jarig studietraject kunnen instromen. Hierbij richt de 
HZ zich op studenten van een partnerinstelling waar
mee de HZ goed samenwerkt, zodat de docenten 
elkaars curriculum goed kennen en waarderen. Dit 
laatste is van belang om de voor vrijstellingen nood
zakelijke inhoudelijke toetsing te kunnen uitvoeren.  

Het totale aantal ingeschreven buitenlandse studenten 
is niet alleen afhankelijk van de instroom van nieuwe 
studenten, maar ook van de rendementen. Het is mede 
daarom zaak om precies die studenten te werven die bij 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

234
303

255
310 343 397

488
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een HZopleiding op de juiste plek zitten. Er wordt voor 
werving in Europa en elders daarom samengewerkt 
met agenten. 

11.4.  INTERNATIONALE ERVARING 
HZ-STUDENTEN

Alle HZstudenten hebben de mogelijkheid om een 
buitenlandse stage van minimaal drie maanden te 
volgen. De HZ heeft een netwerk van goede stage  
verlenende instellingen, waarvan met name studenten 
van de opleidingen Aquatische Ecotechnologie, 
International Business & Management Studies en 
International Business & Languages gebruik maken. 
Daarnaast worden studenten geacht om zelf actief  
mee te zoeken naar een stageplaats. Het International 
Office bemiddelt en begeleidt studenten bij hun 
voorbereidingen. 

Het aantal studenten dat in het buitenland op stage 
ging is gestegen van 130 in 2013 naar 176 in 2014.
 
De HZ biedt ook mogelijkheden om stages/minoren in 
ontwikkelingslanden te volbrengen. De HZ heeft diverse 
contacten met partijen in onder andere Ghana, Gambia, 
ZuidAfrika en Suriname. Vooral de opleidingen Leraar 
Basisonderwijs, Social Work, HBOVerpleegkunde en 
Sport en Bewegingseducatie maken van deze contac
ten gebruik. Met ‘Het Andere Reizen’ en ‘4Exchange’ 
wordt samengewerkt voor stages/minoren in onder 
andere ZuidAfrika. Sinds de uitbraak van het ebolavi
rus in het voorjaar van 2014 in Sierra Leone, Liberië en 
Guinee is de HZ ook terughoudend geworden met de 
promotie van stages/minoren in de aangrenzende 
landen. Het reisadvies van het Ministerie van 

Buitenlandse zaken is altijd leidend. De HZ is daarnaast 
momenteel bezig met het herformuleren van het 
veiligheidsbeleid.
In 2014 hebben 32 studenten een stage/minor in een 
derde wereldland uitgevoerd. 

Teneinde de buitenlandervaring voor studenten binnen 
Europa te bevorderen maakt de HZ zoveel mogelijk 
gebruik van de beursmogelijkheden van het 
Erasmusprogramma. Het aantal studenten dat een 
beroep heeft gedaan op de Erasmusbeurs is licht 
gestegen van 100 studenten in 20122013 naar 104 in 
20132014. Opvallend is de kanteling van de verhouding 
stage ten opzichte van studie doeleinden. Daar waar 
vorig jaar meer studenten een beurs aanvroegen voor 
studie, vroegen dit jaar meer studenten een beurs aan 
voor stage.  
 
Aangezien de HZ ook stage en studie ervaring buiten 
Europa van groot belang acht, heeft zij daarnaast een 
HZbeurzenfonds opgericht. Het aantal studenten dat 
in 2014 een beroep op de HZbeurs heeft gedaan is 98, 
een stijging van 42 studenten ten opzichte van een jaar 
eerder. 

ACADEMIE STAGE ERVARING

ACADEMIE VOOR ECONOMIE & MANAGEMENT 52

DELTA ACADEMY 36

ACADEMIE VOOR EDUCATIE & PEDAGOGIEK 3

ACADEMIE VOOR TECHNOLOGIE & INNOVATIE 5

ACADEMIE VOOR ZORG & WELZIJN 10

SCALDIS ACADEMY 47

DE RUYTER ACADEMY 23

TOTAAL HZ 176

CONTINENT LANDEN AANTAL STUDENTEN

ZUID-AMERIKA Costa Rica, Chili, Suriname, Nederlandse Antillen 14

AFRIKA Oeganda, Gambia, Djibouti, ZuidAfrika 14

AZIË India, Nepal, Indonesië, Fiji Islands 4

Drie studenten van de opleiding Werktuig bouw-
kunde, Bram Steendijk, Marco Bek en Jos 
Bruijn zeel, hebben gestudeerd bij Bahcesehir 
University in Istanbul. Bram Steendijk gaf aan 
“It’s a really strange but exciting experience to  
go from a farm in Holland, to the metropolis  
city of Istanbul, with an average citizens of  
25 million people”.
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Concluderend kan gezegd worden dat de stijgende lijn 
in de mobiliteit bij de HZstudenten zich gestaag 
voortzet. Docenten en stafleden van de opleidingen 
voelen zich steeds meer betrokken bij het onderwerp 
buitenland in relatie tot de studenten. Daarnaast blijven 
social media een grote rol spelen bij het verspreiden 
van de informatie over studeren in het buitenland.  
Met name via Facebook vernemen studenten van  
elkaar over buitenland ervaringen en maken elkaar 
enthousiast.

Studenten geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn 
over hun studie en stage in het buitenland. Studenten 
leren vooral van de nieuwe studiemethodes en het 
verschil in benadering van bepaalde studieonder
werpen en werkmethodes. Het nieuwe buitenlandse 
netwerk, zowel ontstaan tijdens studie als stage, blijkt 
vaak een zeer hecht netwerk te zijn dat studenten goed 
onderhouden via Linked In en Facebook. Studenten die 
in het buitenland hebben gestudeerd én hebben stage 
gelopen, geven aan dat dit twee zeer verschillende 
ervaringen zijn die elkaar goed aanvullen. De studie 
ervaring wordt als een goede ‘basis’ beschouwd voor 
stage. Studenten geven aan dat zij vooral tijdens de 
stage zelfstandig probleemoplossend te werk moesten 
gaan en dat zij hierbij veel over hun persoonlijkheid 
geleerd hebben.

Bijlage 11.3 bevat een overzicht van de verschillende 

internationale beurzen.

11.5.  INTERNATIONALE ERVARING 
HZ-DOCENTEN

Vanuit alle academies is sprake van internationale 
mobiliteit van docenten. In 2014 zijn tien HZdocenten 
actief geweest in het buitenland, soms meerdere keren. 
De activiteiten in het buitenland vallen ofwel onder de 
noemer docentenuitwisseling ofwel onder de noemer 
kennisexport. In het laatste geval gaat het om extern 
bekostigde, contractueel vastgelegde werkzaamheden. 
Daarnaast hebben ook veel docenten in het buitenland 
een congres bezocht, een internationale studiereis 
gemaakt of studenten in het buitenland begeleid bij  
hun stage en afstuderen. 

Op basis van de Erasmusbeurs heeft dit jaar één staf 
uitwisseling plaatsgevonden en drie docentenuitwisse
lingen. Zo hebben twee docenten van de opleiding 
Leraar Basisonderwijs les gegeven aan Oslo and 
Akershus University College of Applied Sciences  
alwaar zij een erg positieve ervaring hebben opgedaan 
bij een outdoor kleuterschool. Zij hebben hier nieuwe 
lesmethodes gezien en gaan dit gebruiken bij hun 
lessen aan de HZ. 
 
Naast de inzet van HZdocenten in het buitenland, 
stimuleert de HZ inzet van buitenlandse gastdocenten 
op de HZ. 
Het Erasmus programma voorziet in de mogelijkheid 
om docenten van partnerinstellingen uit te nodigen 
voor het geven van gastlessen gedurende één of twee 
weken. Met name Engelstalige minoren lenen zich 
goed voor buitenlandse inbreng. In 2014 hebben enkele 
buitenlandse gastdocenten in Vlissingen lesgegeven, 
onder andere tijdens de International week van de 
opleiding Leraar Basisonderwijs.
 
Een ander aandachtspunt in het kader van inter
nationalisering is de beheersing van de Engels taal 
door HZdocenten. De landelijke gedragscode (Code of 
Conduct) voor instellingen hoger onderwijs, die ook 
door de HZ ondertekend is, eist dat de HZ er op toe ziet 
dat de docenten in Engelstalige programma’s de taal 
voldoende beheersen. HZ heeft afspraken gemaakt 
over het vereiste taalniveau Engels van docenten. Als 
basisnorm voor docenten aan de profielacademies, en 
alle overige docenten vanaf schaal 10 die Engelstalige 
lessen verzorgen wordt het hoogste Cambridge niveau 
vereist, het Proficiency niveau. Deze basisnorm is 
vastgelegd als functionele (basis)vereiste in de  
functiereeks onderwijs en onderzoek. Voor alle  
overige docenten wordt Cambridge Advanced niveau 
aanbevolen. De Dienst Personeel & Organisatie
ontwikkeling treedt stimulerend op door een  
scholingsaanbod te doen.

De HZ signaleert een toenemende internationale 
oriëntatie onder medewerkers. De teacher en staf 
mobiliteit ontwikkelt zich niet in hetzelfde tempo als  
de studentmobiliteit. De stafmobiliteit vindt op een te 
kleine schaal plaats om te concluderen of deze van 
invloed is op de loopbaanbevordering van docenten en/
of stafleden. Echter, in alle gevallen, zeker bij docenten 
en/of medewerkers die voor een eerste keer deelne
men aan de uitwisseling, wordt deze als zeer motive
rend ervaren.

Twee studenten van de opleiding International 
Business & Management Studies, Hugo Pelerin 
en Julian Alber, hebben het voorrecht gehad om 
tijdens hun stage bij de US Embassy/Commercial 
Services aanwezig te zijn bij een speech van 
President Obama in Brussel. Zij vonden dit één 
van de hoogtepunten van hun stage.
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Studenten leren op vele plekken en op vele manieren. 
Zowel de fysieke als de digitale campus zijn cruciaal 
voor het creëren van een inspirerende leer, onder
zoeks en werkomgeving. De manier waarop we leren, 
onderzoeken en werken verandert steeds sneller als 
gevolg van de digitalisering van de samenleving en 
nieuwe technologische mogelijkheden. Zowel de fysieke 
als de digitale omgeving van de HZ moet een inspire
rende rol spelen bij uitdagend onderwijs.

12.1. VISIE INSPIRERENDE CAMPUS
De implementatie van het profiel De Persoonlijke 
Hogeschool en het Student en Procesgericht 
Onderwijs leidt tot aanpassingen binnen de bestaande 
huisvesting. De HZ heeft een huisvestingsconcept 
ontwikkeld. Het uitgangspunt van dit huisvestings
concept is dat de fysieke HZ bestaat uit een centrale 
ontmoetingsplek met daaromheen generieke onder
wijsfuncties en kenniscentra. In de komende jaren 
worden meer onderwijs en onderzoekactiviteiten 
buiten de HZ op locatie uitgevoerd. De HZ heeft in 
Vlissingen gekozen voor het concept ‘de stad als 
campus’ om gezamenlijk met derden adequate voor
zieningen voor studenten te realiseren. De HZ werkt 
met betrekking tot campusvoorzieningen onder andere 
samen met de Gemeente Vlissingen, Provincie Zeeland, 
omliggende kennisinstituten, regionale bedrijven en 
woningcorporaties. Deze partijen zijn van belang om 
naast een adequate leeromgeving ook te kunnen 
beschikken over een goede leefomgeving. 
Informatievoorziening zal nog verder worden gediffe
rentieerd naar doelgroepen en zal voor studenten en 
medewerkers verder worden gepersonaliseerd. Hierbij 
bepaalt de gebruiker steeds vaker de keuze voor 
apparatuur, programmatuur en connectiviteit. De 
interne en externe informatievoorziening in de verande
rende leeromgeving gaat ‘verappen’ en moet optimaal 
toegankelijk blijven. Een verschuiving richting de 
‘cloud’ is in gang gezet. Hiervoor heeft de HZ inmiddels 
een cloud strategie ontwikkeld. 

12.2. FYSIEKE CAMPUS
De HZ zal de komende jaren interne en externe 
onderwijs en onderzoekslocaties afstemmen op het 
Student en Procesgericht Onderwijsconcept. Hiertoe  
is een lange termijn huisvestingsplan ontwikkeld. 

12.2.1. HUISVESTINGSCONCEPT 2020
HZ heeft een huisvestingsconcept 2020 ontwikkeld, 
waarin de ambities van de HZ en de ontwikkelingen op 
het gebied van onderwijs voor de toekomstige leer en 
werkomgeving van de HZ zijn verwerkt. Uitgangspunt is 
dat in 2020 de fysieke HZ bestaat uit een centrale 
ontmoetingsplek voor alle HZ gebruikers, met hierom
heen een geconcentreerde voorziening voor generieke 

onderwijsfuncties, zoals collegezalen en werkgroep
ruimten. De academiespecifieke onderwijs en onder
zoekfuncties zoals laboratoria en werkplaatsen, 
hebben een gedeconcentreerde ligging in de buitenste 
ring van de fysieke HZ leer en werkomgeving. De 
kenniscentra hebben een plek in de directe nabijheid 
van de academie waar zij aan verbonden zijn, in de 
buitenste ring van de HZ. Zij vormen hiermee een 
fysieke schakel tussen de HZ leer en werkomgeving en 
het bedrijfsleven, de campus en de regio/wereld. De 
werkplekken van de dienstmedewerkers hebben een 
centrale ligging, in de nabijheid van de centrale 
ontmoetingsplek. De bereikbaarheid van de dienstme
dewerkers is op deze manier voor alle HZ gebruikers 
optimaal. De werkplekken van de docenten hebben een 
plek in de directe nabijheid van de generieke en 
specifieke functies.
De HZ heeft de ambitie om zich te ontwikkelen naar 
een internationaal kennisinstituut met behoud van haar 
regionaal betekenisvolle functie. De campus van een 
internationaal kennisinstituut is anders georganiseerd 
dan een campus voor een regionale hogeschool. De 
huidige campus is niet in lijn met de visie op de campus 
2020. De grootste discrepantie is kwalitatief van aard. 
Onder invloed van het nieuwe onderwijsconcept en de 
verwachte groei van het aantal studenten (op basis van 
huidige prognoses) zal de vraag naar leer en werk
plekken voorlopig toenemen.
 
12.2.2. ONTWIKKELINGEN HUISVESTING 2014
In 2014 kende de HZ verschillende locaties, namelijk de 
Edisonweg te Vlissingen (hoofdlocatie), de Vlietweg te 
Terneuzen en de Boulevard Bankert te Vlissingen 
(momenteel tijdelijk gehuisvest aan de Edisonweg). De 
opleiding Sport en Bewegingseducatie – aangeboden in 
samenwerking met Scalda  maakt deels gebruik van 
de faciliteiten van het CIOS (Scalda) in Goes.  
Het HZgebouwencomplex is gedateerd (Boulevard 
Bankert (BB) ca. 1927, Edisonweg 1968 respectievelijk 
1995). 
In 2014 hebben zich dan ook verschillende ontwikkelin
gen voorgedaan in het kader van huisvestingsplannen. 
De Raad van Toezicht heeft ingestemd met een lange 
termijn huisvestingsplan, die in het vervolg van deze 
paragraaf verder zal worden toegelicht. 

EDISONWEG
In 2014 is aan de Edisonweg tijdelijke huisvesting 
gerealiseerd. Dit mede vanwege de tijdelijke huis
vesting van De Ruyter Academy aan de Edisonweg. 
Deze semipermanente units bestaan uit 10 lokalen,  
elk geschikt voor 35 studenten. 
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend om 
de hoofdlocatie aan de Edisonweg 4 te renoveren. De 
gebouwdelen aan de Edisonweg zijn nog gebaseerd op 
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een inmiddels achterhaald onderwijsconcept en 
kenmerken zich door een “cellen” structuur. De drie 
gebouwendelen zullen gerenoveerd worden en aan
gepast worden aan het nieuwe onderwijsconcept. De 
werkzaamheden zullen variëren van aanpassingen aan 
het interieur tot het slopen en herbouwen van bepaalde 
delen van het gebouw. Doel van de renovatie is het 
aanpassen van de faciliteiten aan de eisen van de tijd, 
zodat er voor studenten en medewerkers een moderne 
leer en werkomgeving ontstaat.  

BOULEVARD BANKERT
De planvorming omtrent de Boulevard Bankert 154  
en de huisvesting van De Ruyter Academy is in 2014 
voortgezet. De Ruyter Academy is momenteel tijdelijk 
gehuisvest aan de Edisonweg. Het College van Bestuur 
heeft nadrukkelijk gekeken naar (on)mogelijkheden en 
naar de effecten van herhuisvesting van De Ruyter 
Academy aan de Boulevard Bankert. De instroom van 
de opleiding Maritiem Officier is afgelopen jaar specta
culair gestegen. In verband met de investeringen in 
huisvesting is onderzoek uitgevoerd om te achterhalen 
welke motieven hieraan ten grondslag liggen. Een  
onafhankelijk bureau heeft interviews afgenomen met 
studenten en medewerkers van zowel de opleiding 
Maritiem Officier als van overige opleidingen van De 
Ruyter Academy. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 
meegenomen in de afwegingen met betrekking tot 
investeringsbeslissingen in huisvesting voor de 
maritieme opleidingen. Daarnaast heeft het College 
van Bestuur een bezoek gebracht aan alle opleidingen 
van De Ruyter Academy, waarbij nieuwbouw en huis  
vestingsplaats van de academie aan de orde zijn 
geweest. 
Vanuit HZ is een huisvestingscommissie samengesteld, 
bestaande uit de heer Kloet (Raad van Toezicht), de 
heren De Buck en Dane (College van Bestuur) en de 
heer Polderman (Diensthoofd Campusvoorzieningen). 
Voorstellen van verschillende architectenbureaus zijn 
bestudeerd en referentieprojecten van de betreffende 
bureaus zijn bezocht. De stuurgroep heeft in overleg 
met de academiedirectie een voorstel ingediend waar 
de nieuwbouw voor de maritieme opleidingen gereali
seerd zal worden, welke opleidingen daar gehuisvest 
worden, hoeveel vierkante meters dat vereist en welke 
investering daarmee gemoeid is.
 
De Raad van Toezicht heeft in maart 2015 goedkeuring 
verleend om nieuwbouw te ontwikkelen aan Boulevard 
Bankert 154 in Vlissingen. Alle opleidingen die vallen 
onder De Ruyter Academy worden hier gehuisvest. Zo’n 
550 studenten zullen, samen met docenten en onder
zoekers, in september 2017 hun intrek nemen in het 
nieuwe gebouw. Door huisvesting aan de Boulevard 
Bankert wordt de synergie tussen de opleidingen van 

De Ruyter Academy optimaal benut. De academie kan 
haar studenten hiermee een adequate leeromgeving 
bieden die het moderne onderwijsproces maximaal 
ondersteunt en bovendien uitermate geschikt is voor 
het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. 
Op korte termijn zal een partij worden geselecteerd  
die de nieuwbouw kan realiseren. Ook wordt samen 
met de Gemeente Vlissingen een projectorganisatie 
ingericht. HZ en Gemeente Vlissingen zullen gezamen
lijk informatiebijeenkomsten voor omwonenden 
organiseren. 
 
Uitbreiding huisvesting naar Middelburg en Goes 
Naast de investeringsplannen voor de huidige panden, 
heeft de HZ zich in het kader van de ontwikkeling van 
lange termijn huisvestingsplannen gericht op verdere 
uitbreiding van de huisvesting. Uitgangspunt hierbij 
vormt de vraag op welke locatie opleidingen het beste 
tot hun recht komen.  
Zo heeft het College van Bestuur in overleg met de 
voorzitter van de Raad van Toezicht het initiatief 
genomen om te verkennen of de Delta Academy naar 
Middelburg verplaatst kon worden. Het Groene Woud 
– een voormalig gebouw van de Provincie Zeeland – is 
uitstekend gelokaliseerd ten opzichte van bedrijven en 
instanties vanuit de deltasector, het station en de 
bibliotheek. Uit onderzoek is gebleken dat het gebouw 
geschikt te maken is voor onderwijs doeleinden. De 
Raad van Toezicht heeft op 16 maart 2015 toestemming 
verleend om tot aankoop van Groene Woud 1 te 
Middelburg over te gaan. Per 1 september 2017 zal de 
Delta Academy  de academie die hboopleidingen en 
praktijkgericht onderzoek op het gebied van water en 
land clustert  verhuizen naar Middelburg. Hierdoor  
zal de Delta Academy gehuisvest zijn in nabijheid van 
bedrijven en partnerinstellingen zoals Rijkswaterstaat, 
Waterschap Scheldestromen, Grontmij en University 
College Roosevelt. Dankzij samenwerking met deze 
partners kan de HZ en haar studenten beschikken  
over uptodate kennis en opdrachten uit de beroeps
praktijk. 
 
Naast de huisvestingsplannen in Middelburg, is de  
HZ voornemens om studenten van de HZopleiding 
Sport & Bewegingseducatie (SBE) met ingang van 
september 2016 gedurende de eerste twee jaar van  
hun opleiding te huisvesten in Goes. In Goes kunnen  
de studenten gebruik maken van de faciliteiten van  
het Omnium en het CIOS. De laatste twee jaar van  
hun studie  die voornamelijk in het teken staan van 
onderzoek, stages en afstuderen  verhuizen de 
SBEstudenten naar de Edisonweg in Vlissingen. Naast 
het voordeel van betere sportfaciliteiten wordt hiermee 
een betere aansluiting tussen mbo en hbo gegaran
deerd en is het hbo met haar SBEopleiding gesitueerd 
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in een stimulerende, inspirerende en op sport gerichte 
omgeving. De HZ is in gesprek met verschillende 
partijen om de exacte mogelijkheden te verkennen.
Met bovengenoemde huisvestingsplannen geeft HZ 
invulling aan het rapport Campus Zeeland, gericht op 
de versterking van het Hoger en Wetenschappelijk 
Onderwijs en Onderzoek in Zeeland. HZ investeert in 
het hoger onderwijs en de versterking van het stads
gewest MiddelburgVlissingen. Daarnaast huisvest  
HZ haar onderwijs daar waar de opleidingen het beste 
tot zijn recht komen en dit alles in samenwerking met 
bedrijven en overheid.  

12.2.3. STUDENTENHUISVESTING
Voldoende studentenhuisvesting is een cruciale 
voorwaarde om voldoende instroom te kunnen behalen. 
In 2014 heeft de HZ gesproken met verschillende 
huisvestingspartners – waaronder de gemeente 
Vlissingen – om te komen tot de realisatie van meer 
woonruimten voor studenten. Er zijn verschillende 
plannen in ontwikkeling om te komen tot extra studen
tenhuisvesting in de komende jaren. De gemeente 
Vlissingen heeft de regie waar het realiseren van de 
huisvestingsportal betreft. 
In 2014 zijn door huisvestingspartners onder andere 
voorbereidingen getroffen om het complex aan de  
Van Dishoeckstraat geheel geschikt te maken voor 
studentenhuisvesting en voor de realisatie van  
studentenhuisvesting aan de Adriaen Coortelaan in 
Vlissingen. HZ is voornemens in 2015 overleg te voeren 
met UCR en HZ enerzijds en gemeente Vlissingen en 
gemeente Middelburg anderzijds, om het stadsgewest 
te kunnen gaan profileren als studentenstadsgewest  
en als een aantrekkelijke omgeving om te studeren.  
De branding van Zeeland Kennisregio speelt hierin  
een belangrijke rol. 

12.3. DIGITALE CAMPUS
In 2014 is uitvoering gegeven aan het tweede jaar van 
de vier jaren die de HZ IStrategie 20132016 bestrijkt. 
Daarbij zijn door de Dienst Informatievoorziening en 
Automatisering ruim 50 projecten uitgevoerd. Een deel 
van deze projecten valt onder reguliere projecten, 
gericht op de verbetering van de bestaande dienst
verlening. In 2014 ging het daarbij onder andere om  
de implementatie van Exchange 2013, Office 2013, 
SCCM2012, AppV 5 en Windows 7.1 x64. 
Ook diverse door de HZ in eigen beheer ontwikkelde 
applicaties en websites gingen over naar een nieuwe 
versie (HZ Cult, Helpdesk website), zijn nieuw ontwik
keld (HZ Sport) of nieuw ingevoerd (Netpay betalings
systeem). Veel van deze systemen leveren min of meer 
onopgemerkt een belangrijke bijdrage aan het facilite
ren van de HZ organisatie. Een goed voorbeeld hiervan 
is de HZ Webshop waarmee de betalingen voor HZ Cult, 

HZ Sport en cursussen en excursies worden afgehan
deld. In 2014 heeft dit systeem de grens van €1 miljoen 
aan betalingen overschreden.
Daarnaast zijn diverse projecten uitgevoerd die aanslui
ten bij de in de IStrategie geformuleerde thema’s, die 
in deze paragraaf verder zullen worden toegelicht.

12.3.1. DE GEBRUIKER BEPAALT
Studenten en medewerkers verlangen maximale 
vrijheid om gebruik te kunnen maken van door hen zelf 
gekozen apparatuur en programmatuur. De maximale 
vrijheid die de HZ haar studenten en medewerkers op 
dit gebied graag wil bieden, leidt wel tot een grotere 
kwetsbaarheid die vraagt om wijzigingen in de beveili
ging van onze systemen en de waarborging van het 
functioneren van onze bedrijfsprocessen.
Het onderwijs en onderzoek van de HZ gaan nadrukke
lijk uit van een sterke verbinding met externe partijen 
om zo bijvoorbeeld casussen uit de praktijk in het 
onderwijs te kunnen gebruiken. Dit vraagt om het daar 
waar mogelijk verder vereenvoudigen van internet 
toegang voor externe partijen. In 2014 is daarom 
gestart met een brede implementatie van Eduroam 
Visitors Access (EVA). Daarnaast is de toegang via 
SecureW2 is door middel van een eenvoudig te gebrui
ken installatie programma veel simpeler gemaakt.
Verder is een kosteloze upgrade van Quarantaine net 
naar QManage bewerkstelligd. Daarmee zijn additio
nele functionaliteiten beschikbaar gekomen die het 
makkelijker kunnen maken om gebruikers die onge
wenste activiteiten ontplooien te detecteren en te 
isoleren.
 
12.3.2.  “VERAPPING” VAN  

INFORMATIEVOORZIENING 
Verapping verwijst naar de sterk doorzettende trend in 
de richting van het in apps onderbrengen van informa
tievoorziening en applicaties. In het kader van deze 
verapping zijn in 2014 nieuwe versies van de iOS en 
Android studenten apps ontwikkeld en is een nieuwe 
studentenapp voor Windows mobile toegevoegd. 
In 2014 is een zelf in te richten, op tiles gebaseerde, 
portal ontwikkeld en inmiddels is deze portal  My.HZ 
 in gebruik genomen. Steeds meer apps worden 
toegevoegd aan de appstore van My.HZ. In 2014 waren 
dit nieuwe apps voor het beheren van lesmateriaal, de 
uitleen van audio visuele apparatuur, het invoeren van 
resultaten, de roosterinformatie en studievoortgang 
informatie voor studenten.
 
12.3.3  VERANDERENDE LEEROMGEVING 
De beweging van één alomvattend systeem als leer
omgeving (DLWO) voor studenten en docenten naar een 
uit componenten opgebouwde omgeving in combinatie 
met cloud services, heeft zich ook in 2014 doorgezet. 
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Daarnaast zijn diverse onderwerpen als gevolg van de 
doorontwikkeling van het SPOconcept (flipping the 
classroom, open educational resources, mooc’s, 
externe verbindingen in het kader van casuïstiek et 
cetera) nog nadrukkelijker op de agenda gezet. 
In 2014 is de digitalisering van het Synopsis model 
uitgewerkt. Op basis van een hoofdindeling in een 
drietal hoofdfasen (WatHoeWanneer) is daarbij met 
name de implementatie en integratie van Synopsis in 
de HZ systemen geschetst. Het eerste deel (Wat) is 
medio 2014 ontwikkeld en in november vrijgegeven  
voor gebruik door alle HZ opleidingen.  
Daarnaast is op dit gebied veel tijd en aandacht besteed 
aan de voorbereiding van een in 2015 verder uit te 
werken Moodle project. 

12.3.4. VERANTWOORDING HBO 
Het hbo moet zich meer dan ooit verantwoorden. In de 
IStrategie wordt deze trend als een kans gezien voor 
het verder verbeteren van de borging van de gereali
seerde kwaliteit met behulp van ICT en het verder 
vergroten van de transparantie van onze bedrijfs
processen. 
In 2014 is door de nieuwe ontwikkeling van enkele 
modules (en het integreren van enkele bestaande) één 
geautomatiseerd systeem gerealiseerd dat de besluit
vorming op het gebied van het vaststellen van eind
resultaten, het NBSA, vrijstellingen en de toekenning 
van de propedeuse en de hoofdfase faciliteert. 
Verder zijn in dit kader op basis van evaluaties een 
nieuwe versie van de studiekeuze gesprekken program
matuur ontwikkeld, is het Negatief Bindend Studie
adviesproces verder verbeterd, zijn de schooldossiers 
aangepast, is 1CijferHO gekoppeld aan het HZ data 
warehouse en zijn de bijbehorende rapportages 
ontwikkeld en is een nieuwe applicatie ontwikkeld  
voor de prognose van de ontwikkeling van de 
studenten aantallen. 

12.3.5. MEER DOEN MET MINDER MIDDELEN 
In het kader van meer doen met minder middelen, zijn 
ook in 2014 diverse projecten gelinkt aan HZIP & 
kernprocessen gerealiseerd en uitgevoerd. Een aantal 
nieuw opgestelde processen is vastgesteld. Daarbij is 
het in een aantal gevallen gelukt om meer structuur 
aan te brengen en de processen efficiënter in te 
richten. 

12.3.6. PROFESSIONALS BEPALEN DE KWALITEIT 
In de IStrategie wordt vastgesteld dat het vooral van 
belang is om vast te stellen dat het te realiseren 
kwaliteitsniveau (een zeer dominant thema) erg 
afhankelijk is van de wijze waarop de binnen de 
hogeschool werkzame professionals hun activiteiten  
uit (kunnen) voeren. En dat zij daarbij actuele en 

correcte informatie nodig hebben, ook om hun eigen 
prestaties af te kunnen zetten tegen die van anderen.  
Hiertoe is in 2014 het HZoverleg Planning en Control 
gecontinueerd. Zoals hiervoor al aangegeven, is een 
groot aantal projecten op het gebied van de informatie
voorziening uitgevoerd, waaronder diverse nieuwe en/of 
aangepaste rapportages ten behoeve van met name de 
verantwoording aan externe partijen zoals de NVAO, het 
Ministerie van OCW en de Review Commissie Hoger 
Onderwijs en Onderzoek. 
 
12.3.7. CLOUD SERVICES 
Studenten en docenten zullen steeds vaker gebruik 
maken van cloud services in het onderwijs. In het kader 
van deze trend heeft de HZ een HZcloud strategie in 
de vorm van een kwadranten model vastgesteld. Een 
belangrijk aandachtspunt daarbij vormt de garantie van 
de beschikbaarheid van de ICT services en infrastruc
tuur voor de HZ.
Naast enkele initiatieven in het kader van het op 
eenvoudige wijze kunnen authentiseren bij door de HZ 
ondersteunde cloud diensten, is in het kader van de 
waarborging van de continuïteit van HZservices in 2014 
ieder kwartaal in een qua medewerkers wisselende 
samenstelling een uitwijkoefening in de Zeeuwse 
Bibliotheek uitgevoerd. Bovendien zijn alle distributie 
switches in de gebouwen vervangen. Behalve dat dit 
een verbetering in de redundantie oplevert, zijn 
daarmee ook de werkplekaansluitingen 1Gb in plaats 
van 100Mb geworden. 

12.3.8. ONDERZOEK IN HET HBO 
Onderzoek, en dan met name praktijkgericht onder
zoek, wordt van steeds groter belang in het hbo. De 
nadruk ligt hierbij op valorisatie en integratie van 
onderzoek in het (reguliere) onderwijs. In het kader van 
het verstevigen en professionaliseren van onze relatie 
met de omgeving is CRMfase drie conform plan 
uitgevoerd. 
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13.1.  FINANCIËLE PRESTATIES: SAMENVATTING EXPLOITATIEREKENING

VERGELIJKING BEDRIJFSRESULTAAT 2014 MET BEGROTING 2014 EN BEDRIJFSRESULTAAT 2013

 
13.1.1   VERGELIJKING BEDRIJFSRESULTAAT 2014 

MET BEGROTING 2014

Het bedrijfsresultaat van 2014 komt uit op € 2,8 miljoen 
positief en is daarmee € 1,4 miljoen hoger dan waar
mee in de begroting van 2014 rekening was gehouden. 
Deze afwijkingen hebben grotendeels een incidenteel 
karakter. Dit hogere resultaat wordt voor € 3,5 miljoen 
beïnvloed door hogere baten en  voor € 2,1 miljoen 
door hogere lasten. De afwijkingen in de financiële 
baten en lasten en het resultaat op deelnemingen 
compenseren elkaar. 

De totale baten zijn € 3,5 miljoen hoger dan begroot. 
Naar de samenstellende delen kan hiervoor de onder
staande verklaring voor worden gegeven. 
De Rijksbijdrage is in 2014 € 2,8 miljoen hoger  
uitgekomen dan waarmee in de begroting rekening  
was gehouden. Dit is een gevolg van positieve prijs

bijstellingen per student door het Ministerie van OCW 
(€ 2,3 miljoen) en het restant van de Rijksbijdrage 2013 
dat betrekking heeft op het Centre of Expertise Delta 
Technology (€ 0,5 miljoen). Laatst genoemde post werd 
in 2013 als doelsubsidie beoordeeld die conform het 
matchingsbeginsel verantwoord moest worden. 
Doordat de hogere Rijksbijdragen pas in de loop van 
2014 bekend werden, was het niet mogelijk om deze 
middelen in 2014 nog in te zetten ten behoeve van de 
verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. 
De HZ is voor het opzetten en implementeren van haar 
toegepaste en praktijkgerichte onderzoek voor een 
significant deel afhankelijk van het binnenhalen van 
subsidiestromen. Deze subsidiestromen komen voor 
een belangrijk deel van de overheid of van aan de 
overheid gelieerde instellingen. Door de economische 
crisis is het moeilijker geworden om subsidies te 
genereren. Hierdoor staan de baten uit contractonder
wijs en –onderzoek onder druk. 

  REALISATIE BEGROTING VERSCHIL REALISATIE VERSCHIL

* € 1.000 2014 2014 2014 2013 2013

BATEN          

Rijksbijdrage 30.916 28.105 2.811 28.189 2.727

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 2.649 2.457 192 2.393 256

College, cursus en examengelden 9.009 8.415 594 7.712 1.297

Baten werk in opdracht van derden 1.667 1.974 307 1.441 226

Overige baten 2.043 1.863 180 4.102 2.059

TOTAAL BATEN 46.284 42.814 3.470 43.837 2.447

           

Lasten          

Personeelslasten 28.723 30.033 1.310 28.275 448

Afschrijvingen 6.443 2.342 4.101 2.164 4.279

Overige materiële lasten 8.334 8.997 663 8.523 189

TOTAAL LASTEN 43.500 41.372 2.128 38.962 4.538

           

SALDO BATEN EN LASTEN 2.784 1.442 1.342 4.875 2.091

           

Saldo financiële bedrijfsvoering 71 175 104 271 200

Resultaat deelnemingen 114 200 86 96 18

TOTAAL RESULTAAT 2.827 1.467 1.360 4.700 -1.873

           

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN IN 
TOTAAL RESULTAAT

3.401 0 3.401 1.561 4.962
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De collegegelden zijn € 0,6 miljoen hoger als gevolg 
van hogere instroom en meer langstudeerders.

De totale lasten zijn € 2,1 miljoen hoger dan begroot, 
met name als gevolg van een bijzondere waarde
vermindering van het onroerend goed. De komende 
jaren krijgt de HZ te maken met de gevolgen van de 
bevolkingskrimp. Momenteel wordt er uitgegaan van 
een daling van de studentenaantallen met circa 19%. 
De HZ bereidt zich zo goed mogelijk voor op deze 
verwachte ontwikkelingen. Dit gebeurt onder meer 
door het huisvestingsplan strategisch te beoordelen 
naar de beste vestigingslocatie. 
Het HZ instellingsplan 20132017 bevat een concretise
ring van de strategie van de HZ. In 2014 is gestart met 
de implementatie hiervan. Centraal in het instellings
plan 20132017 staat de ontwikkeling van een nieuw 
onderwijsconcept. Dit betekent dat er andere eisen 
worden gesteld aan de onderwijs, de onderzoekomge
ving en de verbinding tussen beiden. Speerpunten uit 
dit nieuwe onderwijsconcept zijn een intensievere  
begeleiding van studenten, kleinschalig onderwijs  en 
praktijkgericht onderwijs en onderzoek. Om studenten 
een goede oriëntatie op hun beroepsomgeving te 
bieden, wordt in de opleidingen een directe verbinding 
gelegd tussen de reallife casuïstiek en de kennis en 
houding die nodig zijn voor de oplossing hiervan. Dit 
stelt eisen aan de studenten, de medewerkers en de 
leermiddelen, waaronder de onderwijsruimten op de 
diverse locaties van de HZ. De HZ streeft er tevens naar 
om het onderwijs op die plaatsen te organiseren waar 
dit het beste aansluit op het DNA van de zuidwestelijke 
Deltaregio.
Het huidige onroerend goed voldoet niet aan de eisen 
die het nieuwe onderwijsconcept van de HZ hieraan 
stelt. Een grondige herinrichting van de locaties moet 
dan ook in gang gezet worden. Bedrijfseconomisch 
wordt een gebouwencomplex per locatie als Kasstroom 
Genererende Eenheid (=KGE) gezien. Dit houdt in dat 
een belangrijk deel van de gebouwen op de Edisonweg 
(hoofdvestiging) in 2025 gesloopt zal moeten worden 
om plaats te maken voor nieuwbouw die aan de hieraan 

te stellen onderwijskundige eisen voldoet. Om dezelfde 
redenen zal het huidige pand aan de Boulevard Bankert 
154 plaatsmaken voor nieuwbouw. 
Een deel van het complex Edisonweg zal drastisch 
heringericht moeten worden, zodat ook die gebouwen 
voldoen aan bedoelde eisen. In die vastgoedontwikke
ling moet ook rekening worden gehouden met het feit 
dat de HZ ook elders in Zeeland (Vlissingen: Boulevard 
Bankert 154, Middelburg: Het Groene Woud 13 en 
Goes: Zwembadweg)  onderwijslocaties gaat realiseren. 
Dit impliceert dat er circa 1.700 studenten op deze 
dislocaties onderwijs zullen gaan volgen. Genoemde 
ontwikkelingen leiden tot een bijzondere waardever
mindering  van het gebouwencomplex op de  hoofd
locatie Edisonweg 4. Het vertrek van ruim een derde 
deel van de studenten naar andere locaties heeft 
gevolgen voor het pand Edisonweg 4 als KGE. Om de 
bedrijfswaarde van de KGE Edisonweg 4 te bepalen zijn 
de kasstroomprognoses van 2015 tot en met 2025 
doorgerekend waarbij in overeenstemming met de HZ 
rentabiliteitseisen uitgegaan is van een disconterings
voet van 4%. De financiële consequenties  hiervan zijn 
doorgerekend, waaruit een bijzondere waardevermin
dering van € 4,4 miljoen volgt. 
Hiertegenover staan lagere personeelslasten ad € 1,3 
miljoen, lagere afschrijvingskosten ad € 0,3 miljoen  
en lagere overige materiële lasten ad € 0,7 miljoen. 
De lagere personeelslasten zijn een gevolg van een 
lagere dotatie aan de personeelsvoorzieningen (het 
langjarig gemiddelde bedraagt € 0,4 miljoen), minder 
ingezet personeel ter grootte van € 0,8 miljoen en 
lagere overige personeelslasten van € 0,1 miljoen. 
De afschrijvingskosten zijn € 0,3 miljoen lager als 
gevolg van lagere investeringen in de technische 
infrastructuur. De lagere overige materiële lasten  
ad € 0,7 miljoen laten een divers beeld zien.

13.2. FINANCIËLE POSITIE: 
SAMENVATTING BALANS

Onderstaand worden een aantal getallen gepresenteerd 
die de financiële positie van de HZ duiden.

HZ UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BALANSTOTAAL 40,9 43,0 42,5 43,1 42,3 46,4 46,7

TOTALE OPBRENGSTEN 37,8 40,0 40,7 42,2 40,9 43,8 46,3

EIGEN VERMOGEN 15,3 2,3 3,8 6,6 7,8 12,5 15,3

EV ALS % VAN HET 
BALANSTOTAAL

37,41% 5,35% 8,94% 15,31% 18,44% 26,94% 32,84%

BEDRIJFSRESULTAAT 1,7 13,0 1,5 2,8 1,2 4,7 2,8

WERKKAPITAAL 6,7 6,8 6,0 7,6 7,8 10,8 16,8
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De balanstotalen bewegen zich in de jaren 2008 tot en 
met 2014 tussen de € 40,9 en € 46,7 miljoen. De totale 
opbrengsten zijn in de periode 2008 tot en met 2014 
gestegen met € 8,5 miljoen als gevolg van hogere 
studentenaantallen (+ 1.100). Het eigen vermogen 
bereikte in 2009 een dieptepunt met een waarde van  
€ 2,3 miljoen als gevolg van een negatief exploitatie
resultaat behaald in 2009 van € 13,0 miljoen na het ten 
laste van de exploitatie verantwoorden van het restant 
van de Claim Rekenschap. Hier stond tegenover dat er 
vreemd vermogen opgevoerd is ter grootte van € 14,8 
miljoen. De solvabiliteit is sinds 2009 toegenomen met 
27,4 procentpunten door het behalen van positieve 
bedrijfsresultaten. Het werkkapitaal bevindt zich met  
€ 16,8 miljoen op een hoog niveau. De hiervan afgeleide 
current ratio heeft een waarde van 2,0. 

13.2.1. TREASURYBELEID
Het treasurybeleid is risicomijdend en in het treasury
statuut zijn de bevoegdheden duidelijk vastgelegd. Het 
statuut is conform de regeling beleggen en belenen 
door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2011, 
zoals vastgesteld door het Ministerie van OCW. Per 
ultimo 2014 was er, naast tegoeden op diverse spaar
rekeningen, tevens sprake van een effectenportefeuille 
bij Schretlen & Co. Hierin was een bedrag ad € 2,4 
miljoen belegd in obligaties. Daarnaast is in verband 
met de lagere rentevergoeding op creditgelden maxi
maal gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor extra 
aflossingen op de langlopende schulden bij de 
Rabobank. Voor alle liquiditeiten en effecten geldt dat 
deze direct opeisbaar zijn.

13.3. MARKTACTIVITEITEN
Marktactiviteiten (nonformeel onderwijs) van de HZ 
sluiten aan bij de missie van de HZ. De missie van de 
HZ staat verwoord in het HZIP 20132017. De markt
activiteiten zijn gering van omvang. Het tarief van deze 
activiteiten is gebaseerd op de integrale kostprijs. De 
omzet van de marktactiviteiten bedraagt € 0,8 miljoen. 
Dit staat gelijk aan 1,7% van de totale omzet van de HZ.

13.4 . CLAIM REKENSCHAP 
Op 21 september 2005 is door de staatssecretaris  
van OCW een besluit genomen met betrekking tot de 
terugvordering van de HZ inzake Rijksbijdragen over  
de bekostigingsjaren 2001 tot en met 2004 in het kader 
van het Vervolgonderzoek Rekenschap. De omvang  
van deze terugvordering bedraagt € 19,1 miljoen. 
Daarnaast heeft de staatssecretaris van OCW een 
besluit genomen in het kader van het onderzoek van  
de departementale auditdienst van het Ministerie van 
OCW met betrekking tot 2005. Dit leidde tot een 
terugvordering van € 4,8 miljoen.
In een bestuurlijk arrangement is afgesproken dat  

de door het Ministerie van OCW ingestelde vorderingen  
ad  € 23,9 miljoen in een periode van 20 jaar moeten 
worden terugbetaald. Verder is bepaald dat er geen 
concessies worden gedaan aan het ten uitvoer brengen 
van onderwijs in Zeeland op een voldoende kwalitatief 
niveau. Eén keer in de twee jaar vindt er een bestuurlijk 
overleg plaats tussen de HZ en het Ministerie van OCW 
inzake de mogelijkheid tot continuering van terugbeta
ling door de HZ aan het Ministerie van OCW. Indien 
terugbetaling niet verantwoord kan plaatsvinden, vindt 
opschorting van de terugbetalingsverplichting plaats. 

Vanaf 2006 wordt er jaarlijks € 1,2 miljoen afgelost.  
Tot en met 2014 is er derhalve € 10,8 miljoen afgelost. 
Ultimo 2009 is duidelijk geworden dat het restant van 
de Claim Rekenschap niet langer als een niet uit de 
balans blijkende verplichting verantwoord kan blijven 
worden, gezien het feit dat er geen rechtszaken meer 
lopen en het Ministerie van OCW het merendeel van de 
gevoerde rechtszaken heeft gewonnen. Om deze reden 
is er een langlopende schuld tegen contante waarde 
van € 9,9 miljoen en een kortlopende schuld van € 1,2 
miljoen in de balans per ultimo 2014 opgenomen. 

13.5. CONTINUITEITSPARAGRAAF 
13.5.1. INLEIDING
In deze paragraaf komt het meerjarig beleid waarvoor 
de HZ een instellingsplan heeft gemaakt aan de orde. 
Naar aanleiding hiervan zijn strategische initiatieven 
verwoord. Dit beleid is financieel vertaald in een 
meerjarenparagraaf en bepaalde onderdelen van deze 
meerjarenparagraaf worden toegelicht. Voorts wordt 
aandacht besteed aan het interne risico en controle
systeem en worden de belangrijkste risicogebieden 
gesignaleerd. 

Op basis van onderstaande paragrafen concludeert de 
HZ dat de continuïteit van de instelling voor de komen
de jaren gewaarborgd is. Dit wordt hierna toegelicht.

13.5.2. BELEID
De HZ heeft zijn beleid verwoord in het HZ IP 2013
2017. Enerzijds is het HZ IP 20132017 een voortzetting 
van het vorige HZ IP 20092012, anderzijds is er van  
wege de sterk veranderde maatschappelijke context, 
zoals de economische en financiële crises, de invoering 
van een ander bekostigingsmodel en andere verwach
tingen van het hoger onderwijs, sprake van nieuwe 
accenten in het HZ IP 20132017. 
Ten behoeve van de realisatie van het beleid is een stra
tegische kaart en een strategische route geformuleerd. 
Samenvattend komt dit beleid neer op het volgende.

De HZ wil als zelfstandige hogeschool met 4.600 
studenten een gewaardeerde opleider zijn van profes
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sionals. Zij kiest ervoor om als nationale en inter
nationale kennispartner op haar expertisedomeinen 
actief te zijn. Dit veronderstelt dat de HZ een voldoende 
instroom van nieuwe studenten realiseert. Voorts dat 
de doorstroom van de ingeschreven studenten op een 
hoog niveau wordt gehouden en dat opleidingen en 
onderzoek kosteneffectief uitgevoerd worden. Daar zijn 
een gunstige studentdocent ratio en een gemiddeld 
adequaat aantal studenten per cursuseditie voor nodig. 
Gezien de kleinschaligheid van veel HZopleidingen is 
synergie tussen opleidingen noodzakelijk. Dit kan 
gerealiseerd worden vanuit brede opleidingen, die 
studenten een ruime keuzemogelijkheid bieden om  
in aansluiting bij hun professionele en persoonlijke 
ontwikkeling hun carrièreperspectief te vergroten.  
De academievorming die leidt tot de ontwikkeling van 
professional colleges van minimaal 600 studenten, 
moet daaraan bijdragen.

De HZ als De Persoonlijke Hogeschool richt zich op de 
begeleiding van zowel de professionele als de persoon
lijke ontwikkeling van haar studenten. Zij realiseert 
onder meer een goed studiekeuzetraject en een daarop 
volgend persoonlijk traject van studieloopbaan coa
ching en het student en procesgericht uitdagend 
onderwijs. Dit onderwijs moet volgens de HZ in deze 
globaliserende en dynamiserende wereld noodzakelij

kerwijs praktijkgericht en internationaal zijn, waarbij 
gewerkt wordt met reallife cases van echte opdracht
gevers. Om studenten hierbij te helpen worden zij 
gestimuleerd hun internationale wereldoriëntatie te 
verbreden en te verdiepen.

De HZ gaat haar onderwijs op diverse manieren 
aanbieden. Naast het bestaande facetoface (klassi
kale) onderwijs zal steeds meer onderwijs modulair  
en online (digitalisering) worden aangeboden. Dit om 
zowel aan te sluiten bij de veranderende leerhouding 
van studenten als om rekening te houden met de 
karakteristieken van de diversiteit aan doelgroepen om 
zodoende effectief en efficiënt onderwijs te verzorgen. 
Hiervoor is een aangepast teaching en learningmodel 
nodig, waarbij de regie bij de student komt te liggen en 
de docent zijn werkzaamheden hierop aanpast (flipping 
the classroom). Om effectief hun professionele en 
persoonlijke ontwikkeling richting te geven is het 
cruciaal dat studenten een carrièreperspectief ontwik
kelen. Dit maakt het voor studenten mogelijk om door 
te stromen naar een master alsmede in te stromen in 
een beroep of een eigen bedrijf op te zetten. Voor 
werkenden gaat het onder meer om het aanpassen van 
hun loopbaanperspectief, terwijl ondernemingen hun 
medewerkers in staat stellen om zich op de HZ te 
scholen in verschillende vormen.
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In deze tijd van netwerkorganisaties versterkt de HZ 
haar (inter)nationale partnernetwerk verder (multi
partnership, strategie), zodat zij inbreng vanuit de 
(inter)nationale beroepspraktijk veilig stelt, (inter)
nationale stageplaatsen mogelijk maakt, haar onder
zoek in samenwerking met relevante partners kan 
vormgeven en haar afgestudeerden potentiële arbeids
plaatsen biedt. Dit alles zal bijdragen aan een blijvend 
hoge waardering van haar onderwijs en onderzoek door 
alle stakeholders. Daarnaast beschikt de HZ over een 
internationaal netwerk van kennisinstellingen om 
studenten en docentenuitwisseling te realiseren. De 
komende jaren ligt de nadruk op strategische samen
werking die aansluit op onze expertisedomeinen met 
als doel onze focus en massa en/of geografische 
positie (deltagebieden) in de wereld te versterken.
De HZ heeft nadrukkelijk focus aangebracht in de 
expertisedomeinen, waarop zij zich wil onderscheiden 
(Water en Land, Industrie en Logistiek, Business en 
Toerisme). De ontwikkeling van die expertise vindt 
vanzelfsprekend plaats in samenwerking met partners 
in Applied Research Centra en Centres of Expertise.  
Dit alles als onderdeel van de multipartnerstrategie van 
de HZ (Zelfstandig en Samen). Door valorisatie van de 
resultaten van het praktijkgericht onderzoek draagt HZ 
nadrukkelijk bij aan de sociaaleconomische ontwikke
ling van de regio en, met betrekking tot de specifieke 
focusdomeinen, ook nationaal en internationaal.

Om dit mogelijk te maken zal de HZ in de komende 
periode haar marketing verbeteren met als doel de 
herkenbaarheid bij haar doelgroepen te vergroten.  
Zij doet dit op een bij de onderscheiden doelgroepen 
passende wijze. In de komende periode zal dit meer  
en meer via digitale kanalen gaan plaatsvinden als 
onderdeel van een verbeterd instroommanagement.

Onze dynamische wereld verlangt een aanvulling op  
het bestaande businessmodel. Naast het bestaande 
businessmodel zullen nieuwe modellen moeten worden 
ontwikkeld, die passen bij de beoogde doelgroepen en 
die zorgen voor de gewenste groei die economisch 
verantwoord is.
Verbetering van de aansluiting tussen vooropleiding  
en de HZ is nodig om recht te doen aan de groeiende 
diversiteit van de instroom. In De Persoonlijke 
Hogeschool wordt het onderwijs gekenmerkt door 
klantgerichtheid, persoonlijke benadering en interactie. 
Dit doet een nadrukkelijk beroep op een slimme inzet 
van mensen en middelen. Student en Procesgericht 
Onderwijs moet leiden tot betere leerprestaties en 
grotere learningoutcomes. Naast inhoudelijke vernieu
wing van het onderwijs en integratie van onderzoek in 
het onderwijs, stelt dit onderwijsconcept ook andere 
eisen aan de leeromgeving en voorzieningen.

Al deze veranderingen stellen eisen aan het vermogen 
tot transformatie van de HZ. Effectief besturen van de 
HZ vereist ook het beschikken over de juiste project
informatie en het hebben van een cultuur, zoals die in 
de kernwaarden is beschreven. Dit alles draagt bij aan 
een beheersbare onderwijstransformatie en efficiënte 
operatie (operational excellence) van de HZ. Dialoog 
met de binnen en buitenwereld is onmisbaar in dit 
geheel.

Een veranderende wereld vraagt voortdurend om 
nieuwe dan wel aangepaste opleidingen en daarbij 
passend onderzoek. Daartoe worden voortdurend 
ontwikkelingen in de samenleving gevolgd en waar 
nodig of wenselijk vertaald in nieuwe dan wel aan
gepaste bestaande opleidingen in samenwerking met 
het (inter)nationale partnernetwerk. Dit veronderstelt 
het continu bewaken en herzien van het portfolio van 
aanwezige opleidingen en daaraan gekoppeld onder
zoek. Hierdoor versterkt de HZ haar profiel en markt
positie en biedt het mogelijkheden om ons reputatie 
en innovatievermogen te vergroten.
Door het stimuleren van teamwork intern en extern 
wordt een proces van continue kwaliteitsverbetering 
mogelijk. Tevens speelt het inzetten van moderne 
ICTtechnologie een belangrijke rol.
Natuurlijk zijn de docenten en de andere medewerkers 
de spil in het onderwijs van de HZ. De HZ moet om haar 
ambities waar te kunnen maken beschikken over 
competente en zich blijvend ontwikkelende mede
werkers. Daartoe worden in de komende periode de 
werving en de interne scholing van medewerkers 
verder ontwikkeld.

Bovenstaande is uitgewerkt in 6 strategische  
initiatieven, te weten:
1.   Uitdagend onderwijs
2.   Praktijkgericht onderzoek en valorisatie
3.   Docent 2.0
4.   Groeiende en innoverende hogeschool
5.   Inspirerende campus
6.   Beheersing transformatie

Bij elk strategische initiatief zijn de doelstellingen, 
activiteiten en de beoogde resultaten verwoord.  
Deze strategische initiatieven worden hanteerbaar 
uitgewerkt in jaarplannen per organisatieonderdeel. 

13.5.3. MEERJARENPARAGRAAF

Onderstaand volgt een overzicht van baten en lasten 
over de periode 2014 tot en met 2019, gevolgd door een 
overzicht van de belangrijkste kengetallen. De belang
rijkste posten worden toegelicht.
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* € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BATEN            

Rijksbijdrage 30.916 30.769 31.010 31.227 30.167 30.296

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 2.649 4.186 3.541 3.718 4.854 4.834

College, cursus en examengelden 9.009 8.917 8.728 8.738 8.936 9.105

Baten werk in opdracht van derden 1.667 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Overige baten 2.043 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

TOTAAL BATEN 46.284 46.472 45.879 46.283 46.557 46.835

             

Lasten            

Personeelslasten 28.723 33.124 33.054 33.376 33.371 33.958

Afschrijvingen 6.443 1.854 2.234 2.546 2.668 2.628

Huisvestingslasten 1.162 1.328 1.366 1.370 1.373 1.389

Overige materiële lasten 7.172 7.540 7.407 7.358 7.522 7.204

TOTAAL LASTEN 43.500 43.846 44.061 44.650 44.934 45.179

             

SALDO BATEN EN LASTEN 2.784 2.626 1.818 1.633 1.623 1.656

             

Saldo financiële bedrijfsvoering 71 255 28 51 74 96

Resultaat deelnemingen 114 100 100 100 100 100

TOTAAL RESULTAAT 2.827 2.981 1.946 1.784 1.797 1.852

             

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN IN 
TOTAAL RESULTAAT

3.401 0 0 0 0 0

KENGETALLEN

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

KENGETAL 31-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PERSONELE BEZETTING IN FTE            

• Management/ Directie (=AOP) 15,5 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

• Onderwijzend personeel (=OP) 225,8 258,3 257,5 257,4 257,4 259,7

• Overige medewerkers (=AOP) 124,1 126,8 121,7 121,9 118,5 118,5

TOTAAL* 365,4 400,8 394,9 395,0 391,6 393,9

             

FACTOR OP/ OOP** 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

             

INSTROOM 1.425 1.406 1.406 1.433 1.429 1.414

STUDENTENAANTALLEN 4.828 4.610 4.544 4.562 4.636 4.675

S/D-RATIO 21,4 17,8 17,6 17,7 18,0 18,0

*  Deze formatie is gebaseerd op de meerjarenprognose. De formatie zoals genoemd in hoofdstuk 9 betreft een 
weergave op peildatum 31/12/2014.

**  Deze factor wijkt af van de factor zoals vermeld bij de prestatieafspraken (externe definitie), omdat dit een intern 
kengetal is wat is gebaseeerd op een interne definitie.
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TOELICHTING
Bij het aantal ingezette fte’s op jaarbasis wordt zowel 
uitgegaan van medewerkers met een HZ dienstverband 
(vast en tijdelijk) als  medewerkers die niet via de 
salarisadministratie (externe inleen inclusief uitzend
krachten) van de HZ uitbetaald worden. 

De HZ investeert inmiddels flink in het strategisch 
initiatief “Uitdagend onderwijs” en “Praktijkgericht 
onderzoek en valorisatie”. In 2015 wordt hier € 2,2 
miljoen (25 fte’s) extra voor vrij gemaakt. Dit innovatie
budget loopt naar 2019 op naar € 3,7 miljoen (43 fte’s). 
Dit wordt mogelijk gemaakt door het beschikbaar 
komen van de financiële middelen uit hoofde van het 
afschaffen van de studiefinanciering. 
Daarnaast moet 70% van de docenten in 2016 in het 
bezit zijn van een (professionele) master of PhD 
(strategisch initiatief “Docent 2.0”). 
Het totaal aantal studenten varieert tussen 4.828 en 
4.544 in genoemde jaren. Het aantal nationale studen
ten zal jaarlijks licht dalen terwijl het aantal internatio
nale studenten toeneemt. Voorts wordt verwacht dat 
het aantal langstudeerders zal afnemen. Het aantal 
studenten in het technische domein neemt toe, terwijl 
het aantal studenten in de andere domeinen afneemt 
(strategisch initiatief “Groeiende en innoverende 
hogeschool”). 

Door het verkleinen van de groepen en het verhogen 
van de onderwijsintensiteit krijgt het onderwijs een 
kwaliteitsimpuls. Hierdoor neemt het aantal studenten 
per docent (S/Dratio) af van 21,4 in 2014 naar 18,0 in 
2019. In relatie tot de veranderende onderwijsvraag per 
academie/opleiding streeft de HZ naar een flexibele 
formatie van 20%. Door de per 1 juli 2015 in werking 
tredende wet “Werk en Zekerheid”, wordt het lastiger 
om aan deze flexibiliteitsdoelstelling te voldoen. Het 
inzetten van meer onderwijzend personeel is in 
overeenstemming met het financiële beleid dat erop 
gericht is om zoveel mogelijk (financiële) middelen te 
besteden aan de kerntaken onderwijs en praktijkgericht 
onderzoek. 

Opvallend in nevenstaande opstelling van balans
posities is dat er in de jaren 2015 tot en met 2019 
aanzienlijk geïnvesteerd zal worden in vaste activa. Het 
huidige onroerend goed voldoet niet aan de eisen die 
het nieuwe onderwijsconcept van de HZ hieraan stelt. 
Een grondige herinrichting van de locaties moet dan 
ook in gang gezet worden. Het huidige pand aan de 
Boulevard Bankert 154 zal plaatsmaken voor nieuw
bouw dat aan de hieraan te stellen onderwijskundige 
eisen voldoet. Een deel van het complex Edisonweg zal 
in 2025 deels worden gerenoveerd, gesloopt en gevolgd 
door (gedeeltelijke) nieuwbouw. Hierdoor zullen ook die 
gebouwen voldoen aan bedoelde eisen. In die vastgoed
ontwikkeling moet ook rekening worden gehouden met 
het feit dat de HZ ook elders in Zeeland (Vlissingen: 
Boulevard Bankert 154, Middelburg: Het Groene Woud 
13 en Goes: Zwembadweg) onderwijs locaties gaat 
realiseren. De HZ vindt het heel belangrijk om onder
wijs te organiseren op die locaties die passend zijn bij 
het DNA van de zuidwestelijk delta regio. Dit impliceert 
dat er circa 1.700 studenten op deze dislocaties 
onderwijs zullen gaan volgen. 

Door middel van deze investeringen wordt het mogelijk 
gemaakt dat de (technische) academies het nog te 
vernieuwen onderwijsconcept, waarin het toegepaste 
onderzoek verweven zit, adequaat kunnen uitvoeren. 
Verwacht wordt dat er in de periode 2015 tot en met 
2019 voor € 33,3 miljoen geïnvesteerd gaat worden in 
materiële vaste activa. Hiervan is € 27,4 miljoen 
gereserveerd voor gebouwen, waarvan € 24,5 miljoen 
bestemd voor (ver)nieuwbouw (Boulevard Bankert 154 
en Middelburg: Het Groene Woud). Hierbij is rekening 
gehouden met de financiële middelen die met ingang 
van 2018 vrijkomen (in verband met afschaffing 
studiefinanciering). Genoemde investeringen worden 
met name met eigen financiële middelen gefinancierd 
en voor € 7,0 miljoen met lang vreemd vermogen.
De vlottende activa nemen met name af door investe
ringen in materiële vaste activa. 
Door de verwachte positieve bedrijfsresultaten van 
gemiddeld jaarlijks € 2,0 miljoen in de periode 2015 tot 
en met 2019 neemt het eigen vermogen toe van € 15,3 
miljoen ultimo 2014 naar € 25,7 miljoen ultimo 2019. 
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De current ratio bevindt zich in de prognoseperiode 
(uitgezonderd 2014 en 2015) binnen de door het 
Ministerie van OCW gestelde signaleringsgrenzen  
(0,5 – 1,5). De current ratio daalt doordat de liquide 
middelen afnemen als gevolg van de investeringen in 
materiële vaste activa en in onderwijzend personeel 
teneinde uitvoering te geven aan de uitvoering van de 
onderwijsinnovatie. 
De solvabiliteit is ultimo 2014 weer boven de signale
ringsgrens van de inspectie van 30% uitgekomen. Op 
basis van verwachte positieve bedrijfsresultaten zal de 
solvabiliteit verder stijgen richting 50% ultimo 2019. 
De rentabiliteit beweegt zich (met uitzondering van 
2014 en 2015) tussen de signaleringsgrenzen van het 
Ministerie van OCW. 

13.5.4.  INTERNE RISICOBEHEERSINGS-  
EN CONTROLESYSTEEM

De HZ acteert in een dynamische wereld. De ontwikke
lingen die hieruit voortvloeien komen steeds dieper de 
school in. Te denken valt hierbij onder meer aan andere 
typen studenten, nieuwe eisen vanuit het beroepenveld 
en nieuwe regelgeving vanuit de overheid. Maatregelen 
zijn noodzakelijk om er voor te zorgen dat afgestudeer
den effectief kunnen opereren als professionals in die 
blijvend veranderende wereld. In het HZ IP 20132017 
zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het speelveld 
van de HZ, evenals de gevolgen ervan, ingeschat.  
Voorts is een analyse gemaakt van de sterke en  
zwakke punten van de HZ alsmede van de kansen en 
bedreigingen in de omgeving van de HZ in de komende 

BALANS

* € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVA            

VASTE ACTIVA 13.789 19.321 33.089 37.744 36.443 35.182

Immateriële VA 0          

Materiële VA 11.816 17.248 30.916 35.471 34.070 32.709

Financiële VA 1.973 2.073 2.173 2.273 2.373 2.473

             

VLOTTENDE ACTIVA 32.970 28.526 22.047 17.369 18.689 19.899

             

TOTAAL ACTIVA 46.759 47.847 55.136 55.113 55.132 55.081

             

PASSIVA            

EIGEN VERMOGEN 15.325 18.306 20.252 22.036 23.833 25.685

Algemene reserve 3.380 2.326 1.914 1.579 1.130 690

Bestemmingsreserve publiek 16.732 18.559 19.993 21.342 22.590 23.902

Bestemmingsreserve privaat 1.973 2.073 2.173 2.273 2.373 2.473

Bestemmingsfonds publiek 0 0 0 0 0 0

Bestemmingsfonds privaat 0 0 0 0 0 0

             

VOORZIENINGEN 2.000 1.874 1.886 1.779 1.734 1.598

LANGLOPENDE SCHULDEN 13.284 11.835 17.166 15.466 13.733 11.966

KORTLOPENDE SCHULDEN 16.150 15.832 15.832 15.832 15.832 15.832

             

TOTAAL PASSIVA 46.759 47.847 55.136 55.113 55.132 55.081

 
NORM 
INSPECTIE NORM OCW 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CURRENT RATIO 0,5 > 0,5 < 1,5 2,0 1,8 1,4 1,1 1,2 1,3

SOLVABILITEIT 30% > 10% < 50% 32,8% 38,3% 36,7% 40,0% 43,2% 46,6%

RENTABILITEIT  2 jaar < 5% > 1% < 5% 6,1% 6,4% 4,2% 3,9% 3,9% 4,0%

FINANCIËLE RATIO’S
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jaren. Met behulp van de confrontatie van sterke en 
zwakke punten en de gesignaleerde kansen evenals 
van de bedreigingen en de sterkten en zwakten is een 
aantal aandachtspunten voor het beleid en de strategie 
van de HZ in de komende jaren geformuleerd. De HZ 
beschikt over een notitie risicomanagement. In deze 
notitie worden de risico’s per organisatieonderdeel 
onderscheiden naar strategische – en operationele 
risico’s. Tevens wordt per risico aangegeven wat de 
kans is dat het risico zich zal voordoen, wat de moge
lijke impact is en wat de beïnvloedbaarheid is, hetgeen 
leidt tot het bepalen van de kernrisico’s. Ten slotte zijn 
per risicogebied de beheersmaatregelen en de risico
indicatoren weergegeven. Jaarlijks wordt deze risico
management notitie geactualiseerd. In het kader van 
risicomanagement wordt in de planning en control
cyclus en in de BMOrapportages van de academie
directeuren en diensthoofden aan het College van 
Bestuur en van het College van Bestuur aan de Raad 
van Toezicht specifiek aandacht besteed aan de te 
beheersen risico’s. De HZ Risico Management notitie 
maakt daarmee integraal onderdeel uit van P&C
cyclus. Eén en ander is vastgelegd in het “Handboek 
Planning & Controlcyclus 2015”. 

Het HZIP 20132017 krijgt zijn vertaling in de acade
mie en diensten jaarplannen. Deze jaarplannen 
worden per organisatieonderdeel vertaald naar de 
rapportageformats ten behoeve van het BMO. In de 
Business Balanced Scorecards (BBSC) worden de 
gerealiseerde scores gepresenteerd. In de komende 
jaren krijgt ieder organisatieonderdeel zijn eigen 
geïndividualiseerde Balanced Scorecard. In 2014 zijn  
er per organisatieonderdeel twee verantwoordingsge
sprekken met het College van Bestuur gevoerd en  
twee gesprekken die op de toekomst gericht waren  
(één gesprek gericht op planvorming en één gesprek 
gericht op de financiële doorvertaling van deze plan
nen). Geconstateerd wordt dat het niveau van de 
BMOrapportages steeds beter wordt. Dit wordt mede 
bereikt door het principe van “best practice” te hante
ren. Mede door de BMOgesprekken blijft het College 
van Bestuur voldoende voeding houden met wat er zich 
binnen de organisatieonderdelen afspeelt en kan er  
indien daartoe aanleiding zou zijn  worden bijgestuurd.  
De BMOrapportages komen bottomup tot stand. De 
directieteams van de academies stellen op basis van de 
reviewrapportages van de opleidingscoördinatoren de 
BMOrapportages ten behoeve van de bespreking met 

HANDBOEK P&C-CYCLUS BMO RAPPORTAGE

6x per jaar: 

•  Voortgang KPI’s

•  Nadere analyse van de KPI’s

•  Omschrijving van de  
genomen acties

•  Inschatten beoogd effect

• Missie, Visie en Kernwaarden
• Kernrisico’s
•  Indicatoren/normen  

(incl. prestatieafspraken)

• 5 Resultaatgebieden
• KPI’s vastgesteld
• KPI’s omschreven

HZInstellings  
en jaarplan

P&C-CYCLUS

BBSC

BMOgesprekken 
(review)

Reviews DT/OLC

Uitvoeren acties

Borging bij de medewerkers middels HZgesprekkencyclus

BMOagenda

DE PLANNING & CONTROL CYCLUS WORDT IN ONDERSTAAND SCHEMA SAMENGEVAT:

bijlage 1:
Stavaza Kernrisico’s

bijlage 2:
 Voortgangsrapportage 
academie projectenplan

bijlage 3:
 Stavaza  
Vreemde ogen dwingen
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het College van Bestuur op. De acties uit het acade
miejaarplan en academieprojectenplan worden vast 
gelegd en geborgd in de planningsgesprekken met de 
individuele medewerkers.

13.5.5. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
De meerjarenprognose is gebaseerd op een aantal 
uitgangspunten. Het niet voldoen aan deze veronder
stellingen brengt risico’s met zich mee, waardoor de 
financieel gestelde targets zoals opgenomen in deze 
meerjarenprognose niet gehaald kunnen worden.
In de notitie HZ risicomanagement worden 25 risico’s 
onderscheiden, waarvan er 9 als kernrisicogebied zijn 
gekwalificeerd waarvoor beheersmaatregelen zijn 
danwel worden genomen. Kernrisico’s zijn cruciaal 
omdat deze de essentie van het functioneren van  
de HZ raken. 

De kernrisicogebieden zijn:
1. Competentie medewerkers
2.  Nonconformiteit t.a.v. onderwijsinnovatie en 

koppeling onderwijs/ onderzoek
3. Personele formatie
4. Projectmanagement
5. Stijl van leidinggeven
6. Rendement
7. Instroom
8. Huisvesting en faciliteiten
9. Profiel HZ

Onderstaand volgt een opsomming van risico’s per 
kernrisicogebied. 

1. COMPETENTIE MEDEWERKERS
De HZ is een innovatieve kennisinstelling waar alle 
medewerkers zich blijven ontwikkelen in het digitale 
tijdperk en een mondialiserende arbeidsmarkt. De snel 
veranderende samenleving vereist dat medewerkers 
van de HZ zich continu blijven ontwikkelen. 
De HZ loopt risico’, indien:
• Competentie ontwikkeling achterblijft;
•  De rolopvatting van medewerkers en het mede

werkersgedrag niet conform kernwaarden is;
•  Medewerkers onvoldoende gefaciliteerd worden.

2.  NON-CONFORMITEIT T.A.V. ONDERWIJSINNOVATIE 
EN KOPPELING ONDERWIJS/ ONDERZOEK

In het HZ IP 2013–2017 is een aantal ambities uitge
sproken en doelen vastgesteld die in de komende 
periode gerealiseerd moeten worden. Wanneer niet in 
overeenstemming met het HZ IP 20132017 gewerkt 
wordt ten aanzien van onderwijsinnovatie en de 
koppeling onderwijsonderzoek, dan levert dit risico’s 
op, zoals:
•  Inadequaat opleidingsaanbod;

•  Onvoldoende kwalitatief goede opleidingen  
gebaseerd op student en proces gericht onderwijs  
en het ontbreken van de vier leerlijnen;

•  Onvoldoende alloceren van innovatie budget;
•  Niet conform de kaders uitvoeren van bloksysteem, 

student en proces gericht onderwijs, studiebelasting 
etc.;

•  Geen dan wel onvoldoende koppeling tot stand 
gebracht tussen onderwijs, onderzoek en valorisatie.

3. PERSONELE FORMATIE
Omdat verwacht wordt dat de studentenaantallen  
per academie fluctueren, kan er een mismatch in het 
aanbod en de vraag naar personeel ontstaan. Dit raakt 
de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs met 
mogelijke doorwerking naar studentenenquêtes (NSE) 
en imago. In de meerjarenprognose 20152019 wordt  
er met een mismatch gerekend  van 16,8 fte. 
Hiertegenover staat een investering in innovatie fte’s 
van 43,1 fte. De HZ streeft naar een zo laag mogelijke 
overhead teneinde te bewerkstelligen dat er zoveel 
mogelijk financiële middelen besteed worden aan de 
kerntaken onderwijs en praktijkgericht onderzoek. 

4. PROJECTMANAGEMENT
De uitvoering van het HZ IP 20132017 geschiedt 
projectmatig. De HZ loopt de volgende risico’s:
•  Tekort aan projectmanagement kennis, vaardigheden 

en houding;
•  Onvoldoende commitment op afgesproken  

doelstellingen;
•  Onvoldoende monitoren op realisatie;
•  Het niet realiseren van gestelde doelen.

5. STIJL VAN LEIDINGGEVEN
De uitvoering van het HZ IP 20132017 vraagt om  
een inspirerende stijl van leidinggeven. De HZ loopt  
de volgende risico’s:
•  Gebrek aan richting/ doelstellingen;
•  Demotivatie van medewerkers;
•  Dubbel en onnodig werk (verhoging werkdruk);
•  Onvoldoende commitment op de te realiseren 

doelstellingen.

6. RENDEMENT
Als de HZ de rendementen zoals overeengekomen  
met het Ministerie van OCW (prestatieafspraken)  
niet behaalt, dan heeft dit direct negatieve financiële 
consequenties alsmede een negatieve impact op het 
imago van de HZ. Dit laatste kan consequenties hebben 
op de instroom van studenten bij de HZ (nationaal en 
internationaal). 
De ontwikkelingen van de rendementen zoals opgeno
men in de midterm review in 2014, gemaakt ten 
behoeve van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs  
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en Onderzoek, zijn positief. 
In 2016 worden door de Reviewcommissie Hoger 
Onderwijs en Onderzoek namens het Ministerie van 
OCW de behaalde resultaten geëvalueerd. De HZ loopt 
in dat geval voor wat betreft de voorwaardelijke 
financiering een maximaal risico van jaarlijks € 1,3 
miljoen minder inkomsten met ingang van 2017 als de 
drie onderdelen van de prestatieafspraken (studie
succes: Uitval 1e leerjaar, studieswitchers 1e leerjaar 
en bachelorrendement na 5 jaar, kwaliteit: NSE en 
maatregelen: docentkwaliteit, onderwijsintensiteit, 
indirecte kosten) niet gehaald worden. Wel vindt er een 
discussie plaats over de waardering van de behaalde 
resultaten omdat de meeste hogescholen moeite 
hebben met het realiseren van de targets. Dit zou 
kunnen betekenen dat voldoende voortgang ondanks 
het niet realiseren van de doelen positief wordt  
beoordeeld.  

7. INSTROOM
Het vierjaars gemiddelde van de instroom ligt op  
1.430 studenten. De meerjarenprognose gaat uit van 
een instroomniveau van gemiddeld 1.418 studenten. 
Dat is 12 studenten ofwel 0,8% lager dan het vierjaars 
gemiddelde. Vanaf 2018 staat de instroom onder druk 
als gevolg van de bevolkingskrimp en urbanisatie. Op 
basis van een onderzoek van Scoop is de verwachting 
dat het aantal regionale studenten de komende 15 jaar 
met ruim 18% zal afnemen. Indien de instroom jaarlijks 
5% lager uitkomt, dan zullen de inkomsten uit college
gelden en Rijksbijdragen jaarlijks structureel € 2,0 
miljoen lager uitkomen.  
In het HZ IP 20132017 zijn een aantal beleidsvoorne
mens geformuleerd als antwoord op krimp. Hiertoe 
behoren de introductie van een nieuw onderwijs
concept, digitalisering van het onderwijs, introductie 
van nieuwe opleidingen en opleidingsvarianten, 
aansprekende profilering op expertisedomeinen, 
strategische samenwerking met vooral ondernemingen 
en andere kennisinstellingen, nationaal en internatio
naal en intensivering van de marketingactiviteiten (met 
name internationale doelgroepen). Als deze beleids
voornemens niet gerealiseerd worden, dan worden er 
risico’s op lagere instroom gelopen. 

8. HUISVESTING EN FACILITEITEN
Modern onderwijs vraagt om een bijpassend gebou
wencomplex. Indien hier niet aan wordt voldaan, dan 
kan het student en proces gericht onderwijsconcept 
niet in voldoende mate worden ingevoerd. 

9. PROFIEL HZ
De HZ heeft zijn beleid gericht op het aantrekken van 
meer nationale en internationale studenten door te 
kiezen voor een duidelijk profiel gekoppeld aan de 

karakteristieken van de Zuidwestelijke Delta en door 
veel opleidingen Engelstalig aan te bieden ( 10 van de 
24 bacheloropleidingen zijn in het Engels). In het HZ IP 
20132017 worden de volgende profielen onderschei
den: De persoonlijke hogeschool, Student en Proces
gericht Onderwijs; profiel op het expertisedomein 
Water & Land, Toerisme & Business en Industrie en 
Logistiek. Op deze expertisedomeinen is de HZ deel
nemer in Centres of Expertises, samen met andere 
hogescholen en bedrijven. De reviewcommissie heeft 
de Centres of Expertises waar de HZ in deelneemt 
alsmede de zwaartepuntvorming positief beoordeeld. 
De consequentie van deze beoordeling is dat de reeds 
toegekende middelen gecontinueerd worden. Als in 
2016 de beoordeling door de RCHOO van de zwaarte
puntvorming van de HZ en de Centres of Expertises 
negatief is, dan heeft dit negatieve financiële conse
quenties zoals hieronder aangegeven. 

De selectieve financiering van de zwaartepuntvorming 
en de Centres of Expertises, zijnde 2% van de NRB is 
gesplitst in:
•  Voor wat betreft de CoE’s: hier wordt door het 

Ministerie van OCW € 21 miljoen voor gereserveerd,  
overeenkomend met 1% van het macro budget. De 
HZ heeft het CoE Delta Technology toegewezen 
gekregen. Hier wordt vier jaar lang € 1,0 miljoen voor 
beschikbaar gesteld. Daarnaast is de HZ deelnemer 
in het CoE Biobased Economy (penvoerder Avans 
Hogeschool) en CELTH  (penvoerder NHTV). Voor het 
CoE geldt een cofinanciering van 50%. Als de 
beoordeling negatief uitvalt, dan heeft dit voor de HZ 
een negatieve financiële impact in ordegrootte van 
maximaal € 1,0 miljoen.

•  Het resterende procentpunt wordt herverdeel onder 
de hogescholen, waarbij een driepuntsschaal is 
gehanteerd. Hogescholen die goed scoorden op de 
aspecten zwaartepuntvorming en valorisatie krijgen 
0,7% toegekend, hogescholen die zeer goed scoorden 
1,1% en hogescholen die excellent scoorden 1,7%.  
De HZ scoorde “zeer goed” en krijgt derhalve 1,1% 
overeenkomend met jaarlijks € 0,3 miljoen.

13.5.6. GOVERNANCECODE
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van 
Bestuur, onder meer met betrekking tot  de realisatie 
van de doelstellingen van de HZ, de strategie en de 
risico’s verbonden aan instellingsactiviteiten, de opzet 
en werking van interne risicobeheersings en controle
systemen en het financiële verslaggevingsproces. 
Naast deze toezichthoudende functie, heeft de Raad 
van Toezicht een adviserende functie. Hiertoe geeft de 
Raad van Toezicht zowel tijdens als buitenom de 
reguliere vergaderingen het College van Bestuur 
gevraagd en ongevraagd advies. 
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In het kader van hun functioneren, hechten de Raad van 
Toezicht en het College van Bestuur grote waarde aan 
de opvolging en naleving van de branchecode, alsmede 
naleving en opvolging van de statuten en het bestuurs 
en beheersreglement. Daarom is besloten dit onder
werp jaarlijks te plaatsen op de governanceagenda. 
Ten behoeve van die governanceagenda worden 
compliance overzichten opgesteld waaruit blijkt in 
hoeverre de Raad van Toezicht en het College van 
Bestuur de branchecode, de statuten en het bestuurs 
en beheersreglement opvolgen en naleven. De bevin
dingen uit deze overzichten worden besproken tijdens 
een gemeenschappelijke vergadering van de Raad van 
Toezicht en het College van Bestuur, leidend tot 
besluiten en eventuele vervolgacties.
Voor een overzicht van de besluiten en vervolgacties  
die de Raad van Toezicht en het College van Bestuur 

hebben genomen naar aanleiding van de compliance 
overzichten wordt verwezen naar hoofdstuk 1.  
Op basis van het principe “pas toe of leg uit” conclude
ren de Raad van Toezicht en het College van Bestuur 
dat zij volledig opereren conform de branchecode 
governance en de branchecode Goed Bestuur en hier 
dus niet van afwijken. Vanzelfsprekend zullen zowel de 
Raad van Toezicht als het College van Bestuur zorg 
dragen dat de naleving van de Branchecode ook in de 
toekomst geëffectueerd blijft worden.

13.6. NOTITIE HELDERHEID
In de notitie ‘Helderheid’ van de staatssecretaris van 
OCW wordt een aantal punten geformuleerd, waarover 
in het jaarverslag gerapporteerd moet worden. 
Hieronder volgt puntsgewijs het overzicht van de 
HZrapportage:

RAPPORTAGE ONDERDEEL UIT DE 
HELDERHEIDSNOTITIE

UITWERKING HZ 

THEMA 1: UITBESTEDING De HZ besteedde in 2014 geen (delen van) onderwijspro
gramma’s uit.

THEMA 2: INVESTEREN VAN PUBLIEKE 
MIDDELEN IN PRIVATE ACTIVITEITEN

De HZ heeft geen gelden uit de Rijksbijdrage aan private 
activiteiten besteed.

THEMA 3: HET VERLENEN VAN 
VRIJSTELLINGEN

De HZ verleent vrijstellingen conform de vigerende wet en 
regelgeving.

THEMA 4: BEKOSTIGING VAN BUITENLANDSE 
STUDENTEN

De HZ brengt studenten alleen voor bekostiging in aanmer
king, indien deze voldoen aan de door de wet hieraan 
gestelde eisen.

THEMA 5: COLLEGEGELD NIET BETAALD DOOR 
STUDENT ZELF

Het collegegeld wordt door studenten zelf dan wel namens 
de student met schriftelijke machtiging betaald.

THEMA 6: STUDENTEN VOLGEN MODULES VAN 
OPLEIDINGEN

Studenten van de HZ volgen geen modules van opleidingen 
met rijksbekostiging

THEMA 7: DE STUDENT VOLGT EEN 
ANDERE OPLEIDING DAN WAARVOOR HIJ IS 
INGESCHREVEN

Op de HZ volgt een student die opleiding waarvoor hij is 
ingeschreven.

THEMA 8: BEKOSTIGING VAN 
MAATWERKTRAJECTEN

De HZ had in 2014 geen maatwerktrajecten zoals bedoeld in 
de notities Helderheid.

THEMA 9: BEKOSTIGING VAN HET 
KUNSTONDERWIJS

Niet van toepassing.

VERMELDING OF EN IN HOEVERRE EIGEN 
PERSONEEL IS INGESCHREVEN VOOR INITIËLE 
OPLEIDINGEN.

De HZ had in 2014 één eigen personeelslid die was inge
schreven voor een initiële opleiding.

UITWISSELINGSOVEREENKOMSTEN Zie Bijlage 11.2

EUROPESE AANBESTEDING Ook in 2014 lopen de zaken die Europees aanbesteed 
moeten worden, via het Diensten Centrum Onderwijs.
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1RAAD VAN 
TOEZICHT



1.1. SAMENSTELLING RAAD VAN 
TOEZICHT PER 01-01-2015 

DE HEER MR. DRS. A.J.G. (TOINE) POPPELAARS 
(VOORZITTER)
Geboortedatum:  27091959
Tijdstip eerste benoeming  01092012, lid
  Per 01012013, voorzitter 
Aftredend:  01092016

MEVROUW DRS. W.M.E. (ELLY) TEUNE-KASBERGEN 
(VICE-VOORZITTER)
Geboortedatum:  05111947 
Eerste benoeming: 21062010  
 (op voordracht van HR)
Herbenoeming:  01072014 
Aftredend:  01072018
 
DE HEER ING. J. (JOHAN) KLOET
Geboortedatum: 11061946 
Eerste benoeming:  01012010
Herbenoeming:  01012014 
Aftredend:  01012018

DE HEER N. (NICO) VAN MOURIK MPA 
Geboortedatum:  18041955
Eerste benoeming: 01012010
Herbenoeming:  01012014 
Aftredend:  01012018 

DE HEER J. (HANS) VAN DER HART
Geboortedatum:  08081951
Eerste benoeming:  01092012
Aftredend:  01092016

DE HEER DRS. F. (FRANK) VERHAGEN RA
Geboortedatum:  07011961
Eerste benoeming:  01012014
Aftredend:  01012018
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1.2.   PROFIELSCHETS RAAD VAN 
TOEZICHT

De leden van de Raad van Toezicht van HZ University of 
Applied Sciences dienen te voldoen aan de opgestelde 
profielschets:

1. PROFIELKENMERKEN ALLE LEDEN
•  Elk individueel lid heeft bestuurlijke ervaring (eind

verantwoordelijke positie) en strategisch bestuurlijke 
inzichten met betrekking tot grote organisaties; 

•  Elk individueel lid heeft ervaring als toezichthouder 
en is in elk geval geschikt als adviseur;

•  Elk individueel lid is in staat om het beleid op 
hoofdlijnen te beoordelen; 

•  Elk individueel lid heeft algemene kennis van de 
onderwijsbranche; 

•  Elk individueel lid heeft een maatschappelijke 
oriëntatie;

•  Elk individueel lid heeft een kritische zelfreflectie; 
•  Elk individueel lid heeft snel overzicht en inzicht; 
•  Elk individueel lid is onafhankelijk en kritisch ten 

opzichte van het college van bestuur;
•  Elk individueel lid beschikt over een breed en voor  

de HZ relevant en actueel netwerk. 

2.  AANVULLENDE PROFIELKENMERKEN  
MINIMAAL ÉÉN LID 

•  Minimaal één lid moet voldoen aan een van de  
drie profielen:

  Toerisme & Business;
  Logistiek & Industrie;
  Delta & Water. 
•  Minimaal één lid heeft financiële expertise binnen 

een grote professionele organisatie;
•  Minimaal één lid heeft expertise op het gebied  

van HRM;

•  Minimaal één lid heeft juridische expertise; 
•  Minimaal één lid heeft expertise op het gebied van 

Kwaliteitszorg onderwijs, praktijkgericht onderwijs  
en kennisvalorisatie; 

•  Minimaal één lid heeft ervaring als bestuurder/
eindverantwoordelijke bij een grote overheids
organisatie;

•  Minimaal één lid heeft ervaring als bestuurder/
eindverantwoordelijke in het bedrijfsleven; 

•  Minimaal één lid heeft ervaring als bestuurder/
eindverantwoordelijke binnen een maatschappelijke 
organisatie. 

3. OVERIGE PROFIELKENMERKEN
•  Minimaal één lid is afkomstig van buiten de Provincie 

Zeeland;
•  Minimaal één lid is vrouw;
•  Er dient sprake te zijn van een evenwichtige verdeling 

in de nationale en internationale scope van de leden.

4. AANVULLENDE PROFIELKENMERKEN VOORZITTER 
•  Hij geeft op een efficiënte en effectieve manier leiding 

aan de Raad van Toezicht en geeft daarbij voldoende 
ruimte voor discussie en leidt deze op vaardige en 
kundige wijze tot besluitvorming;

•  Hij beschikt over diplomatieke gaven en weet te 
verbinden;

•  Hij beschikt over een breed, relevant en actief 
politiekbestuurlijk netwerk. 

5. AANDACHTSPUNTEN
•  Binnen de Raad van Toezicht is sprake van een goede 

verdeling van persoonlijkheden;
•  De onafhankelijkheidsverklaring moet ondertekend 

kunnen worden. 
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2014 BEGROTING 2014 2013

RAAD VAN TOEZICHT € 47.221,96 € 50.000,00 € 43.300,00

BEZOLDIGING RAAD VAN TOEZICHT HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

NAAM ROL IN DE RAAD VAN TOEZICHT HONORERING TIJDVAK

A.J.G. POPPELAARS Voorzitter Raad van Toezicht 
Voorzitter selectie en remuneratiecommissie

 € 10.000,00 01/01/2014
31/12/2014

W.M.E. TEUNE-
KASBERGEN, 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht 
Voorzitter commissie Kwaliteitszorg onderwijs, 
praktijkgericht onderzoek en valorisatie 
Lid selectie en remuneratiecommissie

 € 9.021,96 01/01/2014
31/12/2014

J. KLOET Lid Raad van Toezicht 
Voorzitter auditcommissie

 € 7.050,00 01/01/2014
31/12/2014

N. VAN MOURIK Lid Raad van Toezicht 
Lid selectie en remuneratiecommissie

 € 7.050,00 01/01/2014
31/12/2014

J. VAN DER HART Lid Raad van Toezicht 
Lid auditcommissie

 € 7.050,00 01/01/2014
31/12/2014

F. VERHAGEN Lid Raad van Toezicht 
Lid auditcommissie

 € 7.050,00 01/01/2014
31/12/2014

TOTAAL BEZOLDIGING RVT  € 47.221.96

1.3. BEZOLDIGING RAAD VAN TOEZICHT
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1.4. ONAFHANKELIJKHEIDS-
 VERKLARING RAAD VAN TOEZICHT
De onafhankelijkheidsverklaring die de leden Raad van 
Toezicht bij het aantreden hebben ondertekend luidt als 
volgt:

“De branchecode, de statuten van de stichting HZ 
University of Applied Sciences en het Bestuurs en 
beheersreglement HZ verlangen dat de leden van de 
Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, ten opzichte 
van het College van Bestuur en ten opzichte van welk 
deelbelang dan ook onafhankelijk opereren en zich 
daarover verantwoorden. 
De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van 
Toezicht moet het vertrouwen van het College van 
Bestuur, van werknemers, van externen, stakeholders 
en van de studenten in een goed functionerend toezicht 
op de HZ borgen. De leden van de Raad van Toezicht 
zijn transparant over de wijze waarop een lid steeds 
zijn/haar afwegingen maakt in zijn/haar handelen en 
leggen daarover verantwoording af. 

VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID
Gelet op de branchecode, de statuten van de stichting 
HZ University of Applied Sciences en het Bestuurs en 
beheersreglement HZ verklaren de leden van de Raad 
van Toezicht uitdrukkelijk en ieder voor zich, dat een 
onafhankelijk opereren en het zich daarover verant
woorden benodigd zijn om goed toezicht op de HZ te 
kunnen waarborgen.
Om die onafhankelijkheid te onderstrepen verklaren  
zij ieder voor zich, naast de specifieke bepalingen van 
de branchecode, de statuten van de stichting HZ 
University of Applied Sciences en het Bestuurs en 
beheersreglement HZ, in te stemmen met de kern
waarden van de HZ.

Zij verklaren ieder voor zich voorts dat hij, dan wel zijn 
echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een andere 
levensgezel, pleegkind of bloed of aanverwant tot in de 
tweede graad:
a.  Niet in de vijf jaar, voorafgaand aan de benoeming, 

werknemer of lid van het College van Bestuur van de 
HZ te zijn geweest (inclusief gelieerde rechtsperso
nen). 

b.  Geen persoonlijke financiële vergoeding van de HZ of 
van een aan haar gelieerde vennootschap te ontvan
gen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van 
de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden 
wordt ontvangen.

c.  Geen bestuurslid te zijn van een vennootschap dan 
wel een andere rechtspersoon waarin een lid van het 
College van Bestuur van de Hogeschool Zeeland lid 
van de Raad van Commissarissen respectievelijk 
Raad van Toezicht is.

d.  Niet werkzaam te zijn bij organisaties die invloed 
kunnen hebben op het door HZ te voeren beleid.  
De Raad van Toezicht zal per individueel geval 
beoordelen in hoeverre de werkzaamheden de 
onafhankelijkheid kan schaden. 

e.  Geen aandelenpakket aan te houden van ten 
 minste tien procent in een aan de HZ gelieerde 
vennootschap.

De leden van de Raad van Toezicht, ieder voor zich, 
verklaren dit door deze onafhankelijkheidsverklaring 
willens en wetens te ondertekenen en deze verklaring 
openbaar te maken door vermelding ervan op de 
website en in het jaarverslag van de HZ.”
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1.5. TOEZICHTVISIE, TOEZICHTKADER 
EN TOETSINGSKADER VAN DE 
RAAD VAN TOEZICHT HZ

1. INLEIDING 
De vernieuwde branchecode Goed Bestuur Hoge
scholen (2013) schrijft onder meer voor dat een Raad 
van Toezicht haar toetsingskader expliciteert en op de 
website van de hogeschool plaatst. Het toetsingskader 
moet uiteraard gebaseerd zijn op de visie en het 
toezichtkader van de raad. 

2.TOEZICHTVISIE 
De Raad van Toezicht van HZ houdt toezicht op het 
College van Bestuur, treedt op als werkgever, en staat 
het college met raad terzijde. Uitgangspunt is dat het 
college als statutair bestuur bestuurt en daarbij intern 
verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht en 
extern aan instanties die daartoe wettelijk of maat
schappelijk gelegitimeerd zijn. In het kader van de 
eigen maatschappelijke verantwoording expliciteert  
de Raad van Toezicht hierbij zijn visie op toezicht,  
het toezichtkader en toetsingskader. 

De kernwaarde van de besturingsfilosofie van HZ voor 
het interne toezicht is ‘partnerschap’. Dat betekent dat 
de Raad van Toezicht niet alleen volgend is maar ook 
proactief acteert, met respect voor de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur  
als bevoegd gezag. De raad wordt vroegtijdig bij de 
strategieontwikkeling betrokken en formuleert de 
relevante prestatie en beoordelingscriteria als 
toetsingskader voor het college, die criteria uiteraard 
afgeleid zijn van besturingsfilosofie en het 
Instellingsplan HZ 20132017. 

De Raad van Toezicht past de uitoefening van zijn 
toezicht aan de specifieke situatie van de hogeschool 
op enig moment. Bijvoorbeeld in situaties met bijzon
dere risico’s kan het nodig zijn het toezicht te intensive
ren. Daarbij bevordert en ondersteunt de Raad van 
Toezicht vooral dat het college zelf goed in control blijft. 

De Raad van Toezicht functioneert vanuit een maat
schappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maat
schappelijk gewenste doelen van de hogeschool 
worden vertaald naar eigentijdse kwaliteit van  
onderwijs, toegepast onderzoek en relevante kennis
valorisatie. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een 
voorwaarde. De raad stelt zichzelf de ambitie met haar 
optreden waarde toe te voegen aan het goed functione
ren van de hogeschool in termen van uitkomsten en 
betrokkenheid van externe stakeholders, en aan de 
goede samenwerking met het College van Bestuur.  

Een goed samenspel met het college betekent ook 
goed tegenspel. 

3.TOEZICHTKADER 
Onder toezichtkader wordt verstaan de formele en 
maatschappelijke kaders voor goed toezicht, die  
door de Raad van Toezicht zelf zijn gespecificeerd. 
De Raad van Toezicht volgt de governance principes en 
governance eisen zoals vastgelegd in de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 
en de Branchecode goed bestuur hogescholen (okt 
2013). De Raad van Toezicht ziet erop toe dat ook het 
College van Bestuur in overeenstemming met de wet 
en branchecode handelt. 

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur 
hebben de formele governance eisen uitgewerkt in 
statuten en reglementen Raad van Toezicht en College 
van bestuur. Deze zijn openbaar via de website van de 
hogeschool. In de statuten is omschreven welke 
bestuursbesluiten de goedkeuring van de Raad van 
Toezicht behoeven en welke besluiten tot de eigenstan
dige bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren 
(zoals benoeming van de accountant). Waar de Raad 
van Toezicht goedkeuring geeft kan dat ook een 
proactieve invulling hebben. Dus niet alleen ‘formele 
goedkeuring achteraf’ maar een ‘goedkeuring onder 
voorwaarden’, wat betekent dat  zoals eerder gesteld, 
situationeel  risicovolle dossiers in het bijzonder 
worden gemonitord zodat tijdige bijsturing mogelijk is. 

In zijn werkwijze bewaakt de Raad van Toezicht in 
samenspraak met het College van Bestuur de actuele, 
tijdige en relevante informatievoorziening via de 
reguliere formele kanalen en documenten, via meer 
informele werkvormen en ontmoetingen én via andere 
bronnen dan het college. Het college wordt vroegtijdig 
geattendeerd op ontwikkelingen. De raad zal in overleg 
met het College van Bestuur een informatieprotocol 
vaststellen. De Raad van Toezicht komt vier à vijf keer 
per jaar regulier bijeen. Daarnaast zijn er strategische 
themabijeenkomsten en diverse informele contactmo
menten met academies, diensten en studenten in de 
organisatie. De Raad van Toezicht heeft tweemaal per 
jaar overleg met de Hogeschoolraad (medezeggen
schap). Zowel de Raad als de Hogeschoolraad kunnen 
voor die overleggen onderwerpen ter bespreking 
agenderen. Jaarlijks is er contact met de externe 
accountant. In bijzondere gevallen wordt onafhankelijk 
advies van derden ingewonnen. 
Voor verdiepend toezicht maar ook als klankbord heeft 
de raad commissies: Auditcommissie, Commissie 
Kwaliteitszorg onderwijs, praktijkgericht onderzoek en 
valorisatie en een Selectie en remuneratiecommissie. 
De werkwijze is vastgelegd in reglementen. 
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De basistoets voor de Raad van Toezicht is het oordeel 
of het college ‘in control’ is. Daarmee wordt bedoeld 
dat de besturing van de hogeschool op koers ligt om  
de strategische doelen te bereiken en dat de risico’s 
adequaat beheerst worden. Dat wil niet zeggen dat de 
Raad van Toezicht zelf alles controleert (wat ook niet 
mogelijk is). Wel ziet de Raad van Toezicht erop toe dat 
conform de besturingsfilosofie en binnen de kaders van 
het Instellingsplan HZ 20132017 de resultaatverant
woordelijkheid  zo decentraal mogelijk  wordt 
waargemaakt. 

Naast risicobeheersing zijn ‘soft controls’ ook onder
deel van het toezichtkader. Daaronder worden zaken 
verstaan als: wordt er integer gehandeld, is de bestu
ring van de hogeschool gebaseerd op vertrouwen van 
medewerkers, is er betrokkenheid en bevlogenheid 
naar studenten. 

Jaarlijks wordt het functioneren van het College van 
Bestuur, zowel collectief als individueel, beoordeeld 
volgens een vast stramien of toetsingskader. Hierbij 
kan informatie gevraagd worden aan de Hogeschool
raad en de managementlaag onder het college. 

Wat het eigen functioneren betreft hanteert de raad een 
rooster van aftreden conform de branchecode. Statutair 
bestaat de raad uit minimaal vijf en maximaal zeven 
personen. De Raad van Toezicht bestaat momenteel  
uit zes leden. De raad kent een profielschets. 
Onafhankelijkheid, diversiteit, complementariteit en 
deskundigheid (inhoudelijk en qua toezicht) hebben 
daarin een prominente plaats. Wat specifieke profiel
schetsen per raadslid betreft wordt vooral gelet op 
uiteenlopende expertises. Zowel onderwijsinhoudelijke 
expertise en ervaring en op de bedrijfsvoering gerichte 
expertise en ervaring, als ervaring uit het afnemend 
veld (overheid en ondernemers), zijn hier  
onderdeel van.

De Raad van Toezicht opereert teamgericht waarbij 
tegenspraak binnen de Raad en in gesprek met het 
college als een gezonde indicator wordt gezien. 
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen 

functioneren en meerjaarlijks onder externe leiding. 
Jaarlijks geeft de raad in het jaarverslag van de 
hogeschool inzicht in haar functioneren. 

4.TOETSINGSKADER 
De bovenstaande visie en het algemeen toezichtkader 
kunnen worden vertaald in een toetsingskader van 
concrete resultaten, uitgaande van de ambities en 
strategie van de hogeschool. Daarbij is het maat
schappelijke hoofddoel het opleiden van goede profes
sionals, en het op niveau onderzoek doen en kennis 
valoriseren voor de beroepspraktijk. De strategie zoals 
weergegeven in het Instellingsplan HZ 20132017 zijn 
richtinggevend voor het toetsingskader. 

Het toetsingskader wordt geoperationaliseerd naar 
kwaliteit van onderwijs en onderzoek, betrokkenheid 
van studenten, professionele ontwikkeling van mede
werkers, leiderschap van en effectiviteit van samen
werking in het College van Bestuur, betrokkenheid  
van het veld (bedrijven en stagebedrijven) en overige 
stakeholders, doelrealisatie (resultaten), risico’s en 
uiteraard gezonde bedrijfsvoering. 

De operationalisering naar prestatieindicatoren op  
deze terreinen zijn gekwantificeerd en gekwalificeerd 
en omvatten zowel uitkomsten als (gewenste) proces
sen, voortkomend uit de eerder genoemde hoofdzaken. 
De indicatoren betreffen de effectiviteit, productiviteit, 
professionaliteit en doelmatigheid van het bestuur en 
de reputatie van de HZ op een aantal gebieden. 
Uiteraard kunnen de indicatoren in de tijd evolueren.
 
De Raad van Toezicht is zich ervan bewust dat bij het 
formuleren van concrete prestatieindicatoren (resulta
ten) er voor moet worden gewaakt dat deze aansluiten 
bij HZ Instellingsplan 20132017 en niet te veel op 
zichzelf staan, of doel op zichzelf worden. 
Maar hoe belangrijk en nuttig die indicatoren ook zijn, 
ze weerspiegelen nooit de ambitie en werkelijkheid 
waarvoor HZ zich inzet: een leer en werkgemeenschap 
waarin cocreatie met studenten, met medewerkers en 
met externe partners centraal staat. Ook  of juist  dát 
is essentieel in het toetsingskader.
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DATA AANWEZIGEN ONDERWERPEN

20-01-2014 Raad van Toezicht  College van Bestuur Themabijeenkomst zelfevaluatie Raad van 
ToezichtCollege van Bestuur

17-03-2014 Raad van Toezicht College van Bestuur 
 
Aanwezig t.b.v. agendapunt  
Boulevard Bankert 154
•  de heer D. Polderman (diensthoofd 

Campusvoorziening) 
•  Architect 

Voorafgaand aan de reguliere Raad van 
ToezichtCollege van Bestuur vergadering 
heeft overleg plaatsgevonden met de 
Hogeschoolraad

•  Verbouw resp. nieuwbouw Boulevard 
Bankert 154. 

•  Notulen vergadering Raad van Toezicht
College van Bestuur 9 december 2013, 
inclusief actielijst

•  Notulen themabijeenkomst 20 januari 2014 
•  Evaluatie eenhoofdig College van Bestuur 

ondersteund door supportgroep 
•  Informatierapportage College van Bestuur 

aan Raad van Toezicht
•  Compliance branchecode, statuten, 

bestuurs en beheersreglement
•  Profielkenmerken (leden) raad van toezicht
•  Samenstelling commissies raad van 

toezicht
•  Schema van aftreden raad van toezicht
•  Kwaliteit capita selecta
•  Claim Rekenschap en de HZ
•  Management letter 2013 van accountant en 

terugkoppeling auditcommissie 

23-06-2014 Raad van Toezicht College van Bestuur

Aanwezig t.b.v. agendapunt jaarverslag en 
jaarrekening 2013 
•  J.J. van Belzen (diensthoofd Financieel 

Economische Dienst HZ)
•  C. van Belzen (HZcontroller)
•  W.A. de Leeuw MGA RA (Partner 

(Gevolmachtigde) Deloitte)
•  drs. R. Huser  Egter van Wissekerke RA 

(Senior Manager Deloitte)
 
Aanwezig t.b.v. agendapunt medewerkers-
tevredenheids-onderzoek
•  mevrouw drs. D. Zerbib MBA (diensthoofd 

P&Oo en DMC)

Voorafgaand aan de reguliere Raad van 
ToezichtCollege van Bestuur vergadering 
heeft overleg plaatsgevonden met de 
Hogeschoolraad

•  Jaarverslag en jaarrekening 2013, inclusief 
verslag van accountant en van 
Auditcommissie Raad van Toezicht

•  Medewerkerstevredenheidsonderzoek
•  Notulen vergadering Raad van Toezicht

College van Bestuur 17 maart 2014,  
inclusief actielijst

•  Informatierapportage College van Bestuur 
aan Raad van Toezicht

•  Stand van zaken vacature invulling College 
van Bestuur

•  Midtermreview Prestatieafspraken OCW
•  Claim Rekenschap 
•  Huisvesting De Ruyter Academy 
•  Rapport remuneratiecommissie Raad van 

Toezicht

18-08-2014 Raad van Toezicht – College van Bestuur 
 
Afwezig: 
drs. F. Verhagen RA (lid) 
mr. M. de Klerk (secretaris) 

•  Benoeming lid College van Bestuur

1.6.  VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT 2014
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DATA AANWEZIGEN ONDERWERPEN

22-09-2014 Raad van Toezicht – College van Bestuur 

Afwezig: 
mr. M. de Klerk (secretaris)

Aanwezig t.b.v. agendapunt presentaties 
door academiedirecties: 
de heren E. Schollema, F. Rothuis, F. Bordui 
en H.J. Zielstra 
Aanwezig t.b.v. agendapunt Claim 
Rekenschap:
prof. drs. C. (Kees) Izeboud

•  Presentatie door academiedirecties
   Implementatie HZIP 20132017
   Verbeterpunten n.a.v. NSE
   Implementatie Student en 

Procesgericht Onderwijs
•  Claim Rekenschap
•  Notulen vergadering Raad van Toezicht

College van Bestuur 23 juni 2014
•  Notulen vergadering Raad van Toezicht

College van Bestuur 18 augustus 2014, 
inclusief actielijst

•  Informatierapportage College van 
Bestuur 

•  Huisvesting
•  Notitie de heer Rullmann inzake positie

bepaling praktijkgericht onderzoek HZ
•  Themabijeenkomst november

24-11-2014 Raad van Toezicht – College van Bestuur 
 
Onder leiding van organisatie adviesbureau 
Turner:
•  De heer Jeroen Visscher
•  De heer Peter de Bruin

Afwezig: 
mr. M. de Klerk (secretaris) 

•  Themabijeenkomst: governance en board 
performance in relatie tot ontwikkelingen 
in het hoger onderwijs

08-12-2014 Raad van Toezicht – College van Bestuur

Afwezig: 
J. van der Hart (lid) 
mr. M. de Klerk (secretaris) 
 
Aanwezig t.b.v. agendapunt begroting 2015 
en meerjarenprognose 2015-2019
•  C. van Belzen (HZcontroller)

•  Begroting 2015 en meerjarenprognose 
20152019

•  Notulen vergadering Raad van Toezicht 
College van Bestuur 22 september 2014, 
inclusief actielijst 

•  Informatierapportage College van Bestuur 
aan Raad van Toezicht 

•  Evaluatie themabijeenkomst  
24 november 2014 

•  Huisvesting
•  Kwaliteit, capita selecta
•  Raad van Commissarissen HZ Holding BV
•  HZRisicomanagement 
•  Vergaderschema 2015
•  Ontheffing mevrouw Teune als gedelegeerd 

lid Raad van Toezicht
•  Claim Rekenschap
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2.1. NEVENFUNCTIES COLLEGE VAN 
BESTUUR

DE HEER. IR. A.P. (ADRI) DE BUCK - VOORZITTER 
COLLEGE VAN BESTUUR
Nevenfuncties – uit hoofde van voorzitterschap College 
van Bestuur HZ:
•  Voorzitter Raad van Commissarissen The Work Zone 

(TWZ)
•  Directeur HZ University of Applied Sciences Holding 

B.V.
•  Lid algemeen bestuur SURF
•  Lid platformbestuur ICT en Onderwijs van SURF
•  Lid programmaraad Operationeel Programma Zuid 

(OPZuid)
•  Lid onderwijscommissie Brabants Zeeuws 

Werkgeversoverleg (BZW)
•  Lid Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ)
•  Lid bestuurscommissie ICT Vereniging Hogescholen
•  Voorzitter a.i. Technocentrum Zeeland
•  Lid bestuur en penningsmeester Kennis Netwerk 

Delta Water (KNDW)
•  Lid bestuur Maintenance Education Consortium
•  Voorzitter bestuurlijk overleg Zeeland Centraal
•  Lid overleg Onderwijs en Arbeidsmarkt
•  Bestuurslid Stichting Kenniswerf 

Nevenfunctie
•  Bestuurslid De Maatschappij afdeling Zeeland;

J.L. (JOHN) DANE MSC BA – LID COLLEGE VAN 
BESTUUR
Nevenfuncties 
•  Penningmeester bestuur Stichting Foodport Zeeland;
•  Penningmeester bestuur Stichting Kunst en Cultuur 

Vlissingen, de Cultuurwerf;
•  Bestuurslid Zeeuws Kenniscentrum Logistiek
•  Adviseur/ statutair directeur Agrojuice Holding B.V. 

(betaald)

SECRETARIS COLLEGE VAN BESTUUR:
De heer mr. M. (Rien) de Klerk
m.de.klerk@hz.nl
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2.2. BEZOLDIGING CVB CONFORM WNT

2014 BEGROTING 2014

COLLEGE VAN BESTUUR € 221.790,13 € 230.807,00

KOSTEN/DECLARATIES LEDEN CVB 2014 IR. A.P. DE BUCK J.L. DANE

REPRESENTATIE  € 0,00  € 0,00

REISKOSTEN BINNENLAND  € 0,00  € 0,00

REISKOSTEN BUITENLAND  € 0,00  € 0,00

OVERIGE KOSTEN  € 168,75  € 72,70

TOTAAL  € 168,75  € 72,70

COLLEGE 
VAN 
BESTUUR

TIJDVAK OMVANG
DIENST-
VERBAND

BRUTO 
JAAR-
SALARIS

BELASTE
ONKOSTEN-
VERGOE-
DING

WERK-
GEVERS-
BIJDRAGE 
PENSIOEN

BIJ-
TELLING
AUTO

TOTAAL

A.P. de Buck 01012014 
31122014

1,0 FTE € 146.774,28 € 396,77 € 24.331,80 € 5.579,71 € 177.082,56

J.L. van Dane 01092014 
31122014

1,0 FTE € 38.205,52 € 0, € 5.614,92 € 887,13 € 44.707,57

TOTAAL €221.790,13

Leden van het College van Bestuur hebben tevens de 
beschikking over een (vaste) dienstauto, waarvan alle 
kosten door de HZ worden betaald. Daarnaast ontvin
gen leden van het College van Bestuur een vaste 
onkostenvergoeding van €150, bruto per maand.  
Per 1 maart 2014 is de vaste onkostenvergoeding 
komen te vervallen. 

Deze opgave is samengesteld aan de hand van verant
woordingsformulieren welke maandelijks door de leden 
van het College van Bestuur worden ingediend in 
verband met de uitgaven met de door de HZ aan hen 
verstrekte creditcard. 
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2.3. ORGANOGRAM HZ 
Datum: 31122014

*)  John Dane zal tot aanstelling van een nieuw diensthoofd Marketing & Communicatie – vanuit het College van 
Bestuur – tijdelijk eindverantwoordelijkheid van de betreffende dienst op zich nemen. 

COLLEGE VAN BESTUUR 
IR. ADRI DE BUCK

JOHN DANE MSC BA

Academies Diensten

BESTUURSSECRETARIAAT 
MR. RIEN DE KLERK

BUREAU MONITORING & CONTROL
KEES VAN BELZEN | DRS. JACCO JASPERSE

Academie voor 
Economie & 

Management
drs. Frank Rothuis  
(MD tevens dean)

Academie voor 
Educatie & 
Pedagogiek

Frank Bordui (MD)
Henk Zielstra MPM

Academie voor 
Technologie & 

Innovatie 
Bert Schollema MA 

MBA (MD tevens dean)

Student-
voorzieningen

Daan Polderman 
MRE

Financiën
Jos van Belzen

Personeel & 
Organisatie-
ontwikkeling

drs. Daphne Zerbib
Jasperse MBA

Internationalisering
drs. Rinze Friso

Delta Academy
Bert Schollema MA 

MBA (MD)
Willem den Ouden 

(dean)

De Ruyter Academy
Bert Schollema MA 

MBA (MD tevens dean)

Scaldis Academy
drs. Frank Rothuis 

(dean)

Campus-
voorzieningen

Daan Polderman 
MRE

Onderwijs & 
Kwaliteit

ir. Bartjan Wattel

Marketing & 
Communicatie*

Informatie-
voorziening  

& Automatisering
drs. Jacco Jasperse

Academie voor 
Zorg & Welzijn

Frank Bordui (MD)
Henk Zielstra MPM 

(dean)
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THE WORK ZONE B.V.

STICHTING HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
(100%)

HZ HOLDING B.V.
(100%)

2.4. DEELNEMINGEN

De Stichting HZ University of Applied Sciences is 
eigenaar van alle aandelen van HZ Holding B.V. en de 
Holding is eigenaar van alle aandelen van TWZ B.V.. De 
Stichting en de B.V.’s vormen voor de belastingwetge
ving een fiscale eenheid.

2.5. HOGESCHOOLRAAD

SAMENSTELLING HR 
De samenstelling van de HR was van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 als volgt:

PERSONEELSGELEDING 2014 
Naam Academie Benoeming
Peter Meiboom (voorzitter) Academie voor Economie & Management gehele jaar
Dorieke Kuipers  
(secretaris/budgethouder) Academie voor Educatie & Pedagogiek gehele jaar
Brigitte de Bruyckere Academie voor Zorg & Welzijn gehele jaar
Peter van der Heide De Ruyter Academy gehele jaar
Caroline Schuurman Diensten gehele jaar
Arjan de Volder Academiebureau cluster Techniek gehele jaar
Gerben Rodts Scaldis Academy gehele jaar

STUDENTENGELEDING 2014
Richard van Sonsbeek (DBlid) Academie voor Economie & Management  gehele jaar
Ruben Altorffer De Ruyter Academy gehele jaar
Guyon Bom De Ruyter Academy gehele jaar
Eugène Hoeven  Academie voor Economie & Management gehele jaar
Ottilie de Koning Academie voor Educatie & Pedagogiek tot 26 maart 2014
Jos Hendrikse Delta Academy vanaf 1 mei 2014
Raoul den Braber Academie voor Economie & Management tot 1 juli 2014
Sharon Thiry Scaldis Academy tot 1 juli 2014
Maria de Visser Academie voor Economie & Management tot 1 september 2014
Rúna Brouwers De Ruyter Academy vanaf 1 september 2014
Maartje Rietjens De Ruyter Academy tot 1 oktober 2014 

DAGELIJKS BESTUUR 2014:
Voorzitter: Marjan Glas (tot 1 februari 2014)
  Interim: Peter Meiboom (vanaf 1 februari tot 16 april 2014)
  Peter Meiboom (vanaf 16 april 2014)
Secretaris/budgethouder:  Peter Meiboom (tot 1 februari 2014)
  Interim: roulerend door HRleden (van 1 februari 2014 tot 28 mei 2014)
  Dorieke Kuipers (28 mei 2014)
Studentlid:  Richard van Sonsbeek
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VERGADERCYCLUS
De vergadercyclus strekt zich uit over verschillende weken volgens een vast zich herhalend patroon;

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4

DB-LEDEN Vergadering dagelijks 
bestuur

Vergadering dagelijks 
bestuur

Vergadering dagelijks 
bestuur 

Informeel overleg met 
College van Bestuur

Vergadering dagelijks 
bestuur

HR-LEDEN Commissie vergade
ring 
Informerend en 
mening vormend

Commissie vergade
ring 
Informerend en 
mening vormend

Formeel overleg HR 
met College van 
Bestuur

Hogeschoolraad 
vergadering  
Besluitvormend

ADVIES- EN INSTEMMINGSAANVRAGEN HR
De ‘Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek’ regelt welke besluiten van het College van Bestuur 
ter advies of ter instemming aan de HR moeten worden voorgelegd. In 2014 betrof dit de volgende aanvragen:

DOCUMENT INSTEMMING OF ADVIES? BESLISSINGSDATUM

BEGROTING 2014 Advies (positief) 3 februari 2014

PROFESSIONALISERINGSPLAN Instemming 
c.q. advies studentgeleding 
(positief)

3 februari 2014

EXPERIMENTEERARTIKEL OER 9.4 Advies (positief) 27 februari 2014

GEWIJZIGD VOORSTEL COLLEGEGELD Advies (positief) 27 februari 2014

OER MODEL VERSIE 9 Instemming 26 juni 2014

REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Advies (positief) 26 juni 2014

BENOEMING TWEEDE VERTROUWENSPERSOON Advies (positief) 3 oktober 2014

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN 
KINDERMISHANDELING

Advies (positief) 27 oktober 2014

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE EN 
HOORCOMMISSIE

Advies (positief) 10 november 2014

WIJZIGING IN STATUTEN HZ HOLDING Advies (positief) 26 november 2014

STUDENTEN PERSONEEL EXTERNEN

OPLEIDING

ACADEMIE

HZ

Opleidingscommissie •*

Opleidingsteam •

Academieoverleg •

Hogeschooloverleg •

Raad van Advies

Raad van Advies ¤

Raad van Toezicht *

Studentenoverleg Beroepenveldcommissie •

•  Personele unie (in beperkte mate kunnen leden van een commissie ook zitting hebben in een andere commissie)
*  Wettelijk voorschrift
¤  Ad hoc samen te stellen uit de inzittenden van de Raden van Advies op academieniveau

2.6. VORMEN VAN INSPRAAK

Hogeschoolraad * 
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3STRATEGIE
EN BELEID



CONTINUÏTEIT

KLANT
MARKT/
MAATSCHAPPIJ

INTERNE 
PROCESSEN

INNOVATIE

Marketing 
verbeteren

Afstemmen 
producten met 

de markt en 
stakeholders

Realiseren  
groei

Commercieel & 
ondernemend 

vermogen 
verhogen

Continu Integrale 
kwaliteit

producten 
verhogen

Positief  
bedrijfsresultaat 

behalen

Verbeteren 
leerproces & 
leeromgeving 

student

Beschikken 
over competente 

medewerkers

Ontwikkelen 
cultuur en 
gedrag cf. 

kernwaarden

Leveren 
kosteneffectief

onderwijs/
onderzoek

Beheersing
transformatie

Verbeteren 
communicatie

en samen
werking

Begeleiding 
professionele en 

persoonlijke 
ontwikkeling

Praktijkgericht 
en internationaal 
onderw/onderz

Modulair, 
FtF en online

onderwijs

Bieden carrière
perspectief en 
doorstroming

(inter)nationaal
partnernetwerk

Optimale 
faciliteiten voor 
stud./profess

Valorisatie op 
expertisedomeinen

3.1.  STRATEGISCHE ROUTE 

Continu 
ontwikkelen 

(ver)nieuwe(de) 
producten 
(portfolio)
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6EXAMEN
COMMISSIE



SAMENSTELLING EXAMENCOMMISSIE

LEDEN TOELICHTING BENOEMINGSDUUR

Siert Knigge, Voorzitter (extern) 
Voorzitter Dagelijks Bestuur

tot 01092014;
tot 01092015

Edwin Rampaart, lid Voorzitter deelexamencommissie AvEM 
Lid Dagelijks Bestuur

01092013 tot 01092014;
tot 01092015

Dennis Karel, lid Voorzitter deelexamencommissie AvZW  01092013 tot 01092014;
tot 01092015.

Wim Bakker, lid Voorzitter deelexamencommissie AvEP 01092013 tot 01092014;
tot 01092015

Ruth de Vijlder, lid Voorzitter deelexamencommissie AvTI
Vicevoorzitter Examencommissie 
Lid Dagelijks Bestuur

01092013 tot 01092014;
tot 01092015

Ton Tepe, lid Extern lid, voorzitter deelexamencommissie SA 01092013 tot 01092014;
tot 01092015

Johan Walhout, lid Voorzitter deelexamencommissie DA 01092013 tot 01092014;
tot 25012015

Jos Luteijn, lid Voorzitter deelexamencommissie DRA 01092013 tot 01092014;
tot 01092015

Bas de Moor, lid Extern lid, juridische expertise 01092013 tot 01092014;
tot 01092015

Loes LievenseTax, lid Medewerker ondersteunende diensten 01092013 tot 01092014;
tot 01092015

Henk Drayer, lid
Wim Korevaar, lid

Docentlid, Fraudezaken
Docentlid, Fraudezaken

01092013 tot 01092014.
01092014 tot 01092015.

6.1. SAMENSTELLING HZ-EXAMENCOMMISSIE EN DEELEXAMENCOMMISSIES

DEELEXAMENCOMMISSIE ACADEMIE VOOR ECONOMIE & MANAGEMENT
1. Edwin Rampaart, voorzitter 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
2. Ronald Boerkoel, lid 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
3. Hans Dekker, lid 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
4. Peter Meiboom, lid en plaatsvervangend voorzitter  01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
5. Maya AudenaerdeHuibregtse, lid 01092013 tot 01092014
 Johan Weggemans, lid 01092014 tot 01092015
6. Carien du Pon, lid 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
7. Auke Hettinga, lid 01092013 tot 01092014
 Carien Boutkan, lid 01092013 tot 01092014
8. Carola van der Male, lid 01092014 tot 01092015

Plaatsvervangende leden: Anja Minderhoud, Marjolein van Noort, Peter van Dijk, Jaap Nelemans, Paul Vos.
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DEELEXAMENCOMMISSIE ACADEMIE VOOR EDUCATIE & PEDAGOGIEK
1. Wim Bakker (voorzitter) 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
2. Marjo Schillings (lid) 01092013 tot 01092014
3. Françoise KooleLuteijn (lid) 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
4. Jan Zwemer (lid) 01092013 tot 01122013
5. Anja Liberton (lid) 01122013 tot 01092014
6. Claudia KooimanHagenaar (lid) 01122013 tot 01052014
7. Jeanine Enter (lid) 01122013 tot 01112014
8. Hilde Kooikerden Boer (lid) 01112014 tot 01092015
9. Francis Jongerius (lid)  01112014 tot 01092015

DEELEXAMENCOMMISSIE ACADEMIE VOOR TECHNOLOGIE & INNOVATIE
1. Ruth de Vijlder, voorzitter 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
2. Anton Bil, lid 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
3. Truus Biskop, lid 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
4. Erik Vos, lid 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
5. Peter van Gelderen, lid en plaatsvervangend voorzitter 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015

DEELEXAMENCOMMISSIE ACADEMIE VOOR ZORG & WELZIJN
1.  Dennis Karel, voorzitter 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
2. Brigitte de Bruyckere, lid 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
3. Leontine van den Hooven, lid 01092014 tot 01092015
4. Eric Hageman, lid en tevens plaatsvervangend voorzitter 01022013 tot april 2014
 Rudi van den Dries, lid en plaatsvervangend voorzitter april 2014 tot 01092015

DEELEXAMENCOMISSIE SCALDIS ACADEMY
1. Ton Tepe, voorzitter 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
2. Gerben Rodts, lid en tevens plaatsvervangend voorzitter 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
3. Peter Raas, lid 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
4. Timo Derriks, lid 01092013 tot 01092014
 Peter Kruizinga, lid 01092014 tot 01092015
 
Plaatsvervangende leden Bianca BijkerkVan Ommen (tot 1 december 2014), E. van der Graaf  
(per 1 december 2014), Bouwe Postma, Marc Alliet.

DEELEXAMENCOMMISSIE DELTA ACADEMY
1. Johan Walhout, voorzitter 01092013 tot 01022015
2. Hendrik Bakker, lid 01092013 tot 01022015
3. Dick Fundter, lid 01092013 tot 01092014
 Pierre Bleuzé, lid 01092014 tot 01092015
4. Paul Vader, lid 01092013 tot 01022015
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DEELEXAMENCOMMISSIE DE RUYTER ACADEMY
1. Jos Luteijn, voorzitter 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
2. Michael Vlug, lid 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
3. Ted van Rooij, lid, plv. voorzitter 01092013 tot 01092014
  01092014 tot 01092015
4.  Erik v.d. Lichte, lid 01092013 tot 01092014 
  (extern lid afkomstig van Avans, ter borging van de joint degree IMM) 01092014 tot 01122014

Per 28022014 toegevoegd als toehoorder: Corné van Ginneken (Loodswezen).
Per 28022014 toegevoegd als extern examinator: Milou van Aerts.

JURIDISCHE COMMISSIE

DEELEXAMENCOMMISSIES

TOETSCOMMISSIE

EXAMINATOREN

DEELTOETSCOMMISSIES

EXAMENCOMMISSIE KLACHTENCOMMISSIE

6.2. STRUCTUUR EXAMENCOMMISSIE 

HZ-NIVEAU

ACADEMIENIVEAU

OPLEIDINGSNIVEAU
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6.3. ROLBESCHRIJVING (DEEL-)
EXAMENCOMMISSIES HZ 
UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES 

Hieronder treft u de rolbeschrijving aan van de voor
zitter(s) en de leden van de (deel)examen commissie(s), 
waaronder ook het Dagelijks Bestuur van de examen
commissie. 

DE EXAMENCOMMISSIE HEEFT ONDER ANDERE DE 
NAVOLGENDE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN:
• het uitreiken van getuigschriften;
•  het toevoegen van een supplement aan een getuig

schrift 
•  het uitreiken van verklaringen over met goed gevolg 

afgelegde tentamens op verzoek van studenten
•  het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of 

een student voldoet aan de voorwaarden die de 
onderwijs en examenregeling stelt ten aanzien van 
kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor 
het verkrijgen van een graad;

•  het borgen van kwaliteit van de tentamens en 
examens;

•  het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om de 
uitslag van tentamens en examens te beoordelen en 
vast te stellen;

•  het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van 
één of meerdere tentamens;

•  het nemen van maatregelen in geval van examen of 
tentamenfraude; 

•  het vaststellen van een jaarverslag van de werkzaam
heden van de examencommissie en de deelexamen
commissies;

•  de aanwijzing en het beëindigen van een aanwijzing 
van examinatoren;

•  het vragen van inlichtingen aan examinatoren
•  het jaarlijks aanwijzen aan het begin van het studie

jaar van een dagelijks bestuur, bestaande uit drie 
leden. De voorzitter van de examencommissie is lid 
en tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

•  Nader te bepalen aan haar toegekende bevoegdhe
den mandateren aan het dagelijks bestuur. Daartoe 
wordt een nadere regeling door de examencommis
sie vastgesteld.

•  Het instellen van permanente en tijdelijke  
commissies

De exacte omschrijving van de taken van de afzonder
lijke leden, met een collectieve verantwoordelijkheid,  
is te vinden in het reglement examencommissie HZ, 
Stichting HZ University of Applied Sciences, artikel 9.1

ESSENTIELE KENNIS EN VAARDIGHEDEN LEDEN 
EXAMENCOMMISSIE
• Kennis van het toetsbeleid
• Kennis van kwaliteitszorg in het kader van toetsing, 
• Kennis van het wettelijk kader (waaronder de WHW) 
• Kennis van de OER;
• Kennis van relevante arbeidsmarktontwikkelingen 
• Kennis van het hboniveau voor bachelor en voor 

masteropleidingen 
• Kennis van borgingsmaatregelen ten behoeve van  

de validiteit en betrouwbaarheid van toetsen;
• Communicatief vaardig 
• Belangen kunnen afwegen op basis van valide 

argumenten
• Gericht op het collectief nemen van besluiten
• Het kunnen toepassen van wet en regelgeving
• Het kunnen beoordelen of procedures correct worden 

toegepast 

IN AANVULLING OP DE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
VAN DE EXAMENCOMMISSIE, HEEFT DE VOORZITTER 
VAN DE EXAMENCOMMISSIE DE VOLGEN TAKEN:
• het (tussentijds) bijeenroepen van de examen

commissie;
• het voorzitten van de vergadering van de 

examencommissie en het dagelijks bestuur;
• het formuleren en nemen van besluiten;
• het bij het staken der stemmen nemen van 

beslissingen;
• het (laten) voorbereiden en (laten) uitwerken van 

vergaderingen;
• het toezien op de naleving van genomen besluiten  

en de uitvoering van reglementen;

IN AANVULLING OP DE KENNIS EN VAARDIGHEDEN 
VAN DE LEDEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE, 
BESCHIKT DE VOORZITTER VAN DE EXAMENCOM-
MISSIE OVER DE VOLGENDE KENNIS EN VAARDIGHE-
DEN:
• in staat zijn om besluitvorming te bevorderen;
• goed kunnen samenvatten;
• het toetsen van voorgenomen besluiten passen 

binnen de kaders van wet en regelgeving;
• vergaderingen van de examencommissie efficiënt  

en effectief leiden
• met tegenstrijdige standpunten om kunnen gaan;
• het (laten) voorbereiden en (laten) uitwerken van 

verslagen vergaderingen en actielijsten.
161

JA
A

R
ST

U
K

K
EN

 

20
14



TOT DE DOOR DE EXAMENCOMMISSIE AAN DE 
DEELEXAMENCOMMISSIE GEMANDATEERDE TAKEN 
EN BEVOEGDHEDEN KUNNEN BEHOREN:
• het uitreiken van getuigschriften;
• het toevoegen van een diplomasupplement aan een 

getuigschrift;
• het beoordelen en vaststellen van de uitslag van 

tentamens en examens;
• het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van 

één of meerdere tentamens;
• het vragen van inlichtingen aan examinatoren;
• het verstrekken van inlichtingen en advies aan het 

College van Bestuur inzake een negatief bindend 
studieadvies

• het leveren van een bijdrage aan het jaarverslag van 
de examencommissie en de deelexamencommissies.

De exacte omschrijving van de taken van de afzonder
lijke leden, met een collectieve verantwoordelijkheid,  
is te vinden in het reglement examencommissie HZ, 
Stichting HZ University of Applied Sciences, artikel 13.1 

ESSENTIELE KENNIS EN VAARDIGHEDEN LEDEN 
DEELEXAMENCOMMISSIE
• Kennis van het toetsbeleid
• Kennis van kwaliteitszorg in het kader van toetsing, 
• Kennis van het wettelijk kader (waaronder de WHW) 
• Kennis van de OER;
• Kennis van relevante arbeidsmarktontwikkelingen  

in het beroepenveld waarvoor wordt opgeleid
• Kennis van het hboniveau voor bachelor en voor 

masteropleidingen 
• Kennis van borgingsmaatregelen ten behoeve van  

de validiteit en betrouwbaarheid van toetsen;
• Communicatief vaardig 
• Belangen kunnen afwegen op basis van valide 

argumenten
• Gericht op het collectief nemen van besluiten
• Het kunnen toepassen van wet en regelgeving
• Het kunnen beoordelen of procedures correct  

worden toegepast 

IN AANVULLING OP DE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
VAN DE DEELEXAMENCOMMISSIE, HEEFT DE 
VOORZITTER VAN DE DEELEXAMENCOMMISSIE DE 
VOLGEN TAKEN:
• het (tussentijds) bijeenroepen van de deel 

examencommissie;
• het voorzitten van de vergadering van de deel

examencommissie;
• het formuleren en nemen van besluiten;
• het bij het staken der stemmen nemen van 

beslissingen;
• het (laten) voorbereiden en (laten) uitwerken van 

verslagen vergaderingen en actielijsten;

• het toezien op de naleving van genomen besluiten en 
de uitvoering van reglementen;

• het zorgdragen voor de verzending van afschriften 
van verslagen, besluitenlijsten en actielijsten aan het 
College van Bestuur en de examencommissie;

IN AANVULLING OP DE KENNIS EN VAARDIGHEDEN 
VAN DE LEDEN VAN DE DEELEXAMENCOMMISSIE, 
BESCHIKT DE VOORZITTER VAN DE DEELEXAMEN-
COMMISSIE OVER DE VOLGENDE KENNIS EN VAAR-
DIGHEDEN:
• in staat zijn om besluitvorming te bevorderen
• goed kunnen samenvatten
• het toetsen van voorgenomen besluiten passen 

binnen de kaders van wet en regelgeving
• vergaderingen van de examencommissie efficiënt en 

effectief leiden;
• met tegenstrijdige standpunten om kunnen gaan
• kunnen beoordelen van de informatie die aan de 

examencommissie en het College van Bestuur moet 
worden gegeven

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE EXAMENCOMMIS-
SIE HEEFT ONDER ANDERE DE NAVOLGENDE TAKEN 
EN BEVOEGDHEDEN: 
• de voorbereiding van vergaderingen van de examen

commissie, de uitvoering van haar besluiten, ziet toe 
op de naleving van voor de examencommissie 
relevante alsmede door haar vastgestelde regels 

• het gevolg geven aan het mandaat van de examen
commissie zoals dat in een nadere regeling door de 
examencommissie is vastgesteld

• het zorgdragen voor het jaarlijks voorbereiden van 
een rapportage van de werkzaamheden van de 
examen commissie. 

• Het als aanspreekpunt fungeren voor het College van 
Bestuur.

VOOR EEN OMSCHRIJVING VAN DE KENNIS EN 
VAARDIGHEDEN VAN DE LEDEN EN DE VOORZITTER 
VAN HET DAGELIJKS BESTUUR: ZIE DE OMSCHRIJ-
VINGEN BIJ DE VOORZITTER EN LEDEN VAN DE 
EXAMENCOMMISSIE

NAAST DE KENNIS EN VAARDIGHEDEN DIE LEDEN 
EN VOORZITTERS VAN (DEEL-)EXAMENCOMMISSIES 
BEZITTEN, BESCHIKKEN LEDEN EN VOORZITTERS 
VAN TIJDELIJKE EN PERMANENTE COMMISSIES 
OVER:
• Klachtencommissie en juridische commissie: 

juridische expertise 
• Hoorcommissie: geen aanvullende specifieke 

expertise vereist
• Toetscommissie: expertise op het gebied van toetsing 

en beoordeling
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DE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE LEDEN EN 
DE VOORZITTER VAN DE EXAMENCOMMISSIE, DE 
DEELEXAMENCOMMISSIES, EN TIJDELIJKE EN 
PERMANENTE COMMISSIES KUNNEN WORDEN 
TOEBEDEELD AAN MEDEWERKERS VANAF  
SCHAAL 10 
Aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden 
ontleend. Voor een exacte omschrijving van de taken 
zie: Reglement examencommissie HZ.
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9MEDEWERKERS



HBO/WO-MASTER GEPROMOVEERD

Academie voor Economie & Management 88,90% 8,30%

Academie voor Educatie & Pedagogiek 68,70% 0,00%

Academie voor Technologie & Innovatie 55,60% 14,80%

Academie voor Zorg & Welzijn 67,50% 8,10%

De Ruyter Academy 40,00% 0,00%

Delta Academy 54,40% 13,60%

Scaldis Academy 70,50% 5,90%

Professional Core 70,00% 0,00%

TOTAAL 2014 66,4% 6,7%

9.1. PERCENTAGES MASTERS EN GEPROMOVEERDEN OP PEILDATUM 31/12/2014 
(HZ CONTRACTEN)

9.4. ZIEKTEVERZUIM

ZIEKTEVERZUIM 2013 2014

verzuim% verzuim%

Op 4,29 4,49

Aop 3,94 3,78

TOTAAL HZ 4,16 3,78

9.2. VERANTWOORDING PROFESSIONALISERING EN SCHOLING 2014
KOSTEN HZ ACADEMY 2014 (INCOMPANY SCHOLING)

TOTALEN OUT-OF-POCKET TIJD SUBTOTAAL

HZ label  € 45.630,10  € 1.944,00  € 47.574,10

Diverse trainingen  € 23.125,10  € 1.436,00  € 24.561,10

Medewerkersdag  € 1.848,38  € 2.800,00  € 4.648,38

Kosten HZ Academy  loonkosten, catering, 
zaalhuur

 € 3.070,75  € 0,00  € 3.070,75

TOTAAL  € 73.674,33  € 6.180,00  € 79.854,33

KOSTEN INDIVIDUELE SCHOLING 2014

INDIVIDUELE SCHOLING OUT OF POCKET

Studiekosten  € 111.043,33

Lidmaatschappen beroepsver
enigingen

 € 18.096,23

Reiskosten  € 10.504,46

Studieboeken  € 70.842,71

Congressen, bijeenkomsten  € 41.810,17

TOTAAL  € 252.296,90

INDIVIDUELE SCHOLING KOSTEN TIJD

Masters  € 443.370,56

Promotietrajecten  € 141.341,35

Deskundigheidsbevordering 
(docenten)

 € 677.500,00

TOTAAL  € 1.262.211,91

TOTAAL OUT OF POCKET 2014  € 325.971,23

TOTAAL TIJD 2014  € 1.268.391,91

TOTAAL 2014  € 1.594.363,14

JAARINKOMEN HZ 2014  € 18.070.813,86

6% VAN JAARINKOMEN IS  € 1.084.248,83
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9.5. FORMATIEONTWIKKELING

 ACADEMIE FTE

Academie Economie & Management 32,17

Academie Educatie & Pedagogiek 26,34

Academie Technologie & Innovatie 29,01

Academie Zorg & Welzijn 30,21

De Ruyter Academy 18,94

Delta Academy 32,45

Scaldis Academy 19,44

Professional Core 19,84

Kenniscentrum Innoveren & Ondernemen 5,30

Totaal academies/lectoraten 213,69

 

Totaal (centrale) diensten en academiebureaus 108,25

   

TOTAAL HZ 318,8

LEEFTIJDSOPBOUW HZ OP PEILDATUM 31/12/2014 T.O.V. DE SITUATIE OP PEILDATUM 31/12/2013

AANTAL % FTE %

CATEGORIE 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

024 jaar 4 3 1,03% 0,76% 3,8 1,7 1,19% 0,53%

2534 jaar 55 56 14,18% 14,25% 45,41 49,46 14,24% 15,36%

3544 jaar 97 100 25,00% 25,45% 79,87 81,42 25,05% 25,29%

4554 jaar 120 113 30,93% 28,75% 96,69 90,87 30,33% 28,23%

5559 jaar 62 65 15,98% 16,54% 53,91 54,28 16,91% 16,86%

60> jaar 50 56 12,89% 14,25% 39,13 44,20 12,27% 13,73%

TOTAAL 388 393 100,00% 100,00% 318,81 321,94 100,00% 100,00%

LEEFTIJDSOPBOUW ONDERWIJZEND PERSONEEL (OP) IN FTE PEILDATUM 31/12/2013

CATEGORIE M V TOTAAL TOTAAL FTE TOTAAL FTE%

024 jaar 0 1 1 0,5 0,26%

2534 jaar 13 13 26 22,16 11,31%

3544 jaar 30 33 63 48,98 25,00%

4554 jaar 44 25 69 55,14 28,15%

5559 jaar 27 15 42 33,37 17,04%

60> jaar 34 11 45 35,72 18,24%

TOTAAL 148 98 246 195,5 100,00%
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LEEFTIJDSOPBOUW NIET ONDERWIJSGEVEND PERSONEEL IN FTE PEILDATUM 31/12/2014

CATEGORIE M V TOTAAL TOTAAL FTE TOTAAL FTE %

024 jaar 0 2 2 1,2 0,95%

2534 jaar 16 15 31 27,3 21,66%

3544 jaar 14 23 37 32,44 25,73%

4554 jaar 20 24 44 35,73 28,35%

5559 jaar 17 6 23 20,90 16,58%

60> jaar 6 5 11 8,48 6,73%

TOTAAL 73 75 148 126,05 100,00%

PLANNING VERANTWOORDING

BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF  € 3.500,-  € 17.454,-

Vitaliteit en gezondheid
• Bedrijfsfitness
• Mentale en lichamelijke fitheid 

 
 € 6.500,
 € 18.000,

 
 € 4.770,
 € 6.907,

Duurzaam personeelsbeleid
• Collectieve Ipap
• Interventies werkdruk
• diversen: maatwerk

 € 43.672,  € 46.924,
 € 12.246,
 € 589

Doelgroepenbeleid 

Arbeidsgehandicapten (fysieke belemmeringen wegnemen)  € 40.000,  € 40.000,

Inzet arbeidsformatie met WSW indicatie  € 15.000,  € 19.252,

Woonwerkverkeer (boven CAO)  € 40.000,  € 71.160,

Woonwerkverkeer doelgroep tunnelvergoeding  € 20.000,  € 10.438,

(boven caopercentage)

Kinderopvang  € 80.000,  € 75.525,

TOTAAL  € 266.672,  € 305.265,

INNOVERENDE
GROEIENDE

HZ
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10.1. OVERZICHT STUDENTGEGEVENS
TOTAAL INGESCHREVEN EN NIEUW INGESTROOMD BIJ HZ VERDEELD NAAR GESLACHT

STUDIEJAAR => 2011 2012 2013 2014

% TOV TOTAAL % TOV TOTAAL % TOV TOTAAL % TOV TOTAAL

TOTAAL INGESCHREVEN M 51.4% 49.3% 50.3% 50.8%

V 48.6% 50.7% 49.7% 49.2%

% TOV NIEUW % TOV NIEUW % TOV NIEUW % TOV NIEUW

NIEUW INGESTROOMD M 50.6% 47.1% 51.6% 52.7%

V 49.4% 52.9% 48.4% 47.3%

2011 2012 2013 2014

% TOV TOTAAL % TOV TOTAAL % TOV TOTAAL % TOV TOTAAL

TOTAAL INGESCHREVEN HAVO 50.4% 53.5% 54.9% 55.1%

VWO 7.2% 6.9% 6.6% 6.3%

MBO 29.5% 27.2% 26.2% 25.6%

OVERIG 12.9% 12.4% 12.3% 13.0%

% TOV NIEUW % TOV NIEUW % TOV NIEUW % TOV NIEUW

NIEUW INGESTROOMD HAVO 47.4% 55.2% 53.3% 51.5%

VWO 6.0% 5.2% 6.8% 5.4%

MBO 29.2% 25.0% 26.0% 26.7%

OVERIG 17.4% 14.6% 13.9% 16.4%

TOTAAL INGESCHREVEN EN NIEUW INGESTROOMD BIJ HZ VERDEELD NAAR VOOROPLEIDING
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11.1. VERDELING INTERNATIONALE STUDENTEN HZ BREED (NAAR NATIONALITEIT)
INTERNATIONALE STUDENTEN
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11.1. VERDELING INTERNATIONALE STUDENTEN HZ BREED (NAAR NATIONALITEIT) 11.2. PARTNERINSTELLINGEN UITWISSELING 2013-2014

LAND INSTELLING UITGAAND INKOMEND

AUSTRIA Fachhochschule Krems 3 3

Fachhochschule Kufstein 5 2

Fachhochschule Wien 3

Fachhochschule Vorarlberg

BELGIUM Hogeschool Gent ()

Artevelde Hogeschool

Thomas More 5 2

Howest 1

Artesis Hogeschool Antwerpen

BRASIL Univali 3

CANADA Capilano University 4 2

Fanshawe University 9 1

Mount Royal University 2 2

Okanagan College 6 2

University of Waterloo 2 5

St. Lawrence University 3

Kwantlen 2

CHILI Universidad Mayor 1

CHINA Jinan University 2

CZECH REPUBLIC Institute of Fin. & Adm. Prague 1 1

DENMARK University of Southern Denmark

GERMANY Berufsakademie Mosbach 3

Fachhochschule Bremen

Fachhochschule Dortmund

FINLAND Laurea Polytechnic 3

Metropolia University 3 1

FRANCE Espeme Business School Nice/Lille 3 2

IDRAC Lyon/ Montpellier/Paris 2 2

IPAC Annecy 3 2

Université de Pau 3

IPAG Nice/ Paris 2 3

Ecole de Management de Normandie 1 2

INDONESIA Universitas Budi Luhur

ITALY Università di Ferrara 2 1

JAPAN Osaka Gakuin University

Saitama University* 1

LATVIA School of Business Administration Turiba 1

MEXICO Cetys 1

UAEH Hidalgo

Technologico de Monterrey 3

NORWAY Oslo University 3

Lillehammer University College* 2 2

POLAND Politechnika Wroclawska

RUSSIA St. Petersburg State Pol. University
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LAND INSTELLING UITGAAND INKOMEND

SINGAPORE Nanyang Polytechnic 6

SOUTH - KOREA Dongguk University 5 5

Chung – Ang University 6 5

Korea University* 1

SPAIN Universidad de Barcelona 4

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 6 1

Universidad de Zaragoza (Huesca) 2 1

Universitat de Illes Balears 1

Universidad Politécnica de Valencia () 1

Universidad de Cadiz 2 2

Universidad Francisco de Vitoria* 1 1

Universidad Catolica de Murcia* 5

SWEDEN University West 3

TURKEY Anadolu University 1

Bahcesehir University 7 4

Marmara university ()

UK University of Gloucestershire()

US Texas State University of San Marcos

Calvin College

Dowling College

Western Kentucky University 2

TOTAAL 130 65

() samenwerking wordt na academische jaar 2014/2015 beëindigd 
* nieuwe partner
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HZ Beurs studie 2014
2e sem 13/14 23 studenten € 10620
1e sem 14/15 34 studenten € 19190
Totaal 2014 57 studenten € 29810

HZ Beurs stage 2014
2e sem 13/14 25 studenten € 9480
1e sem 14/15 16 studenten € 10705
Totaal 2014 41 studenten € 20185

ERASMUSBEURS

TOTAALOVERZICHT REALISATIE 2013-2014

AANTAL DEELNEMERS TOTAAL BEDRAG REALISATIE

Studie 47  € 48400

Stage 57  € 62700

Onderwijsopdrachten 3  € 2025

Staftraining 1  € 525

Totaal Erasmus subsidie 108  € 113.650

11.3.  INTERNATIONALE BEURZEN 2014

Per academisch jaar 20142015 is het maandbedrag 
van de HZbeurs gewijzigd van € 120 naar € 150 per 
maand.

VSB-FONDS 2014
In vergelijking met het voorgaande jaar is het aantal 
aanvragen afgenomen ondanks een intensieve  
campagne. Het totaal aantal aanvragen was 1. 
Het doel van de VSBfondsbeurs is om ook 
HZstudenten kansen te bieden om in het buitenland 
een Masterstudie te gaan volgen en daarnaast meer 
dan één beurs uit te kunnen geven. De voorgedragen 
student was Maria de Visser van de opleiding HRM. Zij 
heeft de beurs toegekend gekregen t.b.v. een studie bij 
United International Business School in Tokyo.
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A.   Inleiding

Aanbieding

DeHZUniverityfAiedSieneteViingenbiedtuhierbihet"Rartinzaedeaarreening"verdeeride1
anuari2014ttenmet31deember2014aan.Het"Rartinzaedeaarreening"betaatuiteenbaaner31
deember2014eneeneitaereeningverdeeride1anuarittenmet31deember2014,weebeidezin
vrzienvandebendigdeeiaeenteihngen.Het"Rartinzaedeaarreening"maatnderdeeuitvan
het"Jaarverag".

HZ University of Applied Sciences te Vlissingen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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FINANCIËLE POSITIE

eranayevandenanieiedientdevgendeteing,weeigebaeerddegegevenuitdebaan:

Vergelijkend balansoverzicht

€

31-12-2014

% €

31-12-2013

%

ACTIVA

aterievateava 11.815.58 25,3 1.8.32 3,2
inanievateava 1.93.24 4,2 1.859.405 4,0
Vrraden 9.35 - .93 -
Vrderingen 4.89.891 10,4 4.458.5 9,
Effeten 2.392.480 5,1 2.383.090 5,1
Liquidemiddeen 25.98.34 55,0 20.89.801 45,1

4.58.91 100,0 4.35.529 100,0

PASSIVA

Eigenvermgen 15.325.03 32,8 12.498.498 2,0
Vrzieningen 1.999.10 4,3 2.241.214 4,8
Langendehuden 13.284.292 28,4 14.04. 31,
Krtendehuden 1.149.88 34,5 1.931.040 3,5

4.58.91 100,0 4.35.529 100,0

HZ University of Applied Sciences te Vlissingen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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RESULTAAT

Hetreutaatver2014bedraagt€2.82.539tegenver€4.00.04ver2013.Dereutatenverbeidearenunnen
avgtwrdenamengevat:

Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

Baten
(Ri)bidragenCW 31.01.9 28.105.251 28.188.8
verigeverheidbidragenen-ubidie 2.54.213 2.45.331 2.393.50
Cegegeden 9.009.02 8.415.09 .12.299
Batenweri..v.derden 1..38 1.93.8 1.440.32
verigebaten 2.043.118 1.83.25 4.101.1

taabaten 4.284.118 42.814.13 43.83.895

Lasten

Perneeaten 28.23.415 30.032.55 28.25.05
Afhrivingen .443.151 2.341.84 2.13.904
verigematerieaten 8.334.13 8.99.54 8.523.395

taaaten 43.500.03 41.32.0 38.92.355

Saldo baten en lasten 2.83.415 1.442.3 4.84.540

inaniebatenenaten -0.18 -15.33 -20.45

2.12.9 1.2.904 4.03.95

Aandeeinhetreutaatvandeenemingen 113.842 200.000 9.29

Resultaat baten en lasten 2.82.539 1.4.904 4.00.04

HZ University of Applied Sciences te Vlissingen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 B1   Grondslagen

 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening

 Algemeen:

Agemenegrndagenvrdeteingvandeaarreening.
DeaarreeningigetednfrmderihtinenvandeRegeingaarveraggevingnderwienvereenmgde
veraggevingvrhrienenbeaingenzaweergegeveninite9vanbe2vanhetBurgeriWetbe.even
iderihtin0vandeRaadvrdeJaarveraggevinggevgd.

Dewaarderingvanavaenaivaendebeaingvanhetreutaatvindenaatbaivanhitriheten.
enzibidedebetreffendegrndagvrdeeieebaantanderwrdtvermed,wrdendeavaenaiva
gewaardeerdtegentri.Deifervr2013zin,waarndig,geherrubrieerdmvergeibaarheidmet2014
mgeitemaen.

Batenenatenwrdentegereendaanhetaarwaarzebetreinghebben.Wintenwrdenehtgenmen
vrzverzibaandatumzingereaieerd.Verihngenenmgeieveriezendiehunrrngvindenvr
heteindevanhetveragaar,wrdeninahtgenmenindienzivrhetmaenvandeaarreeningbeendzin
gewrden.

 Financiele instrumenten:

ndernanieintrumentenwrdenzwerimairenanieintrumenten,zavrderingenenhuden,a
naniederivatenvertaan.
Indeteihngdenderheidentenvandebaanwrdtdereewaardevanhetbetreffendeintrument
tegeihtadieafwitvandebewaarde.Indienhetnanieintrumentnietindebaanigenmenwrdtde
infrmaeverdereewaardegegevenindeteihngde'ietindebaangenmenrehtenen
verihngen'.
Vrdegrndagenvanrimairenanieintrumentenwrdtverwezennaardebehandeingerbaant.

 Acviteit:

Dehngheettdehetverzrgenvanhgerberenderwi,abededinare1.3vandeWethet
hgernderwienwetenhaeinderze("WHW").

 Vergelijking voorgaand jaar:

Degehanteerdegrndagenvanwaarderingenvanreutaatbeaingzinngewizigdtenzihtevanhetvrgaande
aar.

 Begrong:

Deindeteihngdetaatvanbatenenatentervergeiinggenmenbegrteiferzinnteendaande
drdeRaadvanezihtgedgeeurdebegrngifer.
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 Saldering:

Eenaefeneentvanhetvreemdvermgenwrdengeadeerdindeaarreeninggenmenuituitendindien
envrzver:
-Eendeugdeiuridihintrumentbehibaarimhetaefendetvanhetvreemdvermgengeadeerden
imutaanaftewieen;en
-Hetteigevrnemenbetaatmhetadazdanigfbeidetenimutaanaftewieen.

 Consolidae:

Daardegezameiebeteenivandeverbndenarenteverwaarzenivrhetgehee,nameidatdewaarde
vandegezameiedeenemingeneineridan5%vanhetbaanttaa,iervrgezennidaeahterwegete
aten.

 aterile vaste acva:

Dematerievateavawrdengewaardeerdverrigingri,verminderdmetdeumuaeveafhrivingenen
indienvanteaingmetbiznderewaardeverminderingen.

Bidebereeningvandeafhrivingatwrdt,metuitznderingvandeververmiddeen,geenreeninggehuden
metretwaarden.

Hetenmihaimrehtvandeterreinenigewaardeerddebrutdeenamemer31deember1993.
terreinenwrdtnietafgehreven.

Hetenmihaimrehtvandegebuwenigewaardeerddebrutdeenamem.Deafhrivingeridevr
gebuweni30aar,gereendvanafhetaarvaningebruiname.

Deverbuwingenzingewaardeerdtegenaanhaffingwaarde.Deafhrivingeridei10aar.Bvende€1.000,--
ereenheidvaninveteringwrdtttaveringvergegaan.

Deterreininrihngigewaardeerdtegenaanhaffingwaarde.Deafhrivingeridei20aar.

Deinventarienzingewaardeerdtegendeaanhaffingwaardeverminderdmetafhrivingen.Deafhrivingenzin
gebaeerddeverwahteenmiheevenduurvan4,5en10aar.
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 Financile vaste acva:

 Groepsmaatschappijen:

DeenemingenwaarindeHZinvedvanbeteeniuitefenthetzaeieennaniebeeidwrdentegende
vermgenmutaemethdegewaardeerd.vereenmgdezemethde,wrdendedeenemingenindebaan
genmentegenhetaandeevandeHZindenevermgenwaardevermeerderdmethaaraandeeindereutaten
vandedeenemingenvanafhetmmentvandeverwerving,beaadvgendegrndagenzavermedindeze
aarreening.IndetaatvanbatenenatenwrdthetaandeevandeHZinhetreutaatvandedeenemingen
genmen.

Vrderingendeenemingenenverigevrderingen;
Dendernanievateavagenmenvrderingenwrdengewaardeerdtegendereewaardevanhet
vertretebedrag,gewnidenminaewaardenderarevanndzaeigeahtevrzieningen.

Biznderewaardeverminderingenvannanieava;
DeHZberdeeteebaandatumfeennanieeaeffeengrevannanievateavabizndere
waardeverminderingheendergaan.Biaanwezigheidvanbeeveaanwizingenvrbizndere
waardeverminderingenwrdtdemvangvanhetverieuithfdevandebiznderewaardeverminderingbeaaden
indetaatvanbatenenatenverwert.

 Voorraden:

Devrradenzingewaardeerdtegeninri.Vrhetriivaninurantheidwrdtzndigeenafwaardering
tegeat.

 Vorderingen

Devrderingenwrdenbieerteverweringgenmentegendereewaardeenvervgengewaardeerdtegende
geamreerdetri.Dereewaardeengeamreerdetrizingeiaandenminaewaarde.dzaei
geahtevrzieningenvrmgeieveriezenagevgvanninbaarheidwrdeninminderinggebraht.Deze
vrzieningenwrdenbeaadbaivanindividueeberdeingvandevrderingen.

 Projecten

Denderverigevrderingenenverigehudengenmenretenwrdengewaardeerdbaivande
gebeteatenverminderdmetdereedntvangenvergedingen.aaflvanhetretwrdthet
retreutaattenguntevanftenatevandebatenenatengebet.Uitznderinghierzinderetenm.b.t.
huivengenhade.Reutatenditrtretenwrdenverwertviadevrzieninggrtnderhud.
Wanneervrzienanwrdendaterveriewrdtgeedeneenbeaadret,wrdtbidewaarderingreening
gehudenmeteenvrzieningvrhetteverwahtenverie.

 Effecten:

Deeffetenwrdengewaieerdaverigegehteeningenenbigaemeteenbeurntering.verigegehte
eningenenbigaemeteenbeurnteringwrdennadeeertewaarderinggewaardtegenreewaarde.Batenen
atendievrtveienuitveranderingenindereewaardewrdenverwertindetaatvanbatenenaten.
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 Liquide middelen:

Deiquidemiddeenwrdengewaardeerdnminaewaarde.

 Reserves:

 Algemene reserve:

engunte.q.tenatevandeagemenereervewrdthetnatevegingaandebetemmingreervereterende
gedeetevanhetubieereutaatgebraht.

 Bestemmingsreserves:

nderdebetemmingreervezinbegreenbedragendieinhetadervandebetemmingvanhetreutaat,
vatgeteddrhetbetuur,zingereerveerdvreieedeeinden.Reervediegebuwdzinuitrivate
middeenwrdenabetemmingreerverivaatverantwrd.

 Pensioenen:

DeHZenteenPenien-eneibeeUiredingregeingvrhuidigeenvrmaigewernemer.Deenienenzin
ndergebrahtbiShngPenienfndABPendeeibeeUiredingbiShngeibeUiredennderwi.
Beideregeingenzintearaterierenazgehetentegezegd-enienregeingen,waarbideenienuitering
gebaeerdideengtevanhetdientverbandenhetgemiddedaarigedurendeditdientverband.Degehanteerde
enienregeingvandehngieenenienregeingdieindergebrahtbihetABP.

Debeangriteenmerenvandezeenienregeingzin:
-Eriraevaneenuderdm-ennabetaandenenien.
-Eriraevaneenarbeidngehitheidenien.
-Eriraevaneenmiddennregeing.
-Deenieneeidim.i.v.1-1-2015deAW-eeid.
-Deregeingentzweeenevenangaeendeiartner-enwezenenien,waarbihetartner-en
wezenenieniverzeerdriibai.

Debeangriteenmerenvandeuitveringvereenmtzin:
-Deeneminginhetbedriftaenienfndiverihtgetedvrdewernemerenbetuurdervandehng.
-Dehngiuituitendverihtttbetaingvandevatgetederemie.Eriingeengevaeenverihngtt
bitrng.

Deinggraad:
Dedeinggraad,bereendvgendettenmet2014gehanteerdereenmethde,nambideShng
PenienfndABPafvan105,9tt101,1rent.etingangvan1anuari2015zinaeenienfndenveriht
gebruitemaenvandezgenaamde'beeiddeinggraad'.Dezebedraagterum2014104,rent.
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Hertean:
ABPwerd,netaveeandereenienfnden,in2008zwaargeraatdrderiidenaniemarten.Daarm
ieenherteangeted,waarintaatwatwrdtgedaanmdenanieituaebinnen5aarteverbeteren.Dit
anigedgeeurddrDeederandheBan,detezihthudervandeederandeenienfnden.
Debeangriteuntenuitditherteanuidenavgt:
-Zangdedeinggraadageridan104,2%wrdendeenienennietaangeataandenntwieing.
-Deremiemetminimaatendeendzinenbieenagedeinggraad(deingtert)bidragenaanhertevan
hetfnd.mdenanieieteverbeteren,gedtereendeieherteagderemievruderdm-en
nabetaandenenien.

Ditherteanvervatagevgvandenieuweregedievanaf2015geden.mdatdenanieituaenvdende
bi(103,4%erumfebruari2015)metABPvrmedi2015eennieuwherteanindienenbide
tezihthuder,DeederandeBan(DB).

Deenienverihngenwrdengewaardeerdvgende"verihngaandeenienuitverderbenadering".In
dezebenaderingwrdtdeaandeenienuitverdertebetaenremieaatindetaatvanbatenenaten
verantwrd.Um2014(en2013)warenervrdehnggeenenienvrderingenengeenverihngennaat
debetaingvandeaarieaandeenienuitverderverhudigderemie.

 Voorzieningen:

Eenvrzieningwrdtgevrmdvrverihngenwaarvanhetwaarhiniidatzizuenmetenwrden
afgewiedenwaarvandemvangredeierwiitehaen.Demvangvandevrzieningwrdtbeaaddrde
betehangvandebedragendiendzaeizinmdedebetreffendeverihngenenveriezener
baandatumaftewieen.Vrzieningenwrdengewaardeerdtegennminaewaarde,metuitznderingvande
ubieumvrzieningdiegewaardeerdwrdttegendentantewaarde.

 Langlopende en kortlopende schulden:

DenderangendehudenverantwrdeterugbetaingaimReenhaigewaardeerdtegenntantewaarde.
Hetrtendedeevandezehudiverantwrdnderdertendehudentegennminaewaarde.De
reenrentediehiervrgehanteerdwrdti3,5%.
genmeneningenenhudenwrdenbideeerteverweringgenmentegendereewaardeenvervgen
gewaardeerdtegendegeamreerdetri.

 Overige vloende acva en passiva:

Waarderingvindtaattegennminaewaarde.
Pretenvanderdenwrdenverwertndervendeavaen/faiva.Reutatenderetenwrden
verwertvgendeerentagefmenmethd.
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 Liquide middelen:

Deiquidemiddeenwrdengewaardeerdnminaewaarde.

 Reserves:

 Algemene reserve:

engunte.q.tenatevandeagemenereervewrdthetnatevegingaandebetemmingreervereterende
gedeetevanhetubieereutaatgebraht.

 Bestemmingsreserves:

nderdebetemmingreervezinbegreenbedragendieinhetadervandebetemmingvanhetreutaat,
vatgeteddrhetbetuur,zingereerveerdvreieedeeinden.Reervediegebuwdzinuitrivate
middeenwrdenabetemmingreerverivaatverantwrd.

 Pensioenen:

DeHZenteenPenien-eneibeeUiredingregeingvrhuidigeenvrmaigewernemer.Deenienenzin
ndergebrahtbiShngPenienfndABPendeeibeeUiredingbiShngeibeUiredennderwi.
Beideregeingenzintearaterierenazgehetentegezegd-enienregeingen,waarbideenienuitering
gebaeerdideengtevanhetdientverbandenhetgemiddedaarigedurendeditdientverband.Degehanteerde
enienregeingvandehngieenenienregeingdieindergebrahtbihetABP.

Debeangriteenmerenvandezeenienregeingzin:
-Eriraevaneenuderdm-ennabetaandenenien.
-Eriraevaneenarbeidngehitheidenien.
-Eriraevaneenmiddennregeing.
-Deenieneeidim.i.v.1-1-2015deAW-eeid.
-Deregeingentzweeenevenangaeendeiartner-enwezenenien,waarbihetartner-en
wezenenieniverzeerdriibai.

Debeangriteenmerenvandeuitveringvereenmtzin:
-Deeneminginhetbedriftaenienfndiverihtgetedvrdewernemerenbetuurdervandehng.
-Dehngiuituitendverihtttbetaingvandevatgetederemie.Eriingeengevaeenverihngtt
bitrng.

Deinggraad:
Dedeinggraad,bereendvgendettenmet2014gehanteerdereenmethde,nambideShng
PenienfndABPafvan105,9tt101,1rent.etingangvan1anuari2015zinaeenienfndenveriht
gebruitemaenvandezgenaamde'beeiddeinggraad'.Dezebedraagterum2014104,rent.
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 Grondslagen voor resultaatbepaling:

Dentvangen(nrmaeve)ribidrageendeniet-germerteCW-ubidie(vribeteedbaredeubidieznder
verreeningauue)wrdeninhetaarwaardeteenningenbetreinghebbenvedigverwertindetaatvan
batenenaten.

GermerteCW-ubidiemeteenvribeteedbaarverht(deubidiewaarbihetverhtgeen
verreeningauuehee)wrdentenguntevandetaatvanbatenenatenverantwrdnaarratvande
vrtgangvandegeubidieerdeaviteiten.Hetdeevandeubidiewaarnggeenaviteitenvrzinverrihter
baandatumwrdenverantwrdnderdeverendeaiva.

GermerteCW-ubidie(deubidiemetverreeningauue)wrdentenguntevandetaatvanbatenen
atenverantwrdinhetaartenatewaarvandegeubidieerdeatenmen.ietbetedemiddeenwrden
verantwrdnderdeverendeaivazangdebetedingterminngnietiveren.ietbetedemiddeen
wrdenverantwrdnderdertendehudenzdradebetedingterminiverenbaandatum.

 Vreemde valuta:

Vreemdevautawrdengewaardeerdtegendeerdebaandatum.Kerverhienwrdengedurendehet
veragaartengunteftenatevanhetreutaatgebet.

2014 2013

Ierraevaneenteewiziging? ee ee
Ierraevaneenfuie/vergang? ee ee

 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Hetatrmverzihtigetedvgendeindiretemethde.Degedmiddeeninhetatrmverzihtbetaan
uitiquidemiddeenenvendeeffeten.Deeffetenunnenwrdenbehuwdazeeriquidebeeggingen.
Wintbeangen,ntvangeninteretenntvangendividendenwrdengenmennderatrmuiteranee
aviteiten.Betaadeinteretenbetaadedividendenwrdengenmennderdeatrmuit
nanieringaviteiten.
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B2   KENGETALLEN

etdeengetaenandenanietetandvandehngwrdenberdeedengemeten.Deengetaengeven
detetand31deemberweer;eriduraevaneenmmentname.

2014 2013

Liquiditeit
 2,04 1,4

uira
 2,04 1,4

Svabiiteit1
igmgx.ziigi*100% 32, 2,95

Svabiiteit2
igmgi.ziigi*100% 3,05 31,8

Rentabiiteit
gwbijfigb*100% ,11 10,2

Perneeaten/ttaeaten
 ,03 2,5

aterieaten/ttaeaten
 33,9 2,43
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 Grondslagen voor resultaatbepaling:

Dentvangen(nrmaeve)ribidrageendeniet-germerteCW-ubidie(vribeteedbaredeubidieznder
verreeningauue)wrdeninhetaarwaardeteenningenbetreinghebbenvedigverwertindetaatvan
batenenaten.

GermerteCW-ubidiemeteenvribeteedbaarverht(deubidiewaarbihetverhtgeen
verreeningauuehee)wrdentenguntevandetaatvanbatenenatenverantwrdnaarratvande
vrtgangvandegeubidieerdeaviteiten.Hetdeevandeubidiewaarnggeenaviteitenvrzinverrihter
baandatumwrdenverantwrdnderdeverendeaiva.

GermerteCW-ubidie(deubidiemetverreeningauue)wrdentenguntevandetaatvanbatenen
atenverantwrdinhetaartenatewaarvandegeubidieerdeatenmen.ietbetedemiddeenwrden
verantwrdnderdeverendeaivazangdebetedingterminngnietiveren.ietbetedemiddeen
wrdenverantwrdnderdertendehudenzdradebetedingterminiverenbaandatum.

 Vreemde valuta:

Vreemdevautawrdengewaardeerdtegendeerdebaandatum.Kerverhienwrdengedurendehet
veragaartengunteftenatevanhetreutaatgebet.

2014 2013

Ierraevaneenteewiziging? ee ee
Ierraevaneenfuie/vergang? ee ee

 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Hetatrmverzihtigetedvgendeindiretemethde.Degedmiddeeninhetatrmverzihtbetaan
uitiquidemiddeenenvendeeffeten.Deeffetenunnenwrdenbehuwdazeeriquidebeeggingen.
Wintbeangen,ntvangeninteretenntvangendividendenwrdengenmennderatrmuiteranee
aviteiten.Betaadeinteretenbetaadedividendenwrdengenmennderdeatrmuit
nanieringaviteiten.
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B3   BALANS PER 31 DECEBER 2014
areutaatbetemming

31deember2014

€ €

31deember2013

€ €

ACTIVA

Vaste acva

aterievateava

Gebuwenenverbuwingen 3.308.881 8.5.000
erreinen(in.inrihng) .018.954 .042.599
Inventarienaaratuur 2.48.52 2.159.033

11.815.58 1.8.32

inanievateava

Gremaathaien 1.93.24 1.859.405

 13.88.834 18.28.03

Vloende acva

Vrraden 9.35 .93

Vrderingen

Debiteuren 510.0 35.013
Gremaathaien 1.085 12.43
Studenten 2.49.093 2.414.833
verigeverheden 333.25 583.44
verigevrderingen 1.353.138 99.59
verendeava 12.18 94.91
Af:vrzieningwegenninbaarheid -12.284 -8.900

4.89.891 4.458.5

Effeten 2.392.480 2.383.090

Liquidemiddeen 25.98.34 20.89.801

 32.90.083 2.4.492

TOTAAL ACTIVA 4.58.91 4.35.529
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31deember2014

€ €

31deember2013

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Agemenereerve -3.280.333 -8.0.80
Betemmingreerve(ubie) 1.32.123 18.15.93
Betemmingreerve(rivaat) 1.93.24 1.859.405

15.325.03 12.498.498

Voorzieningen

Perneevrzieningen 1.100.42 1.33.158
verigevrzieningen 899.248 904.05

1.999.10 2.241.214

Langlopende schulden

Shudenaanredienteingen 3.413.509 4.02.83
LangendehudaanCW 9.80.83 10..941

13.284.292 14.04.

Kortlopende schulden

Kredienteingen 14.32 1.241.412
Crediteuren 1.313.422 1.32.89
initerievanCW 1.195.8 1.195.8
Shudenaangremaathaien 2.50 52.980
Beangenenremie.verzeering 1.130.210 1.04.00
Shudenterzaevanenienen 325.082 35.953
verigehudenenverendeaiva 11.498.220 11.4.032

1.149.88 1.931.040

TOTAAL PASSIVA 4.58.91 4.35.529
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B3   BALANS PER 31 DECEBER 2014
areutaatbetemming

31deember2014

€ €

31deember2013

€ €

ACTIVA

Vaste acva

aterievateava

Gebuwenenverbuwingen 3.308.881 8.5.000
erreinen(in.inrihng) .018.954 .042.599
Inventarienaaratuur 2.48.52 2.159.033

11.815.58 1.8.32

inanievateava

Gremaathaien 1.93.24 1.859.405

 13.88.834 18.28.03

Vloende acva

Vrraden 9.35 .93

Vrderingen

Debiteuren 510.0 35.013
Gremaathaien 1.085 12.43
Studenten 2.49.093 2.414.833
verigeverheden 333.25 583.44
verigevrderingen 1.353.138 99.59
verendeava 12.18 94.91
Af:vrzieningwegenninbaarheid -12.284 -8.900

4.89.891 4.458.5

Effeten 2.392.480 2.383.090

Liquidemiddeen 25.98.34 20.89.801

 32.90.083 2.4.492

TOTAAL ACTIVA 4.58.91 4.35.529
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B5   KASSTROOOVERZICHT 2014

2014

€ €

2013

€ €

Kasstroom uit operaonele acviteiten

Sadbatenenaten 2.83.415 4.84.540

Aanaingenvr:
Afhrivingen .443.151 2.13.904
utaevrzieningen -241.504 -42.22

.201.4 1.91.182

Veranderingenvendemiddeen:
-Vrraden -1.429 3.218
-Vrderingen -411.22 932.835
-Effeten -9.390 40.40
-Krtendehuden -81.12 1.898.828

-1.203.20 2.85.341

Kasstroom uit bedrijfsoperaes .81.855 9.441.03

ntvangeninteret 448.34 411.38
Betaadeinteret -519.352 -82.123

-0.18 -20.45


Kasstroom uit operaonele acviteiten .11.13 9.10.318

Kasstroom uit investeringsacviteiten

Inveteringeninmaterievateava -1.490.10 -1.80.202
Deinveteringenmaterievateava - 434.33

-1.490.10 -1.245.839

Kasstroom uit nancieringsacviteiten

Afling(inuiefmutaertenddee) -1.420.485 -2.021.2

utae liquide middelen 4.800.54 5.902.853

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Begintandiquidemiddeen 20.89.801 14.994.948
utaeiquidemiddeen 4.800.54 5.902.853

Eindtandiquidemiddeen 25.98.34 20.89.801
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B4   STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2014

Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

Baten

Ribidragen 31.01.9 28.105.251 28.188.8
verigeverheidbidragenen-ubidie 2.54.213 2.45.331 2.393.50
Cege-,uru-,e-eneamengeden 9.009.02 8.415.09 .12.299
Batenweri..v.derden 1..38 1.93.8 1.440.32
verigebaten 2.043.118 1.83.25 4.101.1

Totaal baten 4.284.118 42.814.13 43.83.895

Lasten

Perneeaten 28.23.415 30.032.55 28.25.05
Afhrivingenenbizndere
waardeverminderingen .443.151 2.341.84 2.13.904
Huivengaten 1.11.5 1.505.49 1.383.183
verigeaten .12.381 .492.08 .140.212

Totaal lasten 43.500.03 41.32.0 38.92.355

Saldo baten en lasten 2.83.415 1.442.3 4.84.540

Financile baten en lasten

inaniebaten 448.34 450.000 411.38
inanieaten 519.352 25.33 82.123

Financile baten en lasten -0.18 -15.33 -20.45

2.12.9 1.2.904 4.03.95

Reutaatdeenemingen 113.842 200.000 9.29

Resultaat baten en lasten 2.82.539 1.4.904 4.00.04
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B5   KASSTROOOVERZICHT 2014

2014

€ €

2013

€ €

Kasstroom uit operaonele acviteiten

Sadbatenenaten 2.83.415 4.84.540

Aanaingenvr:
Afhrivingen .443.151 2.13.904
utaevrzieningen -241.504 -42.22

.201.4 1.91.182

Veranderingenvendemiddeen:
-Vrraden -1.429 3.218
-Vrderingen -411.22 932.835
-Effeten -9.390 40.40
-Krtendehuden -81.12 1.898.828

-1.203.20 2.85.341

Kasstroom uit bedrijfsoperaes .81.855 9.441.03

ntvangeninteret 448.34 411.38
Betaadeinteret -519.352 -82.123

-0.18 -20.45


Kasstroom uit operaonele acviteiten .11.13 9.10.318

Kasstroom uit investeringsacviteiten

Inveteringeninmaterievateava -1.490.10 -1.80.202
Deinveteringenmaterievateava - 434.33

-1.490.10 -1.245.839

Kasstroom uit nancieringsacviteiten

Afling(inuiefmutaertenddee) -1.420.485 -2.021.2

utae liquide middelen 4.800.54 5.902.853

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Begintandiquidemiddeen 20.89.801 14.994.948
utaeiquidemiddeen 4.800.54 5.902.853

Eindtandiquidemiddeen 25.98.34 20.89.801
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Impairment

DemendearenrigtdeHZtemaenmetdegevgenvandebevingrim.menteewrdteruitgegaanvan
eendaingvandetudentenaantaenmetira19%.DeHZbereidtzihzgedmgeivrdezeverwahte
ntwieingen.Ditgebeurtndermeerdrhethuivengantrategihteberdeennaardebete
vegingae.

HetHZinteingan2013-201bevateennreeringvandetrategievandeHZ.In2014igetartmetde
imementaehiervan.Centraainhetinteingan2013-201taatdentwieingvaneennieuw
nderwinet.Ditbeteentdaterandereeienwrdengetedaandenderwi,denderzemgevingende
verbindingtuenbeiden.Seeruntenuitditnieuwenderwinetzineenintenieverebegeeidingvan
tudenten,einhaignderwienragerihtnderwiennderze.mtudenteneengederintae
hunberemgevingtebieden,wrdtindeeidingeneendireteverbindinggeegdtuenderea-ifeaueen
deennienhudingdiendigzinvrdeinghiervan.Ditteteienaandetudenten,demedewererende
eermiddeen,waarnderdenderwiruimtendedivereaevandeHZ.DeHZtreeertevennaarmhet
nderwidieaatenterganierenwaardithetbeteaanuithetDAvandezuidweteieDeta-regi.
HethuidigenrerendgedvdetnietaandeeiendiehetnieuwenderwinetvandeHZhieraantet.Een
grndigeherinrihngvandeaemetdaninganggezetwrden.Bedrifenmihwrdteen
gebuwenmeeraeaKatrmGenererendeEenheid(=KGE)gezien.Dithudtindateenbeangridee
vandegebuwendeEdinweg(hfdveging)in2025getzametenwrdenmaattemaenvr
nieuwbuwdieaandehieraanteteennderwiundigeeienvdet.mdezefderedenenzahethuidigeand
aandeBuevardBanert154aatmaenvrnieuwbuw.

EendeevanhetmeEdinwegzain2025drahheringerihtmetenwrden,zdatdiegebuwen
vdenaanbededeeien.IndievatgedntwieingmetreeningwrdengehudenmethetfeitdatdeHZ
ederinZeeand(Viingen:BuevardBanert154,iddeburg:HetGreneWud1-3enGe:Zwembadweg)
nderwiaegaatreaieren.Ditimieertdaterira1.00tudentendezediaenderwizuengaan
vgen.Genemdentwieingeneidentteenbiznderewaardeverminderingvanhetgebuwenmede
hfdaeEdinweg4.Hetvertrevanruimeenderdedeevandetudentennaarandereaeheegevgen
vrhetandEdinweg4aKGE.mdebedrifwaardevandeKGEEdinweg4tebeaenzinde
atrmrgnevan2015ttenmet2025drgereendwaarbiinvereentemmingmetdeHZrentabiiteiteien
uitgegaanivaneendinteringvetvan4%.Denanienequenehiervanzindrgereend,waaruiteen
biznderewaardeverminderingvan€4.35.3vgt.
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B6   TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEBER 2014

1 ACTIVA

VASTE ACTIVA

Gebuwenen
verbuwingen

€

erreinen(in.
inrihng)

€

Inventarien
aaratuur

€

taa

€

Bw1ji
Verrigingri 2.459.10 .88.03 13.144.050 4.391.33
Afhrivingen -18.892.10 -45.45 -10.985.01 -30.23.101

8.5.000 .042.598 2.159.034 1.8.32


Inveteringen 335.24 20.4 1.134.3 1.490.10
Afhrivingen -1.23.01 -44.120 -805.48 -2.085.84
Biznderewaardeverminderingen -4.35.3 - - -4.35.3

-5.258.119 -23.44 328.18 -4.953.045

Bw31mb
Aanhaffingwaarde 2.94.84 .808.549 14.28.41 48.881.839
Cum.afhrivingenenbiz.waardevermindering -24.485.993 -89.595 -11.90.4 -3.0.252

3.308.881 .018.954 2.48.52 11.815.58

Afijigg
%

Gebuwen 3,25-3,5
erreinen(in.inrihng) 0-10
Verbuwingen 10
ZBwaardegebuwenenterreinen
Inventarienaaratuur 10-25

bedrag
€

Peidatum
OZBzwgbwi

Viingen-Edinweg2-4(gehee) 15.598.000 1-1-2014
Viingen-BuevardBanert154 .000 1-1-2014

1.25.000

zwgbw

Viingen-Edinweg2-4Viingen(gehee) 35.300.000
Viingen-Buevard154 2.500.000 

3.800.000

HZ University of Applied Sciences te Vlissingen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-15-

___________________________________________________________________________________________________________



Impairment

DemendearenrigtdeHZtemaenmetdegevgenvandebevingrim.menteewrdteruitgegaanvan
eendaingvandetudentenaantaenmetira19%.DeHZbereidtzihzgedmgeivrdezeverwahte
ntwieingen.Ditgebeurtndermeerdrhethuivengantrategihteberdeennaardebete
vegingae.

HetHZinteingan2013-201bevateennreeringvandetrategievandeHZ.In2014igetartmetde
imementaehiervan.Centraainhetinteingan2013-201taatdentwieingvaneennieuw
nderwinet.Ditbeteentdaterandereeienwrdengetedaandenderwi,denderzemgevingende
verbindingtuenbeiden.Seeruntenuitditnieuwenderwinetzineenintenieverebegeeidingvan
tudenten,einhaignderwienragerihtnderwiennderze.mtudenteneengederintae
hunberemgevingtebieden,wrdtindeeidingeneendireteverbindinggeegdtuenderea-ifeaueen
deennienhudingdiendigzinvrdeinghiervan.Ditteteienaandetudenten,demedewererende
eermiddeen,waarnderdenderwiruimtendedivereaevandeHZ.DeHZtreeertevennaarmhet
nderwidieaatenterganierenwaardithetbeteaanuithetDAvandezuidweteieDeta-regi.
HethuidigenrerendgedvdetnietaandeeiendiehetnieuwenderwinetvandeHZhieraantet.Een
grndigeherinrihngvandeaemetdaninganggezetwrden.Bedrifenmihwrdteen
gebuwenmeeraeaKatrmGenererendeEenheid(=KGE)gezien.Dithudtindateenbeangridee
vandegebuwendeEdinweg(hfdveging)in2025getzametenwrdenmaattemaenvr
nieuwbuwdieaandehieraanteteennderwiundigeeienvdet.mdezefderedenenzahethuidigeand
aandeBuevardBanert154aatmaenvrnieuwbuw.

EendeevanhetmeEdinwegzain2025drahheringerihtmetenwrden,zdatdiegebuwen
vdenaanbededeeien.IndievatgedntwieingmetreeningwrdengehudenmethetfeitdatdeHZ
ederinZeeand(Viingen:BuevardBanert154,iddeburg:HetGreneWud1-3enGe:Zwembadweg)
nderwiaegaatreaieren.Ditimieertdaterira1.00tudentendezediaenderwizuengaan
vgen.Genemdentwieingeneidentteenbiznderewaardeverminderingvanhetgebuwenmede
hfdaeEdinweg4.Hetvertrevanruimeenderdedeevandetudentennaarandereaeheegevgen
vrhetandEdinweg4aKGE.mdebedrifwaardevandeKGEEdinweg4tebeaenzinde
atrmrgnevan2015ttenmet2025drgereendwaarbiinvereentemmingmetdeHZrentabiiteiteien
uitgegaanivaneendinteringvetvan4%.Denanienequenehiervanzindrgereend,waaruiteen
biznderewaardeverminderingvan€4.35.3vgt.
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Financile vaste acva

Bewaarde
er1anuari

2014

€

Inveteringen

€

De-
inveteringen

€

Reutaat
2014

€

Bewaarde
er31

deember2014

€

Beang

%

HZHdingB.V. 1.859.405 - - 113.842 1.93.24 100

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2014

€

31-12-2013

€

Voorraden

Vrraadanne 8.54 .390
Vrraad-tag 91 1.54

Totaal voorraden 9.35 .93

Vorderingen

Debiteuren 510.0 35.013

Gmij:
WZB.V. 12.244 12.43
HZHdingB.V. 4.841 -

taagremaathaien 1.085 12.43

Studenten 2.49.093 2.414.833

Devrderingentudentenad€2.49.093(2013:€2.414.833)betaanvrnameiuitteinnenege-en
urugeden,inverbandmetgereidebetaing.
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Oig:
PrvinieZeeand 152.03 388.455
Prvinierd-Brabant - 4.81
initerievanEnmiheZaen 83.519 19.10
Oigmi:
BetaingautriteitInterregIV.q.III 98.033 128.0

taaverigeverheden 333.25 583.44

Oigig:
evrderenverigeretubidie 431.090 203.18
Diverewaarbrgmmen .205 .205
gtentvangenrente 345.002 28.30
efaturerenbedragen 549.5 341.545
verigevrderingen 20.25 15.32

taaverigevrderingen 1.353.138 99.59

O:
Vruitbetaadetenenaanbetaingen 1.30 88.39
Vertretereivrhenernee 4.82 .390
RenteeaeDeLageLanden - 15

taaverendeava 12.18 94.91

ziigwgibi
Stander1anuari -8.900 -3.9
Dtae -10.518 -14.333
nreing .134 9.130

Stander31deember -12.284 -8.900

Totaal vorderingen 4.89.891 4.458.5

Effecten

Deeffetentaantervriebehiingvandehng.

Bewaarde
31-12-2013 Invetering

€

Deinvetering

€

Kerreutaat

€

Bewaarde
31-12-2014

€

bigae 2.383.090 - - 9.390 2.392.480
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Financile vaste acva

Bewaarde
er1anuari

2014

€

Inveteringen

€

De-
inveteringen

€

Reutaat
2014

€

Bewaarde
er31

deember2014

€

Beang

%

HZHdingB.V. 1.859.405 - - 113.842 1.93.24 100

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2014

€

31-12-2013

€

Voorraden

Vrraadanne 8.54 .390
Vrraad-tag 91 1.54

Totaal voorraden 9.35 .93

Vorderingen

Debiteuren 510.0 35.013

Gmij:
WZB.V. 12.244 12.43
HZHdingB.V. 4.841 -

taagremaathaien 1.085 12.43

Studenten 2.49.093 2.414.833

Devrderingentudentenad€2.49.093(2013:€2.414.833)betaanvrnameiuitteinnenege-en
urugeden,inverbandmetgereidebetaing.
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31-12-2014

€

31-12-2013

€

Liquide middelen

egedenbanreeningen 25.94.89 20.888.041
Kamiddeen 3.48 9.0

25.98.34 20.89.801

BideIGbanwrdteenbetaareeningaangehudenmeteenredieaiiteitvannihi(v:nihi).
BidebetaareeningvandeRabbanbedraagtderedieaiiteit€250.000.
Deiquidemiddeentaanvr€25.98.34tervriebehiingvandehng.
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PASSIVA

31-12-2014

€

31-12-2013

€

Eigen vermogen

Agemenereerve -3.280.333 -8.0.80
Betemmingreerveubie 1.32.123 18.15.93
Betemmingreerverivaat 1.93.24 1.859.405

15.325.03 12.498.498

Sad
31-12-2013

Betemming
reutaat

verige
mutae

Sad
31-12-2014

Algemene reserve (publiek) -8.0.80 4.9.53 - -3.280.333

Bestemmingsreserves publiek
Reervehuivegingbeeid 18.15.93 -2.83.24 - 15.89.99
ReerveCentrefEereDetatehngie - 52.424 - 52.424

18.15.93 -2.083.840 - 1.32.123

Bestemmingsreserves deelnemingsresultaat
Deenemingreutaat 1.859.405 113.842 - 1.93.24

taaeigenvermgen 12.498.498 2.82.539 - 15.325.03

Betemmingreervehuiveng
Debetemmingreervehuivengwrdtgevrmddrdereutatendiedetenaathuivengwrden
behaadenheeademtemgeinveteringenindehuivengtenanierenmeteigenvermgen.
BvengenemdereervemetbeertbetedingdeigeegddrhetCegevanBetuur.

ReerveCentrefEereDetatehngie
DebetemmingreerveCentrefEereDetatehngiewrdtgevrmddrnietbetedeRB-bidragenmet
betreingtthetCentrefEereDetatehngie.Demiddeendieindezereervegereerveerdwrdenhebben
eendebeteding.

Deenemingreutaat
etingangvanhetbeaar2010ieenbetemmingreerverivaatgevrmdterhgtevandewaardevande
deeneminginHZHdingB.V.,waarinrivateaviteitenwrdenntid.
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31-12-2014

€

31-12-2013

€

Liquide middelen

egedenbanreeningen 25.94.89 20.888.041
Kamiddeen 3.48 9.0

25.98.34 20.89.801

BideIGbanwrdteenbetaareeningaangehudenmeteenredieaiiteitvannihi(v:nihi).
BidebetaareeningvandeRabbanbedraagtderedieaiiteit€250.000.
Deiquidemiddeentaanvr€25.98.34tervriebehiingvandehng.
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Voorzieningen

Sad
31-12-2013

€

Dtae
2014

€

nreing
2014

€

Vriva
2014

€

Sad
31-12-2014

€

Personeelsvoorzieningen
Wahtgeden-weeidee 282.8 85.439 -11.99 -12.01 184.302
Wahtgeden-bvenweei 151.35 11.55 -1.038 -2.38 119.354

434.251 9.194 -189.034 -38.55 303.5

VrzieningWGA 18.32 3.581 -101.098 -1.84 519.531
Vrz.ubieumuiteringen 284.15 34.19 -38.3 -2.02 2.25

Personeelsvoorzieningen 1.33.158 134.944 -328.499 -43.141 1.100.42

Overige voorzieningen
Vrzieningnderhud 904.05 100.000 -104.808 - 899.248

taavrzieningen 2.241.214 234.944 -433.30 -43.141 1.999.10

Vrzieningwahtgeden(weeibvenweei)
Dezevrzieningigenmenvrzwehetweei-ahetbvenweeideevandeWW-tenvan
(e)medewererdievrreeningvandeHZmen.Vanaf1anuari200wrdthetweeideevandeWW-
tenvan(e)medewererrehttreebiHZinreeninggebraht.

VrzieningWGA
Dezevrzieningigetrffenvrdentenvanmedewererdieinhetadervanheteigenriidragerha
WGAvrreeningvanHZmen.

Vrzieningubieumuiteringen
DevrzieningubieumuiteringenivatgetednfrmderihtinenuitareH5vandeCavrhethger
berenderwi2012-2013,weebeaatdatdewergeverdewernemerbihetbereienvaneen25-arig,een40-
arigeneen50-arigambtubieumeengraaeteenttergrevanreeevei50%,100%en100%vanzin
inmenermaand.

Vrzieningnderhud
Dezevrzieningibetemdvrgrtnderhud.Dehgtevandevrzieningigebaeerdhetnderhudan.
Waarderingvindtaattegennminaewaarde.
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Waarbrgfnd
DeHZheezihd.d.10maart1994middeeenvereenmtvanaanuingaangetenbideShng
WaarbrgfndHBte'-Gravenhage.Dezehngheetendezihbrgteteentenguntevandegedgever
vrgedeningendiewrdenverregendrdehgehenvrzverhetbetredebegdeinteingena
bededinare1.8vandeWethetHgernderwienWetenhaeinderze.

Ingevgedegetentandaardvereenmtvanbrgthtare,heedeHZzihverbndennietznder
hrieietetemmingvandeShngWaarbrgfndHB,deaandehgehtebehrenderegitergederen
tevervreemdenfmetenigrehttebezwaren.Vrtdientdehgeh,indienzihaarverihngenuitde
gebrgdevereenmtennietannamen,eenrehtvanhytheeaandeShngWaarbrgfndHBte
vertreenttzeerheidvanhetregrerehtvandeShngWaarbrgfndHB.

In2014iditwaarbrgfndntmanted.

Per15nvember2014iare2.15vandeWetHgernderwinietmeervanteaing.Dithudtindatde
verihteaanuingvandehgehenimentevervaen.Dehngwrdtngintandgehudenmde
endeverihngenaftewieen.Inverbandhiermeeieen(tweede)uiteringgedaanaandeHZUniverityf
AiedSienead€23.893.

Hetwaarbrgfndheeeenbedragvan€3.89.000nietuitgeeerd,maarareerveindehnggehuden.Ditin
verbandmetdeverdereafwieing,betridingbeangaimenhettrtenvaneengaranebedragad€3.531.000bi
hetiniterievanCW.HetaandeevandeHZhierinbedraagt1,155%.

<1aar

€

1-5aar

€

>5aar

€

taa

€

Loopjd

Personeelsvoorzieningen
Wahtgeden-weeidee 140.810 43.492 - 184.302
Wahtgeden-bvenweei 40.301 9.053 - 119.354

181.111 122.545 - 303.5
VrzieningWGA 92.250 21.902 155.39 519.531
Vrz.ubieumuiteringen 12.428 99.559 15.288 2.25

285.89 494.00 320. 1.100.42

Overige voorzieningen
Vrzieningnderhud 224.22 4.2 - 899.248

taavrzieningen 510.411 1.18.32 320. 1.999.10
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Voorzieningen

Sad
31-12-2013

€

Dtae
2014

€

nreing
2014

€

Vriva
2014

€

Sad
31-12-2014

€

Personeelsvoorzieningen
Wahtgeden-weeidee 282.8 85.439 -11.99 -12.01 184.302
Wahtgeden-bvenweei 151.35 11.55 -1.038 -2.38 119.354

434.251 9.194 -189.034 -38.55 303.5

VrzieningWGA 18.32 3.581 -101.098 -1.84 519.531
Vrz.ubieumuiteringen 284.15 34.19 -38.3 -2.02 2.25

Personeelsvoorzieningen 1.33.158 134.944 -328.499 -43.141 1.100.42

Overige voorzieningen
Vrzieningnderhud 904.05 100.000 -104.808 - 899.248

taavrzieningen 2.241.214 234.944 -433.30 -43.141 1.999.10

Vrzieningwahtgeden(weeibvenweei)
Dezevrzieningigenmenvrzwehetweei-ahetbvenweeideevandeWW-tenvan
(e)medewererdievrreeningvandeHZmen.Vanaf1anuari200wrdthetweeideevandeWW-
tenvan(e)medewererrehttreebiHZinreeninggebraht.

VrzieningWGA
Dezevrzieningigetrffenvrdentenvanmedewererdieinhetadervanheteigenriidragerha
WGAvrreeningvanHZmen.

Vrzieningubieumuiteringen
DevrzieningubieumuiteringenivatgetednfrmderihtinenuitareH5vandeCavrhethger
berenderwi2012-2013,weebeaatdatdewergeverdewernemerbihetbereienvaneen25-arig,een40-
arigeneen50-arigambtubieumeengraaeteenttergrevanreeevei50%,100%en100%vanzin
inmenermaand.

Vrzieningnderhud
Dezevrzieningibetemdvrgrtnderhud.Dehgtevandevrzieningigebaeerdhetnderhudan.
Waarderingvindtaattegennminaewaarde.
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Subgroep 2
1deember1999ieeneningbideRabbangenmenvreenbedragvan€453.80inhetadervanhet
drdeHZingezeenverietraet,waarbideeningvanderBanvervregdwrdtafget.Deeningwrdt
afgetmetvatemaandeiebedragenenheeeendvan25aar.aandeivindtbetaingvanrenteen
aflingaat.Hetrenteerentageivr10aarvatenbedraagt5,95%.aee10aaranhetrenteerentage
wrdenherzien.De2e,3e,4e,5eenehfdmvan€453.80zininmidde(vervregd)geheeafgetenzinniet
meerinditverzihtgenmen.Vrde1ehfdmad€453.80,weeigeregitreerdndernummer
3493.950.58gedtdatdezein2015geheezawrdenafget.Dezeerhedenzindezefdeavermednder
ubgre1.

Caimreenha1t'99-1t'02enCaimreenha1t'03
Um2009iduideigewrdendathetretantvandeaimReenha,meteennminaewaardead.€19.133.82,
nietangeraeenuitdebaanbiendeverihngverantwrdanbivenwrden,gezienhetfeitdatergeen
rehtzaenmeerenenhetiniterievanCWhetmerendeevandegeverderehtzaenheegewnnen.m
dezeredeniereenangendehudtegenntantewaardevan€13,mieneneenrtendehudad€1,2
mienindebaanerum2009genmen.
Bihetbereenenvandentantewaardeieenmartnfrmrenteerentagegehanteerdvan3,5%.Dit
renteerentageigebaeerddeerum2009gedenderente10aartaatbigaemeteenrii-ag
van0,1%.etdezebenaderingwrdtaangetenbihettariefdatdrhetminiterievannanienwrdtgehanteerd
inhetadervanhetzgenaamdehatitbanieren.DrhetminiterievanCWzingeenzeerhedengeted.
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Langlopende schulden

Sadening
31-12-2013

€

Vriva2014

€

Aflingen
2015

€

Sadening
31-12-2014

€

Rente

%

Ret.
d

in
aren

Kredienstellingen
Rab3038.912.948 3.982.429 - 58.920 3.413.509 2,55 
Rab3493.950.58 45.40 - 45.40 - 5,95 3

4.02.83 - 14.32 3.413.509

Langlopende schulden aan OCW
Reenha'99-'02 8.542.431 - 44.993 .89.438 - 11
Reenha'03 2.134.510 - 11.15 1.93.345 - 11

10..941 - 80.158 9.80.83

taaangendehuden 14.04. - 1.420.485 13.284.292

Hetinbventaandverzihtgenmenbedragnder'aflingen2015'iverantwrdnderdetrtende
huden.Hetin2014afgetebedragad€2.021.2waer31deember2013verantwrdnderdertende
huden.

LEIGERABBAK
DeeningenbideRabbanzinnderteverdeenineentweetaubgreen.

Subgroep 1:
DezeeningbetredevergenmeneningvandeBanederandeGemeenten.31deember1993ieenening
bideBanederandeGemeentenafgetenvreenbedragvan€14.94.4,ternanieringvandevername
vanhetenmihaimrehtvandegebuwenenterreinenvandeHZ.De.V.BanederandeGemeenten
vertretedegedeningvr2/3deeendeanaeInveteringban.V.vr1/3dee.31deember2003i
dezeeningvr€11.38.38vergenmendrdeRabban,zindedereterendehfdmdatmment.Deze
eningheeeendvan20aar.Aflingvindtmaandeiaatvr€4.410.Hetrenteerentageivr10
aarvatenbedreg4,2%eraar.ahetvertrienvanderentevateerideidevaterentemetingangvan1
anuari2014vreeneridevan1aargewizigdin2,55%eraar.Vanaf1anuari2015gedteenerentagevan2,
20%vr1aarvat.

DevgendezeerheidideeningenvandeRabbanvanteaing:
Hetvereenderehtvanhytheetteenbedragvan€.000.000,tevermeerderenmetrenten,vergedingen,beten
entenvreenbegrtbedragad€2.100.000,derhavetteenttaabedragvan€8.100.000hetvgende
nderand:
Hetereegrndmethgebuwenverdertebehren,geegente4382WViingen,Edinweg4,adatraa
beendgemeenteViingen,eeKnummer908,tergrevanvierhetare,enenare(4ha10a),beatmet
eenihtttnderhudfverbdbeaingrahtenwaterhaeurendeebeatmeteentareht
nutvrzieningentenbehevevandegemeenteViingen.
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Subgroep 2
1deember1999ieeneningbideRabbangenmenvreenbedragvan€453.80inhetadervanhet
drdeHZingezeenverietraet,waarbideeningvanderBanvervregdwrdtafget.Deeningwrdt
afgetmetvatemaandeiebedragenenheeeendvan25aar.aandeivindtbetaingvanrenteen
aflingaat.Hetrenteerentageivr10aarvatenbedraagt5,95%.aee10aaranhetrenteerentage
wrdenherzien.De2e,3e,4e,5eenehfdmvan€453.80zininmidde(vervregd)geheeafgetenzinniet
meerinditverzihtgenmen.Vrde1ehfdmad€453.80,weeigeregitreerdndernummer
3493.950.58gedtdatdezein2015geheezawrdenafget.Dezeerhedenzindezefdeavermednder
ubgre1.

Caimreenha1t'99-1t'02enCaimreenha1t'03
Um2009iduideigewrdendathetretantvandeaimReenha,meteennminaewaardead.€19.133.82,
nietangeraeenuitdebaanbiendeverihngverantwrdanbivenwrden,gezienhetfeitdatergeen
rehtzaenmeerenenhetiniterievanCWhetmerendeevandegeverderehtzaenheegewnnen.m
dezeredeniereenangendehudtegenntantewaardevan€13,mieneneenrtendehudad€1,2
mienindebaanerum2009genmen.
Bihetbereenenvandentantewaardeieenmartnfrmrenteerentagegehanteerdvan3,5%.Dit
renteerentageigebaeerddeerum2009gedenderente10aartaatbigaemeteenrii-ag
van0,1%.etdezebenaderingwrdtaangetenbihettariefdatdrhetminiterievannanienwrdtgehanteerd
inhetadervanhetzgenaamdehatitbanieren.DrhetminiterievanCWzingeenzeerhedengeted.
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31-12-2014

€

31-12-2013

€

Kortlopende schulden

Kredienteingen 14.32 1.241.412
Crediteuren 1.313.422 1.32.89
initerievanCW 1.195.8 1.195.8
Shudenaangremaathaien 2.50 52.980
mzetbeang 5.859 20.119
Lnheffing 833.92 830.94
Premieiaeverzeeringen 238.59 223.094
Shudenterzaevanenienen 325.082 35.953

Oig:
Crdinaeuntuenz 15.50 12.50
Auntant-enadvieten 2.551 0.04
ebetaenaarien/verwer 2.14 29.12
Vruitntvangentuinfeeentfiving 132.58 21.415
Renteentenbanen .10 .4
ntvangenbrgen .18 .58
AflingeaeDeLageLanden - 2.522
verigeten 44.913 242.091

814.544 50.832

Oi
Vruitntvangenegegeden .259.40 5.940.381
VruitntvangenbidrageiniterieCWenPrvinieZeeand'Paie' 1.42.18 1.19.141
GermerteubidieCW 23.14 533.08
Eramu/IP-geden 40.3 52.043
Vruitntvangenubidiegeden 11.15 881.2
Vaaneged 81.90 83.89
Vaanedagen 210.404 201.452
verigeten 30.85 42.
InnvaeAianeinzaediv.Raa-reten 88.13 1.524.25

10.83. 11.15.200

taartendehuden 1.149.88 1.931.040

Kredienteingen
Betrehetaflingdeein2015reeevei2014vandeeningenzagenmennderdeangende
huden.

Vruitntvangenegegeden
Ditbetre8/12edeevandeaandetudenteninreeninggebrahteegegeden2014/2015reeevei
2013/2014.
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B7   NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

R:
hetiniterievannderwi,CutuurenWetenhaenbetaateenvrderingad€283.30terzaevaneenniet
ntvangenubidieinzaenbeang,remievverzeeringenenABP-remieverdemaanddeember198.
Devrderingzaainvrderbaarzinindiendeinteinginenigaarbeuitttiquidaevertegaan.Erwrdtgeen
renteverged.

Si:
eté-ederandB.V.im.i.v.1anuari2012eenvereenmtafgetenvreveringvandevgendedienten:
uServieReraviteiten,SefServieRer,Behibaarteendeentraefaiiteiten,anagemennfrmaeen
1een2einbeheer.Hetntratiafgetenvreeneridevan0maandeneneindigtderhave1anuari201,
meteenettverengingvantweemaatwaafmaanden.GedurendedezeverengingheedeHZhetrehtde
vereenmterwartaatezeggen.Hethiermeegemeidebedragiaaneivanhetdaadwereiegebrui,
maarbedraagtnaarhangminimaa€200.000(e.btw)eraar.Daarnaatieenvereenmtafgeten
waarbideHZzihverihteenmedewereraané-ederandterbehiingteteenvreeneridevanéén
aartegeneenvatuurtarief.Dezevereenmtanteenvreeneridevaneenaarwrdenverengd.

Smwigm:
etdeShngZeeuweBibithee(ZB)teiddeburgimetingangvan1etember2011eenvereenmt
afgetenvrdeeveringvanbibitheedienten,hetterbehiingteenvandeeevandeZB,
ennidientenenrehttreeeteganeiheidvanadminitraeenarhiefvanZBvrdeHZ.Hethiermee
gemeidebedragi€9.058euiefbtwenwrdtinwartaatermineninreeninggebraht.Dezevereenmti,
nadetriaerideweegdtt1etember2013,mgezetinnbeaaded.Beidearenunnenzeggenmet
inahtnemingvaneenzegterminvanéénaar.

H:
etdeeeuwirhtB.V.imetingangvan1tber2014eenvereenmtaangegaanvrdehuurvan42
deieunit.Dedhiervanbedraagt0maandenwaardrdezeeindigt1tber2019.Hethiermee
gemeidebedragi€184,2euiefbtwerdag.Innvember2014heeDeeeuwirhtB.V.hetbet(42
deigeRemunit)endeverhuurvereenmtverhtenvergedragenaanABARLeae.V.

etSadainerneuzenzinviervereenmtengetenvrhetgebruivandediveremariemefaiiteiten.Dit
zinahtereenvgendemarm-,mahineamer-enbrugimuatr,waarvringaande1etember2013driearige
vereenmtenzingeten,diederhaveeindigen31augutu201.Dehierbibehrendetarievenzin
reeevei€53,00,€59,00en€95,00,aeneuiefbtw,eruurdathiervandrHZgebruiwrdtgemaat.
Verderierngeenviarigevereenmtvrdeeride1etember2013ttenmet31augutu2018inzaehet
gebruivandemahineamer.Hiervrieenvergedingvereengemenvan€24,50euiefbtweruurdat
hiervandrHZgebruiwrdtgemaat,éénenandermeteenminimumvan100urenaarbai.

etmniuminGeieenvereenmtafgetenvrhetgebruivaneeneaa.Hethiermeegemeidebedrag
i€1.95,41euiefbtwermaand.Devereenmtiafgetenvrdeeridevan1etember2014ttenmet
31ui2015.

Liqiiibijg1988:
In1988ibetendetudententetetaan,metingangvanhethaar1988/1989hetdrhenverhudigde
ege-/urugedinterminentevden.mdenegaeveeffetenvandezeregeingdeiquiditeitiete
heffenwerddrhetiniterievannderwi,CutuurenWetenhaeneenbedragvan€58.81terbehiing
geteda"iquiditeitbidrage".Ditbedragigebaeerdhettudentenaantaer15etember198.De
iquiditeitbidragewrdtvdaanbiiquidaevandeinteing.

HZ University of Applied Sciences te Vlissingen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-2-

___________________________________________________________________________________________________________

31-12-2014

€

31-12-2013

€

Kortlopende schulden

Kredienteingen 14.32 1.241.412
Crediteuren 1.313.422 1.32.89
initerievanCW 1.195.8 1.195.8
Shudenaangremaathaien 2.50 52.980
mzetbeang 5.859 20.119
Lnheffing 833.92 830.94
Premieiaeverzeeringen 238.59 223.094
Shudenterzaevanenienen 325.082 35.953

Oig:
Crdinaeuntuenz 15.50 12.50
Auntant-enadvieten 2.551 0.04
ebetaenaarien/verwer 2.14 29.12
Vruitntvangentuinfeeentfiving 132.58 21.415
Renteentenbanen .10 .4
ntvangenbrgen .18 .58
AflingeaeDeLageLanden - 2.522
verigeten 44.913 242.091

814.544 50.832

Oi
Vruitntvangenegegeden .259.40 5.940.381
VruitntvangenbidrageiniterieCWenPrvinieZeeand'Paie' 1.42.18 1.19.141
GermerteubidieCW 23.14 533.08
Eramu/IP-geden 40.3 52.043
Vruitntvangenubidiegeden 11.15 881.2
Vaaneged 81.90 83.89
Vaanedagen 210.404 201.452
verigeten 30.85 42.
InnvaeAianeinzaediv.Raa-reten 88.13 1.524.25

10.83. 11.15.200

taartendehuden 1.149.88 1.931.040

Kredienteingen
Betrehetaflingdeein2015reeevei2014vandeeningenzagenmennderdeangende
huden.

Vruitntvangenegegeden
Ditbetre8/12edeevandeaandetudenteninreeninggebrahteegegeden2014/2015reeevei
2013/2014.
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Aijibijfii:
DeHZUniverityfAiedSieneigenmenindeaeeenheidvrdemzetbeangmetHgeh
ZeeandHdingB.V.enheWrZneB.V.grndvandeinvrderingwetideHZhfdeiaanraeivrde
drdembinaeverhudigdebeang.

igig:
DeHZium2014geeninveteringverihngenaangegaan.
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Aijibijfii:
DeHZUniverityfAiedSieneigenmenindeaeeenheidvrdemzetbeangmetHgeh
ZeeandHdingB.V.enheWrZneB.V.grndvandeinvrderingwetideHZhfdeiaanraeivrde
drdembinaeverhudigdebeang.

igig:
DeHZium2014geeninveteringverihngenaangegaan.
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verigeverheidbidragen(2014:€1.992.250begrt:€1.45.344werei2013:€1.12.28)
Deverigeverheidbidragenbetaan.a.uit€513.935ubidieaanSIARAAK-geden,€231.49ubidieaanCentre
fEereBiBaedenuitdivereeinereubidievan(emi)-verheden.

Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

3.3 College-, cursus-,les- en examengelden

CegegedenHB 8.888.919 8.35.09 .5.41
verigeurugeden 120.153 50.000 3.558

Totaal collegegelden 9.009.02 8.415.09 .12.299

CegegedenHB(2014:€8.888.919begrt:€8.35.09werei2013:€.5.41)
Indebegrngvan2014igeenreeninggehudenmetdeegegedenvantudentendienadetedatum
inttrmen.Bvendienwahetaantaingehreventudenten1-10-20141hgerdanwaarmeeindergne
reeningwagehuden.

3.4 Baten werk i.o.v. derden
Cntratnderwi 333.84 24.02 215.838

Cz
anaeverheden 135.299 441.215 44.480
Bedriven 310.810 22.500 32.29

taantratnderze 44.109 13.15 40.

Oigbi
mzetretauraevedient 511.330 20.000 510.521
mzetrer 22.34 220.000 243.044
verige 148.801 13.000 4.553

taaverige 88.5 1.013.000 818.118

Totaal baten werk i.o.v. derden 1..38 1.93.8 1.440.32

Batenweri..v.derden(2014:€1..38begrt:€1.93.8werei2013:€1.440.32)
Debatenvanhetntratnderwizinin2014€118.02hgerdanin2013en€8.92hgerdanbegrtagevg
vanmeerdrahtenvrntratnderwieneennagemenbatever2013.
Debatenvrhetntratnderzezinin2014€39.333getegentenzihtevan2013en€2.0agerdan
begrt.Ditaatteagevgvanminderntratnderzetenbehevevananaeverheden.
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B9   TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

3 Baten

Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

3.1 Rijksbijdragen inisterie van OCW

rmaeveribidrage(HB)2014 30.2.29 28.005.251 2.0.43
rmaeveribidrage(HB)2013:RetantCEDetatehngie 524.539 - 45.41
rmaeveribidrage(B) - - -959

30.91.18 28.005.251 28.081.95

Germerteubidie 22.809 100.000 10.12

Totaal (Rijks)bijdragen inisterie van OCW 31.01.9 28.105.251 28.188.8

rmaeveRibidrage(2014:€30.2.29begrt:€28.005.251werei2013:€2.0.514)
DermaeveRibidrageHBin2014(gebaeerddetudentenaantaenvan1-10-2012)i€2.183.9hgerdan
dermaeveRibidrageHBin2013(gebaeerddetedatum1-10-2011),agevgvanhgereriniveauen
53meerbegdeeenheden.Ditangeittwrdenin0meerbegdetudentenenminderbegde
dima’.

rmaeveRibidrage2013:RetantCEDetatehngie(2014:€524.539begrt:€0werei2013:€45.41)
HetdeevandermaeveRibidrageHB2013ad€524.539datniettenguntevanhetaar2013verantwrd
wa,wrdtnuangtenguntevan2014verantwrd.

Germerteubidie(2014:€22.809begrt:€100.000werei2013:€10.12)
Lerarenbeur(behiingnummer:52355-2):
Deerarenbeurvan€9.91heebetreingdegenmentudieverfurenvan2dentenin2014.

Lerarenbeur(behiingnummer:44984-1):
Deerarenbeurvan€2.351heebetreingdegenmentudieverfurenvan15dentenin2014.

DSPLUS(behiingnummer:59288-1):
DebatenvanDSPLUShebbenbetreingtendiegemaatzininhetadervandeamenweringmetZeeuwe
baihendiverethema'.

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

BidrageiniterieCWenPrv.ZdinzaePaie 554.93 11.98 81.282
verigeverheidbidragen 1.992.250 1.45.344 1.12.28

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.54.213 2.45.331 2.393.50

BidrageC&W&Prv.Zdinz.Paie(2014:€554.93begrt:€11.98werei2013:€81.282)
Um200heehetiniterievanC&Wtegezegd€10.000.000naardeHZvertemaeninvifgeieaarie
terminendieaaneigetedzinvanhetbehaenvanbeaaderetaeafraeninhetadervanhetret
Paie.Hiervanium2014€10.000.000ntvangen.
In2008heedePrvinieZeeandeenzefdetezegginggedaanvreenbedragvan€5.000.000tebetaeninvif
geieaarieterminen.Hiervanium2014€5.000.000ntvangen.DePaie-middeenwrdenindebaten
verantwrdtergrevandeinhetadervanhetretPaiegemaateten.
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verigeverheidbidragen(2014:€1.992.250begrt:€1.45.344werei2013:€1.12.28)
Deverigeverheidbidragenbetaan.a.uit€513.935ubidieaanSIARAAK-geden,€231.49ubidieaanCentre
fEereBiBaedenuitdivereeinereubidievan(emi)-verheden.

Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

3.3 College-, cursus-,les- en examengelden

CegegedenHB 8.888.919 8.35.09 .5.41
verigeurugeden 120.153 50.000 3.558

Totaal collegegelden 9.009.02 8.415.09 .12.299

CegegedenHB(2014:€8.888.919begrt:€8.35.09werei2013:€.5.41)
Indebegrngvan2014igeenreeninggehudenmetdeegegedenvantudentendienadetedatum
inttrmen.Bvendienwahetaantaingehreventudenten1-10-20141hgerdanwaarmeeindergne
reeningwagehuden.

3.4 Baten werk i.o.v. derden
Cntratnderwi 333.84 24.02 215.838

Cz
anaeverheden 135.299 441.215 44.480
Bedriven 310.810 22.500 32.29

taantratnderze 44.109 13.15 40.

Oigbi
mzetretauraevedient 511.330 20.000 510.521
mzetrer 22.34 220.000 243.044
verige 148.801 13.000 4.553

taaverige 88.5 1.013.000 818.118

Totaal baten werk i.o.v. derden 1..38 1.93.8 1.440.32

Batenweri..v.derden(2014:€1..38begrt:€1.93.8werei2013:€1.440.32)
Debatenvanhetntratnderwizinin2014€118.02hgerdanin2013en€8.92hgerdanbegrtagevg
vanmeerdrahtenvrntratnderwieneennagemenbatever2013.
Debatenvrhetntratnderzezinin2014€39.333getegentenzihtevan2013en€2.0agerdan
begrt.Ditaatteagevgvanminderntratnderzetenbehevevananaeverheden.
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Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

3.5 Overige baten

Verhuurnrerendezaen 29.592 31.933 40.098
Detaheringernee 142.0 151.392 15.984
Snring 22.404 20.000 21.482
Vergedingadminitraetentudenten 48.949 25.000 4.333
Bidragebuitenandeartnerinteingen 40.000 32.000 49.000
REWICbaten 4.500 41.000 55.530
verige 1.02.013 94.950 2.900.190

Totaal overige baten 2.043.118 1.83.25 4.101.1

verigebaten(2014:€2.043.118begrt:€1.83.25werei2013:€4.101.1)
Erzinin2014€98.000meerbatenntvangenvrdebidragevanbuitenandeartnerinteingendanbegrt.De
verigebatenin2014zin€1.84.1agerdanin2013.Ditwrdtndermeerverrzaatdrdevgendeéénmaige
batenin2013:EenuiteringvandeShngWaarbrgfndHBad€3.13,eenvrivavandebibehrende
vrzieningad€21.31endebivervanhetandBuevardBanert15gereaieerdebewintad€9.080.
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4 Lasten

Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

4.1 Personeelslasten

Lnenenaarien 18.33.59 19.505.494 18.10.13
Siaeaten 2.105.24 2.000.000 1.985.84
Penienaten 2.0.01 2.800.000 2.910.994

23.239.51 24.305.494 23.003.005

Oig
Dtaevrzieningwahtged 9.194 400.000 159.5
DtaevrzieningerneeenWGA 3.581 - 429.98
Dtaevrzieningubieumuiteringen 34.19 - 2.99
VrivavrzieningerneeenWGA -1.84 - -391.55
Vrivavrzieningwahtgedenwerheiduitering -38.55 - -258.08
Vrivavrzieningubieumuiteringen -2.02 - -8.91
Perneenietinndient 4.1.250 4.51.85 4.92.828
verigeerneeaten 20.84 5.28 48.350

5.483.899 5.2.11 5.22.051

Totale personele lasten 28.23.415 30.032.55 28.25.05

Perneeaten(2014:€28.23.415begrt:€30.032.55werei2013:€28.25.05)
Dettaeerneeatenzinin2014€1.309.240(4,4%)agerdanbegrten€448.359(1,%)hgerdan2013.In
2014waerad(dtae-/-vriva)raevan€91.803teni.v.m.dediverevrzieningen.In2013bedregdit
€.12negaef,eenverhiderhavevan€98.930.Daarnaatzindeverigeerneeatengetegenmet€134.49
afgezettegen2013.

Aantal FTE's op pay-roll

2014

te

2013

te

WP/P 182,58 183,82
BP 114,05 10,8
Diree/anagement 25,30 2,20

321,93 318,80

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€Bezoldigingen CvB en RvT
Cegevanbetuur 221.90 230.80 285.53
Raadvaneziht 4.222 50.000 43.300

29.012 280.80 329.053
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Reaiae2014
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Bidragebuitenandeartnerinteingen 40.000 32.000 49.000
REWICbaten 4.500 41.000 55.530
verige 1.02.013 94.950 2.900.190

Totaal overige baten 2.043.118 1.83.25 4.101.1

verigebaten(2014:€2.043.118begrt:€1.83.25werei2013:€4.101.1)
Erzinin2014€98.000meerbatenntvangenvrdebidragevanbuitenandeartnerinteingendanbegrt.De
verigebatenin2014zin€1.84.1agerdanin2013.Ditwrdtndermeerverrzaatdrdevgendeéénmaige
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CegevanBetuur
mvang

dientverband

Peridie
betaade
bening

€

Beate
nten
vergeding

€

Vrziening
t.b.v.

beningen
betaabaar

termin

€

taa

€

A.P.deBu(vrzierRvB) 1-1t/m31-12-2014 152.353 39 24.332 1.082
J.L.Dane(idRvB) 1-9t/m31-12-2014 39.093 - 5.15 44.08

221.90

Raadvaneziht une Dientverband

€

Peaar,A.J.G. Vrzitter 10.000
eune-Kabergen,W..E. Vievrzitter 9.022
Ket,J. Lid .050
Hart,J.J.vander Lid .050
uri,.van Lid .050
.Verhagen Lid .050

4.222

HZ University of Applied Sciences te Vlissingen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-33-

___________________________________________________________________________________________________________



Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

4.2 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op
materile vaste acva

Gebuwen 1.23.01 1.392.3 1.209.454
Inventarienaaratuur 805.48 908.28 910.38
erreininrihng 44.120 40.89 43.812
Biznderewaardevermindering 4.35.3 - -

Totaal afschrijvingen .443.151 2.341.84 2.13.904

4.3 Huisvesngslasten

Huur 123.0 288.304 145.85
Verzeeringgebuwen 0.213 5.000 9.49
Dtaenderhudvrziening 100.000 200.000 200.000
Keinnderhud 211.4 253.98 14.05
Energieenwater 390.04 455.000 59.152
Shnmaaten 10.38 108.205 103.889
Heffingen 119.091 112.000 111.31
verige 50.19 23.000 8.850

Totaal huisvesngslasten 1.11.5 1.505.49 1.383.183

taaHuivengaten(2014:€1.11.5begrt:€1.505.49werei2013:€1.383.183)
Detenvanenergieenwaterzinin2014€4.39(14,2%)agerdanbegrten€18.548(31,4%)agerdanin2013,
vraagevgvanageretarieven.
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CegevanBetuur
mvang

dientverband

Peridie
betaade
bening

€

Beate
nten
vergeding

€

Vrziening
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beningen
betaabaar

termin

€

taa

€

A.P.deBu(vrzierRvB) 1-1t/m31-12-2014 152.353 39 24.332 1.082
J.L.Dane(idRvB) 1-9t/m31-12-2014 39.093 - 5.15 44.08

221.90

Raadvaneziht une Dientverband

€

Peaar,A.J.G. Vrzitter 10.000
eune-Kabergen,W..E. Vievrzitter 9.022
Ket,J. Lid .050
Hart,J.J.vander Lid .050
uri,.van Lid .050
.Verhagen Lid .050

4.222
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2014

€

2013

€

Accountantshonoraria

Cntrevandeaarreening 41.000 45.000
Anderentrewerzaamheden 22.548 33.10
iaeadviering 3.131 -
Cntreaarreeningvrgaandbeaar (1.912) .34

49. 84.904

5 Financile baten en lasten

Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

Financile baten
Rentebaten 358.244 30.000 30.838
Waardeveranderingennanievateavaeneffeten 9.390 10.000 -40.40
verigebrengtennanievateavaeneffeten 81.000 80.000 81.000

448.34 450.000 411.38

Financile lasten
Renteaten 519.352 25.33 82.123

Totaal nancile baten en lasten -0.18 -15.33 -20.45

inaniebatenenaten(2014:-€0.18begrt:-€15.33werei2013:-€20.45)
De"nrmaerentebaten"zin€12.594(3,4%)agerdanin2013enmet€1.5verhivriwegeiaandebegrng.
Grtteverhibetredewaardeveranderingvandebigae;werdhiermeein2013ngeenerverie
gereaieerdad€40.40,in2014waerraevaneenbeheidenerwintvan€9.390.
Derenteatenzintenzihtevan2013met€12.1(23,9%)gedaadtengevgevan(etra)aflingenenagere
renteerentage.
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Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

4.4 Overige lasten

Adminitraeenbeheer 23.013 440.19 255.452

i
Inventarienaaratuur 2.98 01.234 80.49
Leer-enhumiddeen 20.219 222.3 213.030

taainventarienaaratuur 89.19 923.10 893.499

Dtaeverigevrzieningen - - -

Oig
Rei-enverbiften 553.230 32.11 8.98
egemetmingtuderenden 241.251 190.200 139.81
Auntantten 49. 4.500 84.903
Advieten 495.88 52.200 2.281
Intenretauraevedient 2.010 323.400 293.425
Ktenrer 150.391 133.000 119.931
Wervingten 01.318 11.530 529.01
Retaurantten 23.92 292.02 33.422
Inhuurdienten 1.598.358 1.45.950 1.230.09
Abnnementenenntribue 582.4 595.002 530.34
Drbetaadetenminr 148.18 80.000 -
eefn-enfaten 94.52 124.82 98.14
Prten 52.43 40.298 44.82
Kantrbeheen 2.135 43.93 33.03
Druwer 25.391 48.40 35.924
Kieerten 424.925 430.201 445.10
Ktenviitae 89.0 118.300 33.34
Verzeeringen 3.40 35.050 34.498
Eurie 258.322 338.50 23.9
Bantenenerverhien 30.983 24.500 25.983

taaverige .012.11 .12.849 5.991.21

Totaal overige lasten .12.381 .492.08 .140.212

taaverigeaten(2014:€.12.381begrt:€.492.08werei2013:€.140.212)
Dettaeateninventarienaaratuurzintenzihtevan2013vragetegenmet€3.98drhgereten
aanhafeerenhumiddeen.Indettaeverigeatenzienweeendaingvandeadvietenad€2.395(34,9%)
t..v.2013en€30.314(5,8%)vergeeenmetbegrt.Deinhuurvandienteniin2014getegenmet
€38.289(29,9%)t..v.2013eniteven€122.408(8,3%)hgerdanbegrt.
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Rentebaten 358.244 30.000 30.838
Waardeveranderingennanievateavaeneffeten 9.390 10.000 -40.40
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448.34 450.000 411.38

Financile lasten
Renteaten 519.352 25.33 82.123

Totaal nancile baten en lasten -0.18 -15.33 -20.45

inaniebatenenaten(2014:-€0.18begrt:-€15.33werei2013:-€20.45)
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Reaiae2014

€

Begrng2014

€

Reaiae2013

€

4.4 Overige lasten

Adminitraeenbeheer 23.013 440.19 255.452

i
Inventarienaaratuur 2.98 01.234 80.49
Leer-enhumiddeen 20.219 222.3 213.030

taainventarienaaratuur 89.19 923.10 893.499

Dtaeverigevrzieningen - - -

Oig
Rei-enverbiften 553.230 32.11 8.98
egemetmingtuderenden 241.251 190.200 139.81
Auntantten 49. 4.500 84.903
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Druwer 25.391 48.40 35.924
Kieerten 424.925 430.201 445.10
Ktenviitae 89.0 118.300 33.34
Verzeeringen 3.40 35.050 34.498
Eurie 258.322 338.50 23.9
Bantenenerverhien 30.983 24.500 25.983

taaverige .012.11 .12.849 5.991.21

Totaal overige lasten .12.381 .492.08 .140.212

taaverigeaten(2014:€.12.381begrt:€.492.08werei2013:€.140.212)
Dettaeateninventarienaaratuurzintenzihtevan2013vragetegenmet€3.98drhgereten
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