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Toekomstbestendig grenzen verleggen
Er is de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor de toekomst. In 2016 was het tijd om onze grenzen te verleggen
met betrekking tot onze inhoudelijke thema’s. Door nieuwe opleidingen op te zetten, nieuwe lectoraten te starten, innovatieve kennis te ontwikkelen, nieuwe internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan en living labs te ontwikkelen.
Op weg naar de groenste hogeschool
We zijn op weg om de groenste hogeschool te worden in Nederland. Hiervoor is in 2016 een belangrijke mijlpaal gerealiseerd. Aan Van Hall Larenstein is als eerste hogeschool in Nederland het MVO-keurmerk op het niveau Toegewijd
toegekend. Ook het gebouw in Leeuwarden is verbouwd waarbij net als in Velp belangrijke duurzaamheidsambities
zijn verwezenlijkt.
Over grenzen samenwerken
In onze samenwerking hebben we ook letterlijk grenzen verlegd. In de speerpunt landen zijn ambities voor onderwijs
en onderzoek vastgelegd in nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten in China, India, Indonesië en
Roemenië. Vanuit onze expertise hebben wij een bijdrage geleverd aan de handelsmissie in India, Indonesië en Ethiopië.
Implementatie nieuwe onderwijsconcept
Het onderwijsconcept en ander recent opgesteld beleid is in 2016 op hoofdlijnen geïmplementeerd. De ingezette verbetermaatregelen uit het nieuwe onderwijsconcept en beleid zullen naar verwachting de komende jaren hun vruchten
afwerpen wanneer steeds meer studenten binnen het aangepaste programma studeren. In 2016 volgden studenten
het eerste en tweede jaar van hun opleidingsprogramma’s volgens het nieuwe onderwijsconcept.
Nieuwe lectoraten
Nieuwe lectoraten zijn in 2016 gestart met actuele thema’s die passen bij onze expertise en ons profiel. Lectoren zijn
erin geslaagd grote projecten te starten zoals Raak-Publiek en H2020 projecten. Vanuit de lectoraten draagt Van Hall
Larenstein bij aan de ontwikkelingen in de Nationale Wetenschapsagenda.
Interne organisatie
In 2016 is de organisatie van de resultaatverantwoordelijke teams gerealiseerd en zijn medewerkers hierin verder
geschoold. Er zijn maatregelen genomen om de ervaren werkdruk aan te pakken, zodat de teams ruimte hebben om
de kwaliteit te verbeteren. Met medewerkers is daarnaast ook gesproken over de richting en thema’s voor het nieuwe
Instellingsplan 2018-2021. Ook studenten en externe stakeholders zijn hierbij betrokken.
Upgrade
Studenten geven ons ook waardevolle input in de jaarlijkse Upgrade gesprekken waarin we praten over gewenste
verbeteringen. De gesignaleerde verbeterpunten maken dat het jaar 2017 in het teken staat van een inhoudelijke
verdiepings- en kwaliteitsslag van de ingezette koers.
Van Hall Larenstein heeft in 2016 stappen gezet die de hogeschool toekomstbestendig maken. Het CvB wil alle
medewerkers, studenten en samenwerkingspartners van de hogeschool bedanken voor hun inzet en bijdrage.
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Onderzoek: de ontaarde boom
Half juli 2016 is op het voorplein in Velp een uniek project gestart: het ontaarden van een
boom. Op initiatief van kunstenaar Daan van Geijlswijk en docent Freek Rurup werd een volgroeide plataan ontdaan van alle grond en met z’n wortelpruik twee meter boven de aarde in
een stalen constructie gehangen. De boom wordt kunstmatig in leven gehouden, waarbij de
wortels worden besproeid met nutriënten. Boomtechnisch gezien is het een absolute wereldprimeur. De ontwikkelde technologie biedt bij succes de mogelijkheid om bomen te redden bij
bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden en geeft architectonisch gezien vernieuwende mogelijk
heden bij het plaatsen van bomen.
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Anne Maaike nieuwe waterambassadeur Noord-Nederland
In 2016 is Anne Maaike van der Weide, derdejaarsstudent Kust- en Zeemanagement gekozen tot water
ambassadeur van Noord-Nederland. Zij won deze titel en een tweejarige studiebeurs met haar vernieuwende
pitch. Door een valmeer aan te leggen aan de ene kant van de dijk, kan het zeewater bij vloed, door de cilinder
naar het valmeer stromen. Deze beweging van golven, zal een systeem doen draaien waardoor er energie wordt
opgewekt, bij eb kan het water terug stromen en wordt er nogmaals energie opgewekt.
Als waterambassadeur motiveert Anne Maaike studenten en leerlingen van lagere scholen met uiteenlopende
activiteiten en maakt hen enthousiast om in de watersector te gaan werken.

Van Hall Larenstein
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Strategische speerpunten
Van Hall Larenstein is een University of Applied Sciences. Wij leiden hoog
waardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een
duurzame wereld. Om deze missie en onze visie verder te concretiseren,
hebben wij strategische hoofddoelen geformuleerd.
Van Hall Larenstein:
• wil aantonen dat zij de duurzaamste hogeschool van
Nederland is door investeringen en onderbouwing via
certificering;
• wil een persoonlijke hogeschool zijn, waar studenten
tevreden zijn over hun opleiding;
• levert praktijkgericht onderzoek met betekenis voor
ons onderwijs en onze omgeving;
• is een financieel solide en toekomstbestendige
organisatie.

In 2016 is het College van Bestuur gestart met het proces
om te komen tot het nieuwe Instellingsplan 2018-2021.
Gesprekken zijn gevoerd met interne en externe stake
holders om te reflecteren op de huidige koers en resultaten, en daarnaast is samen gekeken naar de toekomst.
Wij constateren op basis van deze gesprekken dat er
draagvlak is voor ons profiel en dat onze speerpunten
worden herkend, zowel intern als extern. Onze visie
en missie zijn passend voor de hogeschool. De drie
benoemde domeinen met ‘Applied Research Centres
geven focus en massa in onderwijs en onderzoek.

Op basis van de omgevingsanalyse kiest Van Hall Larenstein een profiel met drie samenhangende speerpunten.
Dit zijn tegelijkertijd de drie domeinen binnen de hogeschool: Animals and Business, Delta Areas and Resources en Food and Dairy. De speerpunten vormen de
kaders voor de beleidskeuzes op het gebied van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten. De opleidingen
en lectoraten maken onderdeel uit van de domeinen.

Studenten
Voedingsmiddelentechnologie
vallen in de prijzen met snack van bijproducten
Grote winnaar van de Golden Globes in 2016 was het
project RE-snack, waarmee studenten van de opleiding
Voedingsmiddelentechnologie (locatie Velp) een snack ontwikkeld
hebben die voor een deel uit bijproducten (reststoffen) van andere
voedingsmiddelen bestaat. Met dit project wonnen zij de eerste
juryprijs en de publieksprijs. Daarna hebben de studenten
met de RE-snack ook de LC Award gewonnen (uitgereikt
door de Leeuwarder Courant) en zijn ze genomineerd
voor de Ecotrophelia verkiezing waarbij zij en de
andere finalisten hun idee presenteerden aan
de Belgische koninklijke familie.
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‘Koninklijke erkenning’
voor Caribische expertise KZM
Vanwege hun betrokkenheid bij de minor Sustainable
Island Management en het ingediende RAAK Publiek project AROSSTA – ter verbetering
van de gezondheid van het koraalrif – waren Marlous Heemstra en Alwin Hylkema door de Stichting
Koninklijk Paleis te Amsterdam uitgenodigd voor het symposium The Future of the Caribbean Coral Reefs.
Ook Tjibbe Stelwagen ontving een uitnodiging, vanwege zijn rol als bestuurslid van ACROPORANET. Gastheer en gastvrouw bij het symposium waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook Prinses
Beatrix nam deel aan dit symposium.
Binnen het AROSSTA-project wordt bestudeerd onder welke omstandigheden artificiële riffen optimaal
kunnen bijdragen aan het herstel van het koraalrif ecosysteem bij St. Eustatius en op de Saba bank in het
Caribische gebied. Deze koraalriffen zijn van groot ecologisch en economisch belang. De afgelopen
decennia is de kwaliteit van dit ecosysteem ernstig achteruit gegaan. Samen met verschillende (lokale)
natuurbeheerorganisaties wil Van Hall Larenstein artificiële riffen inzetten, om het ecosysteem te her
stellen. Door artificiële riffen kunnen sleutelsoorten zich herstellen en kan koraal zich weer vestigen.

Van Hall Larenstein
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Studenten
In 2016 studeerden 4.289 studenten aan Van Hall Larenstein, waarvan 435 studenten met een buitenlandse natio
naliteit. In totaal hebben 659 studenten hun diploma
behaald. Het aantal afgestudeerde bachelorstudenten
is met 6,8% gestegen ten opzichte van 2015. In 2016 zijn
1.200 nieuwe studenten gestart met een opleiding.

2013

2014

2015

2016

Studenten
4243
(1 oktober meetjaar)

4215

4279

4289

Instroom

1393

1290

1270

1200

Afgestudeerden

529

676

587

659

Buitenlandse
studenten

455

377

415

435

Medewerkers
Zowel het aantal medewerkers als het aantal fte is in
2016 toegenomen, waarbij er verhoudingsgewijs meer is
geïnvesteerd in onderwijzend personeel (65,2% aandeel
in 2016). Het aantal vrouwelijke medewerkers is, vergeleken met voorgaande jaren, licht gestegen. In 2016 was
51,9% van de medewerkers vrouw.

Delta Areas and Resources

Opleidingsnaam

Type opleiding

Locatie

Ad Land- en Watermanagement

Associate degree deeltijd

Velp

Ad Land- en Watermanagement

Associate degree voltijd

Velp

Ad Tuin- en Landschapsinrichting

Associate degree deeltijd

Velp

Ad Tuin- en Landschapsinrichting)

Associate degree voltijd

Velp

Bos en Natuurbeheer

Bacheloropleiding deeltijd

Velp

Bos en Natuurbeheer

Bacheloropleiding voltijd

Velp

Kust- en Zeemanagement

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Land- en Watermanagement

Bacheloropleiding deeltijd

Velp

Land- en Watermanagement

Bacheloropleiding voltijd

Velp

Land- en Watermanagement

FastTrack

Velp

Management van de Leefomgeving

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Management van de Leefomgeving

Bacheloropleiding voltijd

Velp

Master Project- en Procesmanagement
in de groene leefomgeving

Masteropleiding

Velp

Tuin- en Landschapsinrichting

Bacheloropleiding deeltijd

Velp

Tuin- en Landschapsinrichting

Bacheloropleiding voltijd

Velp

Opleidingsnaam

Type opleiding

Locatie

Ad Melkveehouderij

Associate degree deeltijd

Leeuwarden

Ad Melkveehouderij

Associate degree voltijd

Velp

Ad Integrale handhaving omgevingsrecht

Associate degree deeltijd

Leeuwarden

300

Ad Integrale handhaving omgevingsrecht

Associate degree voltijd

Leeuwarden

Ad Duurzaam bodembeheer

Associate degree deeltijd

Leeuwarden

200

Ad Duurzame watertechnologie

Associate degree voltijd

Leeuwarden

Ad Ondernemerschap

Associate degree voltijd

Velp

Ad Ondernemerschap

Associate degree voltijd

Leeuwarden

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Biotechnologie

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Chemie

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Chemische technologie

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Dier- en Veehouderij

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Financieel
Het netto resultaat en het totale vermogen volgde een
positieve trend in de afgelopen vier jaar.

2013

2014

2015

2016

Totaal baten

51.222

53.690

52.123

54.711

Totaal lasten

48.787

49.302

51.919

54.272

Netto resultaat
(€ x 1.000)

2.213

4.261

42

5.500

Solvabiliteitsratio

26,6%

35,1%

34,8%

31,2%

Liquiditeit
Current ratio

0,9

1,0

0,6

0,6

600

540

518
500

449

435

417

Food and Dairy

566

400

100
0

2014

2015

2016

Aantal medewerkers

Aantal fte

Overzicht opleidingen
Animals and Business
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Dier- en Veehouderij

Bacheloropleiding voltijd

Velp

Opleidingsnaam

Type opleiding

Locatie

International Development Management

Bacheloropleiding voltijd

Velp

Bedrijfskunde en Agribusiness

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Master Management of Development

Masteropleiding

Velp

Bedrijfskunde en Agribusiness

Bacheloropleiding voltijd

Velp

Milieukunde

Bacheloropleiding deeltijd

Leeuwarden

Diermanagement

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Milieukunde

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

International Business and Management
Studies (IBMS)

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Tuin- en Akkerbouw

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Voedingsmiddelentechnologie

Bacheloropleiding voltijd

Leeuwarden

Master Agricultural Production Chain
Management

Masteropleiding

Voedingsmiddelentechnologie

Bacheloropleiding voltijd

Velp
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Het grootste oefenbos
van Nederland voor
de bosbouwers van morgen
De bossen van Staatsbosbeheer (95.000 hectare)
bieden prachtige kansen voor onderzoek en onderwijs.
Door een nauwe samenwerking tussen Staatsbosbeheer,
Van Hall Larenstein, Helicon en Wageningen Universiteit
is het grootste oefenbos van Nederland een feit. In februari
2016 hebben de organisaties in het Speulder- en Sprielder
bos op de Veluwe een samenwerkingsovereenkomst
getekend.
Deze samenwerking is de officiële start van het grootste
oefenbos van Nederland. In het oefenbos kunnen de
komende jaren studenten van MBO, HBO en WO aan het
werk om te leren, te oefenen en te onderzoeken zodat we
ook in de toekomst verzekerd zijn van bos, waar we kunnen
genieten en ontspannen, waar dieren en planten een plek
hebben en waar we hout uit kunnen halen.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is een centraal thema binnen Van Hall Larenstein in het onder
wijs en onderzoek en in de bedrijfsvoering. Het is een centraal thema in het
Instellingsplan 2014-2017. Onze missie en visie met betrekking tot onze maat
schappelijke verantwoordelijkheid zijn verder uitgewerkt in de beleidsnotitie
MVO 2015-2017.

Om te toetsen of we onze ambitie als groene hogeschool waarmaken, hebben we drie kritische prestatie-
indicatoren opgesteld: een MVO-keurmerk voor de
organisatie als geheel, een keurmerk Duurzaam Hoger
Onderwijs voor de opleidingen op basis van drie AISHE-
sterren en BREEAM duurzame gebiedsontwikkeling.
Deze drie KPI’s versterken elkaar. De MVO-organisatie
toets richt zich op de gehele organisatie vanuit het
managementsysteem. De keurmerken BREEAM en
AISHE zijn uitwerkingen op een specifiek gebied,
respectievelijk het onderwijs en de omgeving.
MVO-keurmerk behaald
In 2016 heeft Van Hall Larenstein als eerste hogeschool
in Nederland het MVO-keurmerk ‘toegewijd’ behaald.
Dit betekent dat wij ons aantoonbaar inzetten voor onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van
duurzaamheid. Dat doen we door ons beleid te richten
op aantoonbare resultaten en onze processen hierop
aan te passen. En we hier vervolgens tot in de vezels van
onze organisatie over communiceren.

AISHE keurmerken behaald
In 2016 hebben de opleidingen Kust- en Zeemanagement
en Bos- en Natuurbeheer de drie AISHE-sterren behaald.
BREEAM-NL In-Use
Het auditpanel voor het MVO-keurmerk constateerde dat
de hogeschool de Planet-aspecten goed in kaart heeft
en stappen zet om dit deel van de bedrijfsvoering verder
te ontwikkelen. Als aanzet voor het duurzaam beheer
en inzet van gebouwen voerde de hogeschool in Velp
en Leeuwarden nulmetingen uit op het beoordelingskader BREEAM-NL In-Use. De aanbevelingen op de drie
onderdelen van de nulmetingen: het gebouw, het beheer
en het gebruik zijn opgevolgd in de verbouwing van de
locatie Velp in 2015 en Leeuwarden in 2016.

De auditoren voor het MVO-keurmerk oordelen dat voor
onderzoek Van Hall Larenstein het niveau ‘erkend’ heeft
bereikt. Dit is het niveau dat we eind 2017 willen realiseren
voor de hele hogeschool. Het oordeel bevestigt dat duurzaamheid een pijler is in het praktijkgerichte onderzoek
van de hogeschool.

Van Hall Larenstein ontvangt Keurmerk MVO Hoger Onderwijs
Van Hall Larenstein heeft in september 2016 als eerste hogeschool in Nederland het Keurmerk MVO Hoger Onderwijs behaald. MVO staat voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Voor het verkrijgen van
het keurmerk MVO is in april 2016 een hogeschool brede organisatietoets uitgevoerd. De MVO-auditcommissie heeft
vastgesteld dat Van Hall Larenstein het eerste niveau ‘toegewijd’ heeft behaald. Dit betekent dat Van Hall Larenstein
zich aantoonbaar heeft verbonden met het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit passen we actief
toe in beleid en processen en communiceren we in de gehele organisatie. Met het behalen van dit keurmerk zijn we
er nog niet. Voor 1 januari 2018 willen wij het volgende niveau ‘erkend’ in ontvangst nemen. Met als doel om de
groenste hogeschool van Nederland te worden.
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Onderwijs
Als groene hogeschool op twee locaties in Nederland en met een grote
variatie aan opleidingen is de bijdrage aan het groene domein groot, zowel
regionaal, landelijk als internationaal. In het onderwijs staat de implementatie
van het onderwijsconcept en de kwaliteit centraal in de resultaten en ontwik
kelingen in 2016.

Elke opleiding heeft haar profilering aangescherpt met
de vijf kenmerken van ons vernieuwde onderwijsconcept.
Het onderwijsconcept geeft ruimte aan de individuele
student voor het ontwikkelen van zijn talenten en professionele competenties in een inspirerende omgeving.
De vijf kenmerken zijn:
• echte wereld centraal
• keuzevrijheid
• diversiteit
• up-to-date inzet van digitale middelen
• toegepast onderzoek, internationalisering
en duurzaamheid in de eindcompetenties
Het nieuwe onderwijsconcept stelt ons in staat om effi
ciënt te kunnen werken, waarbij individuele leerroutes
voor studenten mogelijk gemaakt worden en direct contact tussen student en begeleider gefaciliteerd wordt.

Van Hall Larenstein telt per 1 september 2016 veertien
bacheloropleidingen, drie professionele masteropleidingen en zeven associate degrees. Een substantiële
aanpassing in het onderwijsaanbod is de nieuwe Ad
Land- en Watermanagement die op 1 september 2016 is
gestart. Daarnaast is bij de nieuwe professionele master
Innovative Dairy Chain Management in november 2016
de Toets Nieuwe Opleiding afgenomen door de NVAO
met positief resultaat. Deze master wordt vormgegeven
vanuit de samenwerking met Dairy Campus. Tot slot
krijgt de Ad Melkveehouderij een nieuwe specialisatie,
namelijk Biologische Melkveehouderij.
Het jaar 2016 stond verder in het teken van beleidsimplementatie. Het onderwijsconcept dat we in 2014 hebben
ontwikkeld is in 2016 op hoofdlijnen geïmplementeerd.
De monitoring en evaluatie van het ingezette beleid
waren belangrijke aandachtspunten in 2016. Er zijn een
aantal aanvullende notities opgesteld over versnelde
trajecten, hbo-masters en minoren waarin het ingezette
beleid wordt geconcretiseerd.

Kwaliteit
Van Hall Larenstein biedt onderwijs van goede kwaliteit.
De hogeschool hanteert verschillende indicatoren om de
kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren.
Deze indicatoren zijn samen te vatten in een aantal thema’s: docentkwaliteit en kwaliteit toetsen en eindwerken,
studiesucces, tevreden studenten, tevreden alumni en
werkveld.
Positieve beoordeling
Een belangrijke mijlpaal is de positieve beoordeling van
de prestatieafspraken 2012-2015 door de Reviewcommissie. Van Hall Larenstein heeft zes van de zeven verplichte
prestatie-indicatoren gerealiseerd en haar ambities
op het gebied van profilering en zwaartepuntvorming
waargemaakt. Ondanks de ontvlechting met Wageningen
University & Research en vele noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen is het Van Hall Larenstein gelukt om de
beoogde prestaties te realiseren.

Vergeleken met het landelijke gemiddelde blijkt dat onze
studenten vooral te spreken zijn over de inhoud van de
opleiding en de hbo-wetenschappelijke vaardigheden,
de groepsgrootte bij hoorcolleges en de verhouding
kleinschalig versus grootschalig onderwijs. Dit zijn
sterktes van onze hogeschool waar studenten constant
tevreden over zijn. Studenten geven in de NSE 2016 ook
aan dat ze tevreden zijn over wat ze tijdens hun stage
hebben geleerd en over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woonruimte in Velp en Leeuwarden.
Onze alumni zijn goed te spreken over internationale
inbedding, praktijkgericht onderzoek, functieniveau dat
past bij het opleidingsniveau, functierichting die past bij
opleidingsrichting, inhoudsdeskundigheid van docenten,
betrokkenheid van de docenten en goede aansluiting
van opleiding en functie.
In het uitgebreide bestuursverslag worden de resultaten
van de genoemde kwaliteitsindicatoren nader toegelicht.

Verbeterpunten NSE
De afgelopen twee jaar is gewerkt aan het verbeteren
van het tijdig inleveren van roosters en cijfers. We zijn
dan ook blij dat er een stijging is te zien in de studenttevredenheid in de Nationale Studenten Enquête over de
informatievoorziening over studievoortgang. De verbouwing in Velp heeft geleid tot stijgende tevredenheid van
de studenten van de opleidingen in Velp over de faciliteiten. De verwachting is dat de dalende trend van tevrede
heid over de faciliteiten in Leeuwarden doorbroken zal
worden na de afronding van de verbouwing in Leeuwarden.
Over het algemeen is de studenttevredenheid in de NSE
2016 over de opleidingen nog steeds goed.

Vier studenten ronden studie af met onderzoek binnen het Raak-project bij zuivelbedrijven in India
India is de grootste melkproducent ter wereld met een productie van 146 millioen liter per jaar. Met een sterk
groeiende bevolking is dit niet genoeg. Van Hall Larenstein is binnen het project RAAK Family Dairy Tech betrokken bij
het vergroten van het rendement van de Indiase boeren. Hiervoor wordt bij acht Indiase boerenbedrijven het business-
model geanalyseerd en wordt Nederlandse technologie en kennis ingezet en aangepast aan de omstandigheden van
de Indiase boeren om het rendement te verbeteren. Hierbij werkt Van Hall larenstein samen met Saxion Hogescholen,
de Agricultural College of Agricultural Development Trust, Baramati, tien Nederlandse bedrijven en de acht Indiase
boerenbedrijven.
In 2016 zijn vier studenten van Van Hall Larenstein afgestudeerd binnen dit project, elk met een eigen onderwerp.
Darshan Latkar schreef een thesis over ‘Consumentengedrag en trends’. Vishvajeet Patil onderzocht ‘De toename
van melkkwaliteit in het bedrijf’. Niranjan Joshi ging aan de slag met de ‘Verbeteringen van melkkwaliteit door betere
voeding’ en Akshay Shelke onderzocht ‘Het behoud van melkkwaliteit in de hele keten’.
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Internationalisering

Professionalisering

Van Hall Larenstein leidt nationale en internationale studenten op. Alle studen
ten van Van Hall Larenstein worden voorbereid op een beroepspraktijk in een
multiculturele en internationale context.

Van Hall Larenstein werkt aan de hand van het Professionaliseringsplan
2015-2017. Het professionaliseringsplan is een vertaling van het instellingsplan,
de prestatieafspraken en HRM beleid.

Internationale studenten hadden in 2016 de keuze uit vijf
volledig Engelstalige bacheloropleidingen, twee Engelstalige Professional Masterprogramma’s (bestaande uit vijf
varianten) en vijf Engelstalige korte cursussen.
In 2016 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe
Engelstalige programma’s. Zo kunnen in 2017 studenten
starten in een 3-jarige Engelstalige fasttrack Land and
Water Management, in de Master of Innovative Dairy
Chain Management en in de specialisatie Forest Chains
van Master Agricultural Production Chain. Daarnaast is
gestart met de inventarisatie of het mogelijk is dat onderdelen van de masters ook modulair als internationale
korte cursussen aangeboden kunnen worden.

Buitenlandse studenten
De instroom van buitenlandse studenten ligt op een aantal van 197, waarvan er 147 een bacheloropoleidng volgen,
49 een masteropleiding en 1 associate degree. Het totaal
aantal buitenlandse studenten bedraagt 435, wat een
groei betekent van 20 ten opzichte van 2015. Het percentage buitenlandse studenten ten opzichte van het totaal
aantal studenten in 2016 komt daarmee uit op 10,1%.

In het professionaliseringsplan wordt omschreven op
welke manier Van Hall Larenstein met behulp van opleiden en ontwikkelen de komende jaren gaat werken aan
(duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast
biedt het professionaliseringsplan kaders voor team- en
ontwikkelplannen waarbinnen individuele ontwikkelafspraken worden opgesteld.
Van Hall Larenstein Academy
Van Hall Larenstein faciliteert de scholing van medewerkers en de invulling van het professionaliseringsplan in
de vorm van de Van Hall Larenstein Academy. Dit met
als doel om: medewerkers te motiveren, de kwaliteit van
het onderwijs te bevorderen en onderwijsvernieuwing te
stimuleren.

Loopbaanbeleid
Van Hall Larenstein ondersteunt de medewerker bij haar
ontwikkeling, voor zover deze aansluit bij de behoefte
vanuit de organisatie. Daarbij geeft de organisatie
duidelijk aan wat zij verwacht van de medewerker, welke
ontwikkelingen het functioneren beïnvloeden en wat
dat betekent voor de functie van de medewerker. De
medewerker is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van de loopbaan. Van Hall Larenstein ondersteunt de
medewerker hierbij. Met ingang van het nieuwe studiejaar 2016-2017 wordt de vernieuwde gesprekkencyclus
‘plannen, functioneren en beoordelen’ toegepast. Deze
sluit aan bij de resultaatverantwoordelijke teams en is
gekoppeld aan de planning & control cyclus. Het gaat om
een jaarlijkse gesprekkencyclus waarbij het merendeel
binnen het resultaatverantwoordelijke team plaats vindt.

In 2016 is binnen de professionalisering de focus gelegd op:
• vakmatige opleidingen / congressen
• professionalisering teams
• didactiek
• toetsing en examinering
• coaching en intervisie
• mediatheek

Intensieve samenwerking Van Hall Larenstein
en China Agricultural University ondertekend
Eind oktober is in Beijing door CvB-lid Diane Keizer-Mastenbroek en vice president
Gong Yuanshi van China Agricultural University (CAU) een overeenkomst ondertekend voor een intensieve samenwerking tussen de kennisinstellingen. De samenwerking met de naam ‘Elite Cattlemen Programme’ gaat over de volle breedte van
onderwijs, onderzoek, studentuitwisseling en professionalisering van personeel.
In het ‘Elite Cattlemen Programme’ kunnen studenten van hogescholen
en universiteiten uit deelnemende landen (China, USA, Ierland
en nu ook van Van Hall Larenstein in Nederland) deelnemen
aan gezamenlijke trainingsprogramma’s, competities
en opleidings- en onderzoeks- programma’s.
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Docenten halen Basis Kwalificatie Examinering
In 2016 heeft een groep docenten de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) behaald. Alle docenten die als examinator werken
moeten dit BKE-certificaat halen. Daarmee voldoen zij aan de
kwaliteitsstandaard die Van Hall Larenstein hanteert en die in
lijn is met het beleid van de Vereniging van Hogescholen.
Het traject
Het BKE-traject bestaat uit het volgen van een training van
twee dagen en het uitvoeren van een portfolio-opdracht.
In het eindgesprek wordt vastgesteld of de docenten
de benodigde competenties verworven hebben. Het
traject wordt in samenwerking met CITO door
Van Hall Larenstein uitgevoerd.

Van Hall Larenstein
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Overzicht lectoraten en lectoren
ARC Animals and Business

Van Hall Larenstein is een kennisinstelling waar praktijkgericht onderzoek
een prominente positie heeft. Door de koppeling tussen onderwijs, toegepast
onderzoek en het werkveld kunnen onderzoeksresultaten worden gebruikt in
het onderwijs en zijn studenten in staat om competenties die voldoen aan de
eisen van het werkveld te verwerven. Wij voeren onderzoek uit gericht op ver
betering, ontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk binnen de domei
nen Animals and Business, Food and Dairy en Delta Areas and Resources en
leveren daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame samen
leving.
Elk domein kent een Applied Research Centre (ARC). Een
Applied Research Centre is de overkoepelende structuur
waar meerdere lectoraten toebehoren en die in samenhang werken. De kerntaken van lectoraten zijn kennisontwikkeling, onderwijsontwikkeling, professionalisering
van docenten en kennisvalorisatie.
ARC Animals and Business
Het nieuwe lectoraat Weidevogels is gestart in nauwe
samenwerking met overheid, Nordwin en Dairy Campus.
Het doel is om een kenniscentrum op te zetten voor kennisontwikkeling en het delen van kennis over biodiversiteit, verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden
en het beschermen en versterken van de gezondheid
van bijen. Een samenwerking met Wageningen Economic
Research is gestart, gericht op de verdere verdieping van
het thema Duurzaam Ondernemen.
ARC Delta Areas and Resources
In de eerste helft van 2016 zijn vijf nieuwe lectoraten
ingesteld. Het Groene Pluslectoraat Duurzame Visserij
en Aquacultuur is juni 2016 afgerond en krijgt een vervolg
als lectoraat Coastal and Marine Management. In 2016
is lector dr. ir. Jeroen Rijke benoemd tot lector Sustainable River Management. Dit lectoraat is een gezamenlijk
initiatief van Van Hall Larenstein en de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN). Met dit gedeelde lectoraat
streven beide hogescholen ernaar om de samenwerking
op het gebied van watermanagement te intensiveren.
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ARC Food & Dairy
Het lectoraat Dairy is uitgebreid met een associate lectoraat Dairy Value Chains gericht op vraagstukken rond
het verder versterken van duurzame ketens in Nederland, Brazilië en Ethiopië. Over het lectoraat Biobased
Economy vinden gesprekken met externe stakeholders
plaats over plannen voor het vervolg van het lectoraat dat loopt tot begin 2017. Met het werkveld vinden
gesprekken plaats over de mogelijkheden voor en ‘associate’ lectoraat op het gebied van toxicologie bij of het
lectoraat Food, Health and Safety. Het team Research
and Development met docent-onderzoekers maakt sinds
het voorjaar 2016 onderdeel uit van ARC Food & Dairy.
Ere-lectoren en associate lectoren
Van Hall Larenstein kent twee ere-lectoren, verbonden
aan het domein Delta Areas and Resources:
ir. G. Baks en drs. W. Helmer. Daarnaast biedt de hogeschool een veelbelovende docent-onderzoeker of
promovendus de kans om zich verder te ontwikkelen in
onderzoek door hem of haar aan te stellen als associate
lector. Per 1 januari 2016 is de eerste associate lector
aangesteld, die voor een periode van vier jaar onderdeel
uitmaakt van het lectoraat Dairy. In de loop van 2016 zijn
verschillende initiatieven gestart om bij elk ARC minimaal één associate lector aan te stellen.

Lectoraten

Lector(en)

Welzijn van Dieren

Dr. ing. H. (Hans) Hopster

Sustainable Agribusiness in Metropolitan Areas

Leading lector Dr. ir. H.P.A. (Rik) Eweg

Bijengezondheid

Ir. K. (Karin) Steijven

Weidevogels

Dr. ir. A.G.E. (Astrid) Manhoudt

ARC Delta Areas and Resources

Lectoraten

Lector(en)

Circulaire Economie in Waterbeheer

Leading lector Prof. Dr. A.J.M. (Toine) Smits

Coastal and Marine Management

Mw. dr. P.A. Walker

Sustainable Landscape Management

Dr. ir. D.J. Stobbelaar

Sustainable Foodscapes in Urban Regions

Ir. N. van Dooren

Management of Forested Landscapes

Mw. dr. E. Leyequién Abarca

Sustainable River Management

Dr. ir. J. S. Rijke

Healthy Soils

Dr. E. V. Elferink

ARC Food and Dairy

Lectoraten

Lector(en)

Food, Health and Safety
- Health and Food
- Food Safety

Dr. F. R. (Feike) van der Leij
Dr. ing. A. (Anne) Schaafsma

Food Physics

Dr. A.A.C.M. (Lisette) Oudhuis

Dairy:
1. Sustainable Dairy Farming
2. Herd Management and Smart Dairy Farming
3. Cost-effective Dairy Farming
4. Dairy Value Chains

Leading lector Dr. ir. W. (Wiepk) Voskamp-Harkema
Dr. ir. C. (Kees) Lokhorst
Dr. X. (Molly) Chen
Dr. ir. R. M.T. (Robert) Baars, associate lector

Dairy Process Technology

Dr. ir. P. (Peter) de Jong

Healthy and Sustainable Food and Western Disease

Dr. E. (Esther) Nederhof

Sustainable Water Systems

Dr. ing. P.J. (Paul) van Eijk

Biobased Economy

Dr. J.T.P. (Hans) Derksen

Van Hall Larenstein
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Dairy Valley: hét Zuivelhart van Nederland
Begin december 2016 is Dairy Valley gelanceerd. Een samenwerkingsverband van Provincie Friesland, de
gemeenten Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen en Súdwest-Fryslân (kortweg de Friese 4 genoemd),
Van Hall Larenstein en diverse bedrijven uit de Agri- en Zuivelsector. Doel van Dairy Valley is om verschillende initiatieven en partijen binnen de Agri- en Zuivelsector bij elkaar te brengen.
De partijen hebben samen een plan van aanpak opgesteld om Dairy Valley te laten uitgroeien
tot hét Zuivelhart van Nederland. Er zijn inmiddels 80 bedrijven bij Dairy Valley aangesloten.
Friesland heeft een sterk vestigingsklimaat voor de Agri- en Zuivelsector. Zowel voor
boeren als voor toeleveranciers zoals fabrieken, onderwijs- en onderzoeksinstellingen
en stalbouwers.
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Faciliteiten

Faciliteiten
Digitalisering
Begin 2016 zijn alle studenten en medewerkers het jaar
gestart met het werken op de nieuwe ICT-infrastructuur.
Dit was het resultaat van de daadwerkelijke uitvoering
van de complexe ICT-transitie vanuit Wageningen University and Research naar de nieuwe Van Hall Larenstein
ICT-infrastructuur. De inrichting van de eerste en tweedelijns ICT support is opgezet in samenwerking met OGD
en andere tweedelijns support organisaties. Inmiddels
komt een groot deel van de meldingen en verzoeken aan
ICT binnen via Topdesk, wat de efficiency en effectiviteit
van de afhandeling sterk vergroot. De ICT-ontvlechting
heeft tot positief gevolg dat de mediatheken op beide
locaties nu werken met hetzelfde informatiesysteem.
Ook is ingezet op een uitbreiding van digitale faciliteiten
en bredere functionele implementatie van Microsoft
Office 365, zoals het toenemend gebruik van Skype for
Business en het gebruik van Teamsites. Een Management Informatie systeem is gebouwd in 2016 en levert
begin 2017 de eerste rapporten over studievoortgang,
studiesucces en instroom. Een programma van eisen
voor DLWO (digitale leer- en werkomgeving) is vastgesteld als leidraad voor de verdere implementatie. Opnamestudio’s zijn ingericht in zowel Leeuwarden als Velp,
waarvan met toenemende belangstelling en enthou
siasme door docenten actief gebruik gemaakt wordt.
De door OGD ondersteunde datacenterservices worden
verleend vanuit een ‘groen’ datacenter. Ook is bij de
selectie en inrichting van nieuwe werkplekken met ICT
hardware een laag energieverbruik als onderscheidend
criterium gebruikt. In de loop van 2016 is technologie
ontwikkeld om werkstations en schermen op school
gecontroleerd op afstand aan of uit te kunnen zetten om
’s avonds en ‘s nachts energie te kunnen besparen. Begin
2017 starten we met het gebruik van deze technologie.

Duurzame verbouwingen
Nadat in 2015 er een verbouwing plaats heeft gevonden
bij locatie Velp, is in 2016 locatie Leeuwarden verbouwd.
De verbouwing was erop gericht Van Hall Larenstein
toekomstbestendig te maken op een duurzame manier.
Bijeenkomsten met studenten en medewerkers gaven
een goed beeld van de behoeften en wensen van iede
reen ten aanzien van de verbouwing. De betrokkenheid
van medewerkers en studenten was groot.
De essentie van het inrichtingsontwerp was ruimte
creëren en opnieuw indelen, op zo’n manier dat er meer
academische en sociale interactie plaats kan vinden en
studenten en medewerkers elkaar op een natuurlijke
informele wijze kunnen ontmoeten. Die ruimte is ge
creëerd door ruimtes efficiënter in te delen en algemene
ruimtes, zoals brede gangen, op te offeren (circa 2000 m2).
Dit heeft onder meer geresulteerd in 1500 m2 extra ruimte
voor sociale interactie, 600 m2 extra lesruimte en 100
extra pc werkplekken voor studenten.
Er is bij de verbouwing veel aandacht voor duurzaamheid geweest. Zo zijn er onder meer zonnepanelen op
het dak geplaatst, is gebruik gemaakt van hout voorzien
van een FSC-keurmerk, ‘cradle to cradle’-tapijt, verf op
basis van lijnzaadolie, de aanleg van een mechanisch
luchtventilatiesysteem en er is een ‘Join the Pipe’- watertappunt geplaatst in de kantine. ‘Join the Pipe’ promoot
het drinken van kraanwater met als doel een eerlijke
verdeling van drinkwater en het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt bronwater tegen te gaan. Verder is
in de school de verlichting in de lokalen vervangen door
led-verlichting om zo energiekosten te verlagen.

Feestelijke opening gebouw Leeuwarden
Na de verbouwing van het gebouw in Velp is eind oktober ook de verbouwing van de
locatie Leeuwarden afgerond. Dit werd gevierd met een feestelijke heropening. Voor een zaal vol met studenten, medewerkers, externen en pers opende astronaut André Kuipers samen met een docent en twee
studenten officieel het gebouw. Voorafgaand aan het openingsmoment gaf de heer Kuipers een inspirerende lezing over duurzaamheid en ruimte; twee thema’s die ook tijdens de verbouwing essentieel zijn
geweest. Het doel van de verbouwing was het creëren van meer werk- en studieruimte voor studenten en
het duurzamer maken van het gebouw.
De extra ruimte is met name gecreëerd door het gebouw anders in te delen.
Er is ingeleverd op gang- en kantoorruimte om zo extra lokalen en studieruimte
mogelijk te maken. Enkele van de genomen duurzaamheidsmaatregelen
betreffen het plaatsen van lichtsensoren en ledverlichting
en het gebruik van circulaire materialen.
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Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp
026 369 56 95

www.hvhl.nl

