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Voorwoord College van Bestuur 

Een overgangsjaar  

De minister van Economische Zaken stelde op 2 november 2012 een nieuwe Raad van 
Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) aan. Hiermee was de bestuurlijke 
ontvlechting van de hogeschool uit Wageningen UR een feit. De Raad van Toezicht was 
genoodzaakt zo snel mogelijk een eigen College van Bestuur aan te wijzen. De Raad van  
Toezicht besloot om een College van Bestuur ad interim aan te stellen. Met ingang van 1 
augustus 2013 zijn wij door de Raad van Toezicht aangesteld als nieuw College van 
Bestuur van Hogeschool VHL en hebben wij het College van Bestuur ad interim 
opgevolgd. 

Sinds de ontvlechting bevindt Hogeschool VHL zich in een transitie. 2013 was het eerste 
kalenderjaar waarin de hogeschool volledig zelfstandig functioneerde. Voor de realisatie van de 
verzelfstandiging waren veranderingen in de sturing en organisatie noodzakelijk. Het jaar 2013 was 
valt dan ook het beste te typeren als overgangsjaar. Dit jaarverslag staat in het teken van deze 
overgang.  

Een zelfstandige hogeschool heeft een duidelijke koers nodig om de kwaliteiten van de hogeschool 
optimaal te benutten. De ontvlechting biedt ons de mogelijkheid om scherpe keuzes te maken in de 
profilering en ambities op basis van vragen uit de omgeving. In het Instellingsplan 2014-2017 
hebben wij deze keuzes gemaakt en ook de visie, missie en strategische doelstellingen van de 
hogeschool beschreven. Het is ons doel, om op basis van het Instellingsplan 2014-2017, van 
Hogeschool VHL een sterke, zelfstandige hogeschool te maken met een krachtig profiel. 

De totstandkoming van het instellingsplan was een vruchtbaar proces, waarin inhoudelijke 
discussies met medewerkers, studenten en externe stakeholders over de speerpunten en ambities 
het College van Bestuur een goed beeld gaven van de potentie van Hogeschool VHL. Wij zijn zeer 
tevreden over de constructieve en positief kritische houding van de medewerkers van de 
hogeschool.  

Ondanks de vele veranderingen in het afgelopen jaar is de goede kwaliteit van de opleidingen 
ongewijzigd, dit dankzij de onveranderlijke motivatie en inzet van medewerkers voor het onderwijs 
en praktijkgericht onderzoek. De financiële gevolgen van de ontvlechting zijn in 2013 opgevangen 
en Hogeschool VHL sluit het kalenderjaar af met een positief resultaat.  

Als College van Bestuur zien wij veel mogelijkheden voor de toekomst van Hogeschool VHL. Met de 
strategie zoals verwoord in het Instellingsplan en de gedrevenheid van onze medewerkers gaan we 
deze mogelijkheden benutten om hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op te 
leiden, die bijdragen aan een duurzame wereld.   

 
Drs. P.C.A. van Dongen 
Voorzitter College van Bestuur  
 
Drs. A.C. Keizer-Mastenbroek 
Lid College van Bestuur  
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1. Hogeschool VHL in 2013 
1.1. Veranderde omstandigheden 
 
Voor Hogeschool VHL is er het afgelopen jaar veel veranderd. De abrupte eindiging van de 
bestuurlijke fusie met Wageningen UR ten tijde van de vaststelling van de prestatieafspraken heeft 
grote gevolgen. In dit jaarverslag geeft Hogeschool VHL inzicht in de ontwikkelingen die in 2013 
plaatsvonden en de gevolgen van de ontvlechting. Het is belangrijk dat dit jaarverslag in de context 
van deze veranderde omstandigheden gelezen wordt.  
 
Onder het College van Bestuur ad interim zijn enkele noodzakelijke beleidsdocumenten vastgesteld 
die in het verleden ontbraken. Ten tijde van het opstellen van deze beleidsdocumenten ontbrak een 
eigen strategisch kader voor de hogeschool. Sinds 2009 heeft Hogeschool VHL geen eigen 
instellingsplan gehad, maar volgde zij de koers van Wageningen UR. Het huidige College van 
Bestuur heeft eind 2013 een integrale en eigen koers voor Hogeschool VHL vastgesteld met keuzes 
voor profilering, zwaartepuntvorming en differentiatie. Deze strategische kaders worden in 2014 
uitgewerkt in integraal beleid voor onderwijs en onderzoek. De uitwerking van de keuzes in het 
instellingsplan is gestart vanaf 1 januari 2014.  
 
Gewijzigde systemen en ondersteunende dienstverlening 
Als onderdeel van Wageningen UR maakte Hogeschool VHL gebruik van de administratiesystemen 
en de dienstverlening van Wageningen UR. De bezetting van de ondersteunende stafdiensten van 
Hogeschool VHL was daarop aangepast, waardoor met name de ICT-afdeling van Hogeschool VHL 
zeer klein was. Na de ontvlechting was de hogeschool genoodzaakt een aantal nieuwe systemen 
aan te schaffen en de inrichting van enkele stafdiensten aan te passen. Een aantal systemen valt 
nog steeds onder het beheer van Wageningen UR.  
 
Het nieuwe instellingsplan, recent vastgesteld beleid, de mix van bestaande systemen en 
stafdiensten met nieuwe systemen en taken, de wettelijke en financiële wijzigingen en de 
veranderingen in het werkveld zorgen voor de nodige uitdagingen. Hogeschool VHL gebruikt deze 
uitdagingen om zich verder te ontwikkelen en zich sterk te profileren. 
 

1.2. Missie, visie en ambitie 
 
Op weg naar de groenste hogeschool. 
 
Onze missie 
Hogeschool VHL is een University of Applied Sciences. Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en 
innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. 
 
Onze visie 
Wat we zijn en wat we willen bereiken als Hogeschool VHL is verankerd in de onderstaande acht 
punten die gezamenlijk onze visie vormen: 

• Hogeschool VHL is de meest duurzame hogeschool van Nederland en laat dit zien in elke 
opleiding, in de inhoud van haar onderzoek en in haar bedrijfsvoering; 

• Hogeschool VHL kiest een duidelijk inhoudelijk profiel dat het kader vormt voor alle 
strategische keuzes op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek; 

• elke opleiding van Hogeschool VHL levert een bijdrage aan minimaal één van de 
speerpunten van het profiel, waarbij alle studenten leren multi- en interdisciplinair te 
werken; 

• Hogeschool VHL is gericht op regionale, nationale en internationale studenten; 
• naast het reguliere onderwijs wil Hogeschool VHL in de vraag van het werkveld voor 

scholing voorzien; 
• Hogeschool VHL is een persoonlijke hogeschool en wil daarom ruimte geven aan de 

individuele student voor het ontwikkelen van zijn talenten in een inspirerende omgeving; 
• Hogeschool VHL levert met onderzoek en kennisvalorisatie een bijdrage aan innovatieve en 

duurzame ontwikkelingen, in samenwerking met partners uit het werkveld; 
• Hogeschool VHL is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie. 
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Hogeschool VHL maakt scherpe keuze wat betreft de externe profilering om bovenstaande visie te 
realiseren. De hogeschool definieert een duidelijk aanbod voor regionale, nationale en 
internationale initiële studenten en werkenden. Om de missie en visie verder te concretiseren, 
heeft Hogeschool VHL strategische doelen geformuleerd die in 2017 zijn gerealiseerd. De doelen 
zijn onderverdeeld in de volgende hoofddoelen.  
 
Hogeschool VHL: 

• wil aan het einde van de planperiode kunnen aantonen dat zij de meest duurzame 
hogeschool van Nederland is door investeringen en onderbouwing via certificering; 

• wil een persoonlijke hogeschool zijn, waar studenten tevreden zijn over hun opleiding; 
• levert toegepast onderzoek met betekenis voor ons onderwijs en onze omgeving; 
• is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie. 

 
De kernwaarden vormen de identiteit van Hogeschool VHL en zijn leidend voor de manier waarop 
wij binnen de hogeschool met elkaar omgaan. Onze kernwaarden zijn duurzaam, betrokken, 
ondernemend en verantwoordelijk.  
 
De visie en strategische doelen zijn vertaald in kritische prestatie-indicatoren. Een aantal 
onderdelen moet nog in beleid uitgewerkt worden, waarbij ook een nadere definiëring van kritische 
prestatie-indicatoren plaatsvindt. Het College van Bestuur bepaalt jaarlijks aan welke doelstellingen 
extra energie wordt besteed met specifieke projecten.  
 
Een toelichting op de kernwaarden en de kritische prestatie-indicatoren is opgenomen in bijlage 1. 
  

1.3. Profiel van de organisatie 
 
Als University of Applied Sciences doen wij kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat 
zowel ons onderwijs als onze positie als kennisinstelling versterkt. Als kennisinstelling leveren wij 
praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de 
maatschappij. Vanuit meerdere locaties verzorgt de hogeschool, naast reguliere hbo-opleidingen, 
masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als 
internationale studenten. 
 
In 2013 is Hogeschool VHL bezig geweest om zich meer te specialiseren. Dit heeft geleid tot een 
duidelijk profiel in het Instellingsplan 2014-2017, waarin wij ons kwalitatief en inhoudelijk 
onderscheiden van andere hogescholen. Hogeschool VHL kiest een profiel van drie samenhangende 
speerpunten: 
 

• Water & Land / natuur  
• Voedsel / dairy 
• Dier / dierenwelzijn 

 
Deze profielkenmerken vormen de kaders voor de 
beleidskeuzes op het gebied van onderwijs, onderzoek 
en contractactiviteiten. In het onderwijs maakt 
Hogeschool VHL onderscheid tussen profielopleidingen, 
die aansluiten bij één van de drie opleidingen, en 
kernopleidingen, die één of meerdere speerpunten 
ondersteunen. Ook majors en minors ondersteunen 
één of meerdere speerpunten en worden over de 
opleiding heen vastgesteld.  
 
Onderwijs en onderzoek van Hogeschool VHL sluiten 
aan bij de vraag van de arbeidsmarkt én studenten. 
Studenten van Hogeschool VHL zijn in staat om vanuit een stevige vakinhoudelijke basis inter- en 
transdisciplinair te werken. Ze verwerven competenties op het gebied van internationalisering, 
onderzoek en ondernemerschap. De toenemende mate van digitalisering moet ook in het onderwijs 
te zien zijn. Vanuit het profiel komt duurzaamheid terug in alle opleidingen, de bedrijfsvoering en 
duurzame samenwerkingen. Om deze visie op onderwijs en de samenwerking tussen opleidingen te 
realiseren, is Hogeschool VHL bezig met een nieuw onderwijsconcept. 
 
De inzet van lectoraten op de profielen wordt met behulp van gezamenlijke activiteiten, onderlinge 
afstemming en gerichte investering verstevigd. Het onderzoek van Hogeschool VHL levert een 
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bijdrage aan een duurzame wereld en is altijd gericht op het verbeteren van de beroepspraktijk. 
Door verbindingen te leggen tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en werkveld, ondersteunt 
Hogeschool VHL het werkveld met innovatieve oplossingen, worden onderzoeksresultaten gebruikt 
in het onderwijs en verwerven studenten competenties die aansluiten bij de vraag in het werkveld. 
Het praktijkgericht onderzoek van Hogeschool VHL is onderscheidend op het gekozen profiel. Het 
profiel geeft richting aan het onderzoek van lectoraten, participatie in Centres of Expertise en 
regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden.  
 
Begin 2014 werkt het College van Bestuur de visie, missie en profiel uit in kadernotities voor 
onderwijs, onderzoek, internationalisering, alumni en communicatie.  
 

1.4. Belangrijkste kengetallen 
 
 20131 2012 2011 2010 
Studenten (totaal per 1 oktober 2013) 4162 4013 4001 3972 
Instroom 1312 1101 1130 1204 
Afgestudeerden bachelor 460 621 579 680 

Afgestudeerden associate degree 37 28 25 18 
Afgestudeerden master 32 65 60 52 
Gemiddeld personeelsbestand (totaal in 
fte) 

394 388 376 380 

     
Netto resultaat (€ x 1.000) 2.213 1.273 1.095 409 
     
Vermogen (€ x mln.)     
Vermogen in vaste activa 23,4 22,2 22,2 22,9 
Eigen vermogen 11,0 8,8 7,5 6,4 
Totaal vermogen 41.3 38,1 39,2 40,7 
Solvabiliteitsratio 26,6% 23,0% 19,1% 15.7% 
     
Liquiditeit      
Liquide middelen (€ x mln.) 14,8 12,1 13,2 11,7 
Current ratio 0,9 0,8 0,8 0,8 
 

1.5. Strategische samenwerkingsverbanden 
 
De duurzame regionale, nationale en internationale samenwerking op ons profiel met strategische 
partners krijgt een nieuwe impuls onder invloed van de nieuwe vastgestelde koers. In Nederland 
zijn de andere (agrarische) hogescholen, Wageningen UR en andere universiteiten belangrijke 
partners. Ook houdt Hogeschool VHL nadrukkelijk verbinding met het werkveld in regio, Nederland 
en buitenland. Het doel van deze samenwerking is het delen van kennis, innovaties, duurzame 
ontwikkelingen en het bundelen van krachten.  
 
De samenwerking met andere hogescholen wordt onder andere vormgegeven in enkele opleidingen 
en de samenwerking in Centres of Expertise. Binnen het cluster opleidingen Life Sciences and 
Technology werkt Hogeschool VHL samen met de NHL Hogeschool. Samen met Stenden Hogeschool 
en de NHL Hogeschool wordt de opleiding International Business and Management aangeboden.  
 
Hogeschool VHL werkt ook samen met mbo-scholen en universiteiten. Na de ontvlechting is 
overeengekomen dat bestaande samenwerkingsverbanden waarin Wageningen UR en Hogeschool 
VHL participeren, zoals Wetsus, Centre of Biobased Economy, Dairy Campus en het Centrum voor 
Marine Policy, ongewijzigd blijven. De Dutch Delta Academy, Waddenacademie en Food Valley zijn 
andere samenwerkingsverbanden waaraan de hogeschool deelneemt. Hoofdstuk 2 beschrijft de 
voortgang van de Centres of Expertise waarin Hogeschool VHL participeert.  

1 De kengetallen totaal aantal studenten, instroom en afgestudeerden associate degree en bachelor in 2013 
komen uit het 1 Cijfer HO van DUO. De kengetallen uit voorgaande jaren komen uit het oude Student Informa-
tion System van Hogeschool VHL. De kengetallen voor de afgestudeerde masterstudenten is niet correct in 1 
Cijfer HO. Dit getal komt uit het nieuwe Student Information System van Hogeschool VHL. 
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Bij Groene Tafel en in het sectoraal overleg Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO) werkt Hogeschool 
VHL samen met andere scholen in het groene onderwijs. In het noorden is het sectorplan Noord 
richtinggevend voor een gezamenlijke strategie en afstemming met alle noordelijke hogescholen. 
Het cluster Life Sciences and Technology valt binnen de hbo-sector HTNO, waardoor Hogeschool 
VHL ook aan die tafel meepraat. 
 
Netwerken 
Hogeschool VHL neemt deel aan diverse overleggen met andere scholen. Onder 
andere het LICA (Landelijk Informatie Centrum Aansluiting vo - hbo), het Platformoverleg 
Voortgezet/Hoger Onderwijs (VOHO) in Velp en Leeuwarden, AOC-overleg Leeuwarden en in AOC 
Oost, O&O netwerk (Onderwijs en ontwikkeling, hbo-breed netwerk met onderwijskundigen), NNK 
(hbo-breed netwerk op gebied van kwaliteitszorg), HIB (netwerk 
internationaliseringsmedewerkers), kennistransfer in Noord Nederland (KTNN), Technologiecentrum 
Noord Nederland (TCNN) en DUPLHO (netwerk voor duurzaamheid in het Hoger Onderwijs). 
 
Internationaal 
De internationale samenwerkingsverbanden zijn de laatste jaren uitgebreid van China naar 
instellingen in Thailand, Vietnam en India. In Europa is Hogeschool VHL met een groot aantal 
partners betrokken bij student- en docentuitwisseling en met enkele instellingen bij Intensive 
Programs. 
 
Naast de strategische samenwerkingsverbanden van Hogeschool VHL hebben alle opleidingen 
intensieve relaties met hun werkveld in binnen- en buitenland, zoals met hoveniers, 
waterschappen, paardensportbranche, dierentuinen, natuurorganisaties, LTO, 
ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, nationale landschappen, natuurmonumenten, 
duurzaamheidsalliantie ‘groen verbonden’, de voedingsmiddelenbranche en MKB-organisaties. 
 

1.6. Kwaliteitszorg instelling 
 
In 2013 is er veel gebeurd op het gebied van kwaliteitszorg, bijvoorbeeld het bezoek van de 
Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek en twee opleidingsvisitaties.  
 
Hogeschool VHL heeft besloten in 2013 niet deel te nemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg. 
Vanwege de recente bestuurswisselingenen het ontbreken van eigenstandig strategisch beleid na 
de ontvlechting ten tijde van de aanstaande Instellingstoets Kwaliteitszorg was de kans aanwezig 
dat de hogeschool de Instellingstoets niet zou halen. In 2014 organiseert Hogeschool VHL 
aanvullende opleidingsaccreditaties. Specifieke informatie over de kwaliteitszorg van het onderwijs 
en onderzoek komt aan bod in hoofdstuk 2 en 3.  
 
Opleidingsaccreditaties  
Ten behoeve van de aanvraag voor heraccreditatie voor het einde van 2013 zijn twee visitaties 
uitgevoerd voor de opleidingen International Business & Managementstudies (door NQA) en Kust 
en Zeemanagement (door AeQui). International Business & Managementstudies is een opleiding die 
Hogeschool VHL verzorgt in samenwerking met Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool, waarbij 
de voortrekkersrol bij Stenden Hogeschool ligt. 
 
In deze ronde is de beperkte toets gebruikt volgens het sinds 2011 vernieuwde 
accreditatiekader van de Nederlands-Vlaamse Acrrediteringsorganisatie (NVAO). Dit leidt tot een 
oordeel op drie standaarden: beoogde eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving en 
toetsing/gerealiseerde eindkwalificaties. 
Voor elke visitatie heeft de opleiding een zelfreflectie geschreven en een oefensessie voor 
de visitatiegesprekken gehouden, ondersteund door Stafbureau CvB. In de tabel hieronder staan 
de oordelen per opleiding voor de drie standaarden met de kwalificaties voldoende (v) of goed (g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 



 
 
 International Business & 

 Managementstudies 
Kust en Zeemanagement 

Visitatiejaar  2013 2013 
Standaard \ evaluatiebureau NQA AeQui 
1. Beoogde eindkwalificaties Goed  Voldoende 
2. Leeromgeving Voldoende Goed 
3. Toetsing en eindniveau Voldoende Voldoende 
Totaaloordeel Voldoende Voldoende 
 
Met deze beoordelingsrapporten is eind 2013 de accreditatieaanvraag bij de NVAO gedaan. 
 
In augustus en oktober 2013 heeft de NVAO de accreditatiebesluiten genomen voor de aanvragen 
die in 2012 en 2011 voor zeven bacheloropleidingen zijn ingediend: 

• 15 augustus: Tuin en Landschapsinrichting en Land en Water Management 
• 20 augustus: Voedingsmiddelentechnologie (Wageningen) en Bedrijfskunde en Agribusiness 
• 28 augustus: Plattelandsvernieuwing 
• 8 oktober: Bos- en Natuurbeheer en Milieukunde 

 
In verband met het afzien van de Instellingstoets Kwaliteitszorg zijn deze besluiten voorlopig geldig 
tot 31 december 2014 en wordt de geldigheid verlengd tot de volledige periode van zes jaar nadat 
de aanvullende beoordeling met positief resultaat is doorlopen. De aanvullende beoordeling wordt 
uitgevoerd door Hobeon en vindt begin juni 2014 plaats. Buiten de aanvullende beoordelingen 
staan er in 2014 geen andere opleidingsbeoordelingen in de planning. Vanaf 2015 zal er per cluster 
beoordeeld worden. 
 
Validatie kwaliteitszorg onderzoek 
In maart 2013, vlak na de bestuurlijke ontvlechting, heeft de Validatiecommissie Kwaliteitszorg 
Onderzoek (VKO) Hogeschool VHL bezocht. Op basis van haar bevindingen heeft de VKO de 
kwaliteitszorg met betrekking tot het onderzoek van de hogeschool voorwaardelijk gevalideerd. De 
Validatiecommissie constateerde dat de bouwstenen aanwezig zijn, maar dat het huis nog niet af 
is. Dit was onder andere te wijden aan het gebrek aan bestuurlijke aandacht voor kwaliteitszorg 
onderzoek, als gevolg van de discussie over ontvlechting uit Wageningen UR. 
 
Naast een positieve terugkoppeling over de omvang van het onderzoek, de tevredenheid van 
externe stakeholders en de kritische houding van Hogeschool VHL gaf de validatiecommissie ook 
aanbevelingen voor verbeteringen. De aanbevelingen zijn vertaald naar verbeteracties. De 
uitvoering wordt via een checklist maandelijks gemonitord in het College van Bestuur en het 
overleg met alle lectoren. De verbeteracties worden verwerkt in de kadernotities onderzoek 2014-
2017, die het College van Bestuur voorjaar 2014 vaststelt. De aansturing van lectoraten is 
aangescherpt, in het instellingsplan heeft het College van Bestuur duidelijke keuzes gemaakt in de 
organisatie en de focus van het praktijkgericht onderzoek. 
 
In het voorjaar 2015 vindt opnieuw een validatie plaats. Het College van Bestuur heeft er alle 
vertrouwen in dat de validatiecommissie na het tweede bezoek een positief oordeel zal geven.  
 

1.7. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 
Duurzaamheid is belangrijk voor Hogeschool VHL. Het thema vormt nu ook een onderdeel van de 
kernwaarden en strategische hoofddoelen in het instellingsplan. Afgelopen jaar zijn de eerste 
stappen richting een strategisch plan van aanpak voor de komende planperiode gezet en is de 
huidige stand van zaken beter in kaart gebracht.  
 
Duurzaamheidsteam 
Hogeschool VHL kent een duurzaamheidsteam dat werkt aan de ambitie ‘voorlopen op 
duurzaamheid’. Het team stimuleert, coördineert en verbindt initiatieven en voert ook zelf beleid 
uit. Sinds eind 2012 heeft het duurzaamheidsteam zich tevens gericht op het voorbereiden van een 
eigenstandig duurzaamheidsbeleid en bijbehorend plan van aanpak voor Hogeschool VHL. 
 
Het duurzaamheidsteam bestaat uit een coördinator, een docent en expert milieu- en energiezorg, 

9 
 



een projectmedewerker en studenten. Het stafhoofd van de Facilitaire Dienst, en incidenteel ook 
externe specialisten, staat het team bij. De coördinator vertegenwoordigt Hogeschool VHL in 
landelijke samenwerkingsverbanden, zoals het landelijke netwerk vanuit de Vereniging 
Hogescholen “DUPLHO”( Duurzaamheids platform Hoger Onderwijs) en het landelijk overleg over 
energie efficiency binnen het hbo. Studenten zijn actief betrokken, ook waar het gaat om 
inhoudelijke ontwikkeling via stage of afstuderen.  
 
Duurzaamheid in het onderwijs 
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in bijna alle opleidingen van Hogeschool VHL en wordt 
daarmee vanuit verschillende invalshoeken belicht. De accenten verschillen per opleiding. De 
opleidingen verzorgen verschillende minors waarin duurzaamheid een centraal thema is en voeren 
projecten uit op dit gebied, bijvoorbeeld over duurzaam ondernemerschap en duurzame energie. 
De opleidingen in Leeuwarden kennen een verplichte module voor alle opleidingen als basis voor 
duurzaamheid in het onderwijs. Middels een aantal symposia met verschillende thema’s is aandacht 
gevraagd voor trends in duurzame ontwikkeling in de maatschappij. Ook bij de lectoraten en 
Centres of Expertise speelt duurzame ontwikkeling een belangrijke rol. 
 
In 2018 hebben alle opleidingen van Hogeschool VHL 3 AISHE-sterren. Dit bekent onder andere dat 
de visie op duurzame ontwikkeling in het onderwijs zichtbaar is en de expertise op het gebied van 
duurzame ontwikkeling breed aanwezig is binnen de opleiding. Bij een aantal opleidingen zijn in 
2013 nulmetingen volgens AISHE uitgevoerd. Aan de hand van een plan van aanpak werken deze 
opleidingen aan het bereiken van duurzaamheid op systeemniveau (DHO Keurmerk , AISHE 3 
sterren). De andere opleidingen volgen in 2014. De in 2012 ontwikkelde, hogeschool brede 
duurzame minor Ecosociety Studies trok in 2013 naast studenten van opleidingen van Hogeschool 
VHL ook internationale studenten. De nieuwe minor Innovation for Sustainability (I4S) is 
genomineerd voor de Gasterra transitie jaarprijs 2013. 
 
Samen met het bedrijf Quintel Intelligence, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool 
van Amsterdam is het Energie Transitie Model (ETM) voor hbo ontwikkeld. Dit model richt zich op 
de transitie naar duurzame energiebronnen. In het Waterapplicatiecentrum is onderzoek verricht op 
het gebied van duurzame watertechnologie. Ook onderzoeken studenten de mogelijkheden van 
lokale energiebenutting (Rijn-IJssel Energie Coöperatie), biomassabenutting en zonnepanelen. Dit 
doen ze met hulp van het groene KIGO-project Mijn Groene Vallei. 
 
Energie Efficiency Plan (EEP) 
In het kader van het convenant MJA3 voor energie-efficiency is gewerkt aan de implementatie van 
het Energie Efficiency Plan voor de periode 2013 – 2017. Het gaat hierbij om de locaties Velp (ca. 
15.000 m2 BVO) en Leeuwarden (ca. 30.000 m2 BVO). De locatie Wageningen is gevestigd in het 
Forum-gebouw van Wageningen UR en valt buiten het MJA3-convenant. Het plan is goedgekeurd 
door Agentschap NL. Er wordt jaarlijks gerapporteerd middels het zogeheten MJV. Het voornemen 
is om de komende periode op enkele gebieden merkbare verbetermaatregelen te treffen. Een 
voorbeeld hiervan is de proef met led-verlichting in een deel van de hogeschool. Locatie 
Leeuwarden neemt deel aan een mobiliteitsconvenant, waarbij onder andere wordt 
geëxperimenteerd met het gebruik van elektrische fietsen in woon-werkverkeer over kortere 
afstanden. Er zijn ook laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. 
 
Dag van de Duurzaamheid en Duurzame Events 
In samenwerking met Nordwin College zijn op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2013)  
activiteiten georganiseerd in Leeuwarden, waarbij duurzaam voedsel en duurzame mobiliteit 
centraal stonden. Voor de duurzame ontwikkeling van de Potmarge-zone, waarin zowel Hogeschool 
VHL als Nordwin College ligt, is een intentieverklaring getiteld ’Groen verbonden’ ondertekend. In 
de verklaring spreken de partners uit met elkaar samen te werken. Urgenda ondersteunt deze 
intentieverklaring. Ook in Velp heeft Hogeschool VHL aandacht besteed aan de Dag van de 
Duurzaamheid. In samenwerking met studentenvereniging LaarX was er aandacht voor biologische, 
duurzame voeding, met daarbij een biologische lunch. 
 
Een ander resultaat van duurzaamheid in het onderwijs vormt het winnen van het NK door het 
zonnebootteam van Hogeschool VHL en Nordwin College. In Polen vestigde het team een 
afstandsrecord tijdens de internationale wedstrijd ‘From dawn to dusk’. Op de energievakbeurs in 
Den Bosch presenteerde Hogeschool VHL zich met de major Energie management en Klimaat. Het 
slotevent van het project Duurzame Energie in de Beroepskolom (DEB) kende ongeveer 200 
deelnemers, waaronder een groot aantal studenten. 
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Richting de toekomst  
Duurzaamheid is de ‘groene draad’ in het instellingsplan van Hogeschool VHL voor 2014 – 2017, 
getiteld ‘Op weg naar de groenste hogeschool’. De hogeschool spreekt uit koploper in 
duurzaamheid te willen zijn. Duurzaamheid omvat onderwijs, bedrijfsvoering en omgeving.  
‘Practice what you teach’ is de leidraad. Sturing en borging zijn daarbij van wezenlijk belang. Het 
Meerjareninvesteringsplan voorziet in de middelen voor bovenstaande ambitie.  
 

1.8. Continuïteitsparagraaf en toekomstparagraaf 
 
In dit hoofdstuk legt Hogeschool VHL de financiële verwachtingen voor de komende drie 
(verslag)jaren vast door middel van een toelichting op de voorziene ontwikkelingen in de balans. 
Daarnaast beschrijft de hogeschool de verwachte ontwikkelingen in studentenaantallen, personele 
bezetting, en huisvestingslasten voor de komende drie kalenderjaren. 
 
Financiële verwachting 
 

BALANS Realisatie Begroting 

(x € 1.000) 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

          
ACTIVA         
Immateriele vaste activa 0  0 0  0  
Materiele vaste activa 23,024 22,224 22,024 22,024 
Financiele vaste activa 333 304 194 83 

TOTALE VASTE ACTIVA 23,357 22,528 22,218 22,107 

  
 

      
VLOTTENDE ACTIVA 17,915 16,500 15,500 14,700 
          

TOTAAL ACTIVA 41,272 39,028 37,718 36,807 

          
PASSIVA         
EIGEN VERMOGEN         
Algemene reserve 10,697 11,791 11,791 11,791 
Bestemmingsreserve publiek 279 0 0 0 
Bestemmingsreserve privaat 0 0 0 0 

TOTALE EIGEN VERMOGEN 10,976 11,791 11,791 11,791 

          
VOORZIENINGEN 2,732 2,100 1,800 1,800 
LANGLOPENDE SCHULDEN 6,756 5,738 4,965 4,192 
KORTLOPENDE SCHULDEN 20,808 19,399 19,162 19,024 
          

TOTAAL PASSIVA 41,272 39,028 37,718 36,807 
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Staat van baten en lasten  Realisatie  
 2013  

Prognose 
2014  

Begroting 
2015  

Begroting  
2016  (x € 1.000) 

          
BATEN     

 
  

Rijksbijdrage   28,490 30,691 31,427 29,548 
Overige overheidsbijdragen 3,730 3,450 3,450 0 
College- en cursusgelden 7,968 8,655 8,686 8,723 
Baten werk in opdracht van derden 7,837 8,465 8,465 8,465 
Overige baten 3,198 2,869 2,854 2,934 

Totale baten 51,223 54,130 54,882 49,670 

      
 

  
LASTEN     

 
  

Personele kosten 32,227 33,512 34,831 31,667 
Afschrijvingen 1,031 1,287 1,330 1,114 
Huisvestingskosten 3,397 3,629 3,709 3,709 
Algemene kosten 9,271 10,880 10,863 9,412 
Specifieke kosten 2,863 3,832 3,982 3,630 

Totale lasten 48,789 53,140 54,715 49,532 

      
 

  
Saldo baten en lasten 2,434 990 167 138 
Financiële baten en lasten -221 -176 -167 -139 

NETTO RESULTAAT 2,213 814 0 0 

Incidentele baten en lasten          

in totaalresultaat 708 0 0 0 
 
Algemene uitgangspunten: 

• de prognose 2014 is als uitgangspunt genomen voor de jaren 2015 tot en met 2018; 
• de verwachting is dat eind 2014 wordt voldaan aan de intern gestelde minimale             

solvabiliteitsnorm van 30%. Om die reden zijn de resultaten vanaf 2015 op nihil begroot; 
• stijging van het aantal studenten met 0,5% per jaar. 

 
Uitgangspunten opbrengsten: 

• de huuropbrengsten blijven in de jaren 2015 tot en met 2018 op hetzelfde niveau als in de 
begroting 2014; 

• de omzet van contractactiviteiten blijft in de jaren 2015 tot en met 2018 gehandhaafd op 
het niveau van de begroting 2014; 

• de rijksbijdrage daalt in 2016 als gevolg van de bezuinigingen van het ministerie van     
Economische Zaken op het Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO) budget. 

 
Uitgangspunten kosten: 

• de personele kosten van onderwijzend personeel stijgen recht evenredig c.q. dalen met de 
omzet; 

• bij de personele kosten van de stafdiensten worden verdere efficiencymogelijkheden      
nagegaan; 

• de kosten van praktijkleren nemen jaarlijks af, zodat in 2018 nog een beperkt gedeelte aan 
out of pocket-kosten resteert. De overige werkzaamheden kunnen worden opgevangen met 
de eigen personele bezetting c.q. worden niet meer ingekocht; 

• de algemene kosten muteren recht evenredig met de omzet, met uitzondering van de huis-
vestingskosten, waarbij het niveau van de begroting 2014 is gehandhaafd. 
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Personele verwachting 
 

 
 
Algemene uitgangspunten: 

• Management en directie: in 2014 verwacht de hogeschool een wijziging in de organisatie-
structuur. Als gevolg daarvan vermindert het aantal managementfuncties structureel. 

• Lectoren: vanaf 2014 richt Hogeschool VHL haar onderzoek in op basis van de speerpunten 
in het instellingsplan. Naast de lectoraten die Hogeschool VHL financiert uit eigen middelen 
is er ruimte voor nieuwe lectoraten met financiering uit externe middelen. 

• Docenten: de hogeschool verwacht voor de komende jaren een bescheiden groei van de 
studentenaantallen en daardoor een lichte stijging in het aantal docenten. 

• Ondersteuning: de hogeschool is sinds enige jaren bezig een aantal ondersteunende     
processen te optimaliseren. De effecten hiervan worden de komende jaren zichtbaar. 

• Wetenschappelijk personeel: Het huidige percentage onderwijzend personeel met een ma-
ster of PhD is 77.5%. Dit percentage is berekend aan de hand van de volgende definitie: 
Het aandeel docenten vanaf schaal 10 (inclusief de lectoren) met een master of PhD oplei-
ding in het totaal aantal docenten (OP).  

 
Risicomanagement en interne controle 
De visie en missie van Hogeschool VHL zijn vertaald in een strategie en beleid. De realisatie van  
strategie en beleid zijn noodzakelijk om de visie en missie te realiseren. Tegelijkertijd is een 
structurele bewaking van de risico’s noodzakelijk, zodat de hogeschool tijdig kan ingrijpen om de 
realisatie van de visie en missie te waarborgen. Dit zijn twee doelstellingen van de P&C-cyclus van 
Hogeschool VHL. In deze cyclus maakt het College van Bestuur concrete afspraken met 
opleidingsdirecteuren en stafhoofden over de uitvoering van beleid en de beheersing van risico’s. 
Deze afspraken worden gemaakt in de management- en kwartaalgesprekken, die vier keer per jaar 
plaatsvinden. De P&C-cyclus voor het onderwijs is in onderstaande figuur weergegeven. De P&C-
cyclus voor de stafdiensten en lectoraten volgen dezelfde opbouw, maar hanteren andere 
evaluatie-instrumenten.  
 
De opleidingsdirecteuren en stafdiensten verwerken de kaders, verwoord in het instellingsplan en 
het beleid van Hogeschool VHL, in hun jaarplan, interne prestatieafspraken en begroting. Afgelopen 
jaar heeft het College van Bestuur aan de opleidingen specifieke aandachtspunten meegegeven, 
naar aanleiding van gesignaleerde risico’s ten aanzien van de kleine kwaliteit, effectiviteit van het 
onderwijs en (onderzoeks-) projectgelden. In de jaarplannen van de opleidingen en stafdiensten 
vermelden de opleidingsdirecteuren en stafhoofden de risico’s die zij voorzien en de bijbehorende 
beheersmaatregelen.  
 
In de kwartaal- en managementgesprekken rapporteren de opleidingsdirecteuren en stafhoofden 
over de financiële realisatie, status van de activiteiten in het jaarplan en interne 
prestatieafspraken, ziekteverzuim en personele ontwikkeling. In de gesprekken komen ook 
veranderde omstandigheden aan de orde in verband met mogelijke risico’s. Op deze manier heeft 

    
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Personeelsbestand Totaal aantal 
fte 

aantal 
medew. aantal fte aantal 

medew. aantal fte aantal 
medew. 

aantal 
fte 

aantal 
fte 

aantal 
fte 

  376 535 388 506 394 511    

Management en directie OOP 
In ondersteunend 
personeel 

In ondersteunend 
personeel 14.7 15 12 12 12 

   
%   

 
  

   
3.7%     2.9% 3.0% 3.2% 

    
  

 
  

   
            

Onderwijzend personeel OP   
 

  
   

            
Assistent 

   
4.5 9 2.5 4.5 10 3.0 4.3 8 2.4 4 4 4 

Docent 
   

229.7 333 94.1 239.3 315 94.6 240.9 316 94.9 257 255 240 
Lector 

   
4.8 12 3.4 3.2 8 2.4 4.2 9 2.7 7 7 4 

  
  

Subtot. 239.0 354   247.0 333 
 

249.4 333   268 266 248 
  

  
% 63.6% 

 
  63.7% 

  
63.3%     65.7% 65.8% 67.0% 

    
  

 
  

   
            

Ondersteunend 
personeel OOP   

 
  

   
            

T/m schaal 9 
  

82.1 116 64.1 80.2 105 60.7 86.3 112 68.7 85 84 75 
Schaal 10 t/m 12 

  
42.4 52 28.7 44.1 51 29.5 38.9 46 28.2 39 38 31 

Schaal 13 en 
hoger 

  
12.0 13 7.2 16.3 17 9.8 4.6 5 3.1 4 4 4 

  
  

Subtot. 136.5 181   140.5 173 
 

129.8 163   128 126 110 
  

  
% 36.4% 

 
  36.3% 

  
33.0%     31.4% 31.2% 29.7% 

  
   

  
 

  
   

            
      Totaal 375.5 535   387.5 506   393.9 511   408 406 370 
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het College van Bestuur een goed beeld van de realisatie van beleid, begroting, afspraken en 
beheersmaatregelen. 
 
Lectoraten hebben geen eigen begroting, maar vallen onder de begroting van de opleiding waaraan  
zij zijn verbonden. Vanaf 2014 hebben lectoraten een eigen jaarplan.  
 
 

 
 
De ondersteunende stafdiensten houden bij wanneer nieuwe wet- en regelgeving gevolgen hebben 
voor Hogeschool VHL. Nieuwe wet- en regelgeving kunnen aanleiding geven voor wijzigingen in 
beleid en processen. Na afstemming en goedkeuring door het College van Bestuur voeren de 
ondersteunde stafdiensten en opleidingen de wijzigingen uit. Via audits en managementgesprekken 
is het College van Bestuur op de hoogte van de implementatie. 
 
Risicobeheersing 2013 
In 2013 zijn alle risico’s geïnventariseerd en beheersmaatregelen genomen. Een uitgebreide 
inventarisatie van alle risico’s met betrekking tot onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering, sturing en 
interne beheersing laat zien dat Hogeschool VHL de risico’s in beeld heeft en al veel doet om 
risico’s te beheersen. De belangrijkste risico’s met de hoogste kans en grootste omvang en de 
genomen beheersmaatregelen zijn samengevat in de onderstaande tabel.  
 
De grootste risico’s waren het gevolg van de ontvlechting. Omdat een instellingsplan en 
beleidsdocumenten ontbraken, was er onvoldoende integrale aansturing van de organisatie. Dit had 
tevens gevolgen voor de kwaliteitszorg op instellingsniveau. In 2013 is de implementatie van 
essentiële beleidsnotities begonnen, is het instellingsplan vastgesteld en zijn meta-evaluaties 
uitgevoerd. Ook is er meer aandacht besteed aan de controle op de uitvoering van afspraken in de 
managementgesprekken.  
 
In het Instellingsplan 2014-2017 verwoordt het College van Bestuur van Hogeschool VHL de 
ambitie om vanaf 2014 risicomanagement een plaats te geven in de bedrijfsvoering en P&C-cyclus 
van de hogeschool. In 2014 zal de hogeschool de integrale controle versterken met het uitvoeren 
van kwaliteitsaudits. Eind 2013 is Hogeschool VHL begonnen met het opstellen van een plan van 
aanpak om risicomanagement nog meer te integreren in het kwaliteitssysteem. Naar aanleiding 
van de inventarisatie van de risico’s stelt de hogeschool een risicoprofiel en risicostrategie op. 
Begin 2014 voert Hogeschool VHL de eerste interne audit uit en wordt de notitie ‘auditsysteem VHL’ 
vastgesteld. Ook in het kwaliteitshandboek krijgt risicomanagement een structurele plek in de 
procesbeschrijvingen. Er komt een handleiding voor het uitvoeren van risicoanalyses binnen de 
hogeschool. 
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Risico  Beheersmaatregel 

1. Onduidelijke sturing van de organisatie als gevolg 
van ontbreken van instellingsplan en strategie 
om doelstellingen te realiseren. 

• Nieuw instellingsplan is vastgesteld, inclusief 
profilering en doelstellingen. VHL werkt de  
strategie uit in de kadernotities 2014. 

2. Het College van Bestuur is onvoldoende op de 
hoogte van de kwaliteit van onderwijs en onder-
zoek, doordat de kwaliteitszorg niet integraal ge-
noeg is en meta-evaluaties ontbreken 

• Meta-evaluaties uitgevoerd; 
• Managementinformatiesysteem gestart; 
• Meer aandacht voor controle op uitvoering af-

spraken in managementgesprekken; 
• Kwaliteitssysteem aanscherpen met behulp van 

kwaliteitshandboek 2014. 
3. De prestatieafspraken niet realiseren als gevolg 

van ontvlechting. 
• Extra begeleiding studenten met meer dan 

30ECTS studievertraging; 
• Aanscherpen SLB-beleid; 
• Studiekeuzeactiviteiten; 
• Analyse bottlenecks in de opleiding;  
• Deficiëntiecursussen. 

4. Onvoldoende integrale aansturing onderwijs en 
onderzoek. 

• Onderlinge afstemming jaarplannen opleidingen 
en lectoraten; 

• Nieuwe organisatie structuur en besturingsfiloso-
fie in 2014 geïmplementeerd.  

5. Problemen door vertraging implementatie Stu-
dent Information System  

• Nieuw projectteam aangesteld met duidelijke 
opdracht en budget voor de herinrichting van 
SIS; 

• Ontwikkelen van procesbeschrijving met be-
heersmaatregelen. 

6. Hogere kosten voor eigen ICT-afdeling opbouwen 
i.v.m. ontvlechting van WUR 

 

• Opbouw eigen ICT-afdeling; 
• Transitiekosten begroot; 
• Start gemaakt met informatiebeleid en  

informationaliseringsbeleid. 
7. Onvoldoende projectbeheersing door projectlei-

ders 
• Het College van Bestuur heeft met de opleidings-

directeuren afspraken gemaakt over verbeterin-
gen in projectbeheersing en monitort de voort-
gang in elk managementgesprek. 

8. Relatief hoge kosten per student door onder 
andere veel minors, majors en toetsen. 

 

• In jaarplannen van de opleidingen voor 2014 zijn 
eerste maatregelen genomen om de efficiëntie in 
het onderwijs te verhogen; 

• Na een portfolio-analyse en het nieuw onderwijs-
concept stelt het College van Bestuur hogeschool 
brede maatregelen vast. 
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2. Prestatieafspraken 

In dit hoofdstuk legt Hogeschool VHL verantwoording af over de voortgang van de 
prestatieafspraken 2012-2015. Na een rapportage over de verplichte en facultatieve 
prestatie-indicatoren volgt een verslag van de voortgang van de profilering en 
zwaartepuntvorming. Deze laatste twee elementen van de prestatieafspraken zijn in 
2012 vormgegeven in afstemming met de andere agrarische hogescholen en gebaseerd 
op het Sectorplan HAO 2011-2015. Om die reden hebben de HAO-instellingen een 
gezamenlijk stuk opgesteld over de voortgang van de profilering en 
zwaartepuntvorming. Na deze collectieve verantwoording volgt een toelichting van de 
eigen voortgang van Hogeschool VHL.  

Afgelopen jaar werd opnieuw zichtbaar hoeveel invloed de ontvlechting uit Wageningen UR heeft op 
de realisatie van de prestatieafspraken. De abrupte eindiging van de bestuurlijke fusie met 
Wageningen UR ten tijde van de vaststelling van de prestatieafspraken werpt een nieuw licht op de 
prestatieafspraken tussen de minister van Economische Zaken en de hogeschool. 

Vanwege de vertraging in de implementatie van het Student Information System zijn in dit 
jaarverslag de kengetallen van DUO uit het 1 Cijfer HO gebruikt. Indien nodig zijn deze gegevens 
aangevuld met informatie over masterstudenten. 
 
Gevolgen ontvlechting voor prestatieafspraken 
Hogeschool VHL heeft na de ontvlechting een instellingsplan en eigen beleid vastgesteld, nieuwe 
systemen moeten aanschaffen en de taken van de ondersteunende diensten uitgebreid. Omdat de 
wijzigingen niet ten koste mochten gaan van de uitvoering van kwalitatief goed onderwijs en 
onderzoek, vergde dit meer inzet van personeel en middelen. De situatie waarop de prestatie-
indicatoren waren gestoeld bestaat niet meer en de noodzakelijke bestuurlijke en bedrijfsmatige 
wijzigingen zetten de ambities van Hogeschool VHL zwaar onder druk.  
 
Door de overgangssituatie is er pas sinds augustus 2013 een duidelijke sturing op prestatie-
indicatoren, profilering en zwaartepuntvorming. Deze vertraging en gewijzigde prioritering door de 
ontvlechting hebben naar verwachting invloed op de mogelijkheid voor Hogeschool VHL om de 
prestatieafspraken te behalen. 
 
Eén van de belangrijke wijzigingen met de nodige gevolgen in 2013 is de implementatie van het 
nieuwe Student Information System. In 2012, toen Hogeschool VHL nog onderdeel was van 
Wageningen UR, heeft Wageningen UR na een aanbestedingsprocedure de opdracht voor een nieuw 
Student Information System (SIS) gegund aan Intelligence. Het toenmalige SIS van Hogeschool 
VHL zou vanaf april 2013 niet meer aan de nieuwste eisen voldoen om een volledige koppeling met 
Studielink te kunnen maken.  
 
De gezamenlijke implementatie van het nieuwe SIS moest ten tijde van de ontvlechting nog 
beginnen. De aanbesteding had al plaatsgevonden, waarbij een systeem was gekozen dat zowel 
voor de universiteit als de hogeschool geschikt zou zijn. Het systeem bleek minder goed aan te 
sluiten bij de behoeften van hbo-instellingen. Tijdens de implementatiefase bleek dat deze 
gecombineerde geschiktheid resulteert in verschillende problemen voor Hogeschool VHL.  
 
Om alle problemen op te lossen, heeft het huidige College van Bestuur een projectgroep 
aangesteld. In die projectgroep realiseren vertegenwoordigers van de opleidingen samen met 
externe experts de implementatie conform een door het College van Bestuur vastgesteld 
projectplan. Deze grootschalige interventie is nodig om SIS zo snel mogelijk adequaat in gebruik te 
nemen en de negatieve gevolgen voor het onderwijs zo veel mogelijk te voorkomen of zo snel 
mogelijk te verhelpen.  
 
In het kader van de midtermreview van de prestatieafspraken levert Hogeschool VHL een aparte 
notitie aan bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over deze bestuurlijke 
veranderende omstandigheid, die grote gevolgen heeft op de prestatieafspraken, de realisatie en 
de query’s. Enkele nulmetingen uitgevoerd in 2012 vragen om aanpassingen, omdat de situatie is 
veranderd of er toentertijd niet voldoende informatie beschikbaar was. In de notitie aan de minister 
doet Hogeschool VHL concrete voorstellen voor aanpassingen van de prestatie-indicatoren en 
query’s. Indien er sprake is van een gewijzigde query is dit vermeld bij de beschrijving  
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Deze voorstellen zijn onderwerp van gesprek in het contact met het ministerie van OCW en komen 
derhalve verder niet aan bod in dit jaarverslag. 
 

2.1   Verplichte prestatie-indicatoren2  
 
Onderwerp Indicator Nulmeting 

VHL3 
2012 2013 Doelstelling VHL 

2015 
Studiesucces Uitval 30.2% 25.3% 

Cohort 2011 
26.1% 
Cohort 2012 

27,5%  

 Switch 2.1% 3.7% 
Cohort 2011 

3.1% 
Cohort 2012 

<5%  

 Rendement 68.9% 72.7% 
Cohort 2007 

67.1% 
Cohort 2008 

75% 

Kwaliteit Kwaliteit NSE 3.7 3.72 3.75 3.8 
 Docent kwaliteit 68% Ma of 

PhD 
 
Didactische 
aantekening 

Nb 77.5% 
 
 
93% 

75%  
 
 
100% 

Onderwijs-
intensiteit 

Contacturen 19.8 pw 
712 pj 

>14 uur 
 

Merendeel 
>14 uur 
 

>14 uur  

Indirecte kosten OP/OOP incl in-
huur (indicator A, 
Berenschot) 

2.6 2.6 2.5 2.6 

 Overhead per fte 
(indicator B, 
Berenschot) 

€22.618 Nb € 22.332 € 23.975 

 Overhead/omzet 
(indicator C, 
Berenschot) 

21.4% Nb  22.1% 21.4% 

 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de maatregelen die Hogeschool VHL in 2013 heeft 
geïmplementeerd om de prestatieafspraken te realiseren, inclusief de specifieke gevolgen van de 
ontvlechting op de realisatie. De prestatie-indicatoren zijn vertaald naar ambities per opleiding en 
stafdienst. Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de interne prestatieafspraken tussen de 
opleidingsdirecteuren, stafhoofden en het College van Bestuur.  
 
Uitval  
Vanwege de ontvlechting heeft Hogeschool VHL pas in 2013 meerdere maatregelen getroffen om 
de oorzaken van de uitval beter in kaart te brengen en de uitval terug te dringen. Hetzelfde geldt 
voor het rendement. De studiekeuzecheck is ontwikkeld voor alle studenten met een Nederlands 
diploma. Op basis van de studiekeuzecheck nodigt Hogeschool VHL studenten, die in het studiejaar 
2014-2015 instromen, uit voor een adviesgesprek of een andere activiteit. De uitkomst van de 
studiekeuzecheck is mede bepalend voor toelating tot de opleiding. Een negatief toelatingsadvies 
op basis van het gesprek is bindend voor de studenten die zich na 1 mei hebben aangemeld.  
 
Ook via intakegesprekken voor risicogroepen en exitgesprekken probeert Hogeschool VHL 
studenten optimaal te helpen bij hun studiekeuze. De studenten die in het studiejaar 2013-3014 
zijn uitgevallen worden op verschillende manieren geadviseerd om een exitgesprek met de decaan 
te voeren. Zij hebben een exit-vragenlijst ontvangen. Via deze vragenlijst krijgen de opleidingen 
inzicht in de redenen waarom studenten stoppen met hun studie. Zo kunnen de opleidingen 
gerichte maatregelen nemen om de uitval te verlagen.  
 
Gedurende de afgelopen twee jaar is er extra aandacht besteed aan het begeleiden van de 
groeiende instroom van studenten met een functiebeperking. Hogeschool VHL heeft een relatief 
hoog aantal studenten met een functiebeperking, met onderlinge verschillen tussen opleidingen en 
locaties. In het beleid ‘Studeren met een functiebeperking’ zijn de beschikbare voorzieningen 

2 Bron: Overzicht prestatie-indicatoren van DUO 2014  
3 De prestatie-indicatoren die DUO heeft berekend op basis van het 1 cijfer ho in 2013 heeft een lichte afwijking 
van de prestatie-indicatoren die DUO heeft berekend voor de nulmeting begin 2012. 
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beschreven voor deze studenten. Per opleiding en locatie bieden decanen en  
studieloopbaanbegeleiders binnen de kaders van het beleid maatwerk in de begeleiding.  
 
De studieloopbaancoördinatoren zijn bij elkaar geweest om onder andere over de doelstellingen 
van Studieloopbaanbegeleiding (SLB) te praten en de manier waarop SLB kan bijdragen aan het 
voorkomen van uitval. Opleidingen zetten SLB op verschillende manieren in om studenten te 
helpen bij hun studiekeuze. In het proces om te komen tot een nieuw onderwijsconcept worden 
ook richtlijnen opgesteld voor de studieloopbaanbegeleiding van de opleidingen. 
 
De informatie voor studenten en docenten over studievoortgang en resultaten van toetsen en 
beoordelingen was door de problemen rondom SIS soms onvolledig of relatief laat bekend. Dit was 
een belemmering in de gerichte sturing op een lage uitval en hoger rendement. Er zijn maatregelen 
genomen om het studiesucces te verbeteren. Omdat informatie over de resultaten ontbrak, kon de 
effectiviteit van de maatregelen niet getoetst worden. Een ander gevolg van de vertraagde 
implementatie van het SIS is dat sinds 2012 de interne centrale managementinformatie over 
studiesucces niet volledig is. De opleidingen leveren nu een deel van de benodigde 
sturingsinformatie aan het College van Bestuur. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen.  
 
Rendement 
Hogeschool VHL kiest voor een strategie gericht op extra begeleiding van de individuele studenten 
die studievertraging hebben opgelopen. De studieloopbaanbegeleiders hebben extra gesprekken 
gepland met de studenten van cohort 2010 die meer dan 30ECTS studievertraging hebben 
opgelopen. Met deze studenten zijn actieplannen opgesteld om de studievertraging op te lossen en 
meer studievertraging te voorkomen. Vanaf 2014 geldt deze aanpak voor alle studenten van elk 
cohort. 
 
Ook voor de begeleiding van afstudeeropdrachten is extra aandacht nodig. De ervaring leert dat 
studenten vaak studievertraging oplopen bij de afstudeeropdracht. Een werkgroep met ervaren 
afstudeerbegeleiders heeft het College van Bestuur in 2013 geadviseerd over maatregelen om de 
vertraging bij het afstuderen te voorkomen. Op basis van het advies is besloten dat er een 
handleiding met een gemeenschappelijk kader voor het afstudeerproces wordt opgesteld voor alle 
opleidingen. In het nieuwe onderwijsconcept werkt Hogeschool VHL kaders uit voor de 
onderzoeksleerlijn in de opleidingen, zodat studenten de benodigde (onderzoeks-)competenties 
verwerven om de afstudeeropdracht tijdig af te ronden. 
 
In de managementgesprekken (eind 2013) tussen het College van Bestuur en de 
opleidingsdirecteuren is gesproken over mogelijke oorzaken van vertraging in het 
opleidingscurriculum. De studeerbaarheid en de opbouw van het programma zijn onder de loep 
genomen. Een aantal opleidingen heeft al concrete maatregelen getroffen om de studeerbaarheid 
te verbeteren, bijvoorbeeld door het aantal deeltoetsen bij te stellen. Daarnaast hebben 
verschillende opleidingen deficiëntiecursussen ingevoerd om studenten te helpen hun modules te 
halen. 
 
Switch 
Het aantal studenten dat binnen de instelling switcht naar een andere opleiding binnen de 
hogeschool is laag. Daarom zijn er geen extra maatregelen genomen, anders dan die voor het 
verbeteren van de studiekeuze en een goede opbouw van de studie.  
 
Kwaliteit 
Studenttevredenheid is een belangrijke indicator van de kwaliteit van de opleidingen. Hogeschool 
VHL meet de studenttevredenheid via de Nationale Studenten Enquete (NSE), met als indicator het 
studentoordeel op de vraag ‘wat vind je van je studie in het algemeen’. Afgelopen jaar is er hard 
gewerkt aan een hogere respons met als resultaat een forse stijging naar 56% ten opzichte van 
36% in 2012. Een hogere respons betekent een betrouwbaarder beeld van de studenttevredenheid. 
Het algemene oordeel over de opleiding is verhoogd van een 3.72 naar een 3.75, na afronding een 
3.7.  
 
Studenten van VHL zijn zeer tevreden over: 

• de algemene sfeer binnen de opleiding;  
• samenwerken met anderen;  
• wat tijdens de stage is geleerd; 
• de bereikbaarheid van de instelling. 
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Ten opzichte van andere instellingen scoort Hogeschool VHL hoger op de thema’s huisvesting en 
ondersteuning voor studenten met een functiebeperking. Verder scoort Hogeschool VHL goed op 
inhoudelijke deskundigheid van docenten, de kennis van de docenten over de beroepspraktijk, 
communicatieve vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan en de groepsgrootte. De 
volledige rapportage van de NSE 2013 voor Hogeschool VHL is te vinden in bijlage 6. 
 
Elk jaar stelt Hogeschool VHL een hogeschool breed speerpunt vast naar aanleiding van de 
resultaten van de NSE. De resultaten van 2013 wezen uit dat het tijdig bekendmaken van cijfers en 
roosters, als onderdeel van de kleine kwaliteit, een belangrijk aandachtspunt blijft. Vorig jaar zijn 
vijf maatregelen vastgesteld om het tijdig bekendmaken van cijfers te verbeteren en bij studenten 
reële verwachtingen te creëren. In een 2013 zijn deze verbetermaatregelen verder uitgewerkt, 
waardoor er meer duidelijkheid is over de verantwoordelijkheden. De maatregelen zijn ook van 
toepassing op het tijdig aanleveren van roosters. De opleidingen zijn bezig met de implementatie. 
 
De opleidingen hebben op basis van de resultaten van de NSE ook opleidingsspecifieke 
verbeteringen doorgevoerd en opgenomen in het jaarplan 2014. Deze verbeteringen zijn ook 
besproken in de managementgesprekken tussen het College van Bestuur en de 
opleidingsdirecteuren.  
 
De onvolledige of late aanlevering van informatie over studievoortgang en cijfers door de 
vertraagde implementatie van het nieuwe SIS heeft naar verwachting een negatieve invloed op de 
tevredenheid van studenten. Deze ontevredenheid zal waarschijnlijk leiden tot een lagere 
algemene tevredenheidsscore in 2014. 
 
Docentkwaliteit  
In 2013 is een relatief groot aantal docenten gestart met een master of een cursus didactiek. Bij de 
evaluatie van het percentage docenten met een master of PhD bleek dat de nulmeting in 2012 niet 
volledig overeenkomt met de definitie in de prestatieafspraken. In de nulmeting zijn de 
praktijkdocenten meegenomen, dit is niet opgenomen in de definitie. Nu de praktijkdocenten niet 
zijn meegenomen in de berekening, is het percentage met 77.5% hoger dan de nulmeting en ook 
hoger dan de beoogde 75% in 2015.  
 
Om het percentage docenten met een masterdiploma te verhogen, is in 2013 de master als eis 
voor de functie van docent (vanaf schaal 10) ingevoerd. Bij de werving van nieuwe docenten wordt 
daar nu op ingespeeld. Tevens is een aantal docenten gestart met een masteropleiding.  
 
Een onderwijsbevoegdheid of pedagogisch didactische aantekening is verplicht voor elke docent 
met een vaste aanstelling, inclusief de praktijkdocenten. In de prestatieafspraken kondigt 
Hogeschool VHL aan dat er een inventarisatie plaatsvindt met betrekking tot de hoeveel docenten 
die een onderwijsbevoegdheid of didactische aantekening hebben. Elke opleiding geeft zoveel 
mogelijk docenten op voor de cursus, zonder dat de uitvoering van het onderwijs daaronder lijdt. 
In maart 2014 is de meting uitgevoerd. De uitkomst van de meting is dat 93% van de docenten 
aan deze eis voldoet.  
 
Eind 2013 heeft Hogeschool VHL een notitie opgesteld met een uitwerking en concretisering van de 
maatregelen om docenten een master en cursus didactiek te laten volgen. Daarbij zijn ook 
duidelijke afspraken gemaakt over de faciliteiten bij de masteropleiding en training didactiek. Deze 
notitie is begin 2014 vastgesteld. 
 
De gevolgen van de ontvlechting op deze prestatieafspraak zijn naast de relatief late sturing 
beperkt. De verwachting is dat in 2015 beide doelstellingen zijn gerealiseerd. 
 
Onderwijsintensiteit 
De meeste opleidingen van Hogeschool VHL hebben minimaal 14 contacturen per week in de 
reguliere lesweken in het eerste studiejaar. Twee opleidingen zitten onder deze norm met een 
aantal contacturen tussen de 12 en 14 per week, één opleiding scoort lager dan 12 contacturen per 
week. Dit is te verklaren doordat groepswerk onder begeleiding van een docent of individuele 
begeleiding nog niet volledig is ingeroosterd en daardoor niet is meegeteld. De opleidingen met een 
onderwijsintensiteit lager dan 14 contacturen per week nemen maatregelen om te borgen dat er 
minimaal 14 contacturen worden ingeroosterd voor de eerstejaarsstudenten in studiejaar 2014-
2015.  
 
De nulmeting is verkregen door het handmatig tellen van roosters van onze voltijds 
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bacheloropleidingen op alle locaties, dit omdat deze gegevens nog niet in huidige 
informatiesystemen voor handen was. In de prestatieafspraken meldt Hogeschool VHL dat de 
toekomstige query nog onbekend is. In 2011 was de verwachting dat in 2014 een nieuw Student 
Information System operationeel zou zijn, waaruit deze informatie gehaald kan worden. Dit laatste 
is niet het geval. 
 
De query is begin 2014 gedefinieerd. De onderwijsintensiteit is gemeten door het tellen van 
contacturen in de roosters van het eerste jaar van de voltijds bacheloropleidingen op alle locaties. 
In deze telling zijn alle geroosterde uren geteld waaraan een docent is gekoppeld, uitgaande van 
een reguliere student. Het totaal aantal geroosterde contacturen over het hele jaar is gedeeld door 
36 lesweken.  
 
Indirecte kosten 
In de prestatieafspraken zijn ook afspraken gemaakt over de indirecte kosten. Met andere 
Woorden: de verhouding tussen Onderwijzend Personeel (OP) en Onderwijsondersteunend 
Personeel (OOP). Dit wordt uitgedrukt in een ratio OP/OOP (fte). De doelstelling van Hogeschool 
VHL voor 2015 is om de ratio die gemeten is met de nulmeting (2,6) te blijven handhaven in 
2015.  
 
In de prestatieafspraken geeft Hogeschool VHL ter illustratie nog twee andere indicatoren voor de 
indirecte kosten. Deze indicatoren zijn niet verplicht en daarmee facultatief. De overhead per fte is 
voor het jaar 2013 € 22.332 en daarmee lager dan de doelstelling € 23.975 (€ 22.618 inclusief 6% 
prijscorrectie). De overhead per fte is de som van de loonkosten zuivere overhead en de onderwijs- 
en onderzoeksondersteuning inclusief inhuur als percentage van het totaal aantal fte’s inclusief 
inhuur. De tweede aanvullende indicator betreft de overhead als percentage van de totale omzet. 
Dit is berekend door de loonkosten overhead, inclusief kosten inhuur min opbrengst derden en 
overige kosten informatisering en automatisering, te delen door de totale omzet. Voor het jaar 
2014 is deze indicator 22.1%, dit is hoger dan de doelstelling om 21.4% te handhaven.  
 
De indirecte kosten zijn enigszins gedaald als gevolg van de ontvlechting van Wageningen UR. Een 
aantal ondersteunende diensten werd voor een deel of volledig door Wageningen UR verzorgd en 
wordt nu grotendeels door de bestaande formatie van Hogeschool VHL opgevangen. De 
verwachting voor 2014 is dat met name het inrichten van een eigen zelfstandige ICT-afdeling en de 
verdere implementatie van het Student Information System zullen leiden tot hogere (incidentele) 
inzet van capaciteit en kosten. Er zijn maatregelen genomen om dit weer structureel in balans te 
brengen. 
 

2.2  Facultatieve prestatieafspraken 
 
Hogeschool VHL profileert zich als internationale instelling. Dit is de reden waarom de hogeschool  
in 2012 koos een facultatieve prestatieafspraak voor internationalisering te formuleren. Hogeschool 
VHL stelt zich ten doel dat in 2015 15% van het totaal aantal studenten buitenlandse studenten 
zijn. Bij de nulmeting in 2011 had de hogeschool 13% buitenlandse studenten en in 2012 10.5%. 
Het resultaat in 2013 is een percentage van 10.9%.  
 
De daling ten opzichte van 2011 is te verklaren door de ontvlechting met Wageningen UR en een 
dalende instroom uit Duitsland, onder andere door de start van Hochschule Rhein-Waal in Kleve 
met concurrerende opleidingen. Een groot aantal internationale studenten koos voor Hogeschool 
VHL, omdat de hogeschool onderdeel was van Wageningen UR. Wageningen UR heeft een sterk 
imago in het buitenland, met positieve gevolgen voor de internationale instroom van Hogeschool 
VHL. Vanwege de ontvlechting kan Hogeschool VHL geen gebruik meer maken van de 
aantrekkingskracht van Wageningen UR. 
 
Komende jaren versterkt Hogeschool VHL haar internationale profilering. Het opbouwen daarvan 
kost tijd. De verwachting is dat pas na enkele jaren het percentage buitenlandse studenten weer 
zal groeien. Deze onvoorziene omstandigheden hebben als gevolg dat Hogeschool VHL de 
doelstelling voor deze facultatieve prestatie-indicator niet kan realiseren. Het College van Bestuur 
overweegt een herziening van deze prestatieafspraak.  
 
Een ander aspect van de facultatieve prestatie-indicator internationalisering is dat Hogeschool VHL 
ernaar streeft dat alle opleidingen een internationale component opnemen in de 
competentiebeschrijving ‘communiceren’, conform de volgende bewoording: de student kan 
communiceren op nationaal en internationaal niveau, in verschillende contexten en met 
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verschillende (multidisciplinaire) partijen. In elke studie verwerven studenten competenties op het 
gebied van internationalisering. In 2015 heeft elke opleiding een internationaal component 
opgenomen in de competenties. 
 

2.3   Profilering Hogeschool VHL 
 
Hogeschool VHL maakt deel uit het van Hoger Agrarisch Onderwijs. In het sectorplan HAO 2011-
2015 verwoorden de agrarische hogescholen de ambitie om afstemming te zoeken met betrekking 
tot profilering, zwaartepuntvorming en differentiatie. De collectieve afspraken rondom profilering 
en zwaartepuntvorming en de afspraken die de instellingen afzonderlijk hebben gemaakt, 
versterken elkaar. De HAO-instellingen rapporteren gezamenlijk over de collectieve 
prestatieafspraken aangaande profilering en zwaartepuntvorming. Na deze collectieve rapportage 
volgt een toelichting van Hogeschool VHL over haar voortgang. 
 
Collectieve verantwoording profilering HAO 
‘Het sectorplan HAO 2011-2015 verwoordt de ambitie van de samenwerkende instellingen om 
optimale afstemming te zoeken bij het realiseren van profilering, zwaartepuntvorming en 
differentiatie. Vanuit dat perspectief heeft het sectorplan een belangrijke rol gespeeld bij het 
vaststellen van prestatieafspraken rond deze thema’s. De samenwerkende instellingen gaven in 
een gemeenschappelijk statement weer welke prestaties zij m.b.t. zwaartepuntvorming en 
differentiatie gaan realiseren. 
 
De HAO-instellingen werken dus samen in de profilering en de zwaartepuntvorming en rapporteren 
om die reden ook gezamenlijk over de voortgang. Hierbij vormt het tweede hoofdstuk uit de, bij 
het ministerie van EZ ingediende, prestatieafspraken, ‘Context en historie, het HAO profiel’ het 
referentiekader. Naast profilering en zwaartepuntvorming in het collectief van de HAO instellingen 
zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot profilering en zwaartepuntvorming van de 
afzonderlijke instellingen. Deze ontwikkelingen zijn niet los van elkaar te zien en versterken elkaar. 
In de jaarverslagen lichten de hogescholen aanvullend hun eigen voortgang toe met betrekking tot 
profilering en zwaartepuntvorming van de instelling, naast de voortgang op de  
verplichte en facultatieve prestatie-indicatoren.   
 
Sectorplan: de kern uit het HAO-profiel    
Het profiel van de HAO-instellingen is herkenbaar in haar domein en kwaliteit. Het sectorplan geeft 
de HAO-instellingen een kader voor de profilering van de hogescholen. De HAO-instellingen 
profileren zich door: 

1. opleidingsportfolio: deels gezamenlijke ontwikkeling en herijking van het 
opleidingsportfolio; 

2. kennispositie: samenwerking in het ontwikkelen van een kennispositie op de negen 
expertise thema’s door lectoraten, CoE’s en andere onderzoeksprogramma’s; 

3. kwaliteitsbesef: sterk kwaliteitsbesef van de hogescholen; 
4. onderwijsconcept: persoonlijk, ontwikkelgericht onderwijsconcept waarbij 

ondernemendheid en internationalisering kenmerkende eigenschappen zijn evenals het 
beschikken over goede praktijkfaciliteiten;  

5. bedrijfsleven: permanente verankering in bedrijfsleven door wezenlijke praktijkervaringen 
en het betrekken van het bedrijfsleven in opleidingen; 

6. groene kolom: een stevige verbinding in het groene domein naar collega-instellingen. 
 
Door middel van afspraken in het sectorplan organiseren de HAO-instellingen hun 
uitvoeringsdoelmatigheid en ontwikkeldoelmatigheid. Dit doen zij door onderlinge afstemming, 
deels gezamenlijke ontwikkeling en herijking van het opleidingsportfolio, en samenwerking in de 
ontwikkeling van de kennispositie. De HAO-instellingen herijken hun opleidingsportfolio aansluitend 
op studentenvoorkeuren en de ontwikkelingen in en behoefte van het bedrijfsleven. Een stevige 
kennispositie is het gevolg van een gezamenlijk ontwikkeling van Centres of Expertise in relatie tot 
de in het sectorplan genoemde negen expertisethema’s: (1) Voedsel, Voeding en gezondheid; (2) 
Biobased, nieuwe duurzame technologieën; (3) Duurzaam ondernemen in Agrofood; (4) 
Tuinbouw/Greenport; (5) Dierenwelzijn, diergezondheidszorg, dierhouderij; (6) Regionale Transitie, 
stad- en streekontwikkeling; (7) Leren en innoveren; (8) Natuur, landschap, water; (9) Groene 
kennis voor (wereld) burgers. 
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Profilering als HAO-instellingen: waar staan we? 
 
1. Opleidingsportfolio  
In het sectorplan staat als speerpunt genoemd dat permanente herijking van het 
opleidingsportfolio plaatsvindt aansluitend bij studentvoorkeuren én ontwikkelingen in de 
beroepspraktijk. De ontwikkeling en wijzigingen van het opleidingsaanbod dat de instellingen 
aanbieden, worden afgestemd in het bestuurlijk overleg HAO en SAC-HAO. De instellingen zijn vrij 
in de ontwikkeling van hun onderwijsaanbod, maar nemen in het collectief 
sectorverantwoordelijkheid. Bestuurders borgen een gezamenlijke ontwikkeling en de versterking 
van elkaars activiteiten. De HAO-instellingen bespreken de opleidingsprofielen en naamswijzigingen 
van opleidingen en geven een gezamenlijk advies aan de Vereniging Hogescholen. De HAO-
instellingen verzorgen bacheloropleidingen, masteropleidingen en associate degrees (Ad).  
 
Kansen worden gezien om het opleidingsportfolio te verrijken nu het associate-degreeprogramma 
sinds 1 september 2013 formeel deel uitmaakt van het hoger beroepsonderwijs. Voor de verdere 
introductie en ontwikkeling van de Ad’s is een gezamenlijke werkgroep ingesteld met de naam 
‘Groene Ad’s’, met onder andere als doel om een visiestuk op te stellen voor de Ad’s. De werkgroep 
heeft een marktonderzoek gedaan en levert in de eerste helft van 2014 haar conclusies aan. De 
bestuurders van de HAO-instellingen hebben een landkaart geschetst en in het voorjaar 2014 
wordt de doelmatigheid verder uitgewerkt waarbij onder andere het opleidingspakket wordt 
doorgelicht en gebruik gemaakt wordt van een sectoranalyse.  
 
In de periode van het bekrachtigen van de prestatieafspraken tot het moment van de 
midtermreview geldt dat HAS Hogeschool in Venlo nieuwe opleidingen is gestart vanaf september 
2013. De HAO-instellingen zijn bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van opleidingen in de 
Randstad (zowel Delft, Amsterdam als Almere). Er zijn afspraken gemaakt over de versterking van 
opleidingen voor studenten uit Zeeland en het Nood-Oosten van Nederland. Stoas Vilentum heeft 
haar portfolio aangevuld met de bacheloropleiding en Ad’s leraar voortgezet onderwijs van de 
tweede graad in Consumptieve Techniek I en II. HAS Hogeschool is gestart met de 
bacheloropleiding Geo Media & Design. Hogeschool VHL is geen nieuwe opleidingen gestart, maar 
heeft zich gericht op het formuleren van een duidelijk profiel waarmee de hogeschool zich 
kwalitatief en inhoudelijk onderscheidt ten opzichte van andere hogescholen. Het profiel is 
verwoord in het nieuwe Instellingsplan 2014-2017 en dient als kader voor de keuzes op het gebied 
van onderwijs en onderzoek.  
 
2. Kennispositie 
Via lectoraten en kenniscentra versterken de HAO-instellingen de kennis en expertise ten behoeve 
van het onderwijs en werkveld. Het belang van lectoraten binnen de HAO-instellingen wordt in 
toenemende mate zichtbaar. De lectoraten vormen de belangrijkste schakel in het binnenbrengen 
van de meest recente kennis uit het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en in het 
opzetten van praktijkvernieuwing samen met bedrijven en andere actoren. Het bestuur ziet toe op 
het versterken van de koppeling tussen innovaties en de opleidingen en stelt regelmatig de vraag 
wat de deelnemer er beter van wordt. De vraag wordt gesteld, maar de invloed van lectoraten op 
het onderwijs moet nog verder groeien.  
 
Een aantal lectoraten is actief in de Centres of Expertise, maar dat is niet noodzakelijk zo. Er zijn 
ook andere vormen van kennisontwikkeling gecreëerd waarbij lectoren een verbindende en 
voedende rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn het PEC, Dairy Campus of Centre for Marine Policy.  
 
Wat betreft de in het sectorplan en de HAO-prestatieafspraken beoogde Centres of Expertise zijn 
inmiddels vier CoE’s toegekend (CBBE, Dier, Food en Greenports). Het CoE Open Teelten is positief 
beoordeeld en in mei 2014 hebben de hogescholen het formele besluit van het ministerie van 
Economische Zaken ontvangen. Als alternatief voor een CoE Duurzaam Produceren en Ondernemen 
wordt in het HAO collectief gewerkt aan het lectoraatsprogramma Transitie in Agro & Food. 
Hierover wordt het gesprek gevoerd met het ministerie van Economische Zaken. Parallel hieraan 
zorgt het HAO voor een eerste opzet van een Kenniscentrum van Natuur en Leefomgeving in het 
kader van de Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving. Deze nieuwe plannen zijn begin 
2014 gereed. Wat betreft het thema Duurzaam leren en ontwikkelen geldt dat door het bestuurlijk 
HAO uiteindelijk is besloten om extra middelen aan te vragen bij het ministerie van Economische 
Zaken om dit thema integraal op te nemen in de andere CoE’s. In het voorwoord bij de 
businessplannen van de CoE’s staat het governancemodel beschreven. Het model maakt 
onderscheid tussen strategisch en tactisch operationeel niveau. De voortgang van de CoE’s wordt 
via dit model gemonitord. Over de voortgang van de CoE’s wordt afzonderlijk gerapporteerd.  
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Mede op basis van het advies van de Reviewcommissie is eind 2013 het overkoepelend CoE-HAO-
bestuur ingesteld, met als doel de betrokkenheid van het werkveld te borgen en het aansturen van 
de vier CoE’s ‘lean and mean’ te houden. De leden van het CoE-HAO-bestuur zijn de HAO-
collegevoorzitters, aangevuld met een aantal vooraanstaande bestuurders uit het relevante 
bedrijfsleven onder voorzitterschap van Peter van Dongen.   
  
3. Kwaliteitsbesef 
In de prestatieafspraken klinkt het kwaliteitsbesef van de hogescholen door. De hogescholen 
werken aan kwalitatief goede opleidingen, zodat ze studenten en markt zo goed mogelijk kunnen 
bedienen. Dit betekent meer maatwerk om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van studenten 
en het werkveld. Via een variatie aan type opleidingen, doorlopende leerwegen voor studenten, 
docenten die zich blijven ontwikkelen en uitwisseling van kennis tussen praktijkgericht onderzoek 
en onderwijs stimuleren de HAO-instellingen het kwaliteitsbesef. In de jaarverslagen van de 
instellingen wordt hierover gerapporteerd. Kwaliteit is een belangrijk criterium bij het opstellen en 
actualiseren van de landelijke opleidingsprofielen en de advisering over vooropleidingseisen.De 
HAO-instellingen komen ook met een gezamenlijk voorstel voor visitatiegroepen in het kader van 
de concept-clusterindeling door de NVAO. De Landelijke Opleidingsoverleggen (Loo’s) spelen ook 
een belangrijke rol in het borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Komend half jaar dragen de 
hogescholen zorg voor de informatievoorziening over minors en afstudeerrichtingen.  
 
4. Kenmerken groen hoger onderwijs 
Zoals in het sectorplan verwoord, vormen internationalisering, ondernemendheid en goede 
praktijkfaciliteiten essentiële elementen in het onderwijsconcept van de hogere agrarische 
instellingen om aan te sluiten bij de behoeften van studenten en het werkveld. De HAO-instellingen 
werken samen aan het versterken van deze drie kenmerken. In tijden van bezuinigingen staat het 
onderwijs onder druk, waardoor het nog belangrijker wordt om samen op te trekken.  
 
Eind 2013 is besloten om gezamenlijk een contactdag te organiseren in het kader van 
internationalisering en Horizon 2020. Op deze dag die begin 2014 plaatsvond discussieerden 
Colleges van Bestuur, lectoren en CoE-trekkers over internationalisering en werden de kansen in 
kaart gebracht om gemeenschappelijk op EU-thema’s in te zetten. Daarnaast zijn de HAO-
instellingen in samenwerking met de AOC’s bezig met een programma, genaamd Borderless 
Academy, dat gaat bijdragen aan het beter inspelen door de Nederlands groene kennisinstellingen 
op de externe internationale vraag. De vraag bestaat bij het internationaal actieve Nederlandse 
bedrijfsleven, de door overheden (Nederland, EU) gefinancierde programma’s, bedrijfsleven en 
overheden in derde landen en bij leerlingen en studenten, Nederlands en internationaal, van de 
kennisinstellingen. Op dit moment is het gehele groene onderwijs bezig om dit programma te 
concretiseren in doelstellingen, uitgangspunten en projecten. Internationalisering staat ook op de 
agenda van het Groen Pact. 
 
De gesprekken over ondernemendheid in de opleidingen zijn in 2013 gestart. Binnen de HAO-
instellingen vindt een inventarisatie plaats naar de mate waarin en de wijze waarop er aandacht 
aan coöperaties wordt besteed binnen de verschillende opleidingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om onderwerpen als ketenontwikkeling en het functioneren van coöperaties, business cases voor 
studenten, samenwerkingsvormen op lokaal, nationaal of internationaal niveau. Deze inventarisatie 
zal leiden tot verschillende initiatieven. Concreet bespreken de HAO-instellingen momenteel met 
Friesland Campina over hoe het onderwijselement over coöperaties in het onderwijs versterkt kan 
worden.    
 
Een voorbeeld van praktijkfaciliteiten is het Aeres Praktijkcentrum Dronten. Dit praktijkcentrum 
richt zich op het ontwikkelen van verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkeling 
in de akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw. Het praktijkcentrum heeft uitgebreide trainings- en 
praktijkonderzoeksfaciliteiten voor en door studenten op het gebied van akkerbouw, loonwerk en 
melkveehouderij. Het Aeres Praktijkcentrum Dronten biedt maatwerkoplossingen voor het 
onderwijs en het bedrijfsleven. Afzonderlijke faciliteiten waren reeds beschikbaar, maar door 
krachten te bundelen is het geheel beter exploiteerbaar en kan meer optimaal gebruik worden 
gemaakt van de mogelijkheden.  
 
Hogeschool VHL heeft ook meerdere praktijkfaciliteiten, waaronder het dierenverblijf in 
Leeuwarden. Het dierverblijf biedt mogelijkheden om een groot deel van diergericht onderwijs in 
één gebouw aan te bieden, waardoor een reële praktijkomgeving wordt nagebootst. Dit is een 
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unieke leeromgeving in het noorden van het land. In het dierenverblijf werken ze met zogenaamde 
schone en vuile routes en een dieradministratie, zoals voorgeschreven volgens de Regeling  
huisvesting en verzorging proefdieren (uitvoeringsregeling in het kader van de WOD). Met de 
 invoering van de nieuwe Wet op de dierproeven wordt het levenslang leren voor iedereen die met  
proefdieren werkt verplicht. Dit dierverblijf biedt mogelijkheden om zowel bijscholing- en 
nascholingscursussen te bieden voor zowel vmbo, mbo-, mbo- en wo-afgestudeerden. Het  
landgoed Larenstein van Hogeschool VHL is ook een belangrijk praktijkleervoorziening voor het 
onderwijs. Veel Nederlandse biotopen zijn van nature aanwezig op het landgoed. Studenten leren 
hun plantenlijsten in de sortimentstuin op het landgoed. Deze tuin wordt ook gebruikt voor de 
 uitvoering van vegetatieopnames, berekening van waterafvoer in de beken, landmeting en  
bodemonderzoek. Het is in feite het grootste (onderzoeks)laboratorium van Hogeschool VHL. 
 
De website van de Groene Kennis Coöperatie geeft een overzicht van alle praktijkfaciliteiten van de 
HAO-instellingen en de gedeelde praktijkfaciliteiten met MBO-instellingen en de Wageningen UR. 
 
5. Bedrijfsleven  
Binnen de CoE’s voeren de hogescholen gezamenlijke innovatie(projecten) uit, waarbij de 
samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs centraal staat. De CoE’s richten zich op 
ontwikkeling van het bedrijfsleven, participatie van studenten en docenten. De samenwerking op 
actuele thema’s in het werkveld levert een basis voor permanente herijking van het 
onderwijscurriculum. Mede via CoE’s en lectoraten borgen de HAO-instellingen een permanente 
aansluiting op de behoeftes vanuit onderwijs én bedrijfsleven. 
 
Groen Pact: de HAO-instellingen, AOC’s, bedrijven, organisaties en de topteams Agri en Food en 
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen hebben in 2013 een nieuw pact opgesteld, dat in 2014 vastgesteld 
wordt. Het is een pact tussen onderwijs en bedrijfsleven om toponderwijs te verzorgen in Life, Food 
en Planet. Hoogstaand en een gevarieerd onderwijsaanbod is nodig om de sector te ondersteunen,   
jongeren voor de sector te interesseren en leven lang leren in de groene sector mogelijk te maken. 
Toponderwijs is grenzeloos, sluit aan op de kracht en ambities van de regio, is boeiend en 
uitdagend voor jongeren en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen, 
bedrijfsleven en overheden. Met dit Groen Pact versterken de HAO-instellingen en AOC’s hun 
samenwerking met het bedrijfsleven om aan te sluiten bij de vraag uit het werkveld. 
Internationalisering en kolomverbeteringen zijn onderwerpen die in het Groen Pact besproken 
worden. 
 
6. Groene kolom 
In 2013 is geconstateerd dat de samenwerking tussen de groene onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met wo beter kan. Daartoe is de 
ondersteuningsstructuur onderzocht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in adviezen, verwoord in het 
rapport ‘Blad plukken’. De nieuwe ondersteuningsstructuur wordt momenteel geïmplementeerd. Op 
1 januari 2014  is de Groene Tafel, als nieuw samenwerkingsplatform van de groene 
kennisinstellingen, van start gegaan. Het doel van de Groene Tafel is tweeledig; intern overleg 
binnen de kolom over strategische onderwerpen en het uitwisselen van ‘best practices’. De Groene 
Tafel speelt ook een rol in strategisch overleg op bovenregionaal en nationaal niveau met overheid 
en beroepenveld. De bestuurders van alle instellingen vormen de Groene Tafel.  
 
Voorbeelden van adequate samenwerking in de groene kolom zijn de hierboven genoemde CoE’s, 
maar ook de CIV’s en de Human Capital Agenda’s voor de topsectoren Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen en Agri & Food. 
 
De HAO-instellingen nemen momenteel deel aan een breed scala aan informele en formele 
(regionale, nationale en internationale) overlegvormen, samenwerkingsverbanden en projecten. 
Een aantal daarvan is op de eigen regio gericht, de rest op de afstemming tussen de inhoud van 
eigen activiteiten en die van de gezamenlijke instellingen binnen het bijbehorende vakgebied. Deze 
samenwerkingsverbanden zijn soms landelijk, maar soms ook internationaal: de agrarische sector 
is immers over de hele wereld actief. 
 
De CoE’s en andere kenniscentra zullen het afstemmen op de (regionale) sector en het 
onderhouden en ontwikkelen van relaties tussen de instellingen van de groep onderling en met de 
buitenwereld (onderwijs, bedrijfsleven, overheden, ‘buren’ en overige actoren) stroomlijnen, 
vergemakkelijken en concreet ondersteunen. Het uiteindelijke doel is een doelmatige, innovatie 
versterkende samenwerking tussen de instellingen en met de buitenwereld. Elke instelling heeft in 
zijn Meerjarig Investeringsprogramma beschreven op welke wijze de instelling invulling geeft aan 
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de schakel- en makelfunctie. Daartoe is tevens een overzicht van samenwerkingsrelaties 
opgenomen. Het betreft de schakel- en makelfunctie enerzijds als HAO-instelling tussen het mbo- 
onderwijs en universitair onderwijs, anderzijds tussen het doen van onderzoek en het toepassen 
van de onderzoeksresultaten in de praktijk.’ 
 
Profilering Hogeschool VHL 
Net als de realisatie van de ambities met betrekking tot studiesucces is de uitvoering van de 
plannen voor de profilering sterk beïnvloed door de ontvlechting uit Wageningen UR. In de 
prestatieafspraken 2012-2015 verwoordt Hogeschool VHL het gewenste profiel. Dit brede profiel 
kwam voort uit de fusie met Wageningen UR. Na de ontvlechting heeft Hogeschool VHL in 2013 
haar eigen profiel en profilering opnieuw vormgegeven, waarbij met behulp van drie 
samenhangende speerpunten scherpe inhoudelijke keuzes zijn gemaakt. Met de speerpunten kan 
Hogeschool VHL zich onderscheiden van andere hogescholen. De speerpunten van Hogeschool VHL 
zijn: 

• Water en Land / Natuur  
• Voedsel / Dairy 
• Dier / Dierenwelzijn 

 
Hogeschool VHL beschrijft de profilering aan de hand van dezelfde thema’s als in de collectieve 
verantwoording van de HAO-instellingen. Per thema geeft Hogeschool VHL aan wat is bereikt en 
welke invloed de nieuwe profilering heeft. 
 
Differentiatie   
Hogeschool VHL onderscheidt zich door het bereik in het groene domein zowel nationaal als 
internationaal, de internationale oriëntatie in het onderwijs en de aansluiting bij de vragen in het 
werkveld. 
 
Als groene hogeschool op drie locaties in Nederland en met een variatie aan type opleidingen is het 
bereik in het groene domein groot, zowel in de regio als landelijk. De aansluiting bij de regionale 
en nationale vraag is een belangrijk criteria als het gaat om de keuzes die de hogeschool maakt. 
Het profiel van Hogeschool VHL sluit aan bij de nationale wensen voor meer ondernemerschap en 
internationale competenties. Dit geeft Hogeschool VHL vorm door praktijkgericht onderzoek uit te 
bouwen, een sterke verbinding met het werkveld en de internationale oriëntatie van onderwijs.  
 
Hogeschool VHL heeft een brede internationale profilering. De opleidingen leiden studenten uit 65 
verschillende landen op tot professionals en voeren mede in samenwerking met lectoraten 
internationale (onderzoeks-)projecten uit. Hogeschool VHL verzorgt internationale 
masteropleidingen en een aantal Engelstalige bachelorprogramma’s. In 2013 is besloten om 
preferente partnerschappen aan te gaan met andere onderwijsinstellingen, die bijdragen aan de 
profielspeerpunten.  
 
Om de internationale oriëntatie verder vorm te geven, hebben de opleidingen internationale minors 
ontwikkeld, internationaliseringsbeleid voor de opleiding uitgewerkt en docenten cursussen Engels 
laten volgen. De opleiding Bos- en Natuurbeheer is bijvoorbeeld de minor International 
Entrepreneurship gestart. Opleidingen en lectoraten onderzochten nieuwe mogelijkheden in 
samenwerking met hogescholen in het buitenland en zijn lid geworden van enkele nieuwe 
internationale netwerken. Een concreet resultaat hiervan is een succesvolle intensieve cursus 
‘Adapting to Climate Change’, verzorgd door de opleiding Land- en Watermanagement met 
deelname van meer dan vijftig Europese studenten. De initiatieven en resultaten voor 
internationalisering verschillen per opleiding, afhankelijk van de vraag en mogelijkheden in het 
werkveld en netwerk. 
 
Bovengenoemde onderscheidende kenmerken zijn ook terug te vinden in het instellingsplan. Om de 
differentiatie te versterken, maakt Hogeschool VHL komend jaar op basis van de speerpunten 
keuzes in het opleidingsaanbod. Een duidelijk profiel is een voorwaarde om strategische keuzes te 
kunnen maken in de herordening van het opleidingsaanbod en differentiatie in het onderwijs. 
Hogeschool VHL kiest ervoor om in de komende jaren te investeren in nieuwe Ad’s en professionele 
masters op de gekozen speerpunten. In 2014 voeren de opleidingen een portfolioanalyse uit, 
waarbij de opleidingen de aansluiting van de majors en minors met de speerpunten uit het profiel 
in kaart brengen. Daarbij kijken zij ook naar het aantal studenten dat de major of minor volgt. 
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In de kadernotities onderzoek, internationalisering en in het onderwijsconcept concretiseert 
Hogeschool VHL in 2014 de verdere verankering van ondernemendheid, onderzoekscompetenties 
en internationalisering in het onderwijs en onderzoek. 
 
Kennispositie  
Hogeschool VHL profileert zich op voor de hogeschool specifieke thema’s via opleidingen, lectoraten 
en expertisecentra. De hogeschool heeft tien lectoraten die aansluiten op de expertisethema’s, 
benoemd in het HAO-sectorplan. Dankzij de lectoraten en hun bijdrage aan de CoE’s vervult 
Hogeschool VHL op meerdere expertisethema’s een trekkersrol. Aansluitend op de speerpunten 
stelt Hogeschool VHL nieuwe lectoren aan. Wanneer lectoraten niet (meer) aansluiten op het profiel 
van de hogeschool, maakt het College van Bestuur de keuze om het lectoraat niet te verlengen. 
Deze prioritering resulteert in een hogere effectiviteit op de speerpunten. De hogeschool bouwt 
daarmee aan een sterkere kennispositie in haar vakgebied. 
 
De prioritering en differentiatie hebben ook invloed op de organisatie van onderzoek en de 
deelname aan Centres of Expertise (CoE). Lectoraten vormen vanaf 2014 onderzoeksgroepen per 
speerpunt. De participatie van Hogeschool VHL in CoE’s en andere kenniscentra moet bijdragen aan 
de speerpunten en de vier kerntaken van het onderzoek: relevantie en impact voor de 
beroepspraktijk, wetenschappelijke validiteit, onderwijs-gerelateerd, en internationale oriëntatie. 
 
Kwaliteitsbesef 
Het onderwijs van Hogeschool VHL is van goede kwaliteit. Per opleiding is een 
kwaliteitsmedewerker aangewezen, die de PDCA-cycli in het onderwijs monitoren en faciliteren. Met 
input van de kwaliteitsmedewerkers werkt het Stafbureau College van Bestuur de processen en 
procedures in het kwaliteitssysteem verder uit.  
 
In de P&C-cyclus zijn het beleid en de daaruit volgende doelstellingen van de hogeschool vertaald  
in specifieke interne prestatieafspraken tussen het College van Bestuur en de opleidingen en 
stafdiensten, onder andere over de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en geleverde diensten. 
Met behulp van meta-analyses in onderwijs en onderzoek is de kwaliteit in kaart gebracht en zijn 
maatregelen ter verbetering genomen.      
 
Het profiel, de identiteit en de ambities van Hogeschool VHL, zoals beschreven in het 
Instellingsplan VHL 2014-2017, hebben ook consequenties voor de besturingsfilosofie en 
daaropvolgend voor de inrichting van de organisatie. De wijze van sturing en inrichting van de 
organisatie moet maximaal bijdragen aan de realisering van de ambities en gewenste identiteit van 
Hogeschool VHL. De basis voor de besturingsfilosofie wordt gevormd door 
resultaatverantwoordelijke teams. De realisatie van de nieuwe organisatie-inrichting start in 2014. 
 
Samenwerking met het (internationale) werkveld en kennisinstellingen  
De relatie met het werkveld is verankerd in het onderwijs en onderzoek van de hogeschool. De 
driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld krijgt vorm middels de (internationale) 
werkveldadviescommissies, de stages en afstudeeropdrachten voor en in het werkveld, 
gastcolleges, onderzoeksprojecten met en voor het werkveld en de participatie in verschillende 
samenwerkingsverbanden. In de Engelstalige masteropleidingen in Wageningen is de verbinding 
tussen onderzoeksprojecten in het werkveld en de inhoud van het programma door de NVAO als 
excellent beoordeeld.  
 
Hogeschool VHL profileert zich als internationale hogeschool met een internationale oriëntatie in 
het onderwijs en de contractactiviteiten. Op internationaal gebied neemt de hogeschool deel aan de 
ontwikkelingen op het gebied van Borderless Academy. In de academie wordt vanuit het groene 
onderwijs in samenwerking met de topsectoren en EZ gekeken om de afstemming van de 
internationale activiteiten van het groene onderwijs te verbeteren. De doelstelling is om als 
Nederlandse groene kennisinstellingen op dusdanige wijze samen te werken dat de effectiviteit 
voor individuele instellingen en het collectief wordt verhoogd en de internationale ‘omzet’ rendeert 
en in omvang groeit. 
 
Het uitgangspunt voor internationale samenwerking is dat Hogeschool VHL kiest voor kwalitatief 
goede partners, met wie zij een langlopende, structurele, inhoudelijke samenwerking kan 
realiseren. In 2011-2013 is naast het onderhouden van contacten in China, Vietnam en Thailand 
met name gewerkt aan het uitbouwen van de samenwerking met partners in India. Op het gebied 
van onderzoek is gestart met het opzetten van living labs in Brazilië, de Balkan en India. In 2014 
zal er binnen de profielspeerpunten uitgebreid onderzoek plaatsvinden naar speerpuntlanden en 
een partnerbeleid worden opgezet. 
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Zwaartepuntvorming 
Door middel van zwaartepuntvorming en samenwerkingen versterkt Hogeschool VHL de 
(infra)structuur van het praktijkgericht onderzoek. De Centres of Expertise (CoE’s) zijn 
instrumenten, waarmee Hogeschool VHL keuzes maakt om in de context van topsectoren, 
sectorplannen en maatschappelijke uitdagingen tot thematische profilering te komen. In de CoE’s 
wordt in een publieke-private constructie praktijkgericht onderzoek, onderwijs en valorisatie in 
samenhang ingezet.  
 
Nationaal is Hogeschool VHL trekker op de domeinen AgroDier en Natuur en Leefomgeving. 
Hogeschool VHL is penvoerder van het CoE Agrodier en vervult de trekkersrol bij de Human Capital 
Agenda Natuur en Leefomgeving. Naast betrokkenheid bij de vier CoE’s in HAO-verband 
participeert Hogeschool VHL ook in vier CoE’s in de meer grijze sector: CoE Biobased Economy, CoE 
Healthy Ageing, CoE Watertechnologie en CoE Deltatechnology.  
 
Hogeschool VHL gebruikt de publicatie ‘zwaartepunten in beeld’ van SIA4 als handreiking voor het 
beschrijven van de realisatie van zwaartepuntvorming. Na een beschrijving van de behaalde 
resultaten in 2013 volgen de plannen voor 2014 en een toelichting van de betrokkenheid van 
Hogeschool VHL bij de CoE’s.  
 
Resultaten 2013 
Het afgelopen jaar stond in het teken van het versterken van de interne organisatie van 
praktijkgericht onderzoek en het opstarten van de CoE’s in HAO-verband. Intern is via de 
aansluiting bij de profilering en de vier kerntaken van het onderzoek sterk gestuurd op de 
inbedding in het onderwijs en kennisverspreiding in het werkveld via samenwerking en 
netwerkvorming. Met behulp van de vier kerntaken verbindt Hogeschool VHL onderzoek, onderwijs 
en valorisatie met elkaar. 
 
Op aandachtsgebieden zoals dierenwelzijn, natuur en landschapsbeleid, melkveehouderij, 
gezondheid, voedsel en stadslandbouw heeft de hogeschool een reputatie en stevige positie in 
relevante netwerken opgebouwd. Dit komt onder andere aan het licht in de in 2013 uitgevoerde 
onderzoeksevaluaties bij het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer en het lectoraat 
Melkveehouderij. Hoofdstuk 1.5 geeft een overzicht van relevante partners en 
samenwerkingsverbanden. Lectoraten kunnen een klankbordgroep of begeleidingscommissie 
instellen, waarin het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties 
vertegenwoordigd zijn. Voorbeelden hiervan zijn de klankbordgroep bij het lectoraat Geïntegreerd 
Natuur- en Landschapsbeheer en lectoraat Melkveehouderij. 
 
In 2013 is de sturing op de kerntaken aangescherpt in de lectoraatsopdrachten en de daaruit 
volgende jaarplannen. In de lectoraatsopdracht zijn de onderzoeksthema’s waarin Hogeschool VHL 
zich specialiseert uitgewerkt. Het College van Bestuur stelt de lectoraatsopdracht vast. In de 
lectoraatsopdracht is uitgewerkt hoe onderzoek en andere activiteiten van een lectoraat in 
bijvoorbeeld CoE’s moeten bijdragen aan de kerntaken van het onderzoek. De vier kerntaken, 
omschreven door Hogeschool VHL, zijn kennisontwikkeling, onderwijsontwikkeling en 
professionalisering van docenten, kenniscirculatie en kennisvalorisatie. Hogeschool VHL stuurt door 
middel van (meer)jaarplannen en jaarverslagen aan op de realisatie van deze kerntaken binnen de 
kaders van de lectoraatsopdracht. 
 
De in 2012 en 2013 uitgevoerde onderzoeksevaluaties maken inzichtelijk op welke wijze onderzoek 
een bijdrage levert aan het onderwijs van de hogeschool. Deze externe onderzoeksevaluaties laten 
zien dat verschillende lectoraten, zoals Kust en Zee en Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer,  
actief bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een onderzoeksleerlijn binnen bepaalde 
opleidingen. De lectoraten en opleidingen verwerken de kennis uit onderzoeksprojecten in het 
onderwijs in het proces van onderwijsvernieuwing. Lectoraten zijn ook betrokken bij de 
ontwikkeling van nieuwe majors, minors en onderwijseenheden. Een deel van de studenten werkt 
mee aan de onderzoeksprojecten van lectoraten. 
 
Ook de fysieke zichtbaarheid en herkenbaarheid is belangrijk voor de verbinding met bedrijven en 
organisaties. Hogeschool VHL heeft de fysieke plekken waar het werk van de hogeschool zichtbaar 
is verder ontwikkeld voor onderwijs, onderzoek en verbinding met het werkveld: 

• Kennislandgoed Larenstein is een unieke leer- en leefomgeving voor groen onderwijs over 
water, land en natuur; 

4 Publicatie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, januari 2014 
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• Dairy Campus, het Waterapplicatiecentrum en het Voedingsapplicatiecentrum plekken waar 
onderwijs, onderzoek en het werkveld samenkomen; 

• Het dierenverblijf in Leeuwarden is speciaal ingericht voor onderwijs over en onderzoek 
naar dierenwelzijn.  

 
Strategie vanaf 2014 
De aansluiting van de profilering bij de kwaliteiten van de hogeschool en wensen van het werkveld 
is bij de totstandkoming van het instellingsplan geborgd. Gebaseerd op eerder uitgevoerde 
omgevingsanalyses en gevalideerd door recente gesprekken met het personeel en representanten 
van het werkveld zijn in het Instellingsplan 2014 – 2017 scherpe keuzes gemaakt voor de 
speerpunten Land en Water/Natuur, Voedsel/Diary en Dier/Dierenwelzijn. De ambitie voor de 
groenste hogeschool kan op veel steun rekenen. 
 
In het instellingsplan spreekt de hogeschool zich uit voor vorming van onderzoeksgroepen rond de 
gekozen speerpunten. De vorming van de onderzoeksgroepen rond de drie speerpunten draagt bij 
aan de verdere uitbouw van de reputatie op de drie speerpunten. Het aanstellen van nieuwe 
lectoren in 2014 stimuleert deze profilering met behulp van onderzoeksgroepen. Het speerpunt 
Voedsel/Dairy loopt daarin voorop door de aanvullende financiële mogelijkheden die er nu zijn.  
Begin 2014 wordt de clustering van lectoraten en aansturing van deze onderzoeksgroepen 
uitgewerkt in de Kadernotitie Onderzoek 2014 – 2017. De marketing en branding ten aanzien van 
de versterkte positionering krijgt in 2014 extra aandacht. In het nieuwe onderwijsconcept 
formuleert  Hogeschool VHL kaders voor de onderzoeksleerlijn binnen de opleidingen. Op deze 
manier wil de hogeschool een kwaliteitsimpuls geven aan de wijze waarop studenten competenties 
verwerven op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Het streven is om de inzet van studenten 
bij onderzoek te versterken.  
 
Verbonden aan het profiel streeft Hogeschool VHL naar langdurige en duurzame 
samenwerkingsrelaties met een beperkt aantal preferente partners. Het profiel geeft richting aan 
de mate van participatie in een CoE en andere samenwerkingsverbanden. 
Bij de totstandkoming van het Meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn nadrukkelijk de uitdagingen en 
kansen per speerpunt vanuit de omgeving onderzocht en in beeld gebracht. Qua financiële 
middelen is via het MIP het grootste deel van het nog beschikbare aanvullende budget voor de 
profilering bestemd. In 2014 is daar projectgewijs al op voorgesorteerd. 
 
CoE’s als instrument voor zwaartepuntvorming 
In een Centre of Expertise werken docenten en studenten samen met ondernemers en 
wetenschappers om de kwaliteit van het onderwijs van hogescholen te bevorderen. De publieke-
private samenwerking zoekt aansluiting op regionale kennisinfrastructuur door zich te richten op 
een topsector of sectorplan. De Centres hebben een wervend karakter voor studenten en leveren 
een bijdrage aan innovaties.   
 
De betrokkenheid van opleidingen en lectoraten van Hogeschool VHL bij een CoE moet bijdragen 
aan de profilering en kerntaken van het onderzoek. Als grootste groene hogeschool is Hogeschool 
VHL betrokken bij de vier CoE’s van de HAO-instellingen: CoE Food, Greenports, Open Teelten en 
Agrodier. Drie van deze CoE’s hebben in 2013 goedkeuring verkregen voor hun businessplan en het 
CoE Open Teelten is in 2014 toegekend. De goedkeuring voor de eerste fase is gebaseerd op het 
oordeel van de Review Commissie Hoger Onderwijs, die de businessplannen heeft beoordeeld op de 
twee criteria: integrale zwaartepuntvorming en de cofinanciering en publiek-private samenwerking. 
De gesubsidieerde activiteiten lopen tot 31 december 2017.  
 
In reactie op het advies van de Review Commissie is eind 2013 het overkoepelend CoE-HAO-
bestuur ingesteld, met als doel de betrokkenheid van het werkveld te borgen en het aansturen van 
de vier CoE ‘lean and mean’ te houden. De leden van het CoE-HAO-bestuur zijn de HAO-
collegevoorzitters, aangevuld met een aantal vooraanstaande bestuurders uit het relevante 
bedrijfsleven. Hogeschool VHL vervult de rol van voorzitter. 
 
In 2013 heeft staatsecretaris Dijksma toestemming gegeven aan de invulling en uitvoering van 
Human Capital Agenda (HCA) voor Natuur en Leefomgeving. Hogeschool VHL is actief betrokken bij 
het uitwerken van deze HCA. Hogeschool VHL participeert ook in drie Centres of Expertise in de 
‘grijze’ sector: CoE Healthy Ageing, CoE Watertechnologie en CoE Deltatechnology. Afgelopen jaar 
heeft Hogeschool VHL haar rol en betrokkenheid in Dairy Campus en Dairy Chain geconcretiseerd.  
 
Een beschrijving volgt van de voortgang van elk CoE waarin Hogeschool VHL is betrokken. Indien 
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van toepassing zijn de specifieke bijdragen van Hogeschool VHL in het CoE of de resultaten van het 
CoE ten behoeve van het onderwijs en werkveld beschreven. 
 
CoE Agrodier  
Hogeschool VHL is penvoerder voor het CoE Agrodier. Het CoE richt zich op (internationale) 
verduurzaming van de dierlijke productiesector, samengevat in de missie: ‘Meer waarden met 
dieren’. Voor de verduurzaming van de dierlijke productie wordt de missie gerealiseerd vanuit een 
drievoudige innovatie: technische, sociale en maatschappelijke innovatie. De transitie naar 
duurzame veehouderij is multidimensionaal en internationaal en vraagt van overheid, onderzoek, 
onderwijs en beroepspraktijk een consistente en gezamenlijke aanpak.  
 
Het lectoraat Welzijn van Dieren speelt een belangrijke rol in het CoE. Het lectoraat Duurzame 
Agribusiness in Metropolitane Gebieden is als ‘verbindend lectoraat’ betrokken. De beschikking van 
het ministerie van Economische Zaken is 25 oktober 2013 ontvangen. Als trekker van het CoE is 
Hogeschool VHL met name bezig geweest met het inrichten van het programmabureau en het 
aanstellen van een regiomakelaar. In goede samenwerking met collega-HAO-Instellingen zijn 
gesprekken gevoerd met verschillende partijen in het werkveld over mogelijke projecten en andere 
vormen van samenwerking. De realisatie van de plannen en de bijdrage van Hogeschool VHL lopen 
op schema.  
 
CoE Food 
In september 2013 is het CoE Food van start gegaan. Het CoE wordt getrokken door HAS 
Hogeschool. Vanuit Hogeschool VHL is het lectoraat Food, Health and Safety en Food Physics 
betrokken bij het CoE. Het is de ambitie van het CoE Food om bij te dragen aan de innovatiekracht 
van het bedrijfsleven door middel van het versterken van de kennispositie van de samenwerkende 
HAO’s, via het creëren van een voldoende instroom in de opleidingen en het actueel houden van de 
kwaliteit van de opleidingen. 
 
De maanden september tot en met december 2013 hebben in het teken gestaan van het opstarten 
van het CoE Food. Hogeschool VHL droeg bij door mee te werken aan het businessplan en besloot 
de inzet verder te versterken door een regiomakelaar aan te nemen voor het CoE. De resultaten 
van het CoE worden zichtbaar vanaf 2014. Vanuit Hogeschool VHL participeren studenten en 
docenten in de projecten van het CoE.   
 
CoE Open Teelten 
Het CoE richt zich op de sector land- en grondgebonden tuinbouw, verantwoordelijk voor de 
productie van akkerbouwgewassen, groenten, bloemen, bloembollen, fruit en bomen. De sector 
bestaat uit toeleveranciers, primaire producenten, teeltadviseurs, laboratoria en de bewarings- en 
verwerkingsindustrie. De natuurlijke bodem in relatie tot het plantaardige productiesysteem is het 
unieke aspect en het onderscheidende component ten opzichte van andere CoE’s. Het CoE is 
gericht op de drie aandachtsvelden pre-field, in-field en post-field met elk aandacht voor de 
vitaliteitsopgave. Hogeschool VHL draagt bij aan dit CoE. Er zijn tot nu toe geen lectoraten 
betrokken. Vilentum Hogeschool is trekker van dit CoE. 
 
In de tweede helft van 2013 is het businessplan Centre of Expertise Open Teelten opgesteld door 
vertegenwoordigers van de vier hogescholen. Het plan is eind 2013 positief beoordeeld door de 
reviewcommissie en in mei 2014 is het CoE toegekend door het ministerie van Economische Zaken. 
De regiomakelaars zijn begin 2014 gestart met het leggen van contacten met het werkveld en 
uitwerken van concrete projecten.  
 
CoE Greenports 
Vanaf september 2013 participeert Hogeschool VHL in het CoE Greenports. Het Centre of Expertise 
Greenports (CoEG) is gericht op de Nederlandse Greenportregio’s. De penvoerder van het 
consortium HAO-instellingen is HAS Hogeschool. Het CoEG focust op een beperkt aantal 
onderzoekslijnen, om kwaliteit en diepgang te kunnen bieden. Kernthema’s zijn nieuwe 
teeltsystemen, Geo ICT-toepassingen in de teelt, gezondheid, internationalisering en markt en 
logistiek. Vanuit Hogeschool VHL draagt het lectoraat Metropolitane Landbouw bij aan het CoE. 
Tevens is een medewerker van de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw aangewezen als regiomakelaar 
in het managementteam van het CoE. 
 
Het businessplan van het CoE beschrijft vier onderzoekslijnen. Hogeschool VHL zet vooral in op de 
lijn ‘Versterking export- en importposities’, door Nederlandse ondernemingen te ondersteunen bij 
de verkenning en betreding van internationale markten. De buitenlandse consumentenmarkt groeit 
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snel, vooral in stedelijke gebieden. Hier liggen belangrijke kansen voor het Nederlandse 
bedrijfsleven om met technologie- en kennisexport en investeringen deze markten te helpen 
bedienen.  
 
In december startte Hogeschool VHL gezamenlijk met vijf Nederlandse tuinbouwondernemingen en 
CAH Vilentum het project Horticulture Innovation Network South Eastern Europe. Dit project 
ontwikkelt nieuwe business en een kennisnetwerk in Macedonië en Servië om regionale 
ondernemers te begeleiden bij het werken met nieuwe technologie en de productkwaliteit te 
verhogen. 
 
CoE Healthy Ageing  
Het CoE Healthy Ageing is onderdeel van het Sectorplan Noord, waarin is vastgelegd dat  
Hogeschool VHL participeert in dit CoE. Als eerste uitwerking van het CoE zijn participanten in 2013 
het ‘Innovatie Werkplaats Project’ (IWP) Health, Food en Technology gestart. In het IWP draait het 
om het beter benutten van reststromen uit diverse voedselketens voor healthy ageing, door 
gezonde humane voedingsapplicaties te genereren met optimale benutting van bronmateriaal en 
deze eindproducten in verbinding te brengen met zorginstellingen, MKB en burgers. Het IWP loopt 
tot eind 2017. 
 
De lectoraten Health, Food and Safety en Food Physics zijn vanuit Hogeschool VHL de partners in 
dit CoE. In CoE Healthy Ageing is Hogeschool VHL trekker van de innovatiewerkplaats Health, Food 
and Technology, dat begin 2013 van start is gegaan. De uitvoering vindt plaats binnen de Research 
and Development-afdeling van het cluster Life Sciences and Technology in Leeuwarden. In de IWP 
wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en 
studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven.  
 
De innovatiewerkplaats doet toegepast onderzoek op de thema’s gezondheid en duurzaamheid met 
betrekking tot voeding. De innovaties worden vertaald naar onderwijs en maatschappij. De 
relevantie van de projecten wordt in een breder kader (zorg, healthy ageing, duurzaamheid) 
neergezet om een breed publiek aan te spreken. In 2013 is onder andere onderzoek gedaan naar 
nieuwe zuiveltoepassingen in voedingsmiddelen en het opwaarderen van garnalendoppen. Binnen 
de innovatiewerkplaats zijn studentgroepen van verschillende opleidingen betrokken bij het 
onderzoek. Een speerpunt van de innovatiewerkplaats is het bewust maken van de maatschappij 
van het belang van goede voeding en het implementeren van nieuwe technologieën. In 2013 zijn 
meerdere symposia georganiseerd, is er een magazine uitgebracht en zijn er verscheidene 
artikelen in kranten verschenen.  
 
CoE Watertechnologie 
Het CoE Watertechnologie (CEW) is eveneens onderdeel van het Sectorplan Noord. Vanuit het 
cluster Life Sciences and Technology werken NHL Hogeschool en Hogeschool VHL samen met 
bedrijven op het gebied van innovatieve watertechnologie. De belangrijkste inhoudelijke thema’s 
zijn waterbesparing en –hergebruik, water en energie, nutriënten en landbouw, watersysteem, 
industriewater en sensortechnologie. Het CEW heeft nauwe samenwerkingsverbanden met het 
topinstituut Wetsus, het Waterapplicatiecentrum en kennisinstellingen en bedrijven in Brazilië, 
Kenia en Bangladesh.   
 
In 2011 is het CoE Watertechnologie gestart met de implementatie van het businessplan. Begin 
2014 is een tweede audit uitgevoerd. Deze midterm review is met een positief resultaat afgerond. 
De commissie complimenteert het CEW met de stappen die zij heeft gezet ten opzichte van 2012 
en heeft de indruk gekregen te spreken van een onderneming. Er is sprake van voortgang en een 
sterke samenwerking met bedrijfsleven en hogescholen. Het CEW heeft een positie verworven in 
een nichemarkt en lijkt in staat om deze positie uit te nutten. De commissie concludeert dat CEW 
klaar is voor fase 4 (opschaling).  
 
Het nieuwe lectoraat Sustainable Water Systems van Hogeschool VHL is partner in dit CoE.  
De opleidingsdirecteur van het cluster Life Sciences and Technology Leeuwarden coördineert de 
inzet van hoger beroepsonderwijs en onderzoek in het CEW. In 2013 en begin 2014 liepen er 23 
projecten met achttien verschillende bedrijven. Ongeveer 36 studenten en twaalf docenten waren 
betrokken bij de projecten. De resultaten werden onder andere gebruikt voor modules van de 
opleidingen Milieukunde en Biotechnologie. Ook is er een minor Water Technologie ontwikkeld. 
Naast de publicatie van twee wetenschappelijke posters, zijn er drie wetenschappelijk artikelen 
geschreven.  
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CoE Deltatechnologie 
De HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool VHL hebben op het 
terrein van deltatechnologie, onderdeel van de Topsector Water, in 2009 het initiatief genomen tot 
het opzetten van de Dutch Delta Academy (DDA). Voortbouwend op de kennis en ervaringen van 
het DDA is in 2013 het CoE voor Deltatechnologie gestart. De looptijd eindigt eind 2017. 
Hogeschool VHL heeft zich vastgelegd op invulling van projecten op het gebied van management 
van rivieren en delta. De opleidingen Land en Watermanagement, Kust en Zeemanagement en het 
lectoraat Kust en Zee zijn partner van dit CoE. 
 
De inzet van Hogeschool VHL in 2013 richtte zich met name op het indienen van 
projectenvoorstellen. Medewerkers van de opleiding Kust- en Zeemanagement en Land- en 
Watermanagement zijn betrokken bij het opstellen van deze projectvoorstellen. De eerste twee 
projecten met betrokkenheid van Hogeschool VHL zijn in maart 2014 formeel goedgekeurd. Het 
gaat om de projecten proeftuin piping in het kader van veilige delta en de lesmodule over 
natuurlijke alliantie in verband met een veerkrachtige delta. 
 
CoE Biobased Economy 
Het CoE is gestart in januari 2012 en nu twee jaar bezig. In dit CoE werkt Hogeschool VHL samen 
met Wageningen UR, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, AVANS Hogeschool, CAH Vilentum, HAS 
Hogeschool en Hogeschool Inholland. Het Centre for Biobased Economy (CBBE) richt zich op 
kennistransitie tussen groene onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. In 
een biobased economy worden uit groene grondstoffen non-food producten duurzaam vervaardigd, 
zowel eindproducten als grond- en hulpstoffen. Naast bekende toepassingen zoals energiedragers 
(biofuels), zijn ook andere stoffen als hoogwaardige producten, ingrediënten, bulkchemicaliën en 
materialen van toegevoegde waarde in de biobased economy. Het Nederlandse bedrijfsleven kan 
een grote rol spelen in deze biobased economy vanwege een sterke landbouwsector, de sterke 
positie van Nederland als aanvoerland van grondstoffen via de haven van Rotterdam en een sterke 
chemische industrie. 
 
Via het lectoraat Biobased Economy is Hogeschool VHL betrokken bij dit CoE. Vanuit het CoE 
Biobased Economy zijn voor Hogeschool VHL een minor Biobased Economy en practica ontwikkeld 
voor verschillende opleidingen. Daarnaast is biobased economy als onderwerp geïncorporeerd in 
bestaande modulen. Diverse innovatieve, biobased gerelateerde onderzoeksprojecten zijn in 2013 
in samenwerking met bedrijven uitgevoerd. Twee voorbeelden zijn de bioraffinage van algen en 
grasverbranding met een nieuw type brander voor verwarming van onder andere zwembaden. In 
2013 is een tweetal docenten van Hogeschool VHL in de gelegenheid gesteld te werken aan een 
onderzoek, dat moet leiden tot een academische promotie. Eén van de twee promotieonderzoeken 
is gestopt, dit onderzoek krijgt in 2014 een andere invulling. In 2013 heeft Hogeschool VHL enkele 
masterclasses biobased economy verzorgd voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Hier hebben 
ook docenten van de hogeschool aan meegewerkt. Via een tiental symposia en een workshop heeft 
Hogeschool VHL met bedrijven, organisatie en andere kennisinstellingen kennis gedeeld over 
biobased economy.  
 
Human Capital Agenda (HCA) voor Natuur en Leefomgeving  
Staatssecretaris Dijksma heeft op 25 november 2013 akkoord gegeven aan de invulling en 
uitvoering van de Human Capital Agenda (HCA) voor Natuur en Leefomgeving. Hogeschool VHL is 
via het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer actief betrokken geweest bij de 
planvorming rondom de Human Capital Agenda. Een vervolgstap is de oprichting van het 
Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving. Het doel van het Kenniscentrum sluit nauw aan bij het 
speerpunt Land en water/natuur van Hogeschool VHL. Dit en het feit dat Hogeschool VHL optreedt 
als penvoerder, maakt dat de hogeschool een hoge prioriteit toekent aan inzet van middelen en 
menskracht. Het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer is nauw betrokken bij dit 
Kenniscentrum. 
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3. Onderwijs 

3.1. Het onderwijsaanbod 
 
Per september 2013 omvat het onderwijsaanbod van Hogeschool VHL veertien bacheloropleidingen, 
drie professionele masteropleidingen en zes associate degree-opleidingen. Van de veertien 
bacheloropleidingen biedt de hogeschool er vier aan op de locaties in Leeuwarden en Wageningen: 
Bedrijfskunde en Agribusiness, Dier- en Veehouderij, Plattelandsvernieuwing en 
Voedingsmiddelentechnologie. In het afgelopen jaar hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden 
in het onderwijsaanbod. In 2014 vindt er een herordening plaats op basis van de speerpunten, 
waarbij ook keuzes gemaakt worden als het gaat om het aanbod majors en minors.  
 
De opleiding International Development Studies, een herziene versie van de opleiding Tropische 
Landbouw, is in september 2013 van start gegaan. Vanaf 2014-2015 wordt de opleiding 
Plattelandsvernieuwing in Wageningen opgeheven. Voor de zittende studenten van de opleiding  
wordt een uitfaseringsplan opgesteld. In het kader van profilering heeft het CvB besloten dat Tuin 
en Akkerbouw geen tweede vestigingsplaats krijgt in Wageningen.  
 
Wat betreft de opleiding Voedingsmiddelentechnologie was er een bijkomende complexiteit in het 
herordeningstraject. De opleiding valt onder het samenwerkingsverband cluster Life Sciences and 
Technology. Met ingang van studiejaar 2014-2015 zijn de volgende, in 2013 voorbereide, besluiten 
genomen: de opleidingen Voedingsmiddelentechnologie op de locaties Wageningen en Leeuwarden 
hanteren vanaf 2014-2015 dezelfde Onderwijs en Examenregeling van Hogeschool VHL. De 
examencommissie van Voedingsmiddelentechnologie in Wageningen wordt vanaf 2014-2015 
onderdeel van de examencommissie van Life Science and Technology.  
 
 
Isat Naam opleiding Onderwijsvorm Locatie Onderwijssoort 

80070 Ad Duurzaam Bodembeheer Deeltijd Leeuwarden Associate degree 
80069 Ad Duurzame Watertechnologie Deeltijd Leeuwarden Associate degree 
80023 Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht Deeltijd Leeuwarden Associate degree 
80023 Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht Voltijd Leeuwarden Associate degree 
80044 Ad Melkveehouderij Voltijd Leeuwarden Associate degree 
80043 Ad Ondernemerschap Voltijd Leeuwarden Associate degree 
34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness Voltijd Leeuwarden bachelor 
34331 B Biotechnologie (samen met NHL) Voltijd Leeuwarden bachelor 
34869 B Dier- en Veehouderij Voltijd Leeuwarden bachelor 
34333 B Diermanagement Voltijd Leeuwarden bachelor 
34936 B International Business and Management Studies (samen 

met Stenden en NHL) 
Voltijd Leeuwarden bachelor 

39204 B Kust en Zee Management Voltijd Leeuwarden bachelor 
34284 B Milieukunde Deeltijd Leeuwarden bachelor 
34284 B Milieukunde Voltijd Leeuwarden bachelor 
34859 B Plattelandsvernieuwing Voltijd Leeuwarden bachelor 
34868 B Tuinbouw en Akkerbouw Voltijd Leeuwarden bachelor 
34856 B Voedingsmiddelentechnologie (samen met NHL) Voltijd Leeuwarden bachelor 
80068 Ad Tuin- en Landschapsinrichting Deeltijd Velp Gld. Associate degree 
80068 Ad Tuin- en Landschapsinrichting Voltijd Velp Gld. Associate degree 
34220 B Tuin- en Landschapsinrichting Deeltijd Velp Gld. bachelor 
34220 B Tuin- en Landschapsinrichting Voltijd Velp Gld. bachelor 
34221 B Bos- en Natuurbeheer Deeltijd Velp Gld. bachelor 
34221 B Bos- en Natuurbeheer Voltijd Velp Gld. bachelor 
34226 B Land- en Watermanagement Deeltijd Velp Gld. bachelor 
34226 B Land- en Watermanagement Voltijd Velp Gld. bachelor 
70056 M Project & Process Management in the Domain of Land 

and Water 
Deeltijd Velp Gld. Post-initiële master 
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34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness Voltijd Wageningen bachelor 
34869 B Dier- en Veehouderij Voltijd Wageningen bachelor 
34859 B Plattelandsvernieuwing Voltijd Wageningen bachelor 
34203 B International Development Management Voltijd Wageningen bachelor 
34856 B Voedingsmiddelentechnologie Voltijd Wageningen bachelor 
70058 M Agricultural Production Chain Management Voltijd Wageningen Post-initiële master 
70057 M Management of Development Voltijd Wageningen Post-initiële master 

Opleidingen van Hogeschool VHL 
 

3.2. Externe ontwikkelingen in onderwijsland 
 
Vanuit kwaliteitsbesef is er veel aandacht besteed aan de deeltijdopleidingen, om te borgen dat de 
opleidingstrajecten voldoen aan de wettelijke eisen. Tevens is Hogeschool VHL vanaf de zomer van 
2013 gestart met de implementatie van de maatregelen uit het wetsvoorstel Kwaliteit in 
Verscheidenheid, dat op 9 juli 2013 is aangenomen in de Eerste Kamer. De doelstelling is om begin 
2014 te starten met de studiekeuzecheck voor de studenteninstroom 2014-2015.  
Alle medewerkers van Hogeschool VHL zijn op de hoogte gebracht van de wetswijzigingen en de 
maatregelen.  
 

3.3. Beleid  
 
Na de ontvlechting uit Wageningen UR is Hogeschool VHL begonnen met het opstellen van eigen 
beleid voor onderwijs en onderzoek. Hieronder volgt een korte toelichting van de in 2013 
vastgestelde beleidsdocumenten. 
 
Onderwijsbeleid 
Hogeschool VHL leidt studenten op tot professionals die aan de slag kunnen in het nationale en 
internationale werkveld binnen het groene domein. Het onderwijs dat we verzorgen is 
competentiegericht. We dagen studenten uit om in verschillende beroepssituaties, vanuit een 
beroepsrol, relevante kennis, vaardigheden en houding in te zetten. Om dit te realiseren, heeft 
Hogeschool VHL het onderwijs ingericht op basis van onderstaande uitgangspunten: 
 

• de studenten staan centraal; 
• het onderwijs is beroepsgericht;  
• het onderwijs is internationaal georiënteerd;  
• onderzoek speelt een belangrijke rol. 

 
Het onderwijsbeleid is een raamwerk voor een aantal beleidsnotities die over het onderwijs gaan, 
zoals het Toetsbeleid, het Toelatingsbeleid en de beleidsnotitie Studeren met een functiebeperking. 
In het huidige onderwijsbeleid wordt uitgegaan van het competentiegericht onderwijs. In het 
proces om te komen tot een nieuw onderwijsconcept bekijkt Hogeschool VHL opnieuw de visie op 
leren. Dit kan komend jaar invloed hebben op de huidige invulling van het competentiegericht 
onderwijs. 
 
Toetsbeleid 
Op 3 juni 2013 heeft het College van Bestuur toetsbeleid van Hogeschool VHL vastgesteld. In het 
toetsbeleid zijn concrete uitgangspunten en specifieke kaders en regels vastgelegd voor het 
kwalitatief verantwoord toetsen en beoordelen van bereikte competenties van studenten. Het gaat 
daarbij zowel om een praktische handreiking voor docenten, examinatoren, examencommissies en 
toetscommissies als de verantwoording vanuit de competentiegerichte, onderwijskundige visie op 
toetsing en beoordeling. 
 
De doelstellingen voor het hanteren van een toetsbeleid voor Hogeschool VHL zijn: 

1. vastleggen van een gedeelde visie op toetsen en beoordelen; 
2. uitwerken van deze visie op toetsen en beoordelen in een aantal uitgangspunten voor het 

ontwerpen, afnemen en beoordelen van toetsen, die richting en houvast moeten geven aan 
docenten, examinatoren, examencommissies, toetscommissies en management;      

3. borgen van de kwaliteit van toetsen en beoordelen, met oog voor de verschillende taken en 
verantwoordelijkheden van betrokkenen (docenten, examinatoren, examencommissie en 
management);   

4. voldoen aan de (wettelijke) eisen die vanuit de overheid en branche gesteld worden, zoals 
WHW, accreditaties, Vereniging Hogescholen.  
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Hogeschool VHL hanteert specifieke uitgangspunten die gelden voor het ontwerpen, afnemen en 
beoordelen van toetsen. Deze uitgangspunten beschreven in het toetsbeleid zijn gebaseerd op de 
visie van de hogeschool op competentiegericht toetsen en beoordelen.  
De examencommissies hebben in dit proces, vanzelfsprekend, een belangrijke rol gespeeld. De 
examencommissies gaan onder andere samen met examinatoren kijken hoe ver de opleidingen zijn  
met de implementatie van het toetsbeleid met behulp van een meetlijst. Op basis van het 
toetsbeleid is voor de opleidingen een overzicht gemaakt van de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden op het gebied van toetsen en beoordelen. 
 
Toelatingsbeleid 
Studenten moeten onder normale omstandigheden hun opleiding binnen de nominale studietijd 
plus één jaar kunnen halen. Het studiesucces van studenten hangt onder meer samen met hun 
startniveau. Studenten hebben specifieke voorkennis nodig om met een opleiding te kunnen 
beginnen. Zij kunnen deze voorkennis verwerven via een aansluitend havo- of vwo-profiel op de 
middelbare school, een diploma vergelijkbaar met het Nederlandse havo-diploma, of een hbo/wo-
propedeuse of -graad. Daarnaast zijn er specifieke toelatingseisen geformuleerd voor mbo-
studenten en internationale studenten.  
 
In maart 2013 heeft de hogeschool het toelatingsbeleid vastgesteld. In het toelatingsbeleid zijn de 
wettelijke toelatingsvereisten rondom toelating vastgelegd. Het beleid biedt ook handvatten om dit 
in de praktijk te brengen. Op een aantal punten is nieuw beleid ontwikkeld:  

• alle opleidingen hanteren een 21+ toets. Hiermee worden aspirant-studenten die niet 
voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen, maar eenentwintig jaar en ouder zijn, in de 
gelegenheid gesteld een toelatingsonderzoek af te leggen. Een met goed gevolg afgelegd 
toelatingsonderzoek stelt de aspirant-student vrij van de vooropleidingseisen; 

• jaarlijks stelt het College van Bestuur, op voorstel van de opleidingsdirecteuren, een 
toelatingscommissie in; 

• er vinden standaard toelatingsgesprekken plaats met aan te leveren bewijsstukken door de 
toelatingscommissie wanneer (nog) niet wordt voldaan aan de (nadere) vooropleidingeisen. 

 
De toelatingscommissie bepaalt of de aspirant-student, die niet aan de wettelijk vereiste 
vooropleidingseisen voldoet, alsnog toegelaten mag worden en onder welke voorwaarde. De 
toelatingseisen per opleiding zijn opgenomen in de Onderwijs en Examenregeling van de opleiding. 
 

3.4. Kwaliteit 
 
Hogeschool VHL biedt onderwijs van een goede kwaliteit. Hogeschool VHL borgt de kwaliteit van 
het onderwijs en praktijkgericht onderzoek via een intern kwaliteitssysteem. De Planning- en 
Controlcyclus (P&C-cyclus) staat centraal in de interne kwaliteitszorg. In de P&C-cyclus wordt de 
kwaliteitscirkel PDCA (Plan-Do-Check-Act) op verschillende niveaus in onderwijs en praktijkgericht 
onderzoek doorlopen. De doelstellingen en resultaten van de opleidingen, lectoraten en 
stafdiensten zijn onderwerp van gesprek in de management- en kwartaalgesprekken met het 
College van Bestuur. 
 
Opleidingen evalueren en verbeteren het onderwijs jaarlijks. Ieder jaar zijn er specifieke aan-
dachtspunten in de kwaliteitszorg. In 2013 hebben de meeste opleidingen extra aandacht besteed 
aan de afstudeeropdracht, studieloopbaanbegeleiding, studeerbaarheid van het opleidingspro-
gramma en de aansluiting met de vooropleidingen.  
 
In 2013 is ook het kwaliteitszorgplan vastgesteld, waarin het kwaliteitssysteem staat beschreven. 
In het kwaliteitszorgplan geeft Hogeschool VHL haar visie op kwaliteitszorg, formuleert zij beleid op 
dit terrein en legt zij uit hoe de hogeschool het kwaliteitssysteem inricht. De visie op kwaliteit is 
vertaald in zes kwaliteitsdoelen met bijbehorende kwaliteitsnormen. Er is een begin gemaakt met 
het opstellen van het kwaliteitshandboek met procedures en procesbeschrijvingen in het 
kwaliteitssysteem.  
 
In 2013 zijn voor het eerst meta-evaluaties uitgevoerd op bases van interne en externe 
kwaliteitsmetingen en audits in onderwijs en onderzoek. Met behulp van de meta-evaluaties heeft 
het College van Bestuur een duidelijk beeld van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van 
Hogeschool VHL en kan zij adequate verbetermaatregelen nemen. 
 
De opleidingscommissie heeft een belangrijke taak bij het borgen van de kwaliteit van de 
opleidingen. Om de rol van de opleidingscommissie te versterken, is het functioneren van de deze 
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commissies geëvalueerd. Naar aanleiding van die evaluatie wordt er een geschikt 
scholingsprogramma opgesteld, stelt het College van Bestuur een minimaal aantal bijeenkomsten 
vast en legt zij vast wat de verplichte onderwerpen zijn die de opleidingscommissies in ieder geval 
bespreken.   
 
Externe kwaliteitsmetingen onderwijs 
Hogeschool VHL maakt, naast interne kwaliteitsinstrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te 
monitoren en te evalueren, ook gebruik van externe kwaliteitsmetingen in de Nationale Studenten 
Enquete (NSE) en de HBO-monitor. De uitkomsten worden gebruikt voor hogeschool brede en 
opleidingsspecifieke verbeteringen. De algemene tevredenheid in de NSE is licht gestegen. De 
uitkomsten van de HBO-monitor waren door de lage respons niet representatief. De volledige 
rapportages voor Hogeschool VHL zijn te vinden in bijlagen 5 en 6. 
 
In de Keuzegids HBO Voltijd 2013 zijn de voltijd bacheloropleidingen vergeleken met die van 
andere hogescholen. Hogeschool VHL krijgt een compliment voor de begeleiding en ondersteuning 
van studenten met een beperking. Hogeschool VHL heeft drie opleidingen die zich positief 
onderscheiden binnen de eigen discipline: 

• Plattelandsvernieuwing Leeuwarden, met een 1e plek in de categorie landbouwstudies en 
zegel topopleiding;  

• Land en watermanagement, met een zegel topopleiding;  
• Voedingsmiddelentechnologie Wageningen, met een 3e plek in de categorie voeding; 
• In het domein Milieu zijn de totaalscores van de opleidingen van Hogeschool VHL bijna     

allemaal gestegen. 
 

3.5. Internationalisering  
 
Hogeschool VHL had in 2013 vier Engelstalige korte cursussen, twee Engelstalige Professional 
Master-programma’s (bestaande uit zes varianten) en vijf volledig Engelstalige 
bachelorprogramma’s.  
 
De Engelstalige bachelor- en masteropleidingen, in het bijzonder op locatie Wageningen, trekken  
traditioneel veel buitenlandse studenten aan. De twee masteropleidingen ontvangen elk jaar een 
flink aantal studenten met een NFP-beurs (Netherlands Fellowship Programme). Afgelopen jaar 
heeft er een grote groei van het aantal masterstudenten plaatsgevonden: van 54 naar 81 
studenten. Het grootste deel van die studenten had een NFP-beurs. Ondanks het gegeven dat er 
voor heel Nederland minder NFP-beurzen beschikbaar waren, behaalde VHL 50% meer beurzen. 
 
 
Nationaliteit 
buitenlandse 
studenten 

Leeuwarden Velp Wageningen Wageningen5 Totaal 

 Bachelor Bachelor Bachelor Master  
Europa6 144 22 102 0 268 
Afrika 1 0 2 73 76 
Azië 5 8 73 7 93 
Noord- en Zuid-
Amerika  

2 5 2 1 10 

Onbekend 3 0 5 0 8 

Totaal 155 35 184 81 455 
 
 
Het percentage buitenlandse studenten ten opzichte van het totaal aantal studenten (4162) is 
10.93% 
 
 
 
 
 

5 Informatie uit het Student Information System inclusief extra informatie van opleidingen. 
6 Exclusief studenten met een Nederlandse nationaliteit. 
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 2009 2010 2011 2012 20137 
Instroom bachelor  1027 1096 950 1047 1247 
Instroom internationale 
studenten bachelor  

131 161 134 98 111 

      
Instroom Ad  27 30 91 49 65 
Instroom internationale 
studenten Ad  

0 0 1 0 0 

      
Instroom master  61 78 89 54 815 

Instroom internationale 
studenten Master  

60 77 65 54 815 

      
Totaal aantal Chinezen  88 89 81 59 49 
Totaal aantal Duitsers  185 290 291 263 223 
 
In het kader van Europese mobiliteit doet Hogeschool VHL mee aan het Erasmus 
beurzenprogramma van de Europese Unie. De mobiliteit in studiejaar 2012 – 2013 was beduidend 
hoger dan het voorgaande jaar. In 2012 – 2013 heeft dit geleid tot een (Europese) stroom van 97 
uitgaande studenten (77 in 2011-2012), waarvan 47 voor studie en 50 voor stage, naar 23 
partnerinstituten en 35 bedrijven in 18 Europese landen. Ook leidde de mobiliteit tot 36 inkomende 
beursstudenten (27 in 2011-2012) afkomstig van 24 partnerinstituten uit 14 Europese landen. Aan 
deze Erasmus uitwisselingen ligt een ‘Bilateral Agreement’ ten grondslag, opgesteld volgens de 
richtlijnen van Erasmus. De mobiliteit van de Erasmus-studenten telt niet mee voor de 
prestatieafspraken, omdat het niet-bekostigde studenten zijn. Voor meer details over de 
uitwisseling van Erasmus studenten, zie bijlage 4. 
 
Bij een aantal majors, gericht op een werkveld in de tropen, is een studie- of stageverblijf in het 
buitenland verplicht. Meestal is dat buiten Europa, in dat geval kan er niet van een beurs gebruik 
worden gemaakt. Behalve buiten Europa zijn er nog veel stages binnen Europa, waarbij geen 
Erasmus-beurs wordt aangevraagd. De daadwerkelijke mobiliteit is daarom veel groter dan het 
aantal Erasmus-beurzen aangeeft. Vanaf volgend jaar verwacht Hogeschool VHL meer informatie 
uit het Studenten Information System te kunnen halen over deze stagemobiliteit.  
 
De docentmobiliteit is vrijwel steeds gekoppeld aan contractactiviteiten in de programma’s, zoals 
Tempus en NICHE. In 2012-2013 is zeven maal gebruik gemaakt van een vergoeding met 
Erasmusdocenten-mobiliteitsgeld (vier maal in 2011-2012). 
 
3.6. Ontwikkeling studentaantallen 
 
In 2013 zijn 1312 studenten ingestroomd. Het totaal aantal studenten in 2013 bedroeg 4162. 
In bijlage 5 is een specificatie opgenomen van de instroomcijfers per locatie en het aantal 
studenten per opleiding en locatie.  
 
Instroom naar vooropleiding  20138 2012  2011  

Mbo 367 237 286 
Havo 656 582 539 
Vwo 114 96 92 
Buitenlands 34 148 147 
Overig (inclusief vmbo) 141 38 66 
Totaal  1312 1101 1130 
 
 
 

7 Bron 2013 is 1 Cijfer HO en SIS. De voorgaande jaren kwam de informatie alleen uit het Student Information 
System 
8 Bron 2013 is 1 Cijfer HO. De voorgaande jaren kwam de informatie uit het Student Information System 
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Totaal aantal studenten naar 
vooropleiding (per 1 oktober) 

20136 2012  2011  

Mbo 1157 1001 1013 
Havo 2049 1820 1784 
Vwo 447 369 362 
Buitenlands 257 393 362 
Overig (inclusief vmbo) 251 316 480 
Totaal  4162 4013 4001 
 

3.7. Werving nieuwe studenten 
 
In 2013 heeft Hogeschool VHL, mede als gevolg van de ontvlechting uit Wageningen UR, de 
corporate communicatie verder vorm gegeven. Er is een nieuw logo ontwikkeld voor de hogeschool 
en alle concern- en wervingsuitingen zijn aangepast. Tegelijkertijd heeft de hogeschool invulling 
gegeven aan reputatiemanagement. Mede hierdoor is Hogeschool VHL veelvuldiger in het nieuws.  
 
Hogeschool VHL levert input aan Vereniging Hogescholen over de aansluiting mbo-hbo in 
samenwerking met andere hbo en mbo-instellingen. In het kader van aansluiting vo-ho en mbo-ho 
is onder meer het project ‘VHL in de klas’ uitgerold. Hogeschool VHL stelt hiervoor producten 
beschikbaar aan scholen en organiseert activiteiten, waarmee het voortgezet onderwijs haar lesstof 
kan verrijken. Voorbeelden zijn leskisten, lesposters, gastlessen, spellen, excursies, nascholing van 
docenten en ondersteuning bij profielwerkstukken. Bovendien is de zichtbaarheid van de 
hogeschool fors verbeterd door een gerichte scholenmarketing, een actieve bijdrage in scholen-, 
aansluit- en decanennetwerken en de inbreng van ‘VHL in de klas’ in het voortgezet onderwijs. Dit 
heeft bijgedragen aan de toenemende belangstelling voor Hogeschool VHL en onze domeinen.  
 

3.8. Aansluiting binnen de onderwijskolom  
 
Hogeschool VHL participeert al jaren in het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslan. Sinds enkele jaren 
neemt de hogeschool deel aan het Netwerk Noord, waarin ook de University of Groningen en 
Hanzehogeschool Groningen participeren. Met een groot aantal vo- en ho-instellingen zorgt 
Hogeschool VHL via dit netwerk voor verdere verbetering van de aansluiting tussen het voortgezet 
onderwijs en het hoger onderwijs.  
 
Vergelijkbaar met voorgaande jaren omvatten de activiteiten in 2013: 

• contactdagen en netwerkbijeenkomsten met vakdocenten, decanen en teamleiders 
voortgezet onderwijs; 

• ondersteuning van profielwerkstuk, modules Natuur Leven en Technologie en 
loopbaanoriëntatie op het voortgezet onderwijs; 

• onderzoek naar de aansluiting van eerstejaars studenten met de HBO-Aansluitingsmonitor; 
• bezoek van 600 leerlingen havo 3 in het kader van profielkeuze; 
• bezoek van 250 leerlingen havo 4 in het kader van het programma DIG-IT; 
• gezamenlijke voorbereiding op onder meer de studiekeuzecheck. 

  
Hogeschool VHL heeft op 16 oktober 2013 een convenant getekend met de stichting Technasium 
over het ondersteunen van meesterproeven. Studenten en docenten van Hogeschool VHL vervullen 
hierbij de expertrol. 
  
Met naburige mbo-scholen houdt Hogeschool VHL contact over de aansluiting met het hbo. In Velp 
werkt de hogeschool samen met Helicon. Deze samenwerking wordt versterkt in 2014. Voor de 
Helicon-studenten van de opleiding Urban Design is er een soepele doorstroommogelijkheid 
gecreëerd naar de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting van Hogeschool VHL. Vier studenten 
hebben in 2013 hiervan gebruik gemaakt. In Leeuwarden worden er doorstroomfaciliteiten 
aangeboden voor studenten van het Friesland College in het cluster Life Science and Technology 
en voor studenten van AOC-terra en Nordwin College. 
  
Op bestuurs- en beleidsniveau was er tot en met 2013 afstemming tussen alle instellingen in het 
segment groen onderwijs in de Groene Kennis Coöperatie (GKC). Vanaf 2014 wordt die afstemming 
voortgezet aan de Groene Tafel. 
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3.9. Studentenbegeleiding 
 
Studieloopbaanbegeleiding 
Studenten krijgen studieloopbaanbegeleiding (SLB) binnen de opleiding die zij volgen. Om 
studenten goed te kunnen adviseren over hun studiekeuzes en studievoortgang, zijn de 
SLB’ers veelal docenten van de betreffende opleiding. De SLB’er helpt studenten een zelfsturend 
vermogen te ontwikkelen en een leerroute te kiezen die het beste bij hen past. Dit leidt ertoe dat 
studieloopbaanbegeleiding een bijdrage levert aan het studiesucces. 
 
Naar aanleiding van een inventarisatie naar de uitvoering van de studieloopbaanbegeleiding bij de 
opleidingen, zijn de SLB-coördinatoren bij elkaar gekomen om te komen tot gezamenlijke 
doelstellingen, beoogde resultaten van SLB en de gewenste competenties van de SLB’ers. Bij het 
ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept wordt de input van de SLB-coördinatoren gebruikt. 
Vanuit het onderwijsconcept komen er richtlijnen voor de SLB van de opleidingen. 
 
In 2013 zijn extra studieloopbaangesprekken georganiseerd met studenten met meer dan dertig 
studiepunten studievertraging. Deze extra gesprekken bevorderen de studievoortgang en 
voorkomen verdere studievertraging. 
 
Studentendecanaat 
De studieloopbaanbegeleiders verwijzen studenten door naar het decanaat wanneer er sprake is 
van grotere studieproblemen, studenten met een functiebeperking of problemen van persoonlijke 
aard. Het decanaat adviseert en begeleidt deze studenten. Hogeschool VHL heeft op elke locatie 
een eigen decanaat met kennis over de opleidingen van de betreffende locatie.  
 
Het decanaat rapporteert en adviseert binnen de organisatie over (knelpunten in) het onderwijs en 
studentaangelegenheden. De decanen adviseren onder andere de examencommissie wanneer een 
student een negatief bindend studieadvies heeft. Daarnaast biedt het decanaat trainingen aan voor 
studenten. Ook voeren decanen gesprekken met SLB’ers, docenten en externe begeleiders over de 
begeleiding van studenten (met een functiebeperking). Het decanaat constateert dat het 
toenemende overleg met SLB’ers zijn vruchten afwerpt als het gaat om de studievoortgang van 
studenten. Het decanaat participeert in verschillende regionale en landelijke netwerken. De 
decanen werken volgens een gedragscode.  
 
In studiejaar 2012-2013 heeft 25% van het totaal aantal studenten één of meerdere malen het 
decanaat bezocht. Ten opzichte van studiejaar 2011-2012 is dat een verhoging van 0.7%.  
Van de 1010 studenten die het decanaat hebben bezocht zijn 44% eerstejaars, 7% minder dan 
vorig jaar.  
 
Studeren met een functiebeperking  
Hogeschool VHL biedt onderwijs aan alle studenten die voldoen aan de toelatingseisen, dit geldt 
ook voor studenten met een functiebeperking. De hogeschool zet zich in om deze studenten 
zodanig te begeleiden en te faciliteren, dat zij bij het volgen van hun studie zo min mogelijk hinder 
ondervinden van hun beperking.  
 
Studenten met een functiebeperking zijn tevreden over de voorzieningen en begeleiding. 
Hogeschool VHL heeft een relatief hoog aantal studenten met een functiebeperking, maar dat is per 
opleiding en locatie verschillend. Bij de technische opleidingen en dier-gerelateerde opleidingen zijn 
er relatief meer studenten met een geregistreerde functiebeperking. Afgelopen jaar zijn er 196 
studenten met een functiebeperking ingestroomd. Dyslexie, ADHD en autisme zijn 
functiebeperkingen die het vaakst voorkomen. 
 
Een student met een functiebeperking wordt doorverwezen naar de decaan. De decaan houdt een 
intakegesprek en stelt een onderwijsovereenkomst op, waarin de faciliteiten en afspraken worden 
vastgelegd. Bij complexere functiebeperkingen wordt een (meer gespecialiseerde) SLB’er  
betrokken bij het intakegesprek. De SLB’er begeleidt de studenten met een functiebeperking bij 
opleiding gerelateerde zaken, de decaan doet dit bij algemene zaken rond studeren, zoals het 
regelen van voorzieningen en het aanvragen van financiële ondersteuning. 
 
Om de studeerbaarheid van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking te vergroten, 
zijn er speciale regelingen voor toetsing en examinering. De digitale leeromgeving en studie-
informatiesystemen moeten voor deze studenten net zo bruikbaar en effectief zijn als voor 
studenten zonder functiebeperking. Het decanaat geeft voorlichting op de open dagen en aan 
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eerstejaars studenten, zodat elke student weet hoe Hogeschool VHL studenten met een 
functiebeperking kan ondersteunen. Studenten en docenten kunnen bij het decanaat terecht als zij 
vragen hebben over studeren met een functiebeperking. Conform de afspraken in de Regeling 
profileringsfonds kunnen studenten met een functiebeperking financiële compensatie krijgen uit het 
profileringsfonds. 
 
Op verzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) worden studenten met een 
functiebeperking jaarlijks gevraagd te oordelen over diverse aspecten van studeren met een 
functiebeperking. In 2013 behaalde Hogeschool VHL met een totaalscore van 6,53 een derde plaats 
op de lijst voor handicapvriendelijke hogescholen9. 
 
De begeleiding en voorzieningen die Hogeschool VHL beschikbaar stelt voor studenten met een 
functiebeperking zijn van goede kwaliteit, de studenten zijn ook tevreden. We doen het goed, maar 
het streven is om continu te verbeteren. Daarom zijn er ontwikkelpunten opgenomen in de 
beleidsnota Studeren met een functiebeperking. De ontwikkelpunten zijn gebaseerd op het 
referentiekader van de Commissie Maatstaf. Sinds 2013 is er ook een folder beschikbaar over 
studeren met een functiebeperking, met informatie over voorzieningen, begeleiding en persoonlijke 
(succes)verhalen van ouderejaars studenten. 
 
Profileringsfonds 
In 2013 heeft Hogeschool VHL aan 54 EER-studenten en 65 niet-EER studenten financiële 
ondersteuning verleend uit het profileringsfonds. Aan twintig EER-studenten is ondersteuning 
verleend voor een totaalbedrag van € 26.763, in 2012 was dit € 90.902. Deze financiële 
ondersteuning is verleend op grond van bijzondere omstandigheden. Financiële ondersteuning in de 
vorm van bestuursbeurzen werd in 2013 uitgekeerd aan 34 EER-studenten voor een totaal bedrag 
van €64.716. In 2012 was dit €54.597. Daarnaast zijn in 2013 zeven niet-EER-studenten, 
afkomstig uit een ‘NFP-land’, gefinancierd in de vorm van elk een waiver (6x € 3500, 1x € 4500) 
ten laste van het profileringsfonds. Het totaalbedrag voor de waivers was in 2013 €25.500. 
 
Niet-EER-studenten in een 2+2-programma met één van de partneruniversiteiten CAU in Beijing of 
YAU in Kunming in China krijgen, conform de afspraken, jaarlijks een korting van €3860 op het 
kostendekkend collegegeldtarief. In 2013 hebben 58 studenten deze korting gekregen op hun 
collegegeld.  
 
Studentenvoorzieningen 
Hogeschool VHL vindt het belangrijk dat er een goed functionerend aanbod van 
voorzieningen is en treedt naar behoefte ondersteunend op. Op elke locatie ondersteunt de 
hogeschool een breed scala aan studentenvoorzieningen in de vorm van 
studentenverenigingen en sportfaciliteiten. 
 
Studentenverenigingen 
In Velp zijn twee studentenverenigingen actief: Quercus en Arboricultura. De 
studentenverenigingen organiseren inhoudelijke en sociale activiteiten en bieden studenten de 
gelegenheid om ervaring op te doen in bestuurs- en commissiewerk. De studentenverenigingen 
staan garant voor allerlei activiteiten, waaronder het mede organiseren van de introductieweek. In 
Leeuwarden is studentenvereniging Osiris actief. Vanuit de sociëteit van Osiris  
organiseert de studentenvereniging tal van culturele, studie-verrijkende, feestelijke en sportieve 
activiteiten. In Wageningen zijn verschillende studentenverenigingen actief, waaronder WSV Ceres, 
KSV St. Franciscus Xaverius, Landbouwersvereniging Nji-Sri, SSR-W, JV Unitas, Navigators en 
andere kleinere, christelijke of streekgebonden studentenverenigingen. De beste kennismaking met 
Wageningen is de deelname aan de Annual Introduction Days (AID), georganiseerd door het AID-
bestuur. In de afgelopen twee jaar waren ook studenten van Hogeschool VHL vertegenwoordigd in 
dit bestuur. 
 
Sportfaciliteiten  
Studentensport Arnhem biedt sportfaciliteiten aan studenten die in Velp studeren. Studenten die in 
Leeuwarden studeren, kunnen bij Leeuwarden Studiestad terecht voor voorzieningen op het 
gebied van huisvesting en sport. Leeuwarden Studiestad organiseert het jaarlijks terugkerende 
Leeuwarden Studenten Veldvoetbaltoernooi en verzorgt elk jaar de introductiedagen in 
de Friese hoofdstad. In Wageningen kunnen studenten gebruik maken van het Universitair 
Sportcentrum de Bongerd.  

9 Bron: Gebruikerstoets ‘Studeren met een handicap 2013 
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3.10. Examencommissie 
 
Bij Hogeschool VHL heeft vrijwel elke opleiding een examencommissie. Slechts weinig opleidingen 
hebben een gezamenlijke examencommissie. Voor opleidingen die op verschillende locaties 
aanboden worden, werkt de hogeschool met een kamermodel. In de centrale examencommissie 
worden onder andere reglementen vastgesteld en beleidsmatige zaken besproken. De dagelijkse 
zaken, zoals verzoeken van studenten, fraudegevallen, verlenen van vrijstellingen en het 
goedkeuren van de programma’s van studenten worden in de kamer afgehandeld.  
 
Onafhankelijke positie  
De examencommissies zijn onafhankelijke organen. Om die onafhankelijkheid te garanderen zitten 
er geen leden in de examencommissie die een managementfunctie met financiële 
verantwoordelijkheid hebben. Verder heeft Hogeschool VHL één uniform kader vastgesteld, 
waarin samenstelling, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
examencommissies conform de wettelijke vereisten zijn geregeld. 
 
Overleggen 
De examencommissies overleggen regelmatig om de reguliere zaken af te handelen. Daarnaast 
hebben de commissies ten minste eenmaal per jaar overleg met de opleidingsdirecteur over alle 
zaken die te maken hebben met de organisatie en kwaliteit van de examens en examinatoren. Dit 
overleg heeft een adviserend karakter. 
Veder worden er gezamenlijke overleggen georganiseerd voor voorzitters en secretarissen van 
examencommissies, bedoeld om ideeën, ervaringen en werkwijzen uit te wisselen. Deze overleggen 
vinden twee à drie keer per jaar plaats en worden ondersteund door het Stafbureau CvB. Zo 
mogelijk is er een lid van het College van Bestuur bij deze overleggen aanwezig. 
 
Jaarverslag examencommissies 
De examencommissies stellen een jaarverslag op, waarin zij verantwoording afleggen over het 
afgelopen studiejaar. In het jaarverslag wordt vermeld hoeveel verzoeken, klachten, aanvragen er 
behandeld zijn door de examencommissie en welke andere activiteiten zij hebben ontplooid. In het 
jaarverslag kunnen examencommissies aanbevelingen doen aan het College van Bestuur. 
 
Scholing 
In 2013 hebben de examencommissies een gezamenlijke interne scholing gevolgd. Het onderwerp 
betrof de kwaliteit van toetsen en beoordelen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de 
Examencommissie, omdat de commissie belast is met het bewaken van de kwaliteit van het 
toetsings- en beoordelingsproces en het gerealiseerde eindniveau. Verder hebben verscheidene 
leden een externe cursus gevolgd, bijvoorbeeld de cursussen die worden georganiseerd door de 
Vereniging van Hogescholen. In hun jaarverslag rapporteren de examencommissies over de 
scholing die de leden hebben gevolgd. 
 
Vreemde ogen dwingen 
In het kader van de aanbevelingen van de commissie Bruijn ten behoeve van de externe validering 
van examenkwaliteit zijn in 2013 de volgende acties uitgevoerd: 

• participatie in een pilot gezamenlijke toetsing Teeltmanagement bij de opleiding Tuinbouw 
en Akkerbouw, samen met HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland en CAH Vilentum;  

• vaststelling en implementatie van een toetsbeleid voor de hogeschool; 
• aanwijzing van examinatoren op basis van deskundigheid door de examencommissie. In 

één van de brede overleggen examencommissie is hierover uitgebreid overleg geweest en 
is, in overleg met het Stafbureau CvB, een format met protocol opgesteld voor het 
aanwijzen van examinatoren. In het najaar 2013 hebben alle examencommissies het 
aanwijzen van examinatoren geformaliseerd; 

• borging van kwaliteit van toetsen en beoordelen, zoals hierboven aangegeven. Dit stond 
centraal in verschillende interne- en externe cursussen die door leden van de 
examencommissie zijn gevolgd. 

 
De Wet Versterking Kwaliteitswaarborgen Hoger Onderwijs is eind 2013 door de Eerste en Tweede 
kamer aangenomen. In 2014 vindt de implementatie plaats en borgt Hogeschool VHL dat alle 
examencommissies een extern lid opnemen. 
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3.11. Alumnibeleid  
 
Hogeschool VHL wil goede relaties onderhouden met haar circa 33.000 Nederlandse en 
internationale alumni. Alumni zijn een belangrijke bron van informatie en helpen de hogeschool om 
het onderwijs beroepsgericht vorm te geven en de kwaliteit hiervan te verbeteren en aan te 
scherpen. Alumni zijn lid van werkveldadviescommissies, faciliteren excursies en stages en geven 
gastlessen. In samenwerking met alumniverenigingen en alumni organiseert Hogeschool VHL om- 
en bijscholingsmogelijkheden, trainingen en cursussen voor alumni. 
 
Begin 2012 is het Alumnibeleid 2012 – 2015 vastgesteld. Met dit beleid is binnen en buiten de 
hogeschool duidelijkheid gecreëerd over de richting en nagestreefde invulling van activiteiten voor 
en met alumni. In de tweede helft van 2013 is een Alumni Officer aangesteld om het alumnibeleid 
te operationaliseren. De Alumni Officer werkt nauw samen met de afdeling Trainingen en 
Cursussen, de afdeling Marketing en Communicatie, de opleidingen en de alumniverenigingen. 
Hogeschool VHL is in gesprek met de alumniverenigingen over de inhoud en vorm van de 
samenwerking.   
 
In 2013 is het besluit genomen om een CRM-systeem in te zetten om alumnigegevens vast te 
leggen. Het systeem geeft Hogeschool VHL een database met alumnigegevens in eigen beheer. In 
2014 kijkt de hogeschool of gegevens van afstudeerders uit het SIS overgezet kunnen worden naar 
het CRM of vice versa, met aandacht voor de juridische kant hiervan.  
  
Afgelopen jaar zijn de contacten met studenten, alumni en alumniverenigingen versterkt. Er is een 
LinkedIn-platform voor alumni gerealiseerd om zo basiscontact te creëren. Ook heeft Hogeschool 
VHL een eerste e-magazine uitgebracht. De website-ingang alumni is aangepast en een 
Engelstalige ingang is opgezet om zo ook internationale alumni beter te kunnen informeren. 
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4. Praktijkgericht onderzoek 

Op 2 november 2012 is de bestuurlijke ontvlechting uit Wageningen UR gerealiseerd door de 
benoeming van een eigen Raad van Toezicht. Het college van bestuur ad interim heeft begin 2013 
de notitie Onderzoeksbeleid 2013 – 2016 vastgesteld. In 2014 werkt de hogeschool de visie, 
strategie en speerpunten verwoord in het instellingsplan uit in een kadernotitie voor het onderzoek. 
 
De aard van het praktijkgerichte onderzoek van Hogeschool VHL wordt gekenmerkt door:  

• relevantie en impact voor de beroepspraktijk; 
• maatschappelijk valide en aandacht voor de bijdrage aan de algemene kennis ten behoeve 

van maatschappij en beroepspraktijk; 
• relatie met het onderwijs; 
• internationale oriëntatie.  

 
Voornaamste doelen van het praktijkgericht onderzoek zijn kennisontwikkeling, 
onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten, kenniscirculatie en kennisvalorisatie. 
Het lectoraat voert de kerntaken uit samen met de kenniskring. Deelnemers van de kenniskring 
zijn veelal docenten en studenten. De lectoraten hebben een kenniskring, die onderling sterk 
verschillen in doelstelling, omvang, samenstelling en betrokkenheid van docenten. De aansturing 
van het onderzoek is nu nog belegd bij het College van Bestuur, de opleidingsdirecteuren zijn 
functioneel leidinggevende voor lectoren. Met het oog op de toekomst is het College van Bestuur 
voorstander van integrale sturing op onderwijs en onderzoek door de directeur. 
 
De lectoraten voeren het praktijkgerichte onderzoek uit, in projecten en als onderdeel van een 
opleiding. In het onderwijs heeft praktijkgericht onderzoek veelal een projectmatig karakter. 
Lectoraten vormen de onderzoekseenheden van de hogeschool. Het profiel, het onderwijsportfolio 
en de vragen uit de beroepspraktijk zijn leidend voor de thema’s en de onderzoeksvragen van het 
onderzoek van Hogeschool VHL.  
 
De lectoraten zijn verbonden aan de opleidingen. Docenten en studenten participeren in projecten 
van het lectoraat en helpen mee om samen met de lectoren kennis te verspreiden in het werkveld 
of de maatschappij. Vanuit de lectoraten werken de lectoren mee aan het ontwikkelen en 
versterken van het onderwijs om zo de aansluiting met het werkveld te borgen. In 2013 kreeg dit 
vorm in het gezamenlijk ontwikkelen van minors, majors en een onderzoeksleerlijn in het 
curriculum. De lectoraten en opleidingen hebben ook samen gewerkt bij het organiseren van 
verschillende symposia, cursussen en literatuur voor het werkveld. 

4.1  Lectoraten  
 
In 2013 heeft Hogeschool VHL het nieuwe Groene Plus-lectoraat Stadslandbouw als Ontwerpopgave 
ingesteld. Rob Roggema is per juni 2013 benoemd als lector. Ook zijn er drie lectoraten beëindigd, 
te weten Watertechnologie, het Groene Plus-lectoraat Melkveehouderij en Marine Policy. De 
lectoraten Duurzame Visserij en Aquacultuur en Marine Ecosystems Management zijn 
samengevoegd tot het lectoraat Kust en Zee. 
 
Eind 2013 zijn er gesprekken gestart over de instelling van nieuwe lectoraten, te weten  
Sustainable Water Systems, Melkveehouderij (met drie lectoren) en Zuivelprocestechnologie. 
Tevens is er overleg over de invulling van de vacature ‘lector Food Safety’.  
 
Het onderstaande figuur geeft een overzicht van de lectoraten van VHL eind december 2013. 
Hogeschool VHL kent ook twee ere-lectoren, verbonden aan de opleiding Bos- en Natuurbeheer: ir. 
G. Baks en drs. W. Helmer. 
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 Lectoraat Lector (fte) Bekostiging 
1. Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden Dr. Ir. Eweg (0.5) Extern  

2. Biobased Economy Dr. Derksen (0.4) Groene Plus 

3. Food, Health and Safety 

- Health and Food 

- Food Safety 

 

Dr. Van der Leij (0.55) 

Vacature ( 0.5) 

 

Rijksbijdrage en 

extern 

4. Food Physics Mw. dr. Oudhuis (0.5) Extern  

5. Welzijn van Dieren Dr. Ing. Hopster (0.5) Rijksbijdrage 

6. Kust en Zee: 

- Marine Ecosystems Management  

- Duurzame Visserij en Aquacultuur 

 

Dr.ir. Baptist (0.2)  

Mw. dr. Walker(0.4) 

 

Extern  

Groene Plus 

7. Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer Dr. Ir. Van der Heide (0.2) 

Dr. Janssen (0.2) 

Dr. Ir. Stobbelaar (0.2) 

Groene Plus 

8. Groene Leefomgeving van Steden Dr. Timmermans (0.8) Rijksbijdrage 

9. Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave Dr. Roggema (0,8) Groene Plus 

 
Lizette Oudhuis en Rik Eweg hebben in 2013 hun inaugurele rede uitgesproken. Wim Timmermans 
heeft een openbare les verzorgd. 
 
Lectorenoverleg 
In 2013 zijn zes bijeenkomsten voor lectoren georganiseerd, onder voorzitterschap van het College 
van Bestuur. De thema’s van deze bijeenkomsten waren de ontwikkelingen binnen de hogeschool, 
de kwaliteitszorg van het onderzoek, onderlinge afstemming en wetenschappelijke validiteit van 
onderzoek.  
 
Dit jaar, en ook in de komende jaren, werken lectoren aan verdieping van kennisontwikkeling,  
verdere inbedding in het onderwijs, professionalisering van docenten en sterkere kwaliteitszorg 
binnen het lectoraat.  
 
Kwaliteitszorg 
In de Planning- en Controlcyclus van Hogeschool VHL doorlopen de lectoraten jaarlijks de 
kwaliteitscirkel PDCA (Plan-Do-Check-Act). De lectoren worden beoordeeld conform de 
functionerings- en beoordelingscyclus van de hogeschool. Het jaarplan 2014 is per lectoraat 
vastgesteld door het College van Bestuur. Elk lectoraat heeft een verslag opgesteld over de 
resultaten en voortgang in 2013. 
 
Hogeschool VHL hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en praktijkgericht 
onderzoek. Daarom heeft zij in het Kwaliteitszorgplan zes kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. De 
kerntaken van de lectoraten dragen bij aan het realiseren van deze kwaliteitsdoelen.  
 
De kwaliteitszorg inzake praktijkgericht onderzoek van de hogeschool is vastgelegd in het 
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen (2009 – 2015). Het 
stelsel bestaat uit twee centrale onderdelen:  

1. de onderzoeks-inhoudelijke beoordeling van lectoraten; 
2. de beoordeling van de kwaliteitszorg van het onderzoek op instellingsniveau.  

 
De inhoudelijke beoordeling van elke onderzoekseenheid of lectoraat vindt eens per zes jaar plaats.  
 
In 2013 zijn twee lectoraten beoordeeld op de kwaliteit van hun onderzoek. Het lectoraat 
Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer is positief beoordeeld door peers.  
Het lectoraat Melkveehouderij is gematigd positief beoordeeld. De inhoudelijke beoordeling van het 
lectoraat Watertechnologie is afgebroken op basis van de zelfevaluatie. De hogeschool stelde vast 
dat de zelfevaluatie te weinig houvast bood voor een positieve beoordeling.  
Bij de peerreviews werken lectoren en medewerkers Stafbureau CvB nauw samen volgens het 
vastgestelde draaiboek ‘Onderzoeksevaluatie Lectoraten Hogeschool VHL 2013 – 2016’. 
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Op basis van de onderzoeksevaluaties in 2012 en 2013 zijn twee meta-analyses uitgevoerd.  
Sterke punten zijn:   

• goede, inspirerende en productieve lectoren; 
• de beoordeelde lectoraten worden gewaardeerd voor hun inhoudelijke kwaliteiten, de lecto-

ren  voor hun kwaliteiten als netwerker en persoon die partijen bij elkaar brengt (binnen en 
buiten Hogeschool VHL) rond specifieke kennisthema’s; 

• hoge productiviteit in relatie tot aanstelling en taakomvang van betrokken lectoren               
(betrokkenen hebben een aanstelling variërend tussen 0,2 fte tot 0,5 fte); 

• drie van de vier lectoren worden gewaardeerd om hun vermogen processen te katalyseren. 

De geformuleerde aanbevelingen zijn:  
• maak een duidelijke keuze inzake missie en visie van een lectoraat, in relatie tot de             

BKO-prestatiegebieden; 
• de relevante actoren, waaronder de opdrachtgever, zouden in alle fases betrokken moeten 

zijn;  
• ga op zoek naar nieuwe partners, ook buiten de groene sector, en richt je sterker op het       

bedrijfsleven.  

In de nieuwe kadernotitie onderzoek neemt de hogeschool deze aanbevelingen mee.  
 
Eind 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor de onderzoek-inhoudelijke beoordeling van de 
lectoraten Biobased Economy en Kust en Zee. 
 
Onderzoeksomzet  
De omzet van de (onderzoeks-)projecten is een vast onderwerp in het jaarplan van de opleidingen. 
In de kaderbrief 2013 geeft het College van Bestuur specifieke kaders en aandachtspunten voor het 
jaar 2013 en de begroting. Een aandachtspunt is het verhogen van de inkomsten uit de tweede en 
derde geldstroom.  
 
Het Stafbureau CvB ondersteunt de lectoraten en opleidingen bij het onderzoeken van 
subsidiemogelijkheden, onder andere binnen NWO (RAAK) en Horizon 2020. De eerste bijeenkomst 
is georganiseerd over opzet en mogelijke invulling van het Europese subsidieprogramma H2020.   
 
Voor de HBO-monitor Onderzoek levert Hogeschool VHL jaarlijks gegevens aan. Zoals uit 
onderstaande tabel blijkt, worden de door de hogescholen aan te leveren gegevens gerubriceerd in 
de kolommen Rijksbijdrage, RAAK, Internationaal en Overig. Onderzoeksinzet (peildatum 1 januari 
2014): 
 
 
 

 Gerealiseerde inkomsten in k€ 

Rijksbijdrage   k€ 580  
RAAK -  
Internationaal  k€ 148  
Overig (waaronder KIGO en 
Groene Plus) 

 k€ 2.883  

 
       Omzetcijfers 2013 afgerond (deels inclusief eigen inzet). 
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In onderstaande tabel10 wordt de inzet op het gebied van onderzoek aan de hogeschool 
weergegeven, conform de in Vereniging Hogescholen verband afgesproken kentallen. 
 
 
Categorie 

 
Totaal aantal 

 
Totaal FTE’s 

Aantal 
gepromoveerden 

1. Lectoren 12 5.8 12 
2. Docenten en andere onderzoekers 176 16,5 13 
3. Promovendi 1 0.3  
4. Ondersteuning 10 3,6 
5. Studenten 522  
 

4.2   Projecten 
 
Voor ontwikkeling en innovatie zijn middelen beschikbaar vanuit de zogenaamde regeling 
Praktijkleren en Groene Plus. Dit omvat onder meer de regeling Kennisverspreiding en Innovatie 
Groen Onderwijs (KIGO), Groen plus-lectoraten (zie overzicht lectoraten) en box 4 (voor uitvoering 
sectorplan hao). In de onderwijsopslag zijn ondersteuningsmiddelen verwerkt, onder meer bedoeld 
voor de ontwikkeling van ‘School als Kenniscentrum’, de zogenoemde impulsmiddelen. Vanaf 2013, 
2014 en 2015 worden deze middelen naar rato van studentenaantal verdeeld en ingezet op basis 
van een zogenaamd Meerjareninvesteringsplan (MIP). In dat plan zijn de impulsmiddelen en KIGO-
gelden opgenomen. De Groene Plus-lectoraatsmiddelen zijn in 2013 niet vrijgegeven. Vanaf 2016 
vervallen alle aanvullende Groene Plus-middelen.  
 
KIGO 
De KIGO-projecten hebben een tweeledig doel: 

• docenten en studenten doen ervaring op met projectmatig werken en opbouwen van 
netwerken in de beroepspraktijk; 

• projecten leveren oplossingen voor praktijkproblemen (valorisatie) en zijn praktijksituaties 
voor authentiek leren binnen het curriculum. De projecten maken vaak deel uit van het 
onderzoeksprogramma van lectoraten. 

 
Eind 2012 liepen er nog elf projecten die gestart zijn in de jaren daarvoor. Een project uit 2009 en 
vier projecten uit 2010 zijn in 2013 afgerond. Vijf projecten uit 2011 en een project uit 2012 zijn 
eind 2013 nog niet afgerond.  
 
Hogeschool VHL trok begin 2013 drie KIGO-programma’s, waarvan het programma Paard in 2013 is 
afgerond en de programma’s Dierenwelzijn, en Natuur en Landschap doorlopen. Vanaf september 
2013 lopen er zogenaamde Onderwijsvernieuwingsprogramma’s (OVP), in aansluiting op de KIGO-
programma’s. Hogeschool VHL trekt het OVP Natuur, landschap en water en verzorgt de 
deelprogramma’s Dierenwelzijn en Paard. 
 
Begin 2013 waren er nog ruim twintig KIGO-projecten, waarbij een andere instelling de trekkersrol 
vervult. Een groot aantal is afgerond, opgeleverd en gefactureerd. Per 31 december 2013 lopen er 
nog negen projecten. 
 
Box 4 (HAO-sectorplan) 
In het kader van de uitvoering van het HAO-sectorplan waren er begin 2013 een negental 
projecten bezig. Hiervan zijn er in de loop van 2013 drie afgerond, te weten:  

• mariene biologie, met een nieuwe major als resultaat; 
• de lichtgroene student ten behoeve van verbreding van studentinstroom bij natuur-

opleidingen; 
• Green Cities Academy, waarin expertise-ontwikkeling plaatsvindt met betrekking tot het 

groen in en om de stad. 
 

De kwaliteitsimpulsmiddelen (een soort pre-box4-budget) uit december 2010 zijn in 2013 allemaal 
afgerekend. Vanaf 2013 zijn de box4-middelen door het ministerie van Economische Zaken ingezet 
voor financiering van de groene CoE’s en niet meer apart opengesteld. 
 

10 In week 17 worden deze kengetallen een laatste keer gecontroleerd. 
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Impuls: School als Kenniscentrum 
Het jaarlijkse aanvullende budget van circa € 1,5 miljoen voor de ontwikkeling van Hogeschool VHL 
als Kenniscentrum werd intern ingezet via twintig à dertig zogenaamde impulsprojecten per jaar. 
Begin 2013 liepen er nog circa vijftig projecten vanuit de middelen van 2011 en 2012. Deze 
projecten zijn allemaal eind 2013 afgerond. Voor het budget van 2013 zijn voor ruim €1,1 miljoen 
een twintigtal projecten uitgezet, in eerste instantie op dezelfde manier. Later in 2013 is dit budget 
in het MIP ondergebracht. 
 
MIP: Meerjareninvesteringsplan (2013-2015) 
Voor de besteding van het totale aanvullende Groen Plus-budget van € 1,7 miljoen in 2013 is op 14 
mei 2013 een plan ter goedkeuring aan het ministerie van Economische Zaken aangeboden. De 
onderbouwing moest gebaseerd zijn op het instellingsplan. In mei waren er echter slechts 
contouren van een strategisch plan en is er, naast de reeds toegewezen impulsprojecten, concreet 
gefocust op duurzaamheid. De titel van het strategische plan was ‘duurzaam durven, denken, 
doen’. Op 7 augustus 2013 is goedkeuring verleend voor het besteden van het budget voor 2013, 
conform het MIP. 
 
Voor de besteding van het budget 2014-2015 moest een tweede versie van het MIP geschreven 
worden, waarvoor een duidelijker kader en format werd aangeleverd. De koppeling met het eerste 
MIP en instellingsplan werd als bijlage vereist. De periode waarin dit MIP werd geschreven viel 
samen met de ontwikkeling van het instellingsplan. Interne en externe afstemming en draagvlak 
voor beide plannen gingen hand in hand. Op 29 november 2013, en aangevuld op 5 december 
2013, is het MIP 2014-2015 ingeleverd met een bijlage die het eerste MIP vervangt. Per brief, d.d. 
20 december 2013, is dit MIP goedgekeurd en is de besteding van de middelen voor 2014 en 2015 
akkoord bevonden. Het totaalbudget wordt besteed aan de ontwikkeling van onderwijs en 
onderzoek gerelateerd aan de drie speerpunten van Hogeschool VHL, de herprofilering van het 
onderwijs met een passend onderwijsconcept, de implementatie van de duurzaamheidsambitie en 
de kennistransfer in Noord Nederland en bijdrage van Hogeschool VHL aan de Agroagenda. 
 
Verantwoording en monitor MIP 2013 
In het G-overzicht staat de uitputting van het zogenaamde MIP-budget per einde 2013 in financiële 
zin. Het grootste bedrag bestaat uit de oorspronkelijke impulsmiddelen (art 3) van k€ 1241, 
waarvan k€ 573 is besteed via losse interne projecten. Veel van deze projecten lopen door in 2014, 
zodat er slecht een beperkt aantal resultaten benoemd kan worden. Het andere deel van dit budget 
(k€ 473) wordt gevormd door de zogenaamde projectgelden, waarvan k€87 reeds in 2013 is 
besteed. 
 
De belangrijkste resultaten van projecten uit beide deelbudgetten in 2013 zijn: 

• ontwikkeling van een lesprogramma milieucriminologie; 
• duurzaamheidinitiatieven in de regio Leeuwarden via het Kenniscentrum Burgers en 

Biodiversiteit en Eco-society studies, zoals de Eco-campus, de evenementreeks Samen voor 
Duurzaam en de intentieverklaring Groen Verbonden; 

• aanpassingen in curriculum en instructies in verband met nieuwe wet op dierproeven; 
• bijdragen aan het DierenWelzijnsWeb http://www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb; 
• onderzoek en evenementen in het kader van Health, Food en Technology, zoals het 

symposium Eetprikkels in Leeuwarden op 9 oktober 2013; 
• evenementen en publicaties in het expertisecentrum Natuur en Landschap, zoals het 

symposium Maatschappelijke kant van natuurbeheer en het symposium Op je gezondheid 
met bijbehorende publicaties; 

• training en Living Lab op gebied van metropolitane landbouw in India; 
• verwerking van opbrengsten van lectoraat Groene Leefomgeving in Steden in het 

onderwijs; 
• ontwikkelen van onderwijsprogramma landschapsanalyse, inclusief leerboek; 
• herijking, inclusief werkveldonderzoek, van masterprogramma Management of 

Development; 
• duurzaamheidsscans (nulmetingen) voor een aantal opleidingen ten behoeve van 

toekomstige AISHE-audits; 
• het MIP 2013 en het MIP 2014-2015, inclusief de interne en externe legitimering. 

 
Praktijkleren 
Naast bovenstaande MIP-gelden zijn er tot en met 2015 aanvullende middelen voor de uitvoering 
van praktijkonderwijs op (externe) praktijkleervoorzieningen. Hogeschool VHL maakt hiervoor 
gebruik van voorzieningen bij IPC groene ruimte, PTC+, Nordwin College, Helicon en enkele kleine 
faciliteiten. Via zogenaamde box3-gelden heeft Hogeschool VHL gezorgd voor twee nieuwe 
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faciliteiten, te weten een gewasgroei-opstelling in beheer bij PTC+ en een voorziening voor 
diergezondheidsmonitoring bij de dierenkliniek van VKON in Den Ham.  
 
De hogeschool heeft daarnaast geïnvesteerd in het Dierenverblijf en het Waterapplicatiecentrum 
(WAC) in Leeuwarden. Alle bestaande voorzieningen (plv’s) zijn via het GKC in kaart gebracht en 
van een certificeringslabel voorzien. Op deze lijst (mei 2013) staat ook een aantal VHL-
voorzieningen, zoals het Landgoed Larenstein, het WAC en het Voedingsapplicatiecentrum. 
In verband met het stoppen van de aanvullende praktijkleermiddelen per 2016 zijn eind 2013 de 
ontwikkelingen gestart om het externe praktijkleren te vervangen door praktijkonderwijs binnen de 
eigen voorzieningen met eigen instructeurs. De voor praktijkleren geoormerkte middelen worden 
vanaf 2014 zoveel mogelijk voor investeringen aan en exploitatie van de eigen voorzieningen 
ingezet. Vanwege de aangekondigde beëindiging van deze middelen is dit een onontkoombaar 
traject. 
 
Overige projecten 
Hogeschool VHL heeft in 2013 geen eigen RAAK-aanvraag gedaan. Wel doet de hogeschool mee 
met het RAAK-project Cattle Care van NHL hogeschool. Op 14 november 2013 werd in het kader 
van dit project een grote conferentie gehouden. Bij de provincie Friesland zijn in 2013 
subsidieprojecten ingediend voor Dairy Campus, Dairy Chain en een promotietraject rond zuivel. 
Dit alles past in het speerpunt Food/dairy.  
 
Internationaal 
Het Engelstalig onderwijs en internationale projecten worden steeds meer gekoppeld aan 
strategische internationale samenwerkingsverbanden. Van oudsher zijn deze 
samenwerkingsverbanden met instellingen in Afrika en het verre Oosten. Inmiddels worden ook 
samenwerkingsverbanden aangehaald op de Balkan. 
 
Op het gebied van onderzoek is Hogeschool VHL gestart met het opzetten van living labs in Brazilië 
op het gebied van Biobased Economy. Op de Balkan en in India wordt er gewerkt aan living labs 
voor metropolitane landbouw. Binnen de Living Labs doen studenten, docenten en onderzoekers uit 
Nederland en het partnerland onderzoeksopdrachten aangaande problemen in het werkveld binnen 
een geselecteerd thema. De resultaten van het toegepaste onderzoek dragen bij aan innovatie en 
kennis over het thema in beide landen. 
 
Hogeschool VHL treedt op als penvoerder van een aantal grote capaciteitsopbouwprojecten, te 
weten de NICHE-projecten in Ethiopië, Benin en Egypte en het Tempus-project op de Balkan. 
Daarnaast is er een groot aantal internationale subsidieprojecten, waar opleidingen 
consortiumpartner of onderaannemer zijn. 
In 2013 heeft Hogeschool VHL twee Tailor Made Trainingen voor het NFP-programma uitgevoerd in 
Suriname en Vietnam. Vanuit het Erasmus-programma heeft Hogeschool VHL financiering 
toegezegd gekregen voor twee IP-projecten: ACCE (Adapting Climate Change in Europe’s peri-
urban and rural high risk areas) en European Wilderness Entrepreneurship. Vanuit het EU Tempus-
programma ontvangt de hogeschool een bijdrage voor een project in Albanië. 
 
In 2013 is extra aandacht besteed aan informatieverspreiding over het EU-programma 
Horizon2020, wat begin 2014 een vervolg kreeg met de organisatie van een HAO brede 
bijeenkomst over dit programma. Eind 2013 en begin 2014 is tevens aandacht besteed aan 
informatieverspreiding over het Erasmus+ programma. 
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5. Ondersteunende diensten  

Hogeschool VHL kent zeven stafdiensten. De stafdiensten verantwoorden vier keer per 
jaar over de realisatie van hun jaarplannen en interne prestatieafspraken. Dit hoofdstuk 
beschrijft de ontwikkelingen binnen de stafdiensten van Hogeschool VHL. 
 
Nieuwe systemen en aanbestedingen 
Veel van de systemen die Hogeschool VHL gebruikte waren gezamenlijke aanbestedingen met 
Wageningen UR. Na de ontvlechting in 2012 zijn nieuwe systemen aanbesteed, maar een deel 
moet nog worden ontvlochten. 2013 stond in het teken van de implementatie en in gebruik name 
van het nieuwe Student Information System (SIS). Dit proces en de genomen maatregelen zijn al 
eerder beschreven. De aansluiting tussen Studenten Informatie Systeem en de financiële 
administratie is verder ontwikkeld, waardoor debiteurenbeheer en financiële toebedeling van de 
collegegelden per student aan de opleidingen in detail mogelijk zijn. Bron HO is na een moeizame 
start eind december 2013 geïmplementeerd. Ook hier merken we dat de SIS-implementatie zorgt 
voor veel herstelwerkzaamheden in 2014. 
 
Begin 2013 is gestart met de voorbereiding van ICT-ontvlechting van Hogeschool VHL uit de ICT-
infrastructuur van Wageningen UR. Uitgangspunten hierbij zijn het creëren van een autonome ICT-
dienstverlening voor Hogeschool VHL en het vormen van een compacte ICT-afdeling met als 
hoofdtaak regievoering. In de geformuleerde Sourcing Strategie is aangegeven dat de hogeschool 
vooral gebruik zal maken van bestaande, in de markt beschikbare toepassingen (Software As a 
Service). Samen met Wageningen UR wordt gewerkt aan een programma, waarin de ICT-
ontvlechting van Hogeschool VHL uit de Wageningen UR ICT-infrastructuur vorm en inhoud krijgt. 
Langs de as van een gefaseerde uitvoering vindt de ontvlechting komende jaren plaats, met 
prioriteit voor de functionaliteiten die de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Hogeschool VHL 
richting de buitenwereld vergroten. Er zal geruime tijd sprake zijn van een co-existentie situatie 
met de Wageningen UR ICT-infrastructuur. 
 
Met andere onderwijsinstellingen is er overleg over mogelijke samenwerking op het gebied van 
informatiemanagement en technologie. Hierbij kan niet alleen gedacht worden aan 
gemeenschappelijke inkoop, maar ook aan het opbouwen van specifieke kennis die voor 
deelnemende partijen beschikbaar is. 
 
Per 1 juli 2013 is de personeels- en salarisadministratie losgekoppeld van Wageningen UR. Er zijn 
nieuwe afspraken gemaakt en taken overgenomen. De invoering van de digitalisering van 
processen is uitgesteld naar 2014. Het recruitmentsysteem (digitaal systeem waarmee de hele 
werving- en selectieprocedure wordt ondersteund) is per 1 september 2013 niet meer beschikbaar. 
Een nieuw systeem blijkt een forse investering, daarom zoekt Hogeschool VHL naar een 
goedkopere oplossing. Voorlopig voert HRM alle handelingen weer handmatig uit. In 2013 heeft 
Hogeschool VHL samen met Wageningen UR een nieuw contract afgesloten voor de payrolling. 
Deze samenwerking was reeds voor de ontvlechting gestart en wordt op basis van goede afspraken 
en een zelfstandig contract voortgezet.  
 
De voorbereidingen van de implementatie SEPA zijn in 2013 afgerond. In januari 2014 zijn de 
collegegelden van de studenten op basis van SEPA geïnd. Ook de salarissen van de medewerkers 
zijn in de crediteurenadministratie omgezet naar SEPA. 
 
De projectcontrole is verder doorontwikkeld dankzij de implementatie van het systeem 
projectbeheer, waarin de vastlegging van het financiële proces per project zoveel mogelijk is 
gestandaardiseerd. De implementatie van projectbeheer heeft ertoe geleid dat de projectinformatie 
digitaal beschikbaar is en sneller toegankelijker voor meerdere medewerkers van de stafdienst 
Finance en Control. Vragen vanuit de organisatie kunnen nu beter en sneller kunnen worden 
beantwoord. 
 
In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen om de inkoopfacturenstroom volledig te digitaliseren. In 
april 2014 zal hiermee worden gestart. Via een interface is dit programma gekoppeld aan de 
financiële administratie. De verwachting is dat de digitalisering van de inkoopfacturen leidt tot een 
forse kwaliteitsverbetering, aangezien de doorlooptijd van de inkoopfacturen binnen de organisatie 
wordt verkort en het proces rondom de autorisatie sneller gaat verlopen. 
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Sinds begin 2013 werkt de stafdienst Trainingen en Cursussen naar tevredenheid met CRM als 
beheersysteem.  
 
Diensten 
Er is een Auteursrechten Informatie Punt opgericht vanuit de Mediatheek. Bij dit Informatiepunt 
kunnen studenten en medewerkers terecht met hun vragen op gebied van auteursrechten. Er zijn 
lunchbijeenkomsten georganiseerd, waarbij voorlichting werd gegeven aan de docenten over 
auteursrechten en Stichting Pro. Onder de studenten en medewerkers van de hogeschool heeft de 
mediatheek een gebruikersonderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat men erg veel 
waardering heeft voor de mediatheken. Zowel wat betreft uitstraling als ontmoetings- en werkplek. 
Ook sprak men waardering uit voor de deskundige wijze waarop het personeel vragen 
beantwoordt.  
 
De interne controlerol vanuit de stafdienst Finance en Control richting de stafdienst Student Service 
Centre ten behoeve van de bekostigingscontrole is verder aangescherpt. De interne 
accountantscontrole is met een goed resultaat afgerond. De stafdiensten Finance en Control en het 
Stafbureau CvB hebben de P&C-cyclus en de managementinformatie verder vorm gegeven, zodat 
dit geïmplementeerd kan worden in de cyclus van 2014. 
 
In 2013 heeft de stafdienst Training en Cursussen zestien verschillende cursussen in uitvoering 
genomen, zeven projecten en negentien evenementen georganiseerd. Hierbij is samengewerkt met 
brancheorganisaties , bedrijven, overheden, opleidingsinstituten en alle gremia binnen Hogeschool 
VHL. 

 
Studenten konden zich dit jaar voor het eerst digitaal inschrijven voor het collegejaar 2013-2014 
en de benodigde stukken digitaal aanleveren bij de stafdienst Student Service Center. Hierdoor kon 
het inschrijfproces voor de nieuwe student volledig digitaal verwerkt worden. Ook de communicatie 
verliep grotendeels digitaal. Het inschrijfproces is in 2013 gecentraliseerd in Leeuwarden.  
 
De stafdienst Marketing en Communicatie verzorgt een groot deel van de promotie en voorlichting 
met verschillende campagnes voor specifieke nationale en internationale doelgroepen. Het 
onderdeel Corporate communicatie heeft vorm gekregen met invulling van de vacature ‘Pers en 
Publiciteit’, de aanschaf van een mediamonitoringssysteem en een proactieve benadering van 
mediaplatformen. De stafdienst heeft de nieuwe merknaam en het logo van Hogeschool VHL 
formeel vormgegeven en in alle vormen van concerncommunicatie (huisstijl) doorgevoerd. In 
opdracht van het sectoraal adviescollege (SAC) is er een marketing- en communicatieoverleg 
geïnitieerd tussen Hogeschool VHL, Hogeschool InHolland, CAH Vilentum en HAS Hogeschool. De 
insteek van het overleg is het opstarten van een gezamenlijk doelgroeponderzoek naar potentie en 
motieven voor de keuze van Groen Onderwijs.  
 
Scholing  
HRM verzorgt en faciliteert de scholing van medewerkers. In 2013 is scholing aangeboden voor de 
examencommissies, interne auditors en projectleiders.  
 
Examencommissies 
De rol van de examencommissie is gewijzigd, mede als gevolg van nieuwe wetgeving. Docenten 
geven daarnaast aan dat een kwaliteitsverbetering nodig is op gebied van afnemen van examens, 
assessments en toetsen. In 2013 hebben acht docenten deelgenomen aan een training voor leden 
van de examencommissie. Deze training is georganiseerd door de Vereniging Hogescholen en 
bestaat uit drie modules, te weten deskundigheidsbevordering, dilemmatraining en toetsing. De 
cursus wordt in 2014 nog tweemaal georganiseerd en aan de examencommissieleden aangeboden. 
 
Interne audit 
In 2013 heeft een tiental medewerkers een basiscursus auditen gevolgd. Hogeschool VHL wil 
interne audits als instrument gebruiken om de kwaliteit van de beleidsimplementatie, processen en 
onderdelen binnen de organisatie te controleren en te verbeteren. Het is de intentie om elk jaar 
twee interne audits uit te voeren.  
 
Projectmatig werken 
Hogeschool VHL wil dat projectleiders projecten integraal aansturen. Dat betekent dat zij 
verantwoordelijk zijn voor inhoudelijke resultaten, projectfinanciën en tevreden opdrachtgevers en 
leidinggevenden. Om ervoor te zorgen dat de projectorganisatie in control is en blijft, dient de 
projectorganisatie binnen Hogeschool VHL steviger neergezet te worden. 
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In 2011, 2012 en 2013 zijn er diverse cursussen projectmatig werken aan de medewerkers 
aangeboden. Afgelopen jaar hebben negen deelnemers de basiscursus projectmanagement gevolgd 
en acht deelnemers de cursus projectmanagement voor staf en ondersteuning.  
 
Gebouwen  
Voor de opleiding Diermanagement in Leeuwarden is de verbouwing en uitbreiding van het 
dierenverblijf gerealiseerd. Het gebouw is nu toegankelijker voor studenten en voldoet aan de 
wettelijke eisen voor dierproeven.  
 
Na een lange voorbereiding is in 2013 het Waterapplicatiecentrum (WAC) gerealiseerd, door middel 
van verbouwing van de voormalige Milieuhal tot een nieuwe technologiehal plus laboratoria. De 
voorziening is gerealiseerd vanuit de doelstelling om toegepast onderzoek en hoger 
beroepsonderwijs op een goede wijze te faciliteren. 
 
De studiekantine in het gebouw in Leeuwarden is gerenoveerd, zodat de ruimte een modernere 
uitstraling heeft gekregen. Het restaurant op de locatie in Velp is met een grote verbouwing 
gemoderniseerd.  

 
Duurzaamheid 
In het kader van duurzaamheid is de monitoring van het energieverbruik geoptimaliseerd door 
uitbreiding van het aantal energiemeters in het gebouw in Leeuwarden. Tevens is weer een 
gedeelte van de verlichting vervangen door Led-armaturen, wat een verdere besparing van de 
energiekosten geeft. Ingegeven door duurzaamheid en kostenbesparing is in 2013 meer gebruik 
gemaakt van videoconferencing 
 
In Velp wordt nu gewerkt in een open keuken met eerlijke en pure grondstoffen uit de regio en, 
waar het kan, biologisch. Het restaurant voldoet aan alle moderne eisen, waarmee ook externe 
partijen beter kunnen worden gefaciliteerd. De facilitaire dienst werkt samen met studenten van 
natuurstudievereniging LaarX om het thema duurzaamheid in het gebouwencomplex meer 
aandacht te geven.  
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6. Financieel verslag 

6.1   Resultaat 2013 
 
De geconsolideerde jaarrekening 2013 sluit af met een positief resultaat van € 2,2 mln. en is 
daarmee € 1,9 mln. positiever uitgevallen dan was begroot.   
 
De positieve afwijking van de begroting van € 1,9 mln. wordt vooral veroorzaakt door: 

• uitkering Waarborgfonds HBO van € 0,7 mln.   
• lagere concernheffing van € 0,9 mln.  
• hogere personele kosten van -/- € 0,5 mln. 
• lagere afschrijvingskosten gebouwen van + € 0,4 mln. 
• lagere algemene kosten van + € 0,4 mln. 

 
De uitkering van het Waarborgfonds HBO betreft een eenmalige uitkering, waarvan de 2e tranche 
nog niet is uitgekeerd in 2013.  
 
In verband met de ontvlechting uit het samenwerkingsverband met Wageningen UR is de 
concernheffing per 1 januari 2013 komen te vervallen. Hogeschool VHL heeft de onderliggende 
activiteiten grotendeels binnen haar eigen formatie kunnen opvangen. 
 
De hogere personele kosten hangen samen met de hogere dotatie aan de WW en WIA-
voorzieningen. 
 
De afschrijvingskosten vallen lager uit, doordat in de begroting niet voldoende rekening was 
gehouden met de volledige afschrijving van een verbouwing en investeringen later in gebruik zijn 
genomen. 
 
De lagere algemene kosten worden veroorzaakt, doordat de kosten hardware- en softwarelicenties 
in 2013 lager uitvallen. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit, uitgedrukt in de current ratio, is ten opzichte van 2012 licht verbeterd. Per            
31-12-2013 bedraagt de current ratio 0,86. Per 31-12-2012 was dit 0,84.  
 
Het saldo liquide middelen per 31 december 2013 bedraagt € 14,8 miljoen. Het begrote saldo van 
de liquide middelen per 31 december 2013 bedraagt € 14,3 miljoen, een positieve afwijking van     
€0,5 miljoen. Dit betreft het beginsaldo van de liquide middelen, dat per 1 januari 2013 lager was 
dan begroot, en daar tegenover de hogere vooruit ontvangen projectgelden van 
subsidieverstrekkers. 
 
Van het saldo van de liquide middelen van € 14,8 mln. is € 7,6 mln. vrij beschikbaar en 7,2 mln. 
niet. Het niet beschikbare gedeelte betreft een depositierekening bij de BNG en wordt alleen 
gebruikt ter aflossing van de lening aan de BNG. Het deposito loopt gelijk evenredig af met de 
lening. 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit is in 2013 verbeterd en bedraagt per 31-12-2013 26,6%. Per 31-12-2012 was dit 
23,0%.  
 
De stijging van 3,6% is gerealiseerd door toevoeging van het positieve resultaat over 2013 van 
€1,3 miljoen aan de algemene reserves. Daar tegenover staat dat de solvabiliteit afneemt door de 
toename van het balanstotaal met € 3,2 miljoen als gevolg van een stijging van de liquide 
middelen en de kortlopende schulden. Het doel is om de solvabiliteit de komende jaren verder te 
verbeteren en minimaal een normpercentage van 30% als uitgangspunt te hanteren. 
 
Als de langlopende lening van € 7,7 miljoen zou worden afgelost met de beschikbare liquide 
middelen, verbetert het solvabiliteitsratio aanzienlijk en zou daarmee op 32,4% uitkomen.  
De lening is niet afgelost, omdat dit tot een forse boeterente zou leiden. 
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6.2    Geconsolideerde balans 
 
Na bestemming van het netto resultaat 
 
 31-12-2013 31-12-2012 
ACTIVA   
VASTE ACTIVA   
Materiële vaste activa 23.024 22.164 
Financiële vaste activa 333 0 
Totaal vaste activa 23.357 22.164 
   
VLOTTENDE ACTIVA   
Vorderingen en overlopende activa 3.080 3.800 
Liquide middelen 14.835 12.139 
Totaal vlottende activa 17.915 15.939 
   
TOTAAL ACTIVA 41.272 38.103 
   
PASSIVA   
EIGEN VERMOGEN   
Algemene reserves 10.697 8.484 
Bestemde reserve 279 279 
EIGEN VERMOGEN 10.976 8.763 
   
VOORZIENINGEN 2.732 2.670 
LANGLOPENDE SCHULDEN 6.756 7.594 
KORTLOPENDE SCHULDEN 20.808 19.076 
TOTAAL PASSIVA 41.272 38.103 

Bedragen * € 1000,– 
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6.3    Geconsolideerde staat van baten en lasten 
 
 Resultaat 

2013 
Begroting 
2013 

Resultaat 
2012 

BATEN    
Rijksbijdragen EZ 28.490 28.274 29.400 
Overige bijdragen en vergoedingen 3.730 3.316 3.249 
College-, cursus- en examengelden 7.968 7.781 7.689 
Baten werk in opdracht van derden 7.837 12.781 6.783 
Overige baten 3.198 2.628 2.986 
TOTAAL BATEN 51.223 54.780 50.107 
    
LASTEN    
Personele kosten 32.227 31.713 30.723 
Afschrijvingen 1.031 1.456 1.386 
Huisvestingskosten 3.397 3.322 3.339 
Algemene kosten 9.271 11.217 10.551 
Specifieke kosten 2.863 6.584 2.671 
TOTAAL LASTEN 48.789 54.292 48.670 
    
BEDRIJFSRESULTAAT 2.434 488 1.437 
    
Financiële baten en lasten -221 -197 -164 
    
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-
UITOEFENING VOOR BELASTINGEN 

2.213 291 1.273 

    
Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 0 
Resultaat uit deelnemingen 0 0 0 
    
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-
UITOEFENING NA BELASTINGEN 

2.213 291 1.273 

    
Aandeel van derden 0 0 0 
Buitengewone baten en lasten 0 0 0 
NETTO RESULTAAT 2.213 291 1.273 
 

6.4    Investeringsbeleid 
 

Hogeschool VHL heeft een meerjareninvesteringsplan, dat loopt van 2013 tot en met 2015. In het 
plan staan de totale investeringen in materiële vaste activa en het effect op de afschrijvingen en de 
cashflow. Het uitgangspunt van het investeringsplan is dat de jaarlijkse investeringsbedragen in lijn 
liggen met de jaarlijkse afschrijvingskosten (Ideaalcomplex). 
 
De gerealiseerde investeringen in 2013 bedragen € 1,9 miljoen en vallen € 0,4 miljoen hoger uit 
dan was begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal uitbreidings- en 
vervangingsinvesteringen, die bij het opstellen van de begroting 2013 nog niet voldoende 
inzichtelijk waren. 
 
Voor 2014 bedraagt het begrote totale investeringsbedrag € 2,2 miljoen.   
 

6.5    Treasurybeleid 
 

Hogeschool VHL heeft in 2013 gebruik gemaakt van het treasurystatuut uit het 
samenwerkingsverband met Wageningen UR. Dit statuut is gebaseerd op de Regeling Beleggen en 
Belenen door Instellingen voor onderwijs en onderzoek 2011. De doelstelling van het 
treasurystatuut is het ondersteunen van het primaire proces van de rechtspersoon. Hierbij wordt, 
met het beheer van financiële posities en financiële stromen, gestreefd naar minimalisatie van de 
kosten en risico’s en maximalisatie van de opbrengsten.  
 
In 2013 heeft Hogeschool VHL gehandeld binnen de kaders van het treasurystatuut. In tussentijdse 
rapportages is een toelichting gegeven op de financiële ontwikkeling van de hogeschool. Op 31 
december 2013 heeft Hogeschool VHL geen beleggingen en beleningen. 

53 
 



De onder liquide middelen opgenomen BNG depositorekening, met een saldo van € 7,2 mln. per 31 
december 2013, is volledig als zekerheid gesteld (openbaar pandrecht in de eerste rang) voor de 
onder de langlopende schulden opgenomen lening met de BNG. De aflossing van de lening wordt 
ieder kwartaal rechtstreeks op de depositorekening in mindering gebracht gedurende komende 10 
jaren. 
 

6.6    Publieke en private activiteiten 
 
De private activiteiten van Hogeschool VHL zijn beperkt en niet materieel. Voor zover hiervan 
sprake is betreffen dit activiteiten van de Afdeling VHL Trainingen & Cursussen, waarbij 
marktconforme tarieven worden gehanteerd. 
 
Voor 2011 was een groot gedeelte van de projectactiviteiten ondergebracht in een aparte Stichting 
(Stichting Business Center Van Hall). Sinds 2011 worden de nieuwe projecten ondergebracht in 
Stichting Van Hall Larenstein, waarbij van belang is dat er een directe inhoudelijke koppeling 
bestaat tussen het project en de opleiding. De financiers betreffen nagenoeg alleen 
subsidieverstrekkers uit het publieke domein, zoals ministerie van EZ, Nuffic, Provincies, EU e.d. Bij 
deze subsidieverstrekkers zijn de tarieven (c.q. de grondslag ervan) in de subsidievoorwaarden 
vastgesteld. De toerekening van kosten van marktactiviteiten is uitgebreid toegelicht in de 
jaarrekening. 
 
Bij Hogeschool VHL vindt geen uitbesteding plaats van een of meer delen onderwijsprogramma(’s) 
CROHO-opleidingen aan een private organisatie (plus kosten). Waar voor het verzorgen van 
onderwijs expertise van elders wordt ingehuurd, gebeurd dat incidenteel bij zusterinstellingen voor 
hoger onderwijs of door het individueel inhuren van gastdocenten. 
 
Hogeschool VHL besteedt middelen aan de volgende private activiteiten:  

• Studentenvoorzieningen, zoals sportvoorzieningen en vormingsactiviteiten.  
• Hogeschool VHL heeft in 2013 voor € 164.000,- bij gedragen in de studentenhuisvesting 

voor buitenlandse studenten. Hoewel studentenhuisvesting niet tot de primaire taken van 
de hogeschool behoort, maakt dat de korte verblijftijd van de meeste buitenlandse 
studenten het onmogelijk maakt adequate huisvesting voor hen te vinden. Tegen deze 
achtergrond heeft Hogeschool VHL besloten een gedeelte in de leegstandkosten bij te 
dragen in de exploitatie van de tijdelijke huisvesting voor buitenlandse studenten. De 
woonruimte wordt tegen marktconforme tarieven doorberekend aan de huurders. 

 
Hogeschool VHL legt verantwoording af over het thema bekostiging van maatwerktrajecten in de 
jaarrekening. 
 

6.7    De begroting en vooruitzichten voor 2014 
 
Het begrote resultaat voor 2014 bedraagt € 0,8 miljoen. Het College van Bestuur van Hogeschool 
VHL streeft naar een solvabiliteitsratio van 30%, de verwachting is dat met het begrote rendement 
deze ratio eind 2014 wordt bereikt. Onderstaand de begrote winst- en verliesrekening over 2014. 
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 Begroting 2014 
BATEN  
Rijksbijdragen EZ 30.391 
Overige bijdragen en vergoedingen 3.750 
College-, cursus- en examengelden 8.655 
Baten werk in opdracht van derden 8.465 
Overige baten 2.869 
TOTAAL BATEN 54.130 
  
LASTEN  
Personele kosten 33.512 
Afschrijvingen 1.287 
Huisvestingskosten 3.629 
Algemene kosten 10.880 
Specifieke kosten 3.832 
TOTAAL LASTEN 53.140 
  
BEDRIJFSRESULTAAT 990 
Financiële baten en lasten -176 
NETTO RESULTAAT 814 

Bedragen * € 1000,– 

 
6.8   Bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht 
 
Gegevens omtrent de bezoldiging van bestuurders en van toezichthouders van Hogeschool VHL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6.9   Declaraties vergoedingen en diensten individuele bestuurders 
 
Overzicht declaraties bestuursleden verslagjaar 2014. 
 
 Drs. P.C.A. 

van Dongen 
Drs. A.C. Keizer-
Mastenbroek 

Dr.ir. MHC 
Komen 

Drs. N.H.J.E.C. 
van Mierlo 

Representatiekosten   €1.134 €809 

Reiskosten binnenland  €48  €414 

Reiskosten buitenland     

Overige kosten €178  €126 €205 

 

Naam   Duur arbeidsovereenkomst Ingangsdatum Omvang Dienstbetrekking Periodiek Ontvangen pensioen Uitkering wegens
vanaf tot dienstverband dienstverband (D) of betaalde bijdragen / beeindiging

in fte interimbasis (I) beloningen beloningen betaalbaar van het
(incl. onkostenverg.) op termijn dienstverband

College van Bestuur
Voorzitter CvB Hr. P.C.A. van Dongen 1-8-2013 onbepaalde tijd 1-8-2013 1,00 D 58.870 10.688 n.v.t.
Lid CvB Mw. A.C. Keizer-Mastenbroek 1-8-2013 1-8-2017 1-8-2013 1,00 D 54.823 9.892 n.v.t.

Voormalig bestuur
Voorzitter CvB Hr. N.H.J.E.C. van Mierlo 15-1-2013 11-7-2013 15-1-2013 0,65 I 128.115 0 n.v.t.
Lid CvB Hr. M.H.C. Komen 1-4-1999 1-8-2013 1-4-1999 1,00 I 85.995 11.960 n.v.t.
Afgetreden lid CvB Hr. M.H.C. Komen 1-8-2013 1-11-2013 1-8-2013 1,00 I 30.108 5.126 n.v.t.

Raad van Toezicht
Voorzitter RvT Mw. A.M.A. van Ardenne - van der Hoeven 2-11-2012 2-11-2016 n.v.t. 14.520 n.v.t. n.v.t.
Lid RvT Hr.. M.C. Korff 2-11-2012 2-11-2016 n.v.t. 9.680 n.v.t. n.v.t.
Lid RvT Hr.. L.W. Fopma 2-11-2012 2-11-2016 n.v.t. 9.680 n.v.t. n.v.t.
Vice voorzitter RvT Hr.. R.H.J. Mooren 2-11-2012 2-11-2016 n.v.t. 9.680 n.v.t. n.v.t.
Lid RvT Hr.. H.Th.M. Pieper 2-11-2012 2-11-2016 n.v.t. 9.680 n.v.t. n.v.t.
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7. Sociaal jaarverslag 

Het personeelsbeleid van Hogeschool VHL wordt in dit hoofdstuk uiteengezet. Daarnaast komen 
de ontwikkelingen in de personeelsformatie aan de orde. In bijlage 11 zijn nog meer kengetallen 
opgenomen. 
 

7.1   Ontwikkeling personeelsformatie 
 
Personeelsbestand per 31 december 2013 
Het aantal medewerkers schommelt ieder jaar. In 2013 zijn veel werkprocessen en 
samenwerkingsverbanden met Wageningen UR verbroken en opnieuw ingevuld. 
Bij een beperkt aantal opleidingen is de onderwijsformatie uitgebreid, bij andere opleidingen is er 
sprake van consolidatie of niet invullen van vacatures. 
 
 

 
 
 
Onderwijzend personeel (OP) en onderwijs ondersteunend personeel (OOP) 
Er is sprake van een kleine verschuiving ten opzichte van 2012; het OOP neemt enigszins toe als 
gevolg van de ontvlechting. 
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7.2   Gezondheid en Welzijn 
 
ARBO en RI&E 
In 2011 is het ‘ARBO/Milieu Beleidsplan’ vastgesteld. Het arbobeleid is gericht op waarborging van 
de veiligheid en gezondheid van medewerkers en studenten en het voorkomen en beheersen 
van psychosociale arbeidsbelasting. De doelstellingen van het arbobeleid worden in samenhang 
met de schooldoelstellingen geformuleerd en vermeld in het plan van aanpak op basis van de RI&E 
(Risico-inventarisatie en –evaluatie). Voor het realiseren, beheren en controleren van de doelstel-
lingen bij het arbobeleid zijn in 2011 een Arbostuurgroep en Arbocommissie ingesteld. In 2013 
hebben de Arbostuurgroep en de Arbocommissie structureel overleg gehad. De actiepunten, voort-
komend uit deze overleggen, zijn uitgevoerd. 
 
Verzuim en verzuimbeleid 
Het verzuim binnen VHL liet ten opzichte van 2013 een lichte stijging zien: van 4.3% in 2012 naar 
4.6% in 2013. Het streefpercentage van 4% ziekteverzuim blijft gehandhaafd. Oorzaak van de 
stijging is een groter aandeel langdurig zieken met fysieke klachten.  
 

 
Ten opzichte van 2012 zijn er in 2013 beduidend meer (preventie) maatregelen ingezet vanuit de 
Livvit-gids. Bekostiging/vergoeding voor preventieve maatregelen vanuit Livvit was in 2012 
€ 9.905,85. In 2013 is er voor € 27.132,88 uit het Livvit-pakket vergoed. De hoogste vergoedingen 
werden gegeven voor taxivervoer en bedrijfstrainingen. 
 
In 2014 zal het Verzuimbeleid voor Hogeschool VHL worden vastgesteld en komt er een 
Gezondheidsregeling VHL: een regeling met gezondheid bevorderende maatregelen. 
 
Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) 
In verband met de ontvlechting met Wageningen UR werkt Hogeschool VHL sinds april 2013 samen 
met de Bedrijfsmaatschappelijk werkers van de landelijke organisatie GIMD. De samenwerking 
verloopt naar wens en zal ook in 2014 worden voortgezet.  
 
In totaal hebben 14 medewerkers BMW bezocht met als belangrijkste verdeling: 

• Aanmeldingen per vestigingen : Leeuwarden 10, Velp 2, Wageningen 2 
• Verdeling per sekse  : Man 5, Vrouw 9 
• Verzuimend bij intake  : Niet verzuimend 10, wel verzuimend 4 
• Initiatiefnemer voor intake : Medewerker 2, Leidinggevende 8, HRM 4 

 
Uit de jaarrapportage van BMW komen de volgende aanleidingen van de hulpvraag naar voren: 

• onjuiste werk-privé balans; 
• psychische werkproblematiek;  
• dreigende burn-out;  
• stress, verwerking; 
• dreigend ontslag i.v.m. arbeidsongeschiktheid.  

 
In verband met de waarborging van de privacy van de medewerkers kan niet worden aangegeven 
welke problemen op welke locatie voorkomen. In de jaarrapportage trekt BMW conclusies en geeft 
zij aanbevelingen. HRM gebruikt deze aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen. 
 
Vertrouwenspersonen  
Hogeschool VHL heeft op alle drie locaties een vertrouwenspersoon. De leidraad voor de 
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vertrouwenspersonen is de Regeling ongewenst gedrag. Deze regeling, zowel van toepassing op 
personeel als studenten, wijst op de mogelijkheden om gebruik te maken van opvang en 
begeleiding door de vertrouwenspersonen, en waar nodig klachtenbehandeling door de 
klachtencommissie. 
 
In 2013 hebben vier medewerkers en twaalf studenten een beroep gedaan op de 
vertrouwenspersonen. Van deze zestien personen gaat het in veertien gevallen om vrouwen. 
In de meeste gevallen is een beroep op de vertrouwenspersonen gedaan in verband met 
discriminatie en intimidatie. Meldingen van medewerkers betreffen vaak de relatie met de 
leidinggevende. Meldingen van studenten betreffen vaak medestudenten. Er zijn geen formele 
klachten ingediend. 
 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
Elke twee jaar wordt er, conform de HBO-cao, een MTO gehouden onder alle medewerkers van 
Hogeschool VHL. In 2013 is voor het eerst samenwerking gezocht met het Onderzoeksbureau 
Integron. Integron maakt gebruik van het meetinstrument TIM: Tevredenheid Instrument 
Medewerkers. Dit 
instrument is op verzoek van de Vereniging Hogescholen en in samenwerking met Zestor 
ontwikkeld voor het hbo en wordt met enige subsidie beschikbaar gesteld. Er wordt gewerkt met 
een standaard vragenlijst voor de hogescholen, waardoor een benchmark mogelijk is en de kosten 
beheersbaar blijven ten opzichte van de optie om een unieke vragenlijst te laten ontwikkelen. In 
het voorjaar van 2013 is het MTO door Integron uitgevoerd. 
 
De belangrijkste resultaten: 

• de totale respons voor Hogeschool VHL is 62%. Gemiddelde respons binnen de benchmark 
is 63%;  

• het gemiddelde tevredenheidscijfer voor Hogeschool VHL is 6,8. Dit cijfer ligt 0,1 onder het 
gemiddelde van de benchmark (6,9);  

• VHL-medewerkers zijn het meest tevreden over de beschikbare middelen en de (fysieke) 
veiligheid (7,8), de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s (7,6), en de inhoud van het 
werk en het perspectief (7,4); 

• in verhouding tot de scores in de benchmark is de tevredenheid ook relatief hoog als het 
gaat om de medezeggenschapsraad (6,6) en de opleidingsdirecties/stafhoofden (6,6);  

• werkdruk blijft met een tevredenheidsscore van 6,1 een belangrijk aandachtspunt, evenals 
de tevredenheid over het College van Bestuur (5,0);  

• kijkend naar de tevredenheid van de medewerkers in combinatie met het belang dat me-
dewerkers aan een bepaald aspect toekennen, komen de volgende sterke punten naar vo-
ren voor VHL: medewerkers ervaren hun werk als plezierig, afwisselend en met veel vrij-
heid. Ook is er veel waardering voor de collegialiteit, de samenwerking en het respect bin-
nen afdelingen/opleidingen. 

 
De meting is in de periode april-mei 2013 uitgevoerd, ten tijde van bestuurlijke wisselingen. De 
lage tevredenheid over het College van Bestuur heeft derhalve geen relevantie voor de huidige 
bestuurlijke setting. 
 
De belangrijkste acties die zijn ingezet naar aanleiding van de resultaten zijn: 

• formuleren van een nieuwe besturingsfilosofie;  
• iedere afdeling/opleiding maakt eigen plan van aanpak, met specifieke aandacht voor 

werkdruk en studentgerichtheid;  
• besprekingen ten aanzien van het plan van aanpak vinden plaats in aanwezigheid van een 

HRM-adviseur. De adviseur kan zo een rol spelen in het gesprek. Daarnaast maakt HRM een 
analyse en advies voor de hele hogeschool. 

 
Wajongers  
In 2013 heeft Hogeschool VHL, in navolging op de cao-afspraken, beleid ontwikkeld op het terrein 
van Wajongers. In dit beleid is afgesproken dat de hogeschool zich inzet om mogelijkheden te 
creëren met betrekking tot een dienstverband voor mensen met een Wajong-status en/of een 
andere vorm van arbeidshandicap. Om deze mogelijkheden te creëren, zijn er afspraken gemaakt 
met landelijke re-integratiebureaus inzake het vrijblijvend aanbieden van mogelijke kandidaten. 
Ook toetst HRM vacatures om vast te stellen of deze geschikt zijn voor kandidaten met een 
Wajong-status of arbeidshandicap. Hogeschool VHL wil hiermee vanuit een breder maatschappelijk 
perspectief haar verantwoordelijkheid als werkgever en opleider nemen. 
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Hogeschool VHL heeft in 2013 één medewerker in dienst genomen met een Wajong-status (locatie 
Leeuwarden). 
 

7.3  Kwaliteit en ontwikkeling 

De prestatieafspraak docentkwaliteit en professionalisering van medewerkers zijn speerpunten. In 
de cao HBO 2010 – 2012 zijn afspraken gemaakt over professionalisering. De belangrijkste 
doelstellingen rondom professionalisering, die in de cao staan genoemd, zijn: 

• het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs; 
• het stimuleren van een professionele cultuur; 
• medewerkers zijn zelf eigenaar van hun professionele ontwikkeling; 
• medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de opleiding van de student; 
• afspraken maken over ontwikkeling, die voortvloeien uit de behoefte van de organisatie en 

passen bij de behoefte van de medewerker.  
 

Deze doelstellingen zijn verwerkt in het eerste professionaliseringsplan van Hogeschool VHL voor 
de planperiode 2014 -2017. Het uitgangspunt van het professionaliseringsplan is dat de professio-
nalisering van alle medewerkers van Hogeschool VHL een onlosmakelijke relatie heeft met zowel 
het instellingsplan als de prestatieafspraken. De essenties van het instellingsplan en de prestatieaf-
spraken komen terug in de inhoudelijke thema’s.  
 
In 2013 organiseerde HRM twee basiscursussen Didactiek voor locatie Leeuwarden. Beide 
cursussen zijn ‘incompany’ uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem & Nijmegen (HAN) en bestaan  
uit 13 bijeenkomsten. De eerste cursus Didactiek is gestart in april 2013, de tweede in november 
2013. In totaal hebben 28 docenten uit Leeuwarden zich opgegeven. Reeds 11 deelnemers hebben 
de cursus afgesloten met een certificaat. De ‘incompany’ basistraining wordt in 2014 ook in Velp en 
Wageningen aangeboden en de komende jaren een vast onderdeel van het scholingsaanbod van 
Hogeschool VHL. Tevens is een aantal medewerkers in 2013 geschoold in didactische vaardigheden 
via één van de opleidingen die vermeld staan in de Zestor-gids. 
 
Hogeschool VHL heeft geen gebruik gemaakt van de promotievouchers. 
 

7.4  Loopbaanbeleid 
 
Functioneren en beoordelen 
Jaarlijks worden er planningsgesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd. Indien daartoe 
aanleiding is, worden er ook, tussentijds voortgangsgesprekken gevoerd. In het planningsgesprek 
worden afspraken gemaakt over de resultaten/werkzaamheden in het komend jaar en de 
professionele ontwikkeling van de medewerker. Steeds vaker stelt de medewerker een persoonlijk 
ontwikkel plan (POP) op. De ontwikkelingen in de functie en binnen de eenheid komen aan de orde. 
Het planningsgesprek is een tweezijdig gesprek en toekomstgericht. 
In het beoordelingsgesprek wordt teruggekeken op het (school) jaar; zijn de resultaten bereikt, 
hoe is de ontwikkeling van de medewerker ingevuld? De leidinggevende beoordeelt de medewerker 
mede in de vorm van een ‘score’; onvoldoende, goed of uitstekend. Deze score bepaalt de 
beloningsbeslissing (de periodiek).  
 
Doelstelling is dat we met 85% van alle medewerkers jaarlijks een plannings- en 
beoordelingsgesprek voeren. Een hoger percentage is niet realistisch, gezien het verloop onder de 
tijdelijke aanstellingen. In 2013 is met ruim 75% (in 2012 65%) van alle medewerkers een 
beoordelingsgesprek gevoerd. Het aantal planningsgesprekken is niet bijgehouden. 
Voor het jaar 2014 betekent dit een aanscherping van de cyclus; behalen van 85% plannings-én 
beoordelingsgesprekken.  
 

7.5    Cao en arbeidsvoorwaarden 
 
De cao loopt van 1 februari 2012 t/m 30 september 2013. Er is nog geen nieuwe cao 
overeengekomen. Hogeschool VHL hanteert dus de toepassing zoals in de laatste cao is vastgelegd. 
In 2013 is gewerkt aan de invulling van de afspraken over professionalisering en heeft de 
hogeschool een professionaliseringplan ontwikkeld met een looptijd van 4 jaar. In de begroting voor 
2014 zijn de afspraken verwerkt, waarbij 3% out of pocket-kosten zijn gereserveerd en 3% voor de 
basisuren. Het plan treedt in 2014 in werking.  
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7.6    Beheersing uitkeringen na ontslag 
 
Bij beëindiging van een tijdelijk contract en in specifieke situaties kan het voorkomen dat oud-
medewerkers na ontslag recht hebben op een wettelijke werkloosheidsuitkering (WW) en conform 
cao-hbo ook op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BW). Door het eigen risico-
dragerschap komen beide uitkeringen ten laste van het resultaat van de hogeschool. 
 
Met de beheersing van de WW/BW-kosten is in 2012 gestart door het volgen en begeleiden van  
oud-medewerkers die een uitkering ontvangen ten laste van de hogeschool. De kosten hiervan 
wegen op tegen de baten in de vorm van minder en lagere uitkeringen. 
 
Op 31 december 2013 zaten 10 oud-medewerkers van de hogeschool in een WW/BW- 
begeleidingstraject. De contacten met deze oud-medewerkers en de bewaking van de voortgang 
van de re-integratie- dossiers lopen in overleg met de afdeling HRM via een specifieke functionaris 
met specialistische kennis, die in deeltijd wordt gedetacheerd vanuit Wageningen UR. 
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8. Corporate Governance 

Integriteitscode  
Hogeschool VHL heeft eind 2013 een concept integriteitscode opgesteld. Deze integriteitscode zal 
in 2014 worden vastgesteld en bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid dat binnen de 
hogeschool wordt gevoerd. Alle handelingen die binnen de hogeschool worden verricht en alle 
regelgeving die binnen de hogeschool geldt, dienen in overeenstemming te zijn met deze 
grondslagen. 
 

8.1 Governance code 
 
De nieuwe branchecode Goed Bestuur is door de Vereniging Hogescholen in november 2013 
aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs. Hogeschool VHL heeft in 2013 de compliance 
tabel opgesteld op basis van de nieuwe code. In dit jaarverslag wordt gerapporteerd op basis van 
de governance code van 2006, waaraan de hogeschool voldoet. De ontvlechting uit Wageningen UR 
heeft consequenties voor de governance structuur. Zowel statuten als het bestuurs- en 
beheersreglement zijn in 2013 aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht 
en ter instemming aan de medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht en 
medezeggenschapsraad hebben goedkeuring c.q. instemming verleend aan de voorgestelde 
wijzigingen.  
 
Hogeschool VHL heeft eind 2013 een concept integriteitscode opgesteld, die in 2014 wordt 
vastgesteld. Deze integriteitscode bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid, dat binnen de 
hogeschool wordt gevoerd. Alle handelingen die binnen de hogeschool worden verricht en alle 
regelgeving die binnen de hogeschool geldt, dienen in overeenstemming te zijn met deze 
grondslagen. 
 

8.2 Klachtenregeling  
 
Binnen Hogeschool VHL zijn er voor studenten en personeel diverse mogelijkheden om bezwaar of 
beroep aan te tekenen, dan wel een klacht in te dienen. Het indienen van zo’n bezwaar, beroep of 
klacht verloopt voor de hele hogeschool via één loket bij de stafdienst HRM. 
 
Ombudsman 
Personeel of studenten (personen of groepen) die zich benadeeld voelen door een handeling of 
nalatigheid van de instelling of een functionaris, kunnen terecht bij de ombudsman. De 
ombudsman kan doorverwijzen, adviseren, bemiddelen of formeel onderzoeken. De ombudsman 
maakt een eigen jaarverslag, met daarin informatie over het aantal behandelde zaken. 
Het aantal klachten in 2013 was in totaal 41. Daarvan betrof het in 34 gevallen studenten en in 7 
gevallen medewerkers.  
 
Alle klachten zijn via advisering, bemiddeling en mediation tot een oplossing gekomen. Sommige 
klachten betroffen een lang traject, andere klachten konden via één of twee gesprekken worden 
afgehandeld. Er is in 2013 één officieel klachtenrapport uitgebracht. 
 
College van Beroep voor de Examens 
Studenten kunnen in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie en examinatoren. 
In 2013 heeft het College van Beroep in totaal 28 beroepschriften ontvangen, waarvan er 22 
gericht waren tegen een bindend negatief studieadvies. Eén beroepzaak was niet ontvankelijk. 
De overige beroepschriften zijn door het College eerst toegezonden aan de betreffende 
Examencommissies, met het verzoek om na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil 
mogelijk was. In acht zaken bleek dat het geval en werd het besluit ingetrokken door de 
Examencommissie. In twee gevallen werd het beroep door de student ingetrokken. In de overige 
16 zaken heeft het College het beroep behandeld. Van deze 16 heeft het College vijf zaken gegrond 
verklaard en 11 zaken ongegrond. 
 
Geschillenadviescommissie 
Studenten kunnen bezwaar indienen tegen een besluit, genomen op grond van de WHW en de 
daarop gebaseerde regelingen, waarvoor het College van Beroep niet bevoegd is.  
De geschillenadviescommissie is bevoegd advies uit te brengen aan het College van Bestuur op 
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bezwaren van studenten. In 2013 heeft de Geschillenadviescommissie geen bezwaarschriften 
ontvangen. 
 
College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) 
Het College van Beroep voor het hoger onderwijs is een externe instantie die beroepzaken 
behandelt van studenten, die het niet eens zijn met een besluit van een orgaan van een 
hogeschool, meestal het College van Bestuur of een uitspraak van het College van Beroep. 
In 2013 is er één beroepzaak geweest bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs. Dit 
betrof een beroep gericht tegen het bindend studieadvies, dat door het College van Beroep voor de 
Examens ongegrond was verklaard. Ook het CBHO heeft het beroep ongegrond verklaard. 
 
Commissie Heroverweging 
Een werknemer kan het College van Bestuur in bepaalde gevallen verzoeken om een besluit van de 
werkgever te heroverwegen. Voordat het op een verzoek tot heroverweging beslist, vraagt het 
College van Bestuur advies aan de Commissie Heroverweging. In 2013 zijn geen bezwaren 
ingebracht.  
 
Commissie Bezwaar Beoordeling 
Bij deze commissie kan een werknemer bezwaar maken tegen een gemaakte beoordeling, dan wel 
het uitblijven van een beoordeling. Er is in 2013 één bezwaar behandeld. De commissie heeft het 
bezwaar ongegrond verklaard.  
 
Commissie Bezwaar FUWA hbo 
Dit is een commissie waar een medewerker bezwaar kan maken tegen een door het College van 
Bestuur vastgestelde HAY-functiewaardering. Er zijn in 2013 geen zaken ingebracht. 
 
Commissie van Beroep hbo 
Dit is een externe instantie die oordeelt over aangelegenheden, waarvoor een  
medewerker eerst een bezwarenprocedure bij het College van Bestuur heeft doorgelopen. Er zijn 
geen zaken ingebracht. 
 
Overig 
In 2013 is er één rechtszaak geweest. De rechter heeft het verzoek van de werknemer afgewezen. 
 

8.3 Horizontale dialoog: betrokkenheid stakeholders 
 
Naast de reguliere betrokkenheid van relevante stakeholders bij de ontwikkelingen binnen de 
opleidingen middels de werkveldadviescommisie, is in 2013 het gesprek gevoerd met stakeholders 
bij de totstandkoming van het Instellingsplan 2014-2017. De visie, missie en beleidsdoelstellingen 
zijn in het najaar van 2013 besproken met meer dan 30 externe stakeholders, afkomstig uit het 
werkveld van toekomstige afgestudeerden, overheid (ministerie van EZ, provincie, gemeente) en 
partners op het gebied van onderwijs, toegepast onderzoek en kenniscirculatie. Uit deze 
gesprekken bleek een brede steun voor de gekozen inhoudelijke speerpunten. In 2014 zal gewerkt 
worden aan het opzetten van een definitieve adviesstructuur voor zowel de afzonderlijke domeinen 
als de instelling. 
 

8.4 Medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad is voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht een 
belangrijke partner en schakel in de totstandkoming van beleid, het maken van keuzes en het 
stellen van prioriteiten. Ook ziet de raad toe op een systematische controle van de uitvoering van 
het beleid.  
 
In de medezeggenschapsraad (MR) zijn de geledingen van elke locatie vertegenwoordigd. De leden 
vertegenwoordigen studenten en medewerkers van de hogeschool. De MR speelt een belangrijke 
rol bij beslissingen over voorstellen aangaande beleid en maatregelen, die invloed hebben op het 
primaire proces van onderwijsuitvoering, studenten, kwaliteitszorg en werkomgeving. De leden van 
de MR hebben recht op informatie en afhankelijk van het onderwerp instemmings- of adviesrecht, 
zoals beschreven in het MR-reglement. De samenstelling en het functioneren van de MR is 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen in de WHW. In technische overleggen kan de MR vragen 
stellen aan medewerkers, die nauw betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding van een 
geagendeerd onderwerp. De MR gebruikt adviezen van opleidingscommissies en 
examencommissies bij zijn oordeel over dat betreffende onderwerp. 
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Bij de besluitvorming binnen de MR staan onderstaande uitgangspunten centraal: 

• (de kwaliteit van) het primaire proces; 
• één hogeschool, waarbij lokale zaken lokaal geregeld worden en locatie overstijgende za-

ken centraal geregeld worden; 
• een ondernemende hogeschool, die uitgaat van kansen; 
• een plezierige en open werksfeer met aandacht voor de menselijke maat; 
• transparantie; 
• kostenbewustzijn. 

 
Na het aantreden van het nieuwe College van Bestuur is er constructief overleg gevoerd tussen MR 
en College van Bestuur over de toekomstige werkstrategie. 
 
In 2013 heeft de MR zijn instemming verleend aan diverse beleidsnotities voor Hogeschool VHL als 
zelfstandige hogeschool, waaronder het onderwijsbeleid en kwaliteitszorgplan. Eind 2013 heeft de 
MR ingestemd met het instellingsplan VHL 2014-2017.  
 
Voor 2014 heeft de MR de volgende speerpunten benoemd: 

• optimale communicatie tussen organisatie en student; 
• kwaliteit van het management; 
• duurzaamheid, zowel als inhoudelijk element binnen de opleidingen als binnen de bedrijfs-

voering; 
• de kwaliteit van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces; 
• internationale profilering, zowel in het onderwijs als in projecten. 

 
De MR ziet met vertrouwen de toekomst van de zelfstandige Hogeschool VHL tegemoet, waarbij de 
hogeschool zich er wel van bewust is dat nog belangrijke, verstrekkende onderwerpen op de MR-
agenda zullen staan. Onderwerpen, die veel deskundigheid, tijd en wijsheid vragen in interne 
discussies en in het overleg tussen MR en het College van Bestuur.  
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9. Verslag Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van Hogeschool VHL is in 2013 zes keer bij elkaar gekomen. De voorzitter 
heeft regelmatig informeel overleg gevoerd met de voorzitter van het College van Bestuur. De Raad 
van Toezicht heeft in 2013 twee keer regulier overleg gevoerd met de medezeggenschapsraad. Vier 
keer is de Raad van Toezicht bijeen geweest zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur.  
 
Belangrijke onderwerpen van overleg waren in 2013 de benoeming van het College van Bestuur, de 
ontvlechting van Stichting Van Hall Larenstein uit Wageningen UR en het Instellingsplan van de 
hogeschool. De Raad van Toezicht heeft met ingang van 15 januari 2013 dhr. Van Mierlo benoemd 
tot ad interim voorzitter van het College van Bestuur. Na een zorgvuldige werving- en 
selectieprocedure heeft de Raad van Toezicht VHL met ingang van 1 augustus 2013 dhr. Van 
Dongen benoemd als voorzitter van het College van Bestuur VHL en mevr. Keizer-Mastenbroek als 
lid van het College van Bestuur VHL.  
 
De Raad van Toezicht heeft in het overleg met het College van Bestuur de ontvlechting uit 
Wageningen UR nauwlettend gevolgd. Uitgangspunten hierbij zijn de continuïteit van beide 
organisaties en het minimaliseren van de kosten van ontvlechting. De afronding van de 
besluitvorming omtrent het ontvlechten van de ondersteunende processen wordt medio 2014 
verwacht. De strategie van de hogeschool is, ten behoeve van de totstandkoming van het 
instellingsplan, een aantal keren besproken in 2013. In december 2013 heeft de Raad van Toezicht 
het instellingsplan 2014-2017 goedgekeurd. 
 
In de vergaderingen van de Raad van Toezicht werd het jaarverslag Hogeschool VHL 2012, inclusief 
de jaarrekening 2012 van Stichting Van Hall Larenstein goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft 
het College van Bestuur verzocht de aanbevelingen van de accountant ter hand te nemen. De Raad 
van Toezicht heeft inzake de jaarrekening 2012 overleg gevoerd met de accountant. Periodiek is de 
Raad van Toezicht met managementberichten op de hoogte gebracht van de financiële stand van 
zaken. De raad heeft diverse besluiten geaccordeerd, zoals de statuten, het BBR van Hogeschool 
VHL en de begroting 2014. In de vergadering van de Raad van Toezicht is aan de orde geweest dat 
Hogeschool VHL in 2014 niet zal deelnemen aan de instellingstoets. Dit op voorstel van het College 
van Bestuur. 
 
In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de raad 
onafhankelijk zijn. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is de Raad van Toezicht in zijn 
samenstelling onafhankelijk, conform de eisen die de Branche Code Corporate Governance van de 
HBO-raad daaraan stelt. 
 
Samenstelling van de Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht was in 2013 als volgt samengesteld:  
 
Mw. A.M.A. van Ardenne - van der Hoeven (1950)  
Voorzitter van de Raad van Toezicht sinds november 2012, lid van de benoemingen- en 
renumeratiecommissie. Mevrouw van Ardenne is voorzitter van het Productschap Tuinbouw en 
bekleedde diverse functies in het openbaar bestuur. 
 
Dhr. L.W. Fopma MBA (1976) 
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012, lid van de onderwijscommissie. De heer Fopma 
is algemeen directeur van The Friesian. 
 
Dhr. drs. M.C. Korff (1954)  
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012, voorzitter van de auditcommissie en lid van de 
onderwijscommissie. De heer Korff is voormalig directeur van Alfa Accountants.  
 
Dhr. drs. R.H.J. Mooren (1956)  
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012, voorzitter van de benoemingen- en 
renumeratiecommissie. De heer Mooren is Global Director Infrastructure van Arcadis. 
 
Dhr. drs. H.Th.M. Pieper (1962)  
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012, lid van de auditcommissie. De heer Pieper is 
dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel. 
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De gegevens over de bezoldiging over 2013 van de leden van het College van Bestuur en de Raad 
van Toezicht zijn opgenomen in de jaarrekening. 
 
Relevante nevenfuncties Raad van Toezicht11 
 
Naam Relevante nevenfuncties 

A.M.A. van Ardenne- 
van der Hoeven 
(voorzitter) 
 
 
 

Voorzitter Marga Klompé Stichting/initiatief Bijzondere Leerstoel 
Marga Klompé UvT 
Vicevoorzitter Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur 
Lid Stuurgroep Convenant Gezond Gewicht 
Lid CEO groep Dutch Biorefinery Cluster 
Lid Biosolar Cells, WUR 
Lid BIC Board BRIDGE 
Lid Fonds Kerkelijk Waardegoed 
Voorzitter Curatorium Afrika Studiecentrum 
Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgcombinatie Argos, Regio 
Waterweg 
 

M.C. Korff Lid Raad van Commissarissen Agruniek-Rijn Vallei Holding  
Commissaris Sociale Werkvoorziening 
Voorzitter Christelijke Onderwijs Groep 
Voorzitter Financiële commissie KNHS 
Bestuurslid CH Bennekom 
Bestuurslid Stichting Alfa Omega 
 

H.Th.M. Pieper Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep 
Lid bestuur Stichting Christelijk pers (Trouw) 
Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Rentmeesters 
Voorzitter provinciale afdeling CDA Overijssel 
Commissaris Waterstromen bv 
 

L.W. Fopma Bestuurslid VNO-NCW Noord 
Vennoot Pitch&Putt Golf 
Vicevoorzitter Sport Fryslân 
Voorzitter Vereniging van Dorpsbelangen Koudum 
 

R.H.J. Mooren 
(vicevoorzitter) 

Voorzitter Raad van Bestuur Asset Rail 
Voorzitter Stichting WTC Arnhem-Nijmegen 
Lid Commissie voor de milieueffectrapportage 
Lid Bestuur Stichting Rail Infra Opleidingen 
Lid Bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek 
 

 
Rooster van aftreden Raad van Toezicht Hogeschool VHL 
 
Naam Eerste 

benoeming 
Lopende  
termijn tot 

Herbenoemd 
tot 

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven 
(voorzitter) 

02-11-2012 02-11-2016  

M.C. Korff 02-11-2012 02-11-2016  

H.Th.M. Pieper 02-11-2012 02-11-2016  

L.W. Fopma 02-11-2012 02-11-2016  

R.H.J. Mooren 
(vicevoorzitter) 

02-11-2012 02-11-2016  

 
Namens de Raad van Toezicht 
Agnes van Ardenne (voorzitter) 
 

11 Per 1-3-2013 
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10. Bijlagen  

1. Kernwaarden en kritische prestatie-indicatoren 
 
Kernwaarden Hogeschool VHL 
 
De kernwaarden vormen de basis van de identiteit van Hogeschool VHL. Onze kernwaarden zijn: 

• Duurzaam: Bij alles wat we doen worden wij gedreven door de ambitie een bijdrage te le-
veren aan een duurzame samenleving, waarbij de aspecten people, planet en profit in 
evenwicht zijn; 

• Betrokken: Wij zijn betrokken bij de student, bij elkaar, bij de organisatie en bij onze sa-
menwerkingspartners. We zijn ook inhoudelijk betrokken bij het domein van Hogeschool 
VHL; 

• Ondernemend: Wij zijn innovatief, we volgen wat er om ons heen gebeurt en grijpen kan-
sen aan om onze doelen te realiseren; 

• Verantwoordelijk: We doen wat we zeggen en laten zien wat we doen. We zijn aan-
spreekbaar op de bijdrage die wij leveren aan de te realiseren doelstellingen.  

 
Kritische prestatie-indicatoren Hogeschool VHL
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2. Organogram12 

 

12 Het Onderwijsbureau draagt tevens de naam Student Service Center. 
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3. Inhoudelijke omschrijving lectoraten  
 

Lectoraat Lector (fte) Beknopte omschrijving lectoraat (in-
houdelijke thema’s) 
 

Bekostiging 

Duurzame             
Agri-business in  
Metropolitane  
Gebieden 

Dr. Ir. Eweg (0.5) In 2050 wonen 7 miljard mensen in me-
tropolitane gebieden. Dit vereist nieuwe 
strategieën voor de agrosector: duurzaam 
intensiveren, duurzame meerwaarde en 
duurzaam diversifiëren. Het lectoraat 
vertaalt deze strategieën in innovatieve 
businessmodellen, ketens en netwerken.   
Dit vereist nieuwe coalities, organisatie-
vormen en competenties. Voor onderzoek 
en onderwijs worden regionale ‘Metropoli-
tan Agriculture Living Labs’ ontwikkeld. 
 

Extern  

Biobased Economy Dr. Derksen (0.6) Het lectoraat Biobased Economy onder-
steunt de transitie naar een duurzame 
samenleving door onderwijs te ontwikke-
len voor studenten, die een innovatieve rol 
willen spelen op het snijvlak van land-
bouw, chemie en procestechnologie. Te-
vens ondersteunt het lectoraat met prak-
tijkgericht onderzoek de groeiende groep 
van bedrijven die duurzame, biobased-
oplossingen willen ontwikkelen. 
 

Groene Plus 

Food, Health and   
Safety 

Dr. Van der Leij 
(0.55) 
Vacature (0.5) 

Het lectoraat wil komen tot gezonde en 
veilige voedingsmiddelen voor doelgroe-
pen die verschillen in voedingsbehoefte. 
Voeding is een ketenproduct. Verduurza-
ming van die keten is een tweede zwaar-
tepunt. Een derde taak ligt in de netwerk-
functie en het steunen van regionale ont-
wikkelingen. Het lectoraat is actief in het 
toepassen van fundamentele kennis sa-
men met het MKB. 
 

Rijksbijdrage en 
extern 

Food Physics Mw. dr. Oudhuis 
(0.5) 

Het ontwikkelen van nieuwe concepten 
voor gezonde voeding voor een levenslan-
ge gezondheid staat centraal bij dit lecto-
raat. Rode draad is het vertalen van het 
vroegere gebruik van natuurlijke ingredi-
enten en processen naar hedendaagse 
technieken en inzichten, met de focus op 
gezondheid bevorderende en ‘clean label’ 
ingrediënten, reductie van zout en verza-
digd vet en ‘clean label’-processing. 
 

Extern  

Welzijn van Dieren Dr. Ing. Hopster 
(0.5) 

Het lectoraat is een scharnierpunt tussen 
kennisinstellingen, bedrijfsleven, onder-
wijs en maatschappij en stimuleert de 
ontwikkeling en verbetering van dieren-
welzijnsonderwijs aan groene hogescho-
len. Ook werkt het lectoraat aan haalbare 
en verantwoorde verbeteringen van het 
welzijn van dieren in de praktijk. Vanuit 
het lectoraat is aandacht voor landbouw-
huisdieren, gezelschaps- en recreatiedie-
ren, proefdieren, plaagdieren en dieren-
tuindieren. 
 

 

Kust en Zee: 
- Martine  

Ecosystems       
Management 

- Duurzame  
Visserij en Aqua-

Dr. ir. Baptist 
(0.2) 
Mw. dr. Walker 
(0.4) 

Het lectoraat Kust en Zee staat voor het 
verbinden van de opleiding Kust en Zee-
management met de praktijkvragen in het 
werkveld en het opnemen van geïnte-
greerde transdisciplinaire kennis over het 
menselijk gebruik van kust- en zeesys-

Extern (IMA-
RES) 
Groene Plus 
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cultuur temen in het curriculum van de opleiding 
Kust- en Zeemanagement. Specifieke 
aandachtspunten zijn de ontwikkeling van 
strategische samenwerkingsverbanden en 
toegepast onderzoek en internationalise-
ring. 

Geïntegreerd Natuur- 
en Landschapsbeheer 

Dr. Ir. Van der 
Heide (0.2) 
Dr. Janssen (0.2) 
Dr. Ir. Stobbelaar 
(0.2) 

Het lectoraat streeft naar een bredere 
visie op natuur- en landschapsbeheer, 
waarbij de ecologische waarden van na-
tuur samenhangen met de geschiedenis 
van het landschap en de economische 
mogelijkheden voor behoud, beheer en 
ontwikkeling ervan. Om dit te bereiken, 
zijn er drie lectoren in deeltijd benoemd, 
ieder gespecialiseerd in een ander aspect 
van natuur- en landschapsbeheer. 
 

Groene Plus 

Groene  
Leefomgeving van 
Steden 

Dr. Timmermans 
(0.8) 

Het lectoraat Groene Leefomgeving van 
Steden richt zich op de rol en het belang 
van groen in de stedelijke samenleving. 
Het werkpakket van het lectoraat heeft 
zich ‘bottom up’ ontwikkeld. Binnen het 
lectoraat werken studenten, docenten en 
onderzoekers samen met lokale en regio-
nale overheden, zowel in Nederland als 
daarbuiten in Europa. Resultaten zijn 
concreet zichtbaar in het curriculum van 
diverse opleidingen in Velp en talrijke 
publicaties.  
 

Rijksbijdrage 

Stadslandbouw als 
ontwerpopgave 

Dr. Roggema 
(0,8) 

Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen 
van ontwerpconcepten, strategieën en 
plannen die vorm geven aan de voedsel-
productie in de stedelijke ruimte. Hierbij 
worden duurzame oplossingen uit stedelijk 
waterbeheer en duurzame energie, alsme-
de sociale aspecten integraal verknoopt. 
De resultaten van het lectoraat, via publi-
caties, (internationale) samenwerkings-
projecten en onderwijs, worden zichtbaar 
in ontwikkelingsprojecten die in samen-
werking met opdrachtgevers worden 
vormgegeven. 

Groene Plus 
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4. Prestatie-indicatoren 2013 
Bacheloropleidingen 
 

13 In de kengetallen van DUO is geen onderscheid gemaakt tussen niet-unieke opleidingen op de verschillende locaties.  
14 Publicatie jaar is anders dan het jaartal in de naam van de Keuzegids. Jaartal in de naam verwijst naar het instroom jaar waarvoor de 
Keuzegids relevant is 
15 Door de lage response zijn de tevredenheidsscores voor een aantal opleidingen niet representatief, dit is aangegeven met een - 
16 Extra kenmerk duurzaamheid 
17 Opleiding in samenwerking met Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool. Alleen tweede inschrijvingen bij Hogeschool VHL. Stenden 
ontvangt de resultaten van de NSE en HBO-monitor voor deze opleiding.  

   O
p

le
id

in
g

sv
or

m
 (

vo
lt

ij
d

 e
n

/o
f 

de
el

-
ti

jd
)1

3
 

R
en

de
m

en
t 

n
a 

vi
jf

 j
aa

r 
(D

U
O

)1
 

U
it

va
l e

er
st

e 
ja

ar
 %

 (
D

U
O

) 

N
V

A
O

 t
ot

aa
l o

or
de

el
 a

cc
re

d
it

at
ie

 
(2

0
0

9
-2

0
1

3
) 

K
eu

ze
g

id
s 

2
0

1
4

 1
4
(t

ot
aa

l 
oo

rd
ee

l/
sc

or
e)

  

N
S

E 
Je

 s
tu

d
ie

 in
 h

et
 a

lg
em

ee
n

  

El
se

vi
er

 t
ot

aa
l o

or
de

el
 /

 %
 (

ze
er

) 
te

vr
ed

en
 s

tu
de

n
te

n
 

H
B

O
-m

on
it

or
 2

0
1

3
 %

(z
ee

r)
 t

ev
re

de
n

 
ov

er
 s

tu
d

ie
1

5
 

B Tuin- en Landschapsinrichting  Vt en 
Dt 

69.6 25.6 g (vgg) 72/+ 3.9 57 78 

B Milieukunde  Vt en 
Dt 

62.5 16.7 g16 
(vgg) 

60/o 3.8 51 33 

B Land- en Watermanagement  Vt en 
Dt 

77.8 27.9 v (vvv) 76/++ 3.9 58 69 

B Plattelandsvernieuwing Leeuwarden  Vt 40.0 23.5 v (vgv) 78/++ 4.3 57 - 

B Biotechnologie  Vt 54.2 19.4 5xv, 
7xg 

66/+ 3.8 53 59 

B Bos- en Natuurbeheer  Vt en 
Dt 

63.2 29.4 v (vvg) 62/o 3.8 53 73 

B Dier- en Veehouderij Leeuwarden  Vt 51.3 23.1 7xv, 
5xg 

64/o 3.7 46 64 

B International Development Management  Vt 75.0 24.8 6xv, 
6xg 

66/+ 3.5 49 - 

B Voedingsmiddelentechnologie  
Wageningen 

Vt 52.6 25.0 v (vvg) 68/+ 3.6 53 - 

B Dier- en Veehouderij Wageningen Vt 51.3 23.1 6xv, 
5xg en 
1xe 

58/o 3.3 46 40 

B Kust en Zee Management  Vt 82.4 30.3 v (vgv) 56/o 3.7 50 83 

B Tuinbouw en Akkerbouw Vt 28.6 33.3 6xv, 
6xg 

58/o 3.6 47 - 

B Plattelandsvernieuwing Wageningen  Vt 40.0 23.5 v (vvg) 64/o 3.7 57 - 

B Bedrijfskunde en Agribusiness   
Wageningen 

Vt 86.7 19.0 v (vvv) 62/o 3.4 51 - 

B Bedrijfskunde en Agribusiness  
Leeuwarden  

Vt 86.7 19.0 v (vvv) 62/o 3.7 51 93 

B Voedingsmiddelentechnologie Leeuwar-
den  

Vt 52.6 25.0 6xv, 
6xg 

58/o 3.8 53 58 

B Diermanagement (34333) Vt 73.0 31.2 7xv, 
5xg 

50/- 3.6 42 65 

B International Business and Management 
Studies17 

Vt - - v (gvv) 48/- - 40- - 
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M Project & Process Management in the Domain of 
Land and Water  Deeltijd 9xv, 

3xg - - 

M Management of Development  Voltijd v (gev) 86/+++ 4.1 

M Agricultural Production Chain Management  Voltijd v (ggv) 82/++ 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Publicatie jaar is anders dan het jaartal in de naam van de Keuzegids. Jaartal in de naam verwijst naar het instroom jaar waarvoor de 
Keuzegids relevant is 
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5. Studentenmobiliteit: Erasmus-uitwisseling 
 

Country Name Institution Subject VELP LEEUWARDEN WAGENINGEN 

to 
VHL 

from 
VHL 
to 

to VHL from 
VHL to 

to 
VHL 

from 
VHL to 

Austria Universität für Bodenkultur 1.7   2   1 

Austria Veterinaermedizinische Universitaet 
Wien 

1.7      6 

Belgium Erasmus Hogeschool Brussel 2.5 1      

Belgium PXL University College 1.6 1      

Czech Repu-
blic 

Mendel University of Agriculture and 
forestry BRNO 
 

2.5 1      

Denmark University College Syddanmark 1.0      1 

Finland HAMK University of Applied Sciences 1.3   1 1   

Finland Mikkeli University of Applied Sciences 1.7 & 
7.2 

  1    

Finland Oulu University of applied science 1.0 & 
1.7 

    2  

Finland Yrkeshögskolan Novia – University of 
Applied Sciences 

7.2   1    

France Fesia Consortium 1.7 & 
7.2 

  4  1  

Germany Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im 
Breisgau 

1.6 1 1     

Germany Best-Sabel-Fachhochschule Berlin 1.7      3 

Germany Georg-August-Universitaet Goettingen 1.0      1 

Germany Fachhochschule Dortmund 1.7      2 

Germany Universitaet Bielefeld 1.7      1 

Germany Fachhochschule Rottenburg 1.6 3 1     

Hungary Corvinus University of Budapest 2.5 1      

Iceland Háskólinn Á Akureyri 13.8    5   

Italy Universita degli studi di Genova 2.5 1      

Norway Hedmark University 1.6  5     

Norway Høgskulen I Sogn Og Fjordane 1.7 & 
7.2 

   4   

Norway Universitetet I Tromsø 13.8    1   

Norway Sør-Trøndelag University College 1.3    3   

Portugal Universidade do Porto 2.5 2 1     

Portugal Universidade De Aveiro 13.8    1   

Spain Universidad Autonoma de Barcelona 7.2   3    

Spain Universidad de Granada 1.7      1 

Spain Universitat Politècnica de Valencia 2.5  2     

Spain Universidad Miguel Hernandez de Elche 1.4     2  

Spain Universidad Politécnica de Madrid 1.3 & 
1.7 

    2  

Spain Universidad de Murcia 1.3   1 3   

Spain Universidad de la Laguna 13.8    2   

Sweden University of Gothenburg 7.2   1    

Sweden Swedish University of Agricultural 
Science 

1.6  10     

Switzerland Zurich University of Applied Sciences 1.7   1    

Turkey University of Ankara 2.5 2      

72 
 



Turkey Duzce University 2.5 1      

Turkey Ege University 2.5 1      

United King-
dom 

Birmingham City University 2.5 1 1     

 TOTAAL 14 20 15 20 7 16 

  
1.0 = Agricultural Sciences / 1.3 = Food Science and technology / 1.4 = Horticulture / 1.6 = 
Forestry / 1.7 = Animal Husbandry / 2.5 = Landscape Architecture / 7.2 = Environmental Sciences 
/ 13.8 = Coastal Zone Management 
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6.  HBO-monitor19 
 

De HBO-Monitor 2012 bevat het oordeel van de alumni die in 2010-2011 zijn afgestudeerd. De 
resultaten van de HBO-Monitor 2012 zijn in mei 2013 bekendgemaakt. Bij de meeste opleidingen is 
de HBO-monitor ingevuld door minder dan 20 respondenten, waardoor de uitkomsten niet 
significant zijn en alleen gebruikt kunnen worden om trends te analyseren. 
  

Hogeschool Van Hall Larenstein   Hogeschool 
Van Hall 

Larenstein 

HBO Tot. 

  Schaal 2012 2012 
(Zeer) tevreden over studie % 60 63 
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde hogeschool % ja 65 72 
Opleiding aanraden aan familie/vrienden % ja 53 68 
Inhoud     
Inbedding in beroepspraktijk Rapportcijfer 6.2 6.7 
Aansluiting op actuele ontwikkelingen in vakgebied Rapportcijfer 6.3 6.8 
Inbedding onderzoek in onderwijs Rapportcijfer 6.6 6.4 
Studeerbaarheid Rapportcijfer 7.1 7.2 
Inhoudelijke samenhang Rapportcijfer 6.7 6.8 
Internationale oriëntatie Rapportcijfer 6.5 5.7 
Toetsing en beoordeling     
Docenten streng in beoordeling % mee eens 35 27 
Opleiding uitdagend qua niveau % mee eens 51 44 
Tentamens/opdrachten pittig % mee eens 34 29 
Voldoende getoetst op inzicht % mee eens 50 43 
Alleen studenten die het verdienden kregen diploma % mee eens 47 43 
Moeilijk om bij groepsopdrachten mee te liften % mee eens 28 22 
Docenten     
Praktijkkennis van docenten Rapportcijfer 7.3 7.3 
Praktijkervaring van docenten Rapportcijfer 7.1 7.3 
Beschikbaarheid van docenten Rapportcijfer 7.0 7.0 
Inhoudsdeskundigheid van docenten Rapportcijfer 7.1 7.0 
Didactische vaardigheden van docenten Rapportcijfer 6.7 6.9 
Aantal respondenten   246 18.723 

  
 

Hogeschool Van Hall Larenstein   VHL NL 

  Schaal voltijd 2011 
Voorbereiding     
Voorbereiding op beroepsloopbaan % (zeer) tevreden 39 48 
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt % sterke mate 41 52 
Goede basis om competenties verder te ontwikkelen % sterke mate 65 65 
Voorbereiding op actuele beroepspraktijk Rapportcijfer 6.1 6.7 
Voorlichting over beroepsmogelijkheden Rapportcijfer 5.7 6.2 
Aansluiting     
Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk % 69 77 
Functieniveau past bij opleidingsniveau % 70 78 
Functierichting past bij opleidingsrichting % 67 81 
Voldoende/goede benutting van capaciteiten % 55 63 
Succes     
Werkloosheid % 14.4 7.6 
Bruto uurloon (mediaan) euro 12,69 13,85 
(Heel) veel carrièremogelijkheden % 51 49 
(Zeer) tevreden met functie % 61 65 
Aantal respondenten   187 15.131 

19 Bron: HBO-Monitor 2012, Rapport Hogeschool Van Hall Larenstein, Afgestudeerden 2010-2011 
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7.  Nationale Studenten Enquete 
 
Factsheet NSE 2013 Hogeschool VHL  
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8. Sociaal verslag kengetallen 
 

Ter aanvulling op het sociaal jaarverslag in hoofdstuk 7 toont deze bijlage diverse kengetallen in de 
vorm van tabellen en grafieken.. Voor alle gegevens geldt dat dit 
de situatie per 31 december van enig jaar is. 
 

Personeel verdeeld naar functieschaal in aantallen 

Verdeling functieschalen in aantallen 2011 2012 2013 
Schaal 1 t/m 9 

  
158 153 164 

Schaal 10 t/m 12 
 

348 322 317 
Schaal 13 en hoger 

 
29 31 30 

Totaal     535 506 511 
 

 

29.5% 30.2% 32.1% 
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Verdeling personeel in vaste en tijdelijke dienstverbanden in aantallen 
 

Soort dienstverband in aantallen 2011 2012 2013 
Vaste aanstelling 

 
447 404 403 

Tijdelijke aanstelling 
 

88 102 108 
Totaal     535 506 511 

 

 
 
  

83.6% 79.8% 78.9% 

16.4% 20.2% 21.1% 
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Verdeling personeel naar geslacht in aantallen 
 
 

Geslacht in aantallen   2011 2012 2013 
Man 

  
278 266 261 

Vrouw 
  

257 240 250 
Totaal     535 506 511 
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Percentage werken in deeltijd naar geslacht o.b.v. aantallen 

 
 
Percentage vrouwen naar functieschaal o.b.v. aantallen 
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Verdeling personeel in voltijd en deeltijd in aantallen 
 

Voltijd- of deeltijd aanstelling in aantallen 2011 2012 2013 
Voltijd 

  
163 151 153 

Deeltijd 
  

372 355 358 
Totaal     535 506 511 
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Verdeling personeel naar leeftijd in aantallen 
 
Verdeling leeftijdscategorieën in aantallen 2011 2012 2013 
< 25 jaar 

  
6 6 3 

25 t/m 44 jaar 
  

174 169 179 
45 t/m 54 jaar 

  
191 165 153 

55 jaar en ouder 
  

164 166 176 
Totaal     535 506 511 
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www.hogeschoolvhl.nl

Leeuwarden
Agora 1
Postbus 1528, 8901 BV
Telefoon (058) 284 64 44

Velp
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001, 6880 GB Velp
Telefoon (026) 369 57 95

Wageningen
Droevendaalsesteeg 2
Postbus 411, 6700 AK Wageningen
Telefoon (026) 369 57 95

info@hogeschoolvhl.nl
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