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Voorwoord College van Bestuur 
 
Duurzaam	  onderweg	  

In 2014 zijn veel bakens verzet. Nieuw beleid is opgesteld op basis van het 
Instellingsplan 2014-2017 en de implementatie is in volle gang. Noodzakelijke 
veranderingen in de sturing en organisatie zijn gerealiseerd, met als doel de kwaliteiten 
van de hogeschool optimaal te benutten en de groenste hogeschool te worden. Wij zijn 
als College van Bestuur zeer te spreken over de inzet van alle medewerkers. Wij hebben 
vol vertrouwen dat de inspanningen in 2014 vrucht zullen dragen in de komende jaren. 

Het jaar 2013 stond in het teken van de overgang naar een zelfstandige hogeschool na de 
ontvlechting uit Wageningen UR in 2012. Als College van Bestuur hebben wij een duidelijke koers 
bepaald en verwoord in het Instellingsplan 2014-2017. Het is ons doel om met deze koers van 
Hogeschool VHL een sterke, zelfstandige hogeschool te maken met een krachtig profiel. In dit 
jaarverslag laten wij zien dat wij duurzaam onderweg zijn om deze ambitie waar te maken. 

Hogeschool VHL kan terugzien op een aantal mooie resultaten in 2014. Een groot deel van de 
opleidingen en stafdiensten werkt nu in resultaatverantwoordelijke teams. De rest start begin 
2015. Binnen de resultaatverantwoordelijke teams dragen de medewerkers gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor de teamresultaten en krijgen alle medewerkers, vanuit hun eigen 
expertise, de gelegenheid zich te ontwikkelen. Het is een gegeven dat een groep een grotere 
verantwoording aankan dan individuen afzonderlijk. Met expliciete doelen en resultaten en een 
goede rolverdeling in het team, dragen de teams bij aan de eigenheid en unieke positionering die 
wij voor ogen hebben. 

Sinds september 2014 kent Hogeschool VHL drie domeinen en drie stafdirecties in plaats van zeven 
opleidingsdirecties en zeven stafafdelingen. Opleidingen, Applied Research Centres en stafteams 
zijn nu onderdeel van een domein of stafdirectie. Deze verandering versterkt zichtbaar de 
onderlinge samenwerking binnen een domein dankzij de integrale aansturing van onderwijs en 
onderzoek door één directeur. Door de lectoraten onder te brengen binnen Applied Research 
Centres brengen we focus en massa in het praktijkgericht onderzoek. 

Integrale sturing en verantwoordelijkheden die laag belegd zijn in de organisatie maken ons 
slagvaardig. Met deze wijzigingen zijn wij duurzaam onderweg om onze doelstellingen in het 
Instellingsplan 2014-2017 te realiseren in de komende drie jaar. Bevestigingen van deze conclusie 
waren de positieve resultaten van de aanvullende opleidingsbeoordelingen en het positieve advies 
van de Reviewcommissie over de midtermreview voor de Prestatieafspraken 2012-2015. Dit laatste 
was een voorwaarde voor de toekenning van middelen uit het selectieve budget in de jaren 2015 
en 2016 door het ministerie van Economische Zaken.  

We kijken met tevredenheid terug op 2014. Wederom is gebleken dat onze medewerkers 
gemotiveerde professionals zijn, die gedreven en gepassioneerd werken aan onderwijs en 
onderzoek.	  We zien dat de organisatie in staat is om de uitdagingen van 2015 tot een goed 
resultaat te brengen.	  
 

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 2014 
	  

1.1 Duurzaam onderweg 

Hogeschool VHL, gevestigd in Velp, Wageningen en Leeuwarden, is de grootste 
hogeschool in de sector Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO). Gedurende een periode van 
meer dan honderd jaar heeft de hogeschool zich door fusies en verhuizingen ontwikkeld 
tot de huidige instelling. Vanuit de drie locaties verzorgt de hogeschool reguliere hbo-
opleidingen, masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel 
regionale, nationale als internationale studenten. Als University of Applied Sciences 
voeren wij ook kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek uit, dat zowel ons 
onderwijs als onze positie als kennisinstelling versterkt. Als kennisinstelling leveren wij 
praktijkgerichte en duurzame oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) 
bedrijfsleven en de maatschappij.  
 
In dit jaarverslag geeft Hogeschool VHL inzicht in de behaalde resultaten en ontwikkelingen die 
plaatsvonden in 2014. We zijn duurzaam onderweg om onze doelstellingen, verwoord in het 
Instellingsplan 2014-2017, de komende jaren te behalen. De kwaliteit van ons onderwijs en 
onderzoek uit zich onder meer in de vele prestaties die zijn geleverd en waarvan een deel is terug 
te lezen in dit jaarverslag. De gerealiseerde veranderingen in 2014 zijn nodig om onze kwaliteit te 
verhogen en een solide financiële basis te creëren om de bezuinigingen vanaf 2016 op te vangen.  
 
Wij zetten nadrukkelijk de ambitie neer om de groenste hogeschool te zijn. Dit komt tot uiting in 
ons profiel, in alle opleidingen, in het onderzoek en in de bedrijfsvoering. Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is om studenten op te leiden tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve 
professionals die bijdragen aan een duurzame wereld. Ook voeren wij onderzoek uit, gericht op 
verbetering, ontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk binnen de gekozen speerpunten.  
Met de verbouwingen in 2015 en 2016 investeren we in de verduurzaming van onze gebouwen.  
 
In lijn met onze ambitie om de groenste hogeschool te worden, rapporteren we in dit jaarverslag 
over hoe wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm hebben gegeven in onderwijs en 
onderzoek en hoe wij omgaan met people, planet en profit.  
 
Grootste veranderingen in 2014 
Het huidige College van Bestuur (CvB) heeft eind 2013 een integrale en eigen koers voor 
Hogeschool VHL vastgesteld met keuzes voor profilering, zwaartepuntvorming en differentiatie.  
Dit is vastgelegd in het Instellingsplan 2014-2017. Het jaar 2014 wordt gekenmerkt door de start 
van de implementatie van het instellingsplan. De organisatie-inrichting is gewijzigd. Hogeschool 
VHL is nu ingedeeld in drie domeinen en drie stafdirecties. Het onderwijs en praktijkgericht 
onderzoek zijn ondergebracht binnen de domeinen, passend bij de drie gekozen speerpunten: 
Animals and Business, Delta Areas and Resources en Food and Dairy.  
 
Er is een start gemaakt met het aanpassen van de opleidingsprogramma’s op basis van het nieuwe 
onderwijsconcept, met de belangrijkste verandering dat alle opleidingen nu werken vanuit één 
onderwijsvisie. Met deze onderwijsvisie biedt Hogeschool VHL ruimte aan de individuele student 
voor het ontwikkelen van zijn talenten en beroepscompetenties in een inspirerende omgeving. 
 
Het instellingsplan is uitgewerkt in kadernotities voor internationalisering, praktijkgericht 
onderzoek, alumni en marketing & communicatie. De implementatie van het gewijzigde beleid  
is in volle gang. Wat Hogeschool VHL verstaat onder haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
is beschreven in een aparte beleidsnotitie.  
 
In juli 2014 is besloten om de opleidingen op de locatie Wageningen vanaf het studiejaar 2015-
2016 te huisvesten op de locatie in Velp. Argumenten die een rol hebben gespeeld bij deze keuze 
waren de opzegging van het huurcontract door de Wageningen UR, geen geschikte alternatieven in 
Wageningen en de beschikbare ruimte in het gebouw in Velp. Vanwege de internationale oriëntatie 
van de Wageningse opleidingen is de ambitie om samen met Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) 
en ArtEZ hogeschool voor de kunsten een internationale studieomgeving te ontwikkelen. 
Voorbereidingen zijn getroffen om benodigde aanpassingen in het gebouw en organisaties te 
realiseren. 
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Dit jaarverslag beschrijft, naast de reguliere werkzaamheden van Hogeschool VHL, de 
aanpassingen die zijn gerealiseerd om bij te dragen aan de nieuwe besturingsfilosofie, organisatie-
inrichting, onderwijsconcept, beleid en voorbereiding van de verhuizing. Het is belangrijk dat dit 
jaarverslag gelezen wordt in de context van de start van de nieuwe koers na het overgangsjaar in 
2013. 
 

1.2.  Missie, visie en ambitie 

Op weg naar de groenste hogeschool: dat is wat Hogeschool VHL nastreeft voor de planperiode 
2014-2017 
 
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: 
1. 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; 
2. 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; 

3. Hogeschool VHL is gericht op regionale, nationale en internationale studenten; 
4. Naast het reguliere onderwijs wil Hogeschool VHL in de vraag van het werkveld voor 

scholing voorzien; 
5. Hogeschool VHL is een persoonlijke hogeschool en wil ruimte geven aan de 

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

duurzame ontwikkelingen, in samenwerking met partners uit het werkveld; 
7. Hogeschool VHL is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie; 
8. Hogeschool VHL maakt scherpe keuzes 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 duurzaamste 

hogeschool van Nederland is door investeringen en onderbouwing via certificering; 
• wil een persoonlijke hogeschool zijn, waar studenten tevreden zijn over hun opleiding; 
• levert praktijkgericht onderzoek met betekenis voor ons onderwijs en onze omgeving; 
• is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie. 
 
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. Elke medewerker en leidinggevende is op de kernwaarden 
aanspreekbaar en is zich ervan bewust dat de handelswijze van medewerkers een bijdrage levert 
aan de identiteit en ambities van VHL. 
 
Op basis van de omgevingsanalyse kiest Hogeschool VHL een profiel met drie samenhangende 
speerpunten. Dit zijn tegelijkertijd de drie domeinen binnen de hogeschool: Animals and Business, 
Delta Areas and Resources en Food and Dairy. 
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1.3  Invulling profiel van de organisatie 

Onze visie laat zien dat Hogeschool VHL een duidelijk profiel kiest, waarmee wij ons kwalitatief en 
inhoudelijk onderscheiden van andere hogescholen. Met onze speerpunten willen wij een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving, waarbij de duurzaamheidsaspecten 
people, planet en profit in evenwicht zijn. De speerpunten vormen de kaders voor de beleidskeuzes 
op het gebied van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten. De opleidingen, majors en minors 
ondersteunen één of meerdere speerpunten.  
 
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 gekozen profiel komt duurzaamheid terug in alle opleidingen, de 
bedrijfsvoering en duurzame samenwerkingen. Om deze visie op onderwijs en de samenwerking 
tussen opleidingen te realiseren, heeft Hogeschool VHL in 2014 een nieuw onderwijsconcept 
opgezet. Het nieuwe onderwijsconcept stelt ons in staat om efficiënt te kunnen werken, waarbij 
individuele leerroutes voor studenten mogelijk gemaakt worden en direct contact tussen student  
en begeleider gefaciliteerd wordt. 
 
Het praktijkgerichte onderzoek van Hogeschool VHL is onderscheidend wat betreft het gekozen 
profiel en is altijd gericht op het verbeteren van de beroepspraktijk. Elk domein kent sinds eind 
2014 een eigen Applied Research Centre, waaronder de lectoraten vallen. De inzet van lectoraten 
op de gekozen speerpunten wordt met behulp van gezamenlijke activiteiten, onderlinge 
afstemming en gerichte investering verstevigd. Het profiel geeft richting aan het onderzoek van 
lectoraten, participatie in Centres of Expertise en regionale, nationale en internationale 
samenwerkingsverbanden. 
 
Door verbindingen te leggen tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en werkveld, ondersteunt 
Hogeschool VHL het werkveld met innovatieve oplossingen, worden onderzoeksresultaten gebruikt 
in het onderwijs, verwerven studenten competenties die aansluiten bij de vraag in het werkveld en 
werken docenten aan hun professionele ontwikkeling door betrokkenheid bij 
onderzoeksopdrachten. 
 

1.4 Organisatie-inrichting 

In 2014 zijn de organisatie-inrichting en besturingsfilosofie gewijzigd, met 
resultaatverantwoordelijke teams als basis. De wijze van sturing en de inrichting van de organisatie 
moeten maximaal bijdragen aan de realisering van de ambities en gewenste identiteit van 
Hogeschool VHL. De hogeschool streeft naar een zo eenvoudig mogelijke sturing en het zo laag 
mogelijk beleggen van verantwoordelijkheden, binnen een duidelijk kader, in de organisatie. De 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de hogeschool zijn gewijzigd, gebaseerd op de 
aangepaste sturingsprincipes, organisatiestructuur en overlegstructuur. De belangrijkste 
wijzigingen worden toegelicht. In bijlage 2 is een organogram opgenomen, dat inzicht geeft in de 
nieuwe organisatiestructuur.   
 
Domeinen Onderwijs en Onderzoek 
Voorheen werd Hogeschool VHL gekenmerkt door een organisatie-indeling gebaseerd op 
opleidingen, lectoraten en stafdiensten, die allen een eigen directeur of stafhoofd kenden. Vanwege 
de komst van het instellingsplan en de daarin beschreven speerpunten is er gekozen voor een 
andere inrichting in 2014. De nieuwe inrichting kent  onderwijsdomeinen die de speerpunten van 
het profiel vertegenwoordigen: Animals and Business, Delta Areas and Resources, en Food and 
Dairy. 
 
Onder elk domein vallen opleidingen die raakvlakken hebben met het speerpunt. De opleidingen 
zijn opnieuw gegroepeerd en toebedeeld aan een domein. Elk domein kent een domeindirecteur die 
binnen de vastgestelde beleidskaders van de hogeschool integraal verantwoordelijk is voor alle tot 
het domein behorende opleidingen en het hieraan verbonden Applied Research Centre (ARC). De 
directeur functioneert locatie-overstijgend, is op het bewuste domein de eerst verantwoordelijke en 
is het gezicht naar buiten toe, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Een domeindirecteur 
wordt bijgestaan door een adjunct-directeur.  
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Aan elk domein is ook een Applied Research Centre (ARC) verbonden, dat bestaat uit meerdere 
lectoraten Een ARC heeft de functie van kenniscentrum ten behoeve van dat domein. Een ARC 
wordt hiërarchisch geleid door een leading lector. Dit is een nieuwe functie. De leading lectoren 
worden in het eerste kwartaal van 2015 benoemd.  
 
Stafdiensten 
Ook de inrichting van de stafdiensten is veranderd. In plaats van zeven stafafdelingen met elk een 
hoofd, zijn deze diensten gehergroepeerd tot drie stafdirecties met elk een directeur te weten: 
Services, Beleid en Finance & Control. De stafdirectie Services kent tevens vanwege de omvang 
hoofden voor enkele afzonderlijke onderdelen. De grootste wijzigingen betreffen het onderbrengen 
van de afdelingen Marketing & Communicatie, Facilitaire Zaken, Student Service Centre, ICT en 
Mediatheek in de nieuwe stafdirectie Services. Tevens is de stafdienst HRM opgesplitst. De functies 
van beleid, advies en beheer zijn ondergebracht bij de directie Beleid en de salarisadministratie bij 
de directie Finance & Control. 
 
Direct na aanstelling van de drie stafdirecteuren is gestart met de nadere invulling van de 
stafdirecties. Hiertoe is door de directeuren de notitie Inrichting stafafdelingen Hogeschool VHL  
opgesteld, die eind 2014 is aangeboden aan de MR. De doelstelling voor indirecte kosten en de 
benchmark vormen het referentiekader voor de inrichting. 
 
Werken met resultaatverantwoordelijke teams 
In het team/de teams van een opleiding ligt de kennis van de inhoud. Daar hoort dus ook de 
verantwoordelijkheid te liggen voor de inhoudelijke ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek.  
Voor de stafdiensten geldt eveneens dat de kennis en expertise voor de staftaken bij de teams ligt. 
De basis voor de sturing en inrichting van Hogeschool VHL zijn de teams die een 
resultaatsverantwoordelijkheid hebben. Dit betreft zowel individuele resultaatsverantwoordelijkheid 
van teamleden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team. Bij het zo laag mogelijk 
beleggen van verantwoordelijkheden hoort de mogelijkheid om te kunnen beschikken over de 
daarbij behorende bevoegdheden en middelen en het afleggen van verantwoording hierover. Ook 
de invulling van de professionele ruimte is hier onderdeel van. Hierdoor zijn goed functionerende 
teams in staat veel vraagstukken zelf op te lossen. Dit heeft ook consequenties voor de rol van een 
leidinggevende.  
 
Het werken in resultaatverantwoordelijke teams geeft alle medewerkers maximaal de gelegenheid 
zich te ontwikkelen. In 2014 zijn binnen Hogeschool VHL meerdere resultaatverantwoordelijke 
teams gevormd. Elk team doorloopt de stappen, vastgelegd in het implementatieplan van 
Hogeschool VHL. De snelheid waarmee dit gebeurt en de fase waarin de teams zich bevinden, 
verschillen per opleiding en stafdirectie. De stand van zaken met betrekking tot de implementatie 
van resultaatverantwoordelijke teams in 2014 is hieronder weergeven. 
 
College van Bestuur/directeuren 
Het team CvB en directeuren liep voorop in het opstellen van resultaatverantwoordelijke teams. De 
gedachte hierbij is dat het CvB en de directeuren ervaren wat de ontwikkeling van een 
resultaatverantwoordelijke team inhoudt voordat dit van de overige teams in de organisatie wordt 
gevraagd. Dit team heeft in 2014 de prioriteiten voor de ontwikkeling van het team bepaald en de 
resultaatafspraken besproken. 
 
Onderwijsdomeinen 
Vrijwel alle onderwijsteams hebben in 2014 een eerste informatiebijeenkomst bijgewoond. Voor de 
teams van Animals and Business stond begin 2015 een vervolgbijeenkomst gepland. De teams van 
Food and Dairy hebben zich gebogen over resultaatafspraken en regierollen. Hetzelfde geldt voor 
de teams van Delta Areas  and Resources. 
 
Vanzelfsprekend bestaan er binnen de domeinen verschillen tussen de resultaatverantwoordelijke 
teams. Voorbeeld: binnen Delta Areas and Resources heeft Land- en Watermanagement zijn 
resultaatafspraken gedefinieerd, de verschillende rollen en taken belegd en een nulmeting 
uitgevoerd. De teams van Bos- en Natuurbeheer en Tuin- en Landschapsinrichting hebben een 
informatiebijeenkomst gehad en buigen zich in januari 2015 over hun teamsamenstelling. Ook 
binnen de andere domeinen bestaan er tussen de teams dergelijke verschillen. Deze verschillen 
zijn overeenkomstig de verwachtingen. 
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Stafdomeinen 
Binnen de stafdomeinen verschilt de voortgang van resultaatverantwoordelijke teams. Binnen de 
directie Beleid worden twee teams onderscheiden: Beleid en HR. Het eerste team is bezig met de 
resultaatafspraken en heeft zich georiënteerd op elkaars kwaliteiten en gedragsvoorkeuren. Het 
HR-team is begin 2015 gestart. Ook de directie Finance & Control kent twee teams: Administratie 
en Control. De teams van de stafdirecties Finance & Control en Services zijn begin 2015 gestart.   
 
In 2015 zullen de resultaatverantwoordelijke teams periodiek de resultaten monitoren en evalueren 
met de directeur in kwestie. In het ontwikkeltraject dat daarmee ontstaat, wordt de verbetercyclus 
Plan-Do-Check-Act gehanteerd. 
 

1.5 Belangrijkste kengetallen 

In 2014 studeren 4182 studenten aan Hogeschool VHL. De kengetallen en resultaten uit de diverse 
metingen laten op een aantal terreinen positieve ontwikkelingen zien. Het aantal afgestudeerden is 
gestegen ten opzichte van 2013. Het netto resultaat en de solvabiliteitsratio volgden een positieve 
trend in de afgelopen drie jaar. De instroom is in 2014 gedaald en weer op hetzelfde niveau als in 
2012 en 2011.  
 
 2014 2013 2012 2011 
Studenten (totaal per 1 oktober 2014, 
exclusief master)1 

4182 4162 4013 4001 

Instroom bachelor en Ad 1257 1312 1101 1130 
Instroom master 33 81 54 89 
Afgestudeerden bachelor2 556 460 621 579 

Afgestudeerden Associate degree2 48 37 28 25 

Afgestudeerden master 72 32 65 60 
Gemiddeld personeelsbestand (totaal in 
fte) 

417 394 388 376 

     
Netto resultaat (€ x 1.000) 4.261 2.213 1.273 1.095 

     
Vermogen (€ x mln.)     
Vermogen in vaste activa 22,9 23,4 22,2 22,2 
Eigen vermogen 15,2 11,0 8,8 7,5 
Totaal vermogen 43,5 41,3 38,1 39,2 
Solvabiliteitsratio 35,1% 26,6% 23,0% 19,1% 
     
Liquiditeit      
Liquide middelen (€ x mln.) 14,6 14,8 12,1 13,2 
Current ratio 1,0 0,9 0,8 0,8 
 
Tabel 1. Belangrijkste kengetallen Hogeschool VHL 2014 
 
Het gemiddelde fte bestand in 2014 is gestegen t.o.v. 2013, dit hangt grotendeels samen met een 
definitiewijziging. Vanaf 2014 wordt de SOP regeling volledig opgenomen en tot en met 2013 was 
dit niet het geval. 
 
In 2014 is het eigen vermogen sterk verbeterd door het behaalde resultaat over 2014 van € 4,2 
mln., waardoor de solvabiliteitsratio van 35,1% ruim boven de norm van 30% is uitgekomen. In 
het resultaat over 2014 van € 4,2 mln. is voor € 3,2 mln. aan incidentele c.q. eenmalige baten en 
lasten begrepen, exclusief deze baten en lasten bedraagt het resultaat over 2014 € 1,0 mln. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hoofdinschrijving bij Hogeschool VHL	  
2	  Per	  studiejaar	  op	  peildatum	  1	  oktober.	  
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De liquide middelen van € 14,6 mln. zijn voor € 8,2 mln. vrij beschikbaar, het niet vrij beschikbare 
gedeelte betreft een depositorekening bij de BNG, die wordt gebruikt door de aflossing van de 
lening van BNG en loopt gelijk evenredig af met de lening. 
 
Het totaal aantal studenten, de instroom en het aantal afgestudeerden is berekend op basis van  
de gegevens uit 1 Cijfer HO en het Student Information System (SIS). De totale instroom bij de 
bachelor en Ad-opleidingen is in de bovenstaande tabel hoger dan in 1 Cijfer HO. In totaal waren 
101 studenten al bekend bij Hogeschool VHL en door 1 Cijfer HO niet meegeteld. Deze studenten 
zitten wel in de klassen van het eerste jaar van de opleidingen. Om aan te sluiten bij het aantal 
studenten dat daadwerkelijk instroomt, heeft Hogeschool VHL gekozen de berekening van dit 
kengetal te laten afwijken van de berekening van de instroom in 2013 en de andere kengetallen in 
dit jaarverslag met betrekking tot de instroom. De kengetallen in de jaarverslagen tot en met 2012 
komen uit het oude Student Information System van Hogeschool VHL.  
  

1.6 Accreditaties  

Hogeschool VHL heeft in 2013 besloten niet deel te nemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg. 
Vanwege de recente bestuurswisselingen en 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.  
 
Begin juni 2014 is door een Hobéon-visitatiepanel een aanvullende opleidingsbeoordeling gedaan 
bij de dertien opleidingen, die tot dan toe een zogenaamde beperkte opleidingsbeoordeling hadden 
gekregen. Dit was nodig na het afzien van de Instellingstoets Kwaliteitszorg.  
 
De dertien opleidingen waar het om ging zijn: 
 
• Leeuwarden: Milieukunde, Plattelandsvernieuwing, Bedrijfskunde en Agribusiness, 

International Business and Management Studies, en Kust- en Zeemanagement 
• Velp: Tuin- en Landschapsinrichting, Bos- en Natuurbeheer en Land- en Watermanagement 
• Wageningen: Plattelandsvernieuwing, Bedrijfskunde en Agribusiness, 

Voedingsmiddelentechnologie en de beide Masters Management of Development en Agricultural 
Production Chain Management. 

 
De aanvullende beoordeling is uitgevoerd volgens het NVAO-protocol van 17 juni 2013 en gaat 
over drie onderwerpen:  begeleiding van en faciliteiten voor studenten met een functiebeperking, 
personeelsbeleid en kwaliteitszorg. Het oordeel van het visitatiepanel is gedifferentieerd naar 
locatie, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. 
 

 
Het panel was onder indruk van de manier waarop studenten met een functiebeperking worden 
ondersteund. De regie ligt in handen van de student zelf. Hogeschool VHL regelt voor de studie 
faciliteiten en begeleiding op maat, waar de student tevreden over is. De studieloopbaan-
begeleiders en decaan weten hierbij op subtiele wijze stigmatisering te voorkomen. Ook het 
samenspel met examencommissie en opleidingsdirecteur, ieder vanuit hun eigen rol, kwam zeer 
goed naar voren.  
 
Het hogeschool brede personeelsbeleid was overal waarneembaar, zowel individueel als in 
teamverband. Dit was bijvoorbeeld zichtbaar bij de aanpak van werkdruk. Het panel waardeert  
de drive van docenten en begeleiders om ook teamontwikkeling en ondersteunende zaken aan te 
pakken. Van de kwaliteitszorg merkte het panel dat planning en uitvoering van de evaluaties 
structureel zijn belegd en dat de kwaliteitszorg zeker geen ‘papieren tijger’ is, maar een levend 
systeem dat meerwaarde levert voor de (dagelijkse) praktijk van de onderwijsuitvoering. Het panel 

Onderwerp Leeuwarden Velp Wageningen 
Begeleiden van studenten met 
functiebeperking 

goed goed Voldoende 

Personeelsbeleid goed goed Goed 
Kwaliteitszorg: periodiek evalueren goed goed Goed 
Kwaliteitszorg: verbetermaatregelen goed goed Goed 
Kwaliteitszorg: betrekken van partijen goed goed Voldoende 
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trof bij alle opleidingen goede voorbeelden aan van verbetermaatregelen. Het panel heeft 
waardering voor de manier waarop de kwaliteitscycli op hogeschoolniveau, locatieniveau en 
opleidingsniveau elkaar beïnvloeden en versterken. 
 
De beoordelingen zijn op 11 november 2014 naar de NVAO gestuurd. De NVAO zal begin 2015 het 
aanvullende besluit nemen, waarmee de accreditatietermijn van deze opleidingen weer de volledige 
zes jaar zal beslaan. Verder zijn in 2014 twee accreditatiebesluiten van de NVAO binnengekomen: 
• 30 april: International Business and Management Studies 
• 30 juni: Kust en Zee Management 
 
Voor 2015 zijn geen opleidingsbeoordelingen gepland. In 2015 worden wel de voorbereidingen 
getroffen voor de uitgebreide beoordeling (januari 2016) van Diermanagement en Dier- en 
Veehouderij binnen de visitatiegroep Dier. Als gevolg van de clustergewijze accreditatie in het 
hoger onderwijs, zal een deels gelijk visitatiepanel naast deze opleidingen van Hogeschool VHL ook 
de opleiding Dier- en Veehouderij van HAS Hogeschool beoordelen. 
 

1.7 Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoorde Organisatie (MVO) 

Duurzaamheid is een centraal thema binnen Hogeschool VHL, in onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsvoering. Het thema is onderdeel van de kernwaarden en strategische hoofddoelen in het 
Instellingsplan 2014-2017. Drie kritische prestatie-indicatoren zijn opgesteld om te toetsen of we 
onze ambitie als groenste hogeschool waarmaken: behalen van keurmerken voor Maatschappelijk 
Verantwoorde Onderwijsorganisatie (MVO-organisatietoets), 3 AISHE-sterren en daarmee het 
keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) en BREEAM duurzame gebiedsontwikkeling. 
 
In mei 2014 is het plan van aanpak Koploper in duurzaamheid vastgesteld, waarin staat hoe 
Hogeschool VHL haar ambities op het gebied van duurzaamheid wil realiseren. In september 2014 
is geconstateerd dat er behoefte is aan een beleidsnotitie voor MVO om vast te leggen wat wij 
onder MVO verstaan en hoe wij daaraan invulling geven. Daarnaast is in het najaar 2014 een 
nieuwe projectstructuur en werkwijze gestart, waarbij een stuurgroep drie projectleiders aanstuurt, 
de voortgang bewaakt en de inbedding in de organisatie borgt. Hieronder zijn de resultaten 
vermeld die we hebben gerealiseerd in 2014 en hoe deze resultaten bijdragen aan het behalen  
van de keurmerken. 
 
MVO 
Eind 2014 is de beleidsnotitie MVO opgesteld. Begin 2015 is de notitie voorgelegd aan het CvB.  
In deze beleidsnotitie staat wat Hogeschool VHL verstaat onder haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en duurzaamheid. In het voorjaar 2015 wordt een projectleider aangesteld 
om de implementatie van het beleid te coördineren aan de hand van een implementatieplan.  
 
Hogeschool VHL wil in 2015 studenten de ruimte geven om een Green Office op te richten.  
De Green Office is een belangenvereniging die opkomt voor de duurzaamheidsinitiatieven van 
studenten binnen de Hogeschool. Hiervoor wordt een apart voorstel geschreven door studenten  
en besproken met het CvB. 
 
AISHE 
De opleidingen hebben een goede start gemaakt. Voor elke opleiding is een AISHE-coördinator 
aangewezen. De voortgang van de opleidingen wat betreft het behalen van de 3 AISHE-sterren 
wordt regelmatig met de directeuren en in de teams besproken. In maart 2015 zijn alle 
nulmetingen afgerond. Op basis van de nulmeting stellen de opleidingen een reparatieplan op om 
de benodigde verbeteringen te implementeren, nodig om de 3 sterren te behalen voor 1 januari 
2018. 
 
BREEAM 
De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft een BREEAM-NL keurmerk voor gebiedsontwikkeling 
ontwikkeld. Om dit keurmerk te behalen wordt niet de duurzaamheidprestatie van slechts een 
enkel gebouw beoordeeld, maar van een heel gebied.  Gebiedsontwikkelingen worden beoordeeld 
op een zestal duurzaamheidscategorieën: gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke 
ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat. 
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Hogeschool VHL zal in 2015 in Velp en naar verwachting in 2016 in Leeuwarden een aantal 
verbouwingen laten uitvoeren. Een BREEAM nulmeting In-Use heeft plaatsgevonden en resulteert 
in een overzicht van de benodigde aanpassingen in de gebouwen. Deze aanpassingen worden 
meegenomen in de verbouwingen in Velp en Leeuwarden.  
 
Duurzaamheidsteams 
Op de locaties Velp en Leeuwarden zijn duurzaamheidsteams volop bezig met duurzame 
initiatieven en gebiedsontwikkeling, waarbij wordt samengewerkt met de verschillende 
stakeholders en eigenaren.  De twee duurzaamheidsteams bestaan uit docenten en studenten met 
expertise of interesse op het gebied van duurzaamheid. De teams stimuleren en verbinden 
initiatieven vanuit docenten en studenten. Studenten zijn actief betrokken, ook waar het gaat om 
inhoudelijke ontwikkeling via stage of afstuderen. In 2014 waren de duurzaamheidsteams 
betrokken bij het opstellen van het MVO-beleid Hogeschool VHL 2015-2017. 
 
Dag van de Duurzaamheid  
In samenwerking met Nordwin College zijn op en rond de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 
2014) activiteiten georganiseerd in en om Leeuwarden, waarbij duurzaam voedsel, recycling van 
afval en duurzame trends in brede zin centraal stonden. 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. 
 
Zonneboot 
Het project Zonneboot is in 2014 samen met het Nordwin College voortgezet. Er is deelgenomen 
aan verschillende demonstraties en wedstrijden met teams van ROC ’s, universiteiten en 
hogescholen, zowel nationaal als internationaal. In de zomer van 2014 stonden twee VHL-teams  
op het podium in Monaco. Het Dutch Solar Boat Team (met alumni van Hogeschool VHL) won de  
A Class-categorie. Het combinatieteam van studenten van Hogeschool VHL en Nordwin College 
eindigde in dezelfde categorie op de derde plaats. Er vindt voortdurende verbetering plaats, 
waardoor er steeds weer geleerd wordt door de nieuwe ploegen.  
 

1.8 Vooruitblik 2015 

In het jaarplan 2015 van Hogeschool VHL presenteert het CvB de speerpunten en prioriteiten 
waarin extra energie gestoken wordt in 2015, met specifieke projecten die bijdragen aan het 
realiseren van de ambities in het Instellingsplan Hogeschool VHL 2014-2017. In de begroting zijn 
middelen beschikbaar gesteld voor deze projecten. De realisatie van speerpunten in het Jaarplan 
2015 leiden naar verwachting tot een hogere tevredenheid van studenten. 
 
Speerpunten onderwijs 
Voor de zomer van 2014 heeft Hogeschool VHL het nieuwe onderwijsconcept vastgesteld. De 
implementatie heeft hoge prioriteit in 2015. Het nieuwe onderwijsconcept leidt ook tot nieuw beleid 
voor de studieloopbaanbegeleiding (SLB), de onderzoeksleerlijn en het afstuderen. In de 
implementatie van het onderwijsconcept richten we ons in 2015 eerst op de voltijds 
bacheloropleidingen. Vervolgens komen de deeltijd en Ad, bacheloropleidingen en 
masteropleidingen aan bod. Cohort 2015 start op 1 september 2015 met het vernieuwde 
onderwijsprogramma. 
 
Parrallel aan de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept wordt in 2015 het portfolio majors 
van de opleidingen aangepast. In 2015 zullen ook de toelatingstoetsen wijzigen voor deficiënte 
mbo’ers en havo-studenten. Vanaf september 2015 lanceert Hogeschool VHL een nieuwe wervings-
campagne om studenten enthousiast te maken en te informeren over de opleidingen van de 
hogeschool.  
 
Speerpunten praktijkgericht onderzoek 
Een speerpunt voor 2015 is het behalen van een positief oordeel van de Validatiecommissie 
Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Op 2 april 2015 beoordeelt de VKO opnieuw of de kwaliteitszorg 
van het onderzoek voldoet aan de gestelde eisen, of wij verbeteringen hebben gerealiseerd en of 
wij doen wat wij hebben beschreven in onze zelfevaluatie.  
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Een tweede speerpunt is het realiseren van minimaal 15% project- en onderzoeksgelden. Vanaf 
2016 daalt de rijksbijdrage fors als gevolg van de bezuinigingen van het ministerie van 
Economische Zaken op het budget voor het Hoger Agrarisch Onderwijs. Om deze bezuiniging op te 
vangen, zullen wij minimaal 15% van de totale omzet van Hogeschool VHL uit opdrachten moeten 
halen bij bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Het uitvoeren van deze 
opdrachten en onderzoeksprojecten is een belangrijke taak van de resultaatsverantwoordelijke 
teams en Applied Research Centres. De projectportefeuille, onze bijdrage in projecten binnen de  
Centres of Expertise en een adequate uitvoering van projecten zijn belangrijke aandachtspunten  
in 2015.  
 
Speerpunten duurzaamheid 
In 2015 behaalt Hogeschool VHL het MVO-niveau. De opleidingen implementeren verbeterplannen 
voor het behalen van drie AISHE-sterren. Na de verbouwing in Velp in 2015 voldoet het gebouw 
aan de BREEAM-criteria. 
 
Prestatieafspraken 
In 2015 realiseren wij de prestatieafspraken 2012-2015, conform onze (aanvullende) afspraken 
met het Ministerie van Economische Zaken. De opleidingen en stafdiensten dragen bij aan de 
realisatie conform de afspraken in de jaarplannen van het domein en de stafdirecties voor 2015.  
 
 
People, planet en profit 
 
Organisatie en scholing 
De implementatie van resultaatverantwoordelijke teams, de herinrichting van de stafdiensten en  
de inrichting van de Applied Research Centre zijn gestart. 2015 staat in het teken van de verdere 
implementatie. De medewerkers worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen, mede door 
(bij)scholing binnen de kaders van het professionaliseringsplan van Hogeschool VHL. Prioriteiten 
voor 2015 vormen het verhogen van het aantal docenten met een master en de borging dat alle 
docenten een getuigschrift didactiek hebben. 
 
Verhuizing 
Een grote impact heeft de verhuizing van de locatie Wageningen naar Velp. Deze verhuizing wordt 
zo zorgvuldig mogelijk georganiseerd en begeleid met aandacht voor studenten en medewerkers 
op beide locaties. Een Europese aanbesteding is gestart voor ICT en Telefonie. Het streven is om 
voor de start van het studiejaar 2015/2016 alle voor Hogeschool VHL noodzakelijke ICT 
toepassingen (bijna) volledig ontvlochten te hebben. 
 
Financieel  
Begrote resultaat 
Het begrote resultaat over 2015 bedraagt nihil, dit is conform de interne rendementseis. 

 
Investeringsbeleid 
De begrote investeringen in de verbouwingen van de locaties van Velp en Leeuwarden bedragen 
van € 15,0 mln., waarvan de verwachting is dat hiervan € 7,5 mln. medio 2015 wordt uitgevoerd 
en € 7,5 mln. medio 2016. De overige begrote investeringen in gebouwen en inventaris in 2015 
bedragen € 0,9 mln. Het uitgangspunt dat de jaarlijkse investeringsbedragen (exclusief de 
verbouwingen) in lijn liggen met de jaarlijkse afschrijvingslasten (Ideaalcomplex). 
 
Liquiditeit 
De verwachting is dat de current ratio daalt van 1,0 eind 2014 naar 0,84 eind 2015. Deze afname 
wordt veroorzaakt door de afname van de liquide middelen die zijn aangewend voor de 
investeringen in verbouwingen. Dit is nog ruim boven de interne norm van 0,7 (met inachtneming 
van een structurele post aan vooruitontvangen collegegelden en projectengelden). 
 
Solvabiliteit 
De begrote solvabiliteitsratio eind 2015 bedraagt 32,7%, eind 2014 bedraagt de ratio 35,1%.  
De afname wordt veroorzaakt voor de investering in de verbouwingen en de toename van de 
langlopende schulden ten behoeve van de aan te trekken lening voor deze verbouwing. Het doel is 
om de solvabiliteit de komende jaren de handhaven boven c.q. op het normpercentage van 30%. 
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2. Prestatieafspraken en MIP 
 

In dit hoofdstuk legt Hogeschool VHL verantwoording af over de voortgang van de 
Prestatieafspraken 2012-2015 en het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Na een 
rapportage over de verplichte en facultatieve prestatie-indicatoren volgt een verslag  
van de voortgang van de profilering en zwaartepuntvorming. Na deze toelichting op de 
voortgang van de prestatieafspraken doet Hogeschool VHL verslag van de realisatie van 
het MIP.   

Het jaar 2014 liet zien dat Hogeschool VHL duurzaam onderweg is om de beoogde ambities in de 
Prestatieafspraken 2012-2015 en het Meerjaren Investeringsplan 2014-2015 te realiseren, ondanks 
de inhaalslag die gemaakt moest worden. Een inhaalslag in de afgelopen twee jaar was 
noodzakelijk na de opgelopen vertraging door de abrupte eindiging van de bestuurlijke fusie met 
Wageningen UR ten tijde van de vaststelling van de prestatieafspraken.   

Een mooi resultaat in 2014 was het positieve advies van de Reviewcommissie naar aanleiding  
van de midtermreview van de Prestatieafspraken 2012-2015. De Reviewcommissie heeft begin 
november de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken (EZ) 
positief geadviseerd over de voortgang van de plannen rondom profilering en zwaartepuntvorming, 
verwoord in de Prestatieafspraken 2012-2015 van Hogeschool VHL. De minister van EZ heeft het 
advies overgenomen en besloten dat Hogeschool VHL inderdaad voldoende voortgang heeft 
geboekt. Dit besluit heeft invloed op 2% van de Rijksbekostiging voor 2015 en 2016. De 
staatssecretaris van Economische Zaken heeft Hogeschool VHL gecomplimenteerd met deze 
uitkomst van de midtermreview. 

De Reviewcommissie heeft tevens geconstateerd dat Hogeschool VHL in het afgelopen jaar veel 
energie heeft moeten steken in het op orde krijgen van de interne organisatie na de ontvlechting 
uit Wageningen UR. De Reviewcommissie heeft vertrouwen in de nieuwe koers van Hogeschool VHL 
wat betreft de zwaartepuntvorming en ziet een duidelijke verbinding tussen de prestatieafspraak 
gemaakt in 2012 en de recente keuzes in het Instellingsplan VHL 2014-2017. De Reviewcommissie 
zal de opnieuw geformuleerde ambities met betrekking tot profilering en zwaartepuntvorming als 
uitgangspunt nemen bij de beoordeling van de prestaties in 2016. Het CvB heeft ook de risico’s van 
de vertraging na de ontvlechting en gevolgen voor de haalbaarheid besproken met de 
Reviewcommissie en het Ministerie van Economische Zaken. 

Gevolgen ontvlechting voor prestatieafspraken 
Na het overgangsjaar 2013 is Hogeschool VHL in 2014 gestart met de nieuwe koers, verwoord in 
het Instellingsplan Hogeschool VHL 2014-2017. De implementatie van het instellingsplan en het 
eigen beleid is begonnen en de organisatie-inrichting is gewijzigd. Nieuwe systemen zijn 
grotendeels ingericht en de reguliere beheertaken zijn vormgegeven. 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. Met de nieuwe koers creëert Hogeschool VHL een situatie 
waarin de ambities en prestatie-indicatoren gerealiseerd kunnen worden. Hogeschool VHL heeft bij 
het ministerie van Economische Zaken en de Reviewcommissie aangegeven dat deze vertraging 
door noodzakelijke bestuurlijke en bedrijfsmatige wijzigingen de ambities van Hogeschool VHL 
echter wel zwaar onder druk zetten.	   

In het jaarverslag 2013 gaf Hogeschool VHL aan dat de implementatie van het nieuwe Student 
Information System één van de belangrijke wijzigingen met grote gevolgen was. Dit systeem is 
aanbesteed in 2012, toen Hogeschool VHL nog onderdeel was van Wageningen UR. 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. Ook in 2014 heeft 
Hogeschool VHL in een grootschalige interventie hard gewerkt aan de implementatie van het 
systeem om het werkbaar te maken voor de medewerkers en studenten van de hogeschool.  
Grote verbeteringen zijn doorgevoerd en deze verbeteringen worden herkend door studenten.  
 
In het kader van de midtermreview van de prestatieafspraken heeft Hogeschool VHL een aparte 
notitie aangeleverd bij de minister van Economische Zaken over de veranderende bestuurlijke 
omstandigheden, die grote gevolgen hebben op prestatieafspraken, realisatie en query’s.  
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2.1   Verplichte prestatie-indicatoren  

Onderstaande tabel toont de realisatie van de prestatieafspraken die Hogeschool VHL met het 
ministerie van EZ heeft gemaakt. De docentkwaliteit is verder gestegen in 2014. De oorzaken van 
het lage rendement van cohort 2009 worden onderzocht en passende maatregelen worden 
genomen. De stappen die in 2014 zijn gezet om de uitval te verlagen, hebben naar verwachting 
effect op de uitval van cohort 2014.  
 
Onderwerp Indicator Nulmeting 

VHL 
2012 20133 20144 Doelstelling 

VHL 2015 

Studiesucces Uitval 30.2% 25.3% 
Cohort 2011 

26.1% 
Cohort 2012 

28.1% 
Cohort 2013 

27,5%  

 Switch 2.1% 3.7% 
Cohort 2011 

3.1% 
Cohort 2012 

4.1% 
Cohort 2013 

<5%  

 Rendement 68.9% 72.7% Cohort 
2007 

67.1% 
Cohort 2008 

63.5% 
Cohort 2009 

75% 

Kwaliteit Kwaliteit 
NSE 

3.7 3.72 3.75 3.76 3.8 

 Docent 
kwaliteit 

68% Ma of 
PhD 
 
Didactische 
aantekening 

Nb 77.5% 
 
 
93% 

78.6% 
 
 
95.7% 

75%  
 
 
100% 

Onderwijs-
intensiteit 

Contacturen 19.8 per 
week 
712 per jaar 

>14 uur 
 

Merendeel 
>14 uur 
 

Merendeel 
>14 uur 
 

>14 uur  

Indirecte 
kosten 

OP/OOP incl 
inhuur 
(indicator A, 
Berenschot) 

2.6 2.6 2,9 3,3 2.6 

 Overhead 
per fte 
(indicator B, 
Berenschot) 

€22.618 Nb € 23.589 € 21.044 € 23.975 

 Overhead/o
mzet 
(indicator C, 
Berenschot) 

21.4% Nb  23,5% 
 

21,1% 21.4% 
 
  

Tabel 3. Realisatie verplichte prestatie-indicatoren in 2014 
 
De prestatie-indicatoren voor studiesucces zijn wederom aangeleverd door DUO op basis van 1 
Cijfer HO, met peildatum 1 oktober van elk jaar. 
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de maatregelen die Hogeschool VHL in 2014 heeft 
geïmplementeerd om de prestatieafspraken te realiseren. De prestatie-indicatoren zijn vertaald 
naar ambities per opleiding en stafdienst. Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de interne 
resultaatsafspraken tussen de directeuren en het CvB.  
 
Uitval  
Vanwege de ontvlechting heeft Hogeschool VHL pas in 2013 verschillende maatregelen getroffen 
om de oorzaken van de uitval beter in kaart te brengen en de uitval terug te dringen. Hetzelfde 
geldt voor het rendement.  
 
Studenten hebben sinds juli 2013 recht op een studiekeuzecheck. Een instelling kan ook studenten 
verplichten een studiekeuzecheck te doen. Hogeschool VHL heeft voor de studenteninstroom van 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bron: DUO, 2014, Overzicht prestatie-indicatoren en NSE 30HD, peildatum 1 oktober 2013 
(PRES30HD_V6.PFD)	   	  
4	  Bron: DUO, 2015, Overzicht prestatie-indicatoren en NSE 30HD, peildatum 1 oktober 2014	  
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2014-2015 een eigen studiekeuzecheck ontwikkeld. In 2014 vond de eerste studiekeuzecheck 
plaats voor alle studenten met een Nederlands diploma. 
 
Iedere student met een Nederlands diploma die zich aanmeldt voor een (voltijd) bacheloropleiding 
of Ad-programma bij Hogeschool VHL, is verplicht om een studiekeuzecheck te doen. De studie-
keuzecheck bestaat uit een online vragenlijst en, indien nodig, een studiekeuzeadviesgesprek. 
Hogeschool VHL voert een studiekeuzeadviesgesprek met studenten waarvan we vermoeden dat  
ze geen goed beeld van de opleiding hebben. Ook kunnen er twijfels zijn over het niveau van de 
student en de aansluiting met de vooropleiding. In een studiekeuzeadviesgesprek helpen we deze 
studenten zo goed mogelijk en geven wij hen een deskundig advies. Op basis van het studiekeuze-
adviesgesprek krijgen studenten een positief of negatief studiekeuzeadvies. Dit studiekeuzeadvies 
is  bindend voor studenten die zich na 1 mei hebben aangemeld. In de evaluatie bleek dat de 
studiekeuzecheck naar tevredenheid is uitgevoerd. 
 
Ook via intakegesprekken voor risicogroepen en exitgesprekken probeert Hogeschool VHL 
studenten optimaal te helpen bij hun studiekeuze. De studenten die in het studiejaar 2014-2015 
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. De respons in 2014 was zeer laag. In het 
voorjaar van 2015 wordt het proces aangepast om de respons te verhogen. 
 
Hogeschool VHL besteedt veel aandacht 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 beschreven voor deze 
studenten. Per opleiding en locatie bieden decanen en studieloopbaanbegeleiders binnen de kaders 
van het beleid maatwerk in de begeleiding. 
 
Alle studenten met een functiebeperking die zich melden, worden door het decanaat uitgenodigd 
voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt bekeken wat voor de student nodig is (en wat voor 
Hogeschool VHL haalbaar is) om de studie goed te laten verlopen. In studiejaar 2013-2014 zijn 
veel van deze intakegesprekken na de start van de studie gehouden. Vanwege problemen in het 
SIS waren de meldingen van een functiebeperking niet op tijd aan de decanen doorgegeven. In 
overleg met de student is relevante informatie opgesteld, die aan de docenten is gestuurd. Na een 
half jaar is een evaluatie gehouden. Tentamenfaciliteiten en eventueel extra begeleiding zijn ter 
goedkeuring aan de examencommissie en de directeur voorgelegd. Deze werkwijze blijkt goed te 
functioneren.  
 
Het visitatiepanel van de aanvullende opleidingsaccreditaties was in juni 2014 onder indruk van de 
manier waarop studenten met een functiebeperking worden ondersteund. De regie ligt in handen 
van de student zelf. Hogeschool VHL regelt faciliteiten en begeleiding op maat, waar de student 
zich goed bij voelt. De studieloopbaanbegeleiders en decaan weten hierbij op subtiele wijze 
stigmatisering te voorkomen. Ook het samenspel met examencommissie en opleidingsdirecteur, 
ieder vanuit hun eigen rol, kwam zeer goed naar voren. 
 
In overleg met de studieloopbaancoördinatoren zijn de kaders voor studieloopbaanbegeleiding 
(SLB) aangescherpt, waarbij nadrukkelijk meer aandacht wordt besteed aan problemen die 
studenten in hun studie ondervinden. Wanneer de studenten niet adequaat worden begeleid bij 
deze problemen, kan dit resulteren in uitval. Het doel van studieloopbaanbegeleiding binnen 
Hogeschool is dat studenten succesvol en zelfstandig studeren. De SLB’er richt zich op het 
bewaken van de studievoortgang van de student, het (leren) studeren en het zelfsturend vermogen 
van de studenten.  Ook de voorbereiding van de student op hun loopbaan als professional is 
onderdeel van SLB. 
 
Rendement 
Hogeschool VHL kiest voor een strategie gericht op extra individuele begeleiding van studenten  
die studievertraging hebben opgelopen. De studieloopbaanbegeleiders hebben extra gesprekken 
gepland met de studenten  die meer dan 30ECTS studievertraging hebben. Met deze studenten zijn 
actieplannen opgesteld om de studievertraging op te lossen en meer studievertraging te 
voorkomen.  
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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 CvB in 2013 geadviseerd over maatregelen om vertraging bij het 
afstuderen te voorkomen.  Op basis van het advies en externe ontwikkelingen rondom het 
afstuderen is besloten om de processen rondom afstuderen binnen de opleidingen te herijken op de 
nieuwe eisen en daarbij een gemeenschappelijkheid na te streven die samenwerking en leren van 
elkaar mogelijk maakt. Tegen deze achtergrond en met het oog op transparantie, duidelijkheid en 
rechtsgelijkheid voor de student is in 2014 een afstudeerprotocol ontwikkeld, bedoeld om de 
kwaliteit van het afstudeerproces te verbeteren. Het protocol is opgesteld in afstemming met 
afstudeercoördinatoren van de opleidingen en wordt begin 2015 vastgesteld.  
 
Hogeschool VHL  kiest voor de integratie van onderwijs en onderzoek, waarbij studenten betrokken 
worden bij het onderzoek van de lectoraten. In de implementatie van 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.  
 
Studeerbaarheid en keuzemogelijkheden zijn belangrijke doelen van het nieuwe onderwijsconcept. 
Om die reden is in 2014 gekozen voor een gelijke omvang van 7 EC voor de onderwijseenheden. 
Deze zogenaamde 7-7-1 structuur is van belang wanneer uitwisselbaarheid, studeerbaarheid en 
mogelijkheden om achterstanden weg te werken een rol spelen. In het nieuwe Toetsbeleid 
Hogeschool VHL 2014 zijn maatregelen genomen om de studeerbaarheid van opleidingen te 
vergroten door een maximum aantal deeltoetsen vast te stellen. Per onderwijseenheid van 7 EC 
worden maximaal 3 deeltoetsen afgenomen. Per periode worden er maximaal 6 deeltoetsen 
afgenomen. Tevens zijn de herkansingen sneller geroosterd na de tentamens.  
 
In de managementgesprekken tussen het CvB en de directeuren wordt elk jaar gesproken over 
mogelijke oorzaken van vertraging in het opleidingscurriculum. De studeerbaarheid en de opbouw 
van het hele programma zijn onder de loep genomen. In de implementatie van het nieuwe 
onderwijsconcept hebben de opleidingen maatregelen getroffen om de studeerbaarheid te 
verbeteren.  
 
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 Enquête (NSE), met als indicator het 
studentoordeel op de vraag ‘wat vind je van je studie in het algemeen?’. In 2014 heeft 40.6% van 
de studenten de NSE ingevuld. Het algemene oordeel over de opleiding is iets gestegen van een 
3.75 in 2013 naar een 3.76 in 2014 (schaal 1-5). Studenten van Hogeschool VHL zijn zeer 
tevreden over: 
• wat de student tijdens zijn stage heeft geleerd;  
• de begeleiding op de stageplek door het bedrijf of de instelling waar de student stage loopt; 
• de bereikbaarheid van de instelling;  
• samenwerken met anderen. 
 
Ten opzichte van andere instellingen scoort Hogeschool VHL hoger op de thema’s huisvesting, 
stage-ervaring, groepsgrootte en  wetenschappelijke vaardigheden. De studiefaciliteiten en 
informatievoorziening scoren significant lager ten opzichte vorig jaar. De volledige rapportage van 
de NSE 2014 voor Hogeschool VHL is te vinden in bijlage 6. 
 
Elk jaar stelt Hogeschool VHL een instellingsbreed speerpunt vast naar aanleiding van de NSE-
resultaten. Op basis van de NSE-resultaten 2014 heeft het CvB de informatievoorziening en 
studiefaciliteiten als verbeterpunten aangewezen, naast het structurele verbeterpunt ‘tijdig bekend 
maken van cijfers en roosters’. De tevredenheid over het tijdig bekendmaken van roosters is in 
2014 significant gestegen, maar we ambiëren een hogere tevredenheid. 
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Na gesprekken met studenten is een verbeterplan opgesteld en de implementatie loopt. Enkele 
verbeteringen zijn in 2014 al gerealiseerd, zoals: 
• Betere afstemming tussen opleidingen; 
• Een website voor alle communicatie over de verhuizing van Wageningen naar Velp;  
• Een onderzoek is uitgevoerd naar bezetting van studie- en werkplekken. Er komen meer 

geschikte studieplekken.  
 
In 2015 wordt verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van de plekken waar studenten 
informatie kunnen vinden. Plannen zijn uitgewerkt voor nieuw Studentnet, met een duidelijke 
structuur om zo te voorzien in juiste up-to-date informatie. Op basis van de resultaten van de NSE 
hebben de opleidingen ook opleiding specifieke verbeteringen doorgevoerd en opgenomen in het 
jaarplan 2015. Deze verbeteringen zijn ook besproken in de managementgesprekken tussen het 
CvB en de directeuren. 
 
Docentkwaliteit 
Het aantal docenten met een master of PhD en met een didactische aantekening is wederom 
gestegen: van 77% in 2013 naar 78.6% in 2014. Hogeschool VHL heeft in 2014 de notitie 
docentkwaliteit voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en begin 2015 is de notitie vastgesteld. 
Met de maatregelen, beschreven in deze notitie, realiseert Hogeschool VHL de prestatie-indicator 
docentkwaliteit. De volgende besluiten zijn opgenomen in de notitie: 
• Voor alle docentvacatures vanaf schaal 10 wordt de master als functie-eis opgenomen;  
• Docenten die in vaste dienst worden benoemd, dienen te beschikken over een master. Hierbij 

geldt een overgangsregeling; 
• Met docenten die reeds in vaste dienst zijn en niet beschikken over een master worden 

afspraken gemaakt over het al dan niet volgen van een master; 
• Nieuwe docenten dienen binnen een periode van 9 maanden na aanstelling een 

introductietraining didactiek te volgen; 
• Iedere docent vanaf schaal 8 in vaste dienst dient te beschikken over een getuigschrift 

didactiek. 
 
De faciliteiten voor het behalen van de master en didactiek vallen onder het 
professionaliseringsplan. Het professionaliseringsplan biedt kaders en beschrijft de faciliteiten voor 
opleidings- en ontwikkelplannen. Binnen deze kaders stellen de leidinggevende en medewerker 
individuele ontwikkelafspraken op. Het betreft alle medewerkers: zowel management, docent als 
medewerkers van de staf- en ondersteunende stafdirecties.  
 
Onderwijsintensiteit 
De meeste opleidingen van Hogeschool VHL hebben minimaal 14 contacturen per week in de 
reguliere lesweken in het eerste studiejaar. Drie opleidingen zitten onder deze norm met een 
aantal contacturen lager dan 14 uur per week. Een aantal van deze klassen scoort lager dan 12 
contacturen per week. Dit is te verklaren doordat er een stage is gepland in het eerste jaar van 
deze opleidingen. Ook het groepswerk onder begeleiding van een docent of individuele begeleiding 
is nog niet volledig ingeroosterd en daardoor niet altijd 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 2015-
2016.  
 
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.  
 
De beëindiging van de fusie met Wageningen UR heeft gevolgen voor de verhouding OP/OOP.  
Het inrichten van een eigen zelfstandige ICT-afdeling en de verdere implementatie van het Student 
Information System (SIS) heeft geleid tot hogere (incidentele) inzet van capaciteit en kosten. Door 
de ontvlechting signaleren wij grote risico’s bij de realisatie van de prestatie-indicator indirecte 
kosten.  
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De ratio indirecte kosten in 2014 was 3.3. Hogeschool VHL heeft in Q2 2014 deelgenomen aan het 
Benchmarkonderzoek van Berenschot. Dit onderzoek was gebaseerd op de realisatiecijfers 2013.  
In het jaarverslag 2013 waren de voorlopige cijfers opgenomen. Deze cijfers zijn nu aangepast op 
basis van de definitieve rapportage van Berenschot. 
  
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 voorlopige cijfers 
voor de overhead per fte zijn voor het jaar 2014 €21.044 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 21.1%, dit is lager dan de doelstelling 
21.4%.  

 

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 uit het buitenland 
afkomstig is. Bij de nulmeting in 2011 had de hogeschool 13% buitenlandse studenten, in 2012 
10.5% en in 2013 10.9%. Het resultaat in 2014 is een percentage van 9% (zie hoofdstuk 3.6)  
 
Aan de hand van het instellingsplan versterkt Hogeschool VHL haar internationale imago. Voor de 
ontvlechting kon de hogeschool gebruik maken van de internationale aantrekkingskracht van 
Wageningen UR. Dit resulteerde in een relatief hoog percentage internationale instroom bij 
Hogeschool VHL. Na de beëindiging van de fusie is dit percentage gedaald. Wageningen UR heeft 
tevens het huisvestingscontract opgezegd, waardoor Hogeschool VHL vanaf de zomer 2015 geen 
gebruik meer kan maken van de huidige locatie in Wageningen. Deze locatie heeft veel voordelen 
voor de internationale studenten van de hogeschool. Het opbouwen van een zelfstandig en sterk 
internationaal imago kost tijd. 
 
Deze onvoorziene omstandigheden hebben als gevolg dat Hogeschool VHL de doelstelling voor deze 
facultatieve prestatie-indicator niet kan realiseren. Het College van Bestuur heeft hierover een brief 
gestuurd aan het ministerie van Economische Zaken en naar de Reviewcommissie. Dit laat onverlet 
dat Hogeschool VHL zich inzet om het percentage te verhogen. De verwachting is dat pas na enkele 
jaren het percentage buitenlandse studenten weer zal groeien. Dit is een groot risico voor de 
realisatie van deze facultatieve prestatieafspraak.  
 
In 2014 hebben de opleidingen het aspect internationalisering opgenomen in hun 
opleidingsprogramma’s voor studiejaar 2015-2016, naar aanleiding van de implementatie van het 
nieuwe onderwijsconcept. Alle studenten worden voorbereid op een beroepspraktijk in een 
multiculturele en internationale context. In elke studie verwerven studenten competenties op het 
gebied van internationalisering.	  In de Onderwijs en Examenregelingen 2015-2016 van alle 
opleidingen is de internationale competentie opgenomen. Dit is het tweede aspect van de 
facultatieve prestatie-indicator internationalisering in de prestatieafspraken. 
 
Opleidingen stellen o.a. het eindniveau Engels vast in de eindtermen en geven alle studenten de 
mogelijkheid om de internationale aantekening op het diploma te behalen. In de opleidingen wordt 
de Engelse taalvaardigheid van studenten vergroot. In de Kadernotitie Internationalisering 2014-
2017 zijn de kaders voor de internationalisering van de hogeschool vastgelegd, waaronder beleid 
voor de faciliteiten voor buitenlandse studenten. 
 

2.3  Profilering Hogeschool VHL 

Na de ontvlechting uit Wageningen UR heeft Hogeschool VHL een nieuw instellingsplan opgesteld 
met een integrale en eigen koers, met keuzes voor profilering, zwaartepuntvorming en 
differentiatie.  In het Instellingsplan 2014-2017 is de profilering doorontwikkeld, zonder 
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fundamenteel af te wijken van de ambities voor profilering in de Prestatieafspraken 2012-2015. In 
de prestatieafspraken heeft de hogeschool ambities vastgelegd over:  
• ontwikkelingen in opleidingsportfolio en focusgebieden; 
• onderscheiding in duurzaamheid en kwaliteit; 
• ontwikkelingen in onderzoek en valorisatie. 
 
Deze ambities zijn geconcretiseerd in het Instellingsplan 2014-2017, in de bijbehorende 
Kadernotities Onderzoek, Internationalisering, Alumni en in het nieuwe onderwijsconcept. In dit 
hoofdstuk rapporteert Hogeschool VHL over de ontwikkelingen en resultaten in de profilering. 
 
De Reviewcommissie heeft in de midtermreview in 2014 geconstateerd dat Hogeschool VHL 
voortgang heeft geboekt met het realiseren van haar ambities, die tot doel hebben de 
onderwijsdifferentiatie te vergroten. De commissie bevestigt dat Hogeschool VHL de benodigde 
bijstellingen in het onderwijsaanbod heeft onderzocht, maar ze heeft geen nieuwe opleidingen 
gestart. Hogeschool VHL onderzoekt, in overleg met het werkveld, andere toevoegingen aan het 
(internationale) onderwijsaanbod die passen bij het nieuwe, aangescherpte profiel waarin 
duurzaamheid centraal staat. De in de prestatieafspraak opgenomen onderwijsvernieuwingen zijn 
merendeels vertaald in aanpassingen aan de inhoud van bestaande opleidingen en het aanbieden 
van enkele nieuwe (deels internationale) majors en minors. De Reviewcommissie stelt vast dat 
Hogeschool VHL in haar nieuwe instellingsplan geen uitgesproken voornemens heeft geformuleerd 
ten aanzien van excellentieonderwijs of driejarige trajecten gericht op vwo-instroom. 
 
Ontwikkelingen in opleidingsportfolio en focusgebieden 
Als groene hogeschool op drie locaties in Nederland en met een  variatie aan type opleidingen is 
het bereik in het groene domein groot, zowel regionaal 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.  
 
Een duidelijk profiel is een voorwaarde om strategische keuzes te kunnen maken in de herordening 
van het opleidingsaanbod en differentiatie in het onderwijs.  
 

Ambities prestatieafspraken Realisatie 2014 

Geplande wijzigingen 

Wijzigingen onderwijsaanbod onderzocht:  

1. Food Security 
2. Food and Trends 
3. Toegepaste Aardrijkskunde 
4. Dier en humane gezondheid 
5. Delta technologie 
6. Agro-ecologie 
7. Healing environment 
8. Wilderness Academy 
9. Green City  
10. De opleiding Tropische Landbouw 

in Wageningen wordt 
doorontwikkeld naar Development 
Studies. 

Aanscherping instellingsplan  

Het profiel is verwoord in het nieuwe 
Instellingsplan 2014-2017 en dient als 
kader voor de keuzes op het gebied van 
onderwijs en onderzoek. Bij de 
ontwikkeling van het onderwijsaanbod is 
het profiel van Hogeschool VHL leidend. In 
de nieuwe organisatie-inrichting zijn de 
opleidingen en lectoraten geclusterd aan 
de hand van de speerpunten Animals and 

Doorgevoerde wijzigingen 

1. De hogeschool verzorgt een nieuwe cursus Food Security 
and Gender vanaf 2014. 

2. (Trends in) Voedselproductie en voedsel is een thema in 
meerdere opleidingen en onderzoeksprojecten. Een 
professionele master en een Associate degree op het 
gebied van melkveehouderij en dairy worden ontwikkeld.  

3. Toegepaste Aardrijkskunde is vanaf 2012 een nieuwe 
major van de opleiding Plattelandsvernieuwing. 

4. Humane gezondheid komt aan bod in de nieuwe major 
Food & Health van de opleiding 
Voedingsmiddelentechnologie. Deze major start in 2015.  

5. Vanaf najaar 2012 zijn de nieuwe majors Hydrologie en 
Planologie & Waterbeheer gestart bij de opleiding Land 
en Watermanagement, met de focus op deltatechnologie. 
Ook zijn er nieuwe modules ontwikkeld, waaronder 
Duurzame Deltatechnologie.  

6. Gesprekken worden gevoerd met het werkveld over de 
vraag naar een leerlijn/minor agrarisch natuurbeheer. 

7. Healing environment is een centraal thema in de nieuwe 
major Mens en Natuur, gestart in 2014. 

8. Wilderness Academy is opgenomen in de nieuwe minor 
International Nature Entrepreneur. De minor is in 2013 
gestart en bevat het Erasmus Intensive Programme (IP) 
on European Wilderness Entrepreneurship. 

9. Vanaf najaar 2012 kunnen studenten de minor 
Ontwerpanalyse en Plankritiek volgen en vanaf 2014 de 
nieuwe minor Gebiedsgericht werken. Beide minors 
komen voort uit een project over International Green 
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Business, Delta Areas and Resources en 
Food and Dairy, o.a. om de verbinden 
tussen de opleidingen en lectoraten te 
versterken.  

 

Hogeschool VHL onderzoekt welke nieuwe 
associate degrees en professionele 
masters op de gekozen speerpunten de 
komende jaren toegevoegd kunnen 
worden aan het onderwijsaanbod. De 
hogeschool ontwikkelt in ieder geval de 
associate degree Ondernemerschap 
Melkveehouderij en de master Innovative 
Dairy Management. 

 

Cities. 
10. Gereed. De naam van de opleiding is International 

Development Studies. 

 

Realisatie aanscherping 

Opleidingen en lectoraten maken onderdeel uit van één van de 
domeinen: Animals and Business, Delta Areas and Resources en 
Food and Dairy (bijlage 2). De domeindirecteur is integraal 
verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek. Vanuit de beoogde 
regionale, nationale en internationale sturing is er in het primaire 
proces binnen het domein eenheid van sturing op onderwijs en 
onderzoek. 

De voorbereidingen voor de master Innovative Dairy Management 
zijn gestart in de vorm van een taskforce, bestaande uit experts 
binnen de hogeschool op het gebied van masteropleidingen en de 
inhoud van de nieuwe master. Een eerste stap is het uitvoeren 
van een macro-doelmatigheidsonderzoek. 

De inhoud van de Ad Ondernemerschap melkveehouderij is 
ontwikkeld en de werving is gestart voor de instroom in studiejaar 
2015-2016. De Ad wordt in samenwerking met Dairy Campus 
uitgevoerd.  

Hogeschool VHL heeft een onderzoek laten uitvoeren door 
NewCom naar hoe jongeren aankijken tegen de drie domeinen en 
de duurzaamheidsambities van de hogeschool. De resultaten 
worden gebruikt in de verdere profilering en de werving. 

Geplande wijzigingen 

1. De opleiding Biotechnologie krijgt een 
major Watertechnologie.  

2. De opleiding 
Voedingsmiddelentechnologie in 
Wageningen wordt omgevormd tot 
een Engelstalige internationale 
opleiding die haar focus zal leggen op 
food safety en innovatie.  

3. De opleidingen worden geclusterd en 
er zal meer afstemming plaatsvinden 
op de inhoud.  

4. In contact met InHolland en 
Wellantcollege over het mogelijk 
uitvoeren van haar Associate degrees 
in de Randstad en met Fontys in Venlo 
over het aanbieden van een Joint 
degree op het gebied van tuinbouw. 

 

Aanscherping instellingsplan 

Ook alle majors en minors ondersteunen 
een of meerdere speerpunten van het 
profiel en worden over de opleidingen heen 
vastgesteld. Het aantal majors wordt 
teruggebracht. Per speerpunt wordt 
minimaal één major aangeboden, inzake 
de thematiek van het speerpunt.  

 

Doorgevoerde wijzigingen 

1. Gereed. Studenten van o.a. de opleidingen Biotechnologie en 
Milieukunde volgen deze major. Aansluitend hierop kunnen 
studenten doorstromen in de geaccrediteerde Masteropleiding 
Water Technology van Wetsus Academy. 

2. Gereed. De Engelstalige opleiding Voedingsmiddeltechnologie 
in Wageningen heeft vanaf 2015-2016 twee majors: Food 
Innovation Management en Food Safety & Health.  

3. Gereed. De opleidingen zijn vanaf 1 september 2014 
geclusterd aan de hand van de drie speerpunten.   

4. De mogelijkheden zijn onderzocht en men heeft besloten 
deze plannen niet uit te voeren. Hogeschool VHL is op dit 
moment, op basis van de speerpunten, de mogelijkheden 
voor Ad’s aan het onderzoeken. 

Aanscherping instellingsplan 

De majors zijn geëvalueerd en met de teams is gesproken over 
een aangepast majorportfolio. Criteria voor de aanpassingen zijn:  

• Rendabel, efficiënt en effectief 
• Profileren op de speerpunten in een duidelijk aanbod voor 

regionale, nationale en internationale 'markt/werkveld'.  
• Vanuit een stevige vakinhoudelijke basis kunnen studenten 

inter- en transdisciplinair werken. 
• Studenten verwerven competenties op het gebied van 

internationalisering, onderzoek en ondernemerschap.   
• Sluiten aan bij de wensen van studenten, werkenden en het 

werkveld. 

Het doel is om de studenten in studiejaar 2015-2016  te 
informeren over het gewijzigde aanbod majors en in 2016-2017 
te starten met het aangepaste aanbod voor de studenten. 

Geplande wijzigingen Doorgevoerde wijzigingen en realisatie aanscherping 
instellingsplan 
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Hogeschool VHL profileert zich als 
internationale hogeschool met een 
internationale oriëntatie in het onderwijs 
en de contractactiviteiten. 

 

Aanscherping instellingsplan    

Op ons profiel gaan wij gericht langdurige 
en duurzame samenwerkingsrelaties aan 

met een beperkt aantal (internationale) 
preferente partners. Waarbij ook kritische 
gekeken wordt naar de huidige partners.  

Vanaf 2015 zijn in alle opleidingen 
competenties opgenomen voor 
internationalisering, onderzoek, 
duurzaamheid en ondernemerschap. De 
hogeschool start een 2+2-programma 
rondom Dairy met minimaal één 
internationale partner. Internationalisering 
is een kenmerk van het onderzoek van 
Hogeschool VHL. 

Na de ontvlechting uit Wageningen UR in het najaar van 2012 
was de hogeschool genoodzaakt de internationale profilering een 
eigen kleur te geven op basis van het instellingsplan. Nieuwe 
internationale minors zijn ontwikkeld en onder leiding van 
lectoren zijn living labs opgestart in het buitenland. Het CvB 
neemt in de komende periode besluiten over welke bachelor- of 
masteropleidingen de hogeschool nog meer in het Engels aan wil 
bieden. De opleidingen hebben in de implementatie van het 
onderwijsconcept plannen uitgewerkt voor internationalisering, 
duurzaamheid en onderzoek binnen de opleiding. De 
eerstejaarsstudenten beginnen in 2015-2016 met het gewijzigde 
opleidingsprogramma.  

Op basis van het instellingsplan 2014-2017 is ook de kadernotitie 
Internationalisering 2014-2017 opgesteld. De kaders in deze 
notities hebben betrekking op het versterken van de 
internationale positionering en het internationaal onderwijs en 
onderzoek van Hogeschool VHL.   

Met een Chinese Yunnan Agricultural University en een Indiase 
College of Agriculture in Baramati zijn overeenkomsten gesloten 
voor een 2+2-programma. 

 
 
Onderscheidend in duurzaamheid en kwaliteit 
Het Instellingsplan 2014-2017, de nieuwe organisatie-inrichting en de kadernotities hebben 
consequenties voor de P&C-cyclus van Hogeschool VHL en vereisen een aanpassing van het 
kwaliteitssysteem. In de P&C-cyclus in de nieuwe organisatie-inrichting staan drie PDCA-cycli met 
elkaar in verbinding. Sinds 2014 werken we in resultaatverantwoordelijke teams. De missie, visie, 
strategie en kwaliteitsdoelen zijn aangevuld of gewijzigd. 
 
 
Prestatieafspraken Realisatie 
Geplande wijzigingen 
Studenten die bij ons onderwijs volgen, verwachten 
en krijgen hoge kwaliteit.  
 
Aanscherping instellingsplan 
In het instellingsplan heeft Hogeschool VHL haar 
ambities voor kwaliteit uitgewerkt in 
kwaliteitsnormen. Vanaf 2014 zijn risicomanagement 
en interne audits onderdeel van het 
kwaliteitssysteem. 
Met de implementatie van resultaatverantwoordelijke 
teams ligt de verantwoordelijkheid voor kwaliteit 
dichterbij het team. Met de teams worden vanaf 
2015 overeenkomsten opgesteld met 
prestatieafspraken gekoppeld aan de kwaliteit van 
het onderwijs. 

Doorgevoerde wijzigingen en realisatie 
aanscherping instellingsplan 
Uitgevoerde maatregelen om de kwaliteit te verhogen:  
 
• kwaliteitszorgmedewerker aangewezen per opleiding 

vanaf 2013 (vanaf 2015 regierolhouders kwaliteit); 
• kwaliteitshandboek opstellen vanaf 2014; 
• interne prestatieafspraken gemaakt tussen 

directeuren en het CvB vanaf 2013; 
• P&C-cyclus is aangepast op basis van de nieuwe 

organisatie-inrichting; 
• Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) zijn 

vastgelegd in het instellingsplan. De kadernotities 
zijn sinds 2014 onderdeel van de P&C-cyclus en 
managementinformatie;  

• Kwaliteitsbesef is vergroot door 
verantwoordelijkheden voor kwaliteit en resultaten 
lager te beleggen in de organisatie, namelijk  in de 
resultaatverantwoordelijke teams.  

Geplande wijzigingen 
Dé groene hogeschool, onderscheidend in 
duurzaamheid: 
• een instellingsbrede waardeoriëntatie; 
• een gezonde organisatorische en financiële 

situatie waarbij het onderwijs leidend is; 
• functionerende onderwijsondersteunende 

processen. 
•  
 
Aanscherping instellingsplan 
De hogeschool heeft de nadrukkelijke ambitie om de 

Doorgevoerde wijzigingen en realisatie 
aanscherping instellingsplan 
Duurzaamheid is een kernwaarde van de hogeschool. 
Hogeschool VHL heeft beleid en ambities geformuleerd 
over duurzaamheid en haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Duurzaamheidsthema’s komen 
terug in onderwijs en onderzoek en worden vanuit 
verschillende perspectieven benaderd, waarbij ook de 
profit- en people-kant nadrukkelijk aan bod komen.  
 
De opleidingen zijn bezig met het behalen van drie 
AISHE-sterren. In maart 2015 is bij alle opleidingen de 
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groenste hogeschool te zijn: koploper in 
duurzaamheid binnen vier jaar. De KPI’s voor 
duurzaamheid die we in 2017 willen hebben behaald 
zijn: drie AISHE-sterren voor elke opleiding, het 
keurmerk MVO (Maatschappelijk 
Verantwoordelijkheid van Organisaties) en het 
certificaat BREEAM voor duurzame 
gebiedsontwikkeling.  
 

nulmeting uitgevoerd. Na de nulmeting stellen de 
opleidingen een plan van aanpak op voor het behalen 
van de drie sterren.  
 
Maatregelen zijn genomen in de bedrijfsvoering om de 
duurzaamheid te vergroten, bijvoorbeeld op het gebied 
van energie-efficiency. Ook in de verbouwing en 
gebiedsontwikkeling is duurzaamheid een 
belangrijkcriteria. In 2015 voldoen wij aan onze 
solvabiliteitsnorm. Tot nu toe realiseren we jaarlijks een 
stijging van de solvabiliteit.  
 
Met een meerjarenbegroting voor 2014-2018 borgt 
Hogeschool VHL vanuit een solide financiële basis de 
continuïteit van de hogeschool, met voldoende financiële 
ruimte voor onderwijs- en onderzoekontwikkeling. 

Ontwikkelingen in onderzoek en valorisatie  

Kennispositie 
Hogeschool VHL profileert zich op voor de hogeschool specifieke thema’s via de domeinen en 
Applied Research Centres. Hogeschool VHL telt op 1 januari 2015 twaalf lectoraten, waarbinnen 
dertien lectoren werkzaam zijn (tabel 1). Ook kent Hogeschool VHL twee ere-lectoren, betrokken 
bij de opleiding Bos en Natuurbeheer. Dankzij de lectoraten en hun bijdrage aan de Centres of 
Expertise (CoE’s) vervult Hogeschool VHL op meerdere expertisethema’s een trekkersrol. 
Aansluitend op de speerpunten stelt Hogeschool VHL binnen de Applied Research Centres nieuwe 
lectoren aan. Wanneer lectoraten niet (meer) aansluiten op het profiel van de hogeschool, maakt 
het CvB de keuze om het lectoraat niet te verlengen. De participatie van Hogeschool VHL in CoE’s 
en andere kenniscentra draagt ook bij aan de speerpunten en de vier kerntaken van het 
onderzoek: relevantie en impact voor de beroepspraktijk, wetenschappelijke validiteit, onderwijs-
gerelateerd en internationale oriëntatie. Deze prioritering resulteert in een hogere effectiviteit op 
de speerpunten. De hogeschool bouwt daarmee aan een sterkere kennispositie in haar vakgebied. 
 
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-werkveld krijgt vorm middels de (internationale) werkveldadvies-
commissies, stages en afstudeeropdrachten voor en in het werkveld, gastcolleges, onderzoeks-
projecten met en voor het werkveld en participatie in verschillende samenwerkingsverbanden. In 
2015 richt Hogeschool VHL voor elk Applied Research Centre een Advisory Board in. De Advisory 
Board bestaat uit (internationale) leden die afkomstig zijn uit of een nauwe relatie hebben met het 
werkveld waarin de Applied Research Centres en opleidingen actief zijn. De Advisory Board heeft 
als doel om de aansluiting van het domein op de ontwikkelingen, trends en vragen in het werkveld 
te bewaken. 
 
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 het ministerie van Economische Zaken 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 de 
Kadernotitie Internationaliseringsbeleid 2014-2017 is vastgesteld dat Hogeschool VHL zich in haar 
profilering wil focussen op speerpuntlanden. Voor de negen geselecteerde landen stellen de 
domeinen een business case op, welke de input vormt voor de keuze voor de hogeschool brede 
speerpuntlanden. Uitgegaan wordt van vier of vijf speerpuntlanden. 
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Prestatieafspraken Realisatie 2014 
Geplande wijzigingen 
Hogeschool VHL wil zich nadrukkelijk positioneren als 
een kennisinstelling, waar onderzoek een prominente 
positie heeft. Zij zal haar ambities verwerken in 
onderzoeks- en lectorenbeleid, gebaseerd op het 
Sectorplan HAO, de topsectoren en het 
opleidingsportfolio. 
 
Aanscherping instellingsplan 
Als University of Applied Sciences doen wij kwalitatief 
hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel 
ons onderwijs versterkt als onze positie als 
kennisinstelling. Onderdeel van onze visie is dat de 
hogeschool met onderzoek en kennisvalorisatie een 
bijdrage levert aan innovatieve en duurzame 
ontwikkelingen, in samenwerking met partners uit 
het werkveld. De lectoraten dragen bij aan innovatie 
van het curriculum.  
 
De lectoraten zijn geclusterd in Applied Research 
Centres (onderzoeksgroepen) gekoppeld aan de 
speerpunten. Aansluitend op de speerpunten stelt 
Hogeschool VHL nieuwe lectoren aan of beëindigt zij 
lectoraten. Deze prioritering resulteert in een hogere 
effectiviteit op de speerpunten. Wij bouwen daarmee 
aan een sterkere kennispositie in ons vakgebied. 
 
Voor de Applied Research Centre Delta Areas and 
Resources is per 1 mei 2014 een kwartiermaker 
aangesteld. Zijn opdracht is om, in overleg met 
stakeholders, te komen tot een ingerichte groep 
onderzoekslijnen, aansluitend op 
innovatievraagstukken van het werkveld en in 
verbinding met het onderwijs. 

Doorgevoerde wijzigingen en realisatie 
aanscherping instellingsplan 
Hogeschool VHL profileert zich op voor de hogeschool 
specifieke thema’s via de domeinen en Applied Research 
Centres Hogeschool VHL heeft 13 lectoren, 12 lectoraten 
en een onderzoeksomzet van k€3646.  In totaal zijn in 
2014 590 studenten en 153 docenten ingezet op het 
gebied van onderzoek.  
 
Binnen de Applied Research Centre Food and Dairy zijn 
drie nieuwe lectoren aangenomen voor lectoraten met 
betrekking tot melkveehouderij en 
zuivelprocestechnologie. Het Ministerie van Economische 
Zaken heeft het nieuwe IMPACT lectoraat ‘Gezonde & 
duurzame voeding en welvaartsziekten’ toegewezen. 
Tevens zal er in 2015 een lectoraat Bijen bij Hogeschool 
VHL komen, als onderdeel van de onderzoekslijn 
biodiversiteit. 
 
De resultaten van de externe onderzoeksevaluaties laten 
zien dat Hogeschool VHL een sterke reputatie heeft op 
de gekozen aandachtsgebieden. Het werkveld is 
betrokken en het onderzoek levert een bijdrage aan 
onderwijs. 
 
In 2012 is het onderzoeksbeleid 2013-2016 vastgesteld. 
Naar aanleiding van het instellingplan is het 
onderzoeksbeleid aangescherpt in de Kadernotitie 
Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017. Deze kadernotitie 
beschrijft hoe praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan 
het onderwijs en de ontwikkeling van de hogeschool als 
kenniscentrum. 
 
Voor het Applied Research Centre Delta Areas and 
Resources is een meerjarenvisie opgesteld. Gesprekken 
zijn gevoerd met externe stakeholders over de plannen 
voor de andere twee Applied Research Centre’s.  

Geplande wijzigingen 
Via de CoE’s en Kenniscentra sluit het onderzoek van 
Hogeschool VHL aan bij de expertisethema’s van 
HAO en  de volgende topsectoren: Agro & Food, 
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Water, Chemie, 
Energie, Creative Industry en Life Science. 
 
Aanscherping instellingsplan 
De prioritering en differentiatie hebben ook invloed 
op de deelname aan Centres of Expertise (CoE). De 
mate van participatie van Hogeschool VHL in CoE’s 
en andere kenniscentra is nader bepaald in de 
Kadernotitie Onderzoek.  

Doorgevoerde wijzigingen en realisatie 
aanscherping instellingsplan 
Hogeschool VHL is penvoerder van het CoE Agrodier en 
vervult de trekkersrol bij de Human Capital Agenda en 
het Kenniscenturm Natuur en Leefomgeving (i.o.). Naast 
betrokkenheid bij de vier CoE’s in HAO-verband 
participeert Hogeschool VHL in vier CoE’s in de meer 
grijze sector: CoE Biobased Economy, CoE Healthy 
Ageing, CoE Watertechnologie en CoE Deltatechnology. 
Deze CoE’s dragen bij aan de topsectoren in de mate 
waarin Hogeschool VHL betrokken wil zijn. Uitgaande van 
de profilering in het instellingsplan is gekozen om niet 
actief deel te nemen aan de topsector Creative Industry.  
Verdere differentiatie in capaciteitsinzet op basis van de 
gekozen profilering tussen de agrarische hogescholen is 
onderwerp van gesprek in 2015. 

Geplande wijzigingen 
We willen als instelling ook goede relaties 
onderhouden met onze afgestudeerden. Om deze 
reden willen we ons alumnibeleid de komende jaren 
verbeteren. 
 
Aanscherping instellingsplan 
Hogeschool VHL hanteert als kwaliteitsnorm dat in de 
HBO-monitor 70% van de ondervraagde alumni 
(zeer) tevreden is over de studie. 

In 2012 is het alumnibeleid vastgesteld. 
 
Doorgevoerde wijzigingen en realisatie 
aanscherping instellingsplan 
Op basis van het instellingsplan stellen wij op korte-
termijn een Kadernotitie Alumni 2014-2017 vast. In 
2013 heeft de hogeschool een alumni-officer aangesteld. 
Ingezet wordt o.a. op het creëren van duurzame relaties 
met en tussen (internationale) alumni en het invulling 
geven aan een uniform aluminbeleid voor alle locaties. 
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2.4 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. Het Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving is een CoE-CIV in 
oprichting. 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 Water 
Technology en CoE Deltatechnology.  
 
Hogeschool VHL gebruikt de publicatie ‘zwaartepunten in beeld’ van SIA5 als handreiking voor het 
beschrijven van de realisatie van zwaartepuntvorming. Na een beschrijving van de behaalde 
resultaten in 2014 en een toelichting van de betrokkenheid van Hogeschool VHL bij de CoE’s,  
volgen de plannen voor 2015.  
 
Resultaten 2014 
Hogeschool VHL is onderdeel van het HAO. Het HAO zoekt naar zwaartepuntvorming door samen  
te werken en de profilering per instelling zodanig te laten zijn dat deze aansluit bij de regionale of 
thematische (economische) structuren. Het bestuur van de gezamenlijke HAO-CoE’s (Agrodier, 
Food, Greenports en Open Teelten) bestaat uit de bestuurders van de HAO-instellingen. De CvB-
voorzitter van Hogeschool VHL is voorzitter van dit bestuurlijk overleg CoE's. Om de publieke-
private samenwerking te versterken voor praktijkgericht onderzoek, onderwijs en valorisatie is het 
bestuur uitgebreid met vier vertegenwoordigers vanuit relevante werkvelden.  
Daarnaast is er een trekkersoverleg van de vier groene CoE's onder voorzitterschap van de CvB-
voorzitter College van Bestuur van Hogeschool VHL. De afgelopen maanden zijn ook de trekkers 
van Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving en CoE Biobased Economy aangeschoven. 
  
De coördinatie van het bestuur van de gezamenlijke HAO-CoE’s omvat ten eerste een 
afstemmingsoverleg met de vier trekkers over praktische zaken, financiële verrekeningen en 
gezamenlijke kwaliteitsborging. Door de bestuurlijke coördinatie zijn de groene CoE’s meer als een 
geheel gaan opereren en wordt in toenemende mate van elkaars ervaringen en expertise gebruik 
gemaakt. Ten tweede is er een bestuurlijk overleg met een vertegenwoordiging van het werkveld 
over de strategie en de structurele verbinding met het werkveld.  
 
Via het bestuurlijk overleg in elk CoE, dan wel in het CoE-HAO-bestuur zijn profilering, 
taakverdeling en werkwijze van de instellingen per CoE onderwerp van gesprek. In het CoE worden 
hierover afspraken gemaakt. Zo is bij CoE Deltatechnologie de inzet van Hogeschool VHL vooral 
gericht op de rivierdelta’s en bij CoE Greenports op het aspect internationale tuinbouwketens.  
In de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017 geeft Hogeschool VHL prioriteit aan de 
inzet van mensen en middelen vanuit onze hogeschool per CoE.  
 
De groene hogescholen hebben in 2014 een gezamenlijk lectoraatsprogramma ontworpen onder  
de titel Impact: transitie in het groene domein. Dit gezamenlijk lectoraatsprogramma omvat vijf 
coherente lectoraatsaanvragen, waarbij Hogeschool VHL zich heeft gericht op de impact op de 
mens. Het lectoraat Gezonde & duurzame voeding en welvaartsziekten past binnen het profiel van 
Hogeschool VHL en wordt net als de andere lectoraten ingebed in een Applied Research Centre.  
Goed en intensief overleg tussen de groene hogescholen heeft de coherentie en kwaliteit van de 
aanvragen voor het programma Impact geborgd. 
 
De reviewcommissie heeft de CoE’s Greenports, Food en Agrodier van een ‘critical friend review’ 
voorzien. Overkoepelende aandachtspunten zijn o.a. het verhogen van het aantal projecten en het 
versterken van de verbinding met het werkveld. Uit het advies blijkt dat de CoE’s op de goede weg 
zijn, maar zich nog duidelijker moeten positioneren. De daadwerkelijke inbreng vanuit het 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Publicatie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, januari 2014	  
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bedrijfsleven vormt een ontwikkelpunt. De opvolging van deze adviezen binnen de CoE’s wordt 
gecoördineerd via het CoE-HAO-bestuur. In september 2015 is de volgende review. 
 
Hogeschool VHL onderschrijft het landelijk beleid dat praktijkgericht onderzoek haar toegevoegde 
waarde moet bewijzen via de vraag vanuit en legitimering door het werkveld. Voor de CoE’s wordt 
daarom mede-eigenaarschap van het werkveld georganiseerd via een werkveld-adviesraad per CoE 
en een stevige werkveldvertegenwoordiging in het centrale bestuurlijke overleg van de groene 
CoE’s gezamenlijk. Via deze netwerken worden de consortia met het werkveld gevormd bij 
aanvragen voor onderzoekssubsidies. 
 
Bijdrage lectoraten aan zwaartepuntvorming 
Per september 2014 is de organisatiestructuur ingrijpend gewijzigd. Er is hard gewerkt aan de 
implementatie van de nieuwe onderwijs- en onderzoeksvisie in het schooljaar 2015-2016, inclusief 
een instellingsbrede onderzoeksleerlijn. In 2014 is de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-
2017 vastgesteld, waarin ook de aanbevelingen van de VKO van juni 2013 en de uitkomsten van 
de onderzoeksevaluaties zijn meegenomen. Hogeschool VHL heeft duidelijke bestuurlijke kaders 
gecreëerd voor onderzoek, met een doordachte reeks van missie, doelen en kritische prestatie-
indicatoren (KPI’s). In 2014 zijn de vier kerntaken – kennisontwikkeling, professionalisering van 
docenten, kenniscirculatie en onderwijsontwikkeling – nadrukkelijk toegespitst op de door de 
hogeschool nagestreefde profilering. De kerntaken komen consistent terug in het beleid en de 
kwaliteitszorg van onderzoek. De rollen van een lector zijn toegesneden op de gewenste 
ontwikkeling tot kenniscentrum. Met de gekozen profilering en zwaartepuntvorming creëert de 
hogeschool focus en massa in het onderzoek en ligt de nadruk op meer synergie tussen lectoraten.  
 
In 2014 zijn twee externe onderzoeksevaluaties uitgevoerd bij de lectoraten Biobased Economy  
en Kust en Zee. In de meta-evaluatie van deze onderzoeksevaluaties concludeert het Netherlands 
Quality Agency (NQA) over beide lectoraten dat zowel de VHL-interne als de externe samen-
werkingsverbanden voldoende relevant, uitgebreid, intensief en duurzaam zijn. Tevens bevestigt 
NQA eerdere conclusies van Hobeon dat er grote/ruim voldoende opbrengst is richting het 
werkveld. Vanuit studenten, docenten, opdrachtgevers en stakeholders is er voldoende waardering 
voor het werk en de toegevoegde waarde van de lectoraten die een onderzoekevaluaties hebben 
ondergaan. Studenten en docenten van het lectoraat Biobased Economy zijn zeer tevreden over  
de mate waarin het lectoraat het werkveld voor hen ontsluit. Hoofdstuk 6.3.1 geeft een overzicht 
van relevante partners en samenwerkingsverbanden. 
 
NQA constateerde ook dat er een grote opbrengst is van de lectoraten in het onderwijs. De 
evaluatiecommissies waren tevreden over de bijdragen van de twee lectoraten aan onderwijs  
en scholing. De lectoraten en opleidingen verwerken de kennis uit onderzoeksprojecten in het 
onderwijs bij het proces van onderwijsvernieuwing. Lectoraten binnen Hogeschool VHL zijn 
betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksleerlijn, majors, minors en onderwijs-
eenheden. Een deel van de studenten werkt mee aan de onderzoeksprojecten van lectoraten. 
Kennisontwikkeling is een aandachtspunt voor de lectoraten. Het grootste deel van de 
geëvalueerde lectoraten fungeert nog vooral als kennismakelaar. 
 
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 en een bijdrage 
te leveren aan innovaties in het werkveld. De publieke-private samenwerking zoekt aansluiting bij 
regionale kennisinfrastructuur door zich te richten op een topsector of sectorplan. De betrokken-
heid van opleidingen en lectoraten van Hogeschool VHL bij een CoE draagt bij aan de profilering  
en kerntaken van het onderzoek. 
 
Een beschrijving volgt van een aantal belangrijke ontwikkelingen bij een aantal CoE’s. De CoE’s 
rapporteren over de voortgang aan het HAO-bestuur en het Ministerie van Economische Zaken.  
 
CoE Agrodier  
Hogeschool VHL is trekker van dit CoE. Het lectoraat Welzijn van Dieren van Hogeschool VHL  
speelt een belangrijke rol in het CoE en ook het lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane 
Gebieden is betrokken. De focus vanuit Hogeschool VHL op dit CoE komt voort uit de verbinding 
met Dairy Campus, de koers van twee onderzoeksgroepen Food & Dairy en Animals & Business  
en de in 2014 aangescherpte koers van twee lectoraten op het gebied melkveehouderij. De 
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proiectenportefeuille van het CoE omvat een veertigtal projecten, waarvan een tiental projecten 
voornamelijk door Hogeschool VHL worden getrokken. 
 
De Reviewcommissie concludeert dat het Centre of Expertise Agrodier voortgang heeft geboekt.  
Het advies van de Reviewcommissie en de zelf uitgevoerde nulmeting leiden tot een herijking  
van de focus en het initiatief om tot een bedrijvenadviesraad te komen. De ontwikkeling van de 
projectportefeuille en de taakverdeling tussen de deelnemende instellingen zijn aandachtspunten 
die opgepakt worden. 
 
CoE Food	  
Dit CoE wordt getrokken door HAS Hogeschool. Vanuit Hogeschool VHL is oorspronkelijk het 
lectoraat Food, Health and Safety en Food Physics betrokken bij het CoE. Geleidelijk zijn en worden 
de zuivellectoren ook betrokken. Voor Hogeschool VHL zijn de onderwerpen voedselveiligheid, 
gezondheid en de zuivelketen belangrijk voor de focus en zwaartepuntsvorming op dit domein en 
dit CoE. Met het versterken van de lectoraten op dit gebied en het versterken van de koppeling 
tussen projecten en het CoE verwacht Hogeschool VHL ook de inbreng in dit CoE te vergroten.  
 
CoE Greenports 
Hogeschool VHL participeert in het CoE Greenports via het lectoraat Duurzame Agribusiness in 
Metropolitane Gebieden. De daadwerkelijke inbreng is geborgd via een groot project (HINSEE), dat 
zich richt op de tuinbouwketen in en met (Nederlandse) bedrijven op de Balkan. Het internationale 
aspect van de tuinbouwketen is dan ook de belangrijkste focus vanuit Hogeschool VHL in dit CoE. 
Hogeschool VHL koerst op een bescheiden rol in dit CoE. 
 
CoE Open Teelten 
Dit CoE, getrokken door Vilentum Hogeschool, is de jongste van de vier groene CoE’s en heeft pas 
begin 2014 goedkeuring ontvangen op haar businessplan. Het eerste ‘critical friend-gesprek’ met 
de Review Commissie zal dan ook pas in 2015 plaatsvinden. Het CoE richt zich op de sector land- 
en grondgebonden tuinbouw, verantwoordelijk voor de productie van akkerbouwgewassen, 
groenten, bloemen, bloembollen, fruit en bomen. Voor Hogeschool VHL is deze sector minder 
belangrijk, gezien de speerpunten. Er is dan ook geen lectoraat betrokken. De inbreng komt 
voornamelijk vanuit de opleiding Tuin- en Akkerbouw in Leeuwarden.  
 
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. 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. Met de inzet van deze opleidingen beoogt Hogeschool VHL via de onderzoekslijn River 
management een stevige invulling te geven aan de rivierkant van dit CoE. De projectbijdrages in 
dit CoE blijven nog wat achter, maar de basis is gelegd in het Applied Research Centre Delta Areas 
& Resources, waar de invulling van passende lectoren de eerste prioriteit heeft.  
 
CoE Watertechnologie 
Het CoE Watertechnologie (CEW) wordt getrokken vanuit het samenwerkingsverband Life Sciences 
and Technology, waarin  NHL Hogeschool en Hogeschool VHL samenwerken met bedrijven op het 
gebied van innovatieve watertechnologie. Dit CoE is in 2011 gestart. Begin 2014 is een tweede 
audit met een positief resultaat afgerond. De commissie complimenteert het CEW met de stappen 
die zij heeft gezet 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 te benutten. De commissie 
concludeert dat CEW klaar is voor fase 4 (opschaling). Hogeschool VHL participeert in dit CoE 
vooral via het nieuwe lectoraat Sustainable Water Systems en de opleidingen in het cluster Life 
Sciences and Technology en de opleiding Milieukunde. 
 
CoE Healthy Ageing  
Het CoE Healthy Ageing wordt getrokken vanuit Hanze Hogeschool en maakt deel uit van het 
Sectorplan Noord. Hogeschool VHL participeert in dit CoE via de lectoraten Health, Food and Safety 
en Food Physics door middel van de Innovatie Werkplaats (IWP) Health, Food en Technology. De 
focus op van dit CoE bepaalt de bescheiden inbreng van Hogeschool VHL in dit CoE.  
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Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (i.o.) 
Hogeschool VHL is penvoerder van dit Kenniscentrum in oprichting. De partners in dit 
kenniscentrum zijn de vier groene HAO’s, een aantal AOC’s en vertegenwoordigers van het 
werkveld van natuur en leefomgeving. Na een eerste beoordeling van het businessplan door de 
Review Commissie in september 2014 volgt in juni 2015 de volgende beoordeling. Daarin wordt 
een duidelijker profiel neergezet met concrete programmalijnen. De programmalijnen worden 
gevuld met projecten vanuit een stevige inbreng van het werkveld.  
 
Doordat ook AOC’s betrokken zijn, heeft het kenniscentrum de kenmerken van een Centra voor 
Innovatief Vakmanschap (CIV's) en een duidelijke onderwijsontwikkeldoelstelling. Voor Hogeschool 
VHL is dit kenniscentrum een van de pijlers van de onderzoeksgroep Delta Areas & Resources. De 
kwartiermaker van deze onderzoeksgroep heeft een belangrijke hand gehad in de ontwikkeling van 
dit businessplan. De uitvoering van een aantal afgesproken projecten vanuit middelen van de 
Groen Kennis Coöperatie op dit gebied loopt. Er is een sterke verbinding met het Onderwijs-
ontwikkelprogramma (OWP) Natuur en Landschap en het afgesloten lectoraat Geïntegreerd  
Natuur- en Landschapsbeheer van Hogeschool VHL.  
 
Strategie vanaf 2015 
Ten opzichte van voorgaande jaren sturen het CvB en de domeindirecteuren steviger aan op 
differentiatie en prioritering van inzet van mensen en middelen bij een CoE. In aansluiting op de 
door ons gekozen speerpunten kent elk domein een Applied Research Centre (ARC) met een 
beperkt aantal onderzoeksthema’s die leiden tot meer focus en massa in het onderzoek.  
 
In de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017 en de meerjarenplannen van de ARC’s 
maken we duidelijkere keuzes inzake de inzet in en de bijdrage aan samenwerkingsverbanden.  
In de meerjarenplannen van de ARC's krijgt dit een verdere uitwerking en wordt ook uitwerking 
gegeven aan het advies van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek ten aanzien van 
de CoE’s: duidelijkere focus en stevigere strategische banden met het werkveld. De meerjaren-
plannen van de ARC’s zijn in het voorjaar 2015 vastgesteld.  De aanbevelingen van de Review-
commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek inzake verschillende CoE’s leiden tot aanpassing van 
aansturing en bijdrage van Hogeschool VHL. Hogeschool VHL versterkt de inzet in de geprioriteerde 
CoE’s via de ARC’s en leading lector en verstevigt de projectportefeuille, waarbij een sterke 
koppeling wordt gemaakt tussen de CoE’s en de projectportefeuille. 
 
Vanaf begin 2015 spelen de leading lectoren een belangrijke rol in de realisatie van de ambities op 
het gebied van profilering en zwaartepuntvorming, verwoord in de meerjarenplannen van de ARC’s. 
Begin 2015 worden de leading lectoren voor de drie ARC’s aangesteld. De leading lector is 
hiërarchisch leidinggevende van de binnen het ARC ondergebrachte (associate) lectoren. Hij legt 
verantwoording af aan de domeindirecteur. De leading lector stuurt op synergie, samenhang van 
de onderzoekslijnen die behoren tot het ARC.  
 
De plannen voor de ARC’s zijn afgestemd met externe stakeholders. Elke ARC kent vanaf 2015 een 
Advisory Board, die als taak heeft om gevraagd en ongevraagd de domeindirecteur en het CvB te 
adviseren over de toekomst van het onderzoeksprogramma. Tevens worden consortia gevormd 
met het werkveld om gezamenlijke aanvragen voor onderzoeksubsidies in te dienen.  
 

2.5 Meerjaren Investeringsplan 

Het Meerjaren Investeringsplan (MIP) en het Instellingsplan 2014-2017 van Hogeschool VHL zijn 
tegelijkertijd en in grote samenhang met elkaar opgesteld. De doelstellingen van het instellingsplan 
zijn voor een deel dezelfde als de doelstellingen van het MIP. De dekking van het implementatie-
plan voor het instellingsplan komt voor ruim 50% uit MIP-budget. Onderscheid maken tussen het 
MIP-budget en het resterende budget voor de implementatie is gecompliceerd, maar in de 
onderstaande tabel is dit zo goed mogelijk weergegeven. 
 
Een aantal kostenposten voor realisatie van het instellingsplan is nadrukkelijk niet met MIP-geld 
gefinancierd, zoals organisatieverandering, ICT-ontvlechting en internationalisering. De MIP-gelden 
gaan naar drie grote categorieën: 
	    



	  

Jaarverslag 2014 30 Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) 

• Onderwijsontwikkeling: d.2.1 herprofilering onderwijsaanbod, d.3.1 aansluiting VO en 
aansluiting LLL en d.4.1: masters voedselzekerheid; 

• Onderzoek: a.1.1: responsiviteit, a.3 onderzoek in de drie speerpunt-gebieden en d.1.1 
kennis transfer Noord Nederland KTNN; 

• Duurzaamheid: a.2.1 koploper in duurzaamheid. 
 
In de voorgeschreven rapportagetabel voor het MIP worden, enigszins staccato, zo goed mogelijk 
per MIP-actielijn de activiteiten en deelresultaten weergegeven. Na de tabel volgt een uitgebreidere 
beschrijving van de activiteiten betaald uit het MIP-budget en de behaalde resultaten. Meer 
informatie over deze resultaten is te vinden in hoofstukken 1 tot en met 4.    
 

 
Tabel	  4.	  Activiteiten	  betaald	  uit	  het	  MIP	  budget	  
 
Onderwijs 
In hoog tempo wordt het nieuwe onderwijsconcept uitgerold. Vanaf 1 september 2015 moeten alle 
nieuwe studenten aan dit vernieuwde onderwijs beginnen. In 2014 is daarvoor de onderwijsvisie 
vastgesteld en daarna met inbreng van alle opleidingen vertaald naar het onderwijskader, met 
inrichtingseisen bij alle opleidingen. Voor implementatie is aan elke opleiding 1 fte aan uren extra 
beschikbaar gesteld uit dit MIP-budget. Begin 2015 zijn alle propedeuses van de opleidingen 
heringericht, inclusief een nieuw Opleidings- en Examenreglement. Daarnaast is de studiekeuze-
check ontwikkeld en zorgvuldig ingevoerd en zijn nieuwe deficiëntietoetsen in samenwerking met 
de andere hogescholen in Noord Nederland opgeleverd (begin 2015). Voor de aanpassing van de 
masters zijn experts bij elkaar geweest en de eerste ideeën geformuleerd. 
 
Onderzoek 
Het onderzoek is in 2014 geconcentreerd in de drie Applied Research Centres: Animals and 
Business Delta Areas and Resources, en Food and Dairy. Het ontwikkelpad verschilt per ARC: 
• ARC Animals & Business: De twee lectoren zijn aan de gang. Op een aantal subsidietrajecten 

is ingeschreven. De nadere invulling, met aanvullende lectoren en een onderzoeksplan, komt in 
2015 aan bod. 

• ARC Delta Areas & Resources: Hier heeft een kwartiermaker een door het werkveld 
gelegitimeerd onderzoeksplan opgeleverd. Hieraan worden lectoraten gekoppeld. Tevens 
worden projecten geworven en subsidies geacquireerd;  

• ARC Food & Dairy: in 2014 zijn de meeste lectoren geworven en aangesteld. Langs de lijnen 
worden per lectoraat de projecten gepositioneerd en wordt aanvullende financiering geregeld. 
Vooral vanuit Friesland komt veel budget los. Dit was bepalend voor de focus. De uitvoering 
van de Agro-agenda Noord is doorgegaan en aan dit domein gekoppeld; 

 
De ondersteuning van deze trajecten ten behoeve van de responsiviteit gaat via subsidie-
ondersteuning en ondersteuning van de coördinatie van alle CoE’s. Die laatste activiteit is in 2014 
krachtig neergezet, waarbij alle CoE’s van alle HAO’s veel baat hebben gehad. De midtermreview 
van de groene CoE’s in 2015 zal dat nog meer moeten bewijzen. Voor de subsidietrajecten is een 
structuur ingericht met een controller per domein en een centrale subsidiecoördinator. Deze 
subsidiecoördinator wordt in 2015 nieuw geworven. 
 

inclusief	  aanpassing	  budget	  2015	  dd	  3	  febr	  2015;	  inclusief	  bestedingen	  t/m	  2014
nr Beoogde	  activiteit mip	  2013 mip2013 mip2013 mip2014 mip2014 mip	  2015

toekenning besteed2013 besteed2014 toekenning besteed	  2014 toekenning
k€ k€ k€ k€ k€ k€

art	  3	  en	  art	  5;	  impulsprojecten 1241 573 668
art	  3a	  en	  art	  5a	  overige	  projecten	   473 87

a1.1 Responsiviteit	   7 215 82 114
a2.1 Koploper	  in	  duurzaamheid 50 350 266 460
a3.1 Water&land/natuur 68 300 534
a.3.2 Voedsel/dairy 92 300 534
a.3.3 Dier/	  dierenwelzijn 47 300 534
d.1.1 Kennis	  Transfer	  Noord	  Nederland	  KTNN 150 36 100
d.2.1 Herprofilering	  onderwijsaanbod 125 300 335 450
d.3.1 Aansluiting	  VO,	  aansluiting	  LLL 100 20 100
d.4.1 Masters	  voedselzekerheid 100 100

Totale	  budget 1,714 660 1,057 2,115 739 2,926

Tabel	  conform	  MIP	  2014-‐2015,	  VHL.	  De	  voorgenomen	  financiering	  van	  de	  beoogde	  activiteiten
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Duurzaamheid 
Het reeds ingezette beleid voor stimulering en borging van duurzaamheid is in 2014 verder 
uitgerold. De nieuwe AISHE- duurzaamheidsscan van alle opleidingen is voorbereid. In 2014 zijn  
10 nulmetingen gedaan met externe ondersteuning. Met hulp van een externe adviseur is het 
MVO-beleid opgesteld. Dit is een belangrijke eis voor het behalen van het MVO-3keurmerk.  
 
Nulmetingen BREEAM In-Use zijn uitgevoerd voor de gebouwen in Velp en Leeuwarden. De 
aanbevelingen worden opgevolgd in de verbouwingen. Er loopt een studentenproject voor de 
verdere inrichting van het landgoed, nadat een conferentie met een breed publiek een scala aan 
mogelijkheden heeft opgeleverd. Ook rondom het gebouw in Leeuwarden is een studentenproject 
gaande. Dat moet in 2015 tot een resultaat leiden. Uiteindelijk is een BREEAM-certificering voor 
gebiedsontwikkeling voor locaties Velp en Leeuwarden het doel. 
 
Het jaarlijkse zonnebootproject is ook deels met MIP-budget betaald, zoals eerder was besloten. 
Dit project draagt bij aan de duurzaamheidsbewustwording en duurzaamheidsuitstraling van 
Hogeschool VHL. 
 
Toelichting op Overloop uit 2013 
Het MIP 2014-2015 is in de loop van 2013 opgesteld en uiteindelijk ingeleverd op 5 december 
2013. In dit MIP is ook melding gemaakt van overlopende gelden, die toegewezen zijn vanuit 
impulsgelden 2013 (art 3 en 5, in totaal k€ 1241)  en projectgelden 2013 (art 3a en art5a, in totaal 
k€473). In december was nog melding gemaakt van k€ 1.170 aan impulsprojecten, die reeds 
bestemd waren en de rest ad k€ 544 aan projecten die aan de actielijnen zouden worden 
toegewezen (totaal ook k€ 1714). Het toewijzingsproces en besteding van de MIP-gelden 2013 
ging de laatste maanden van 2013 nog door, waardoor er nog k€ 1057 in 2014 te besteden was.  
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3. Onderwijs 

3.1  Het onderwijsaanbod  

Hogeschool VHL beschikt over een breed palet aan opleidingen in het groene domein.  
In de onderstaande tabel is te zien dat per september 2014 het onderwijsaanbod van 
Hogeschool VHL bestaat uit veertien bacheloropleidingen, drie professionele master-
opleidingen en zes associate degrees. Van de veertien bacheloropleidingen worden  
de volgende vier opleidingen zowel in Leeuwarden als Wageningen aangeboden: 
Bedrijfskunde en Agribusiness, Dier- en Veehouderij, Plattelandsvernieuwing en 
Voedingsmiddelentechnologie. Dit zijn de ‘niet-unieke opleidingen’.  
 
Het afgelopen jaar zijn er geen wezenlijke aanpassingen in het onderwijsaanbod geweest. Een paar 
kleine wijzigingen zijn doorgevoerd of in gang gezet: 
• De instroom voor de Engelstalige opleiding Plattelandsvernieuwing in Wageningen is stopgezet. 

De opleiding is nu een major Rural Development Innovation van de opleiding International 
Development Management; 

• Samen met alle nationale opleidingen Plattelandsvernieuwing is medio 2014 formeel een 
naamswijziging aangevraagd bij de NVAO, namelijk Management van de Leefomgeving 
(Management of the Living Environment). De beslissing is op 12 februari 2015 bekrachtigd; 

• Voor alle Wageningse opleidingen is medio 2014 de wijziging van uitvoeringslocatie naar Velp 
per 1 september 2015 aangevraagd. Dit is eind 2014 gehonoreerd. Vanaf dat moment is die 
wijziging in werving en inschrijving voor 2015-2016 doorgevoerd. 

 
Isat Naam opleiding Vorm 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 
80068 Ad Tuin- en Landschapsinrichting deeltijd Velp Gld Associate Degree 
80068 Ad Tuin- en Landschapsinrichting voltijd Velp Gld Associate Degree 
34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd Leeuwarden Bachelor 
34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd Wageningen Bachelor 
34331 B Biotechnologie (samen met NHL) voltijd Leeuwarden Bachelor 
34221 B Bos- en Natuurbeheer deeltijd Velp Gld Bachelor 
34221 B Bos- en Natuurbeheer voltijd Velp Gld Bachelor 
34869 B Dier- en Veehouderij voltijd Wageningen 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 

34203 B International Development Management voltijd Wageningen Bachelor 
39204 B Kust en Zee Management voltijd Leeuwarden Bachelor 
34226 B Land- en Watermanagement deeltijd Velp Gld Bachelor 
34226 B Land- en Watermanagement voltijd Velp Gld Bachelor 
34284 B Milieukunde deeltijd Leeuwarden Bachelor 
34284 B Milieukunde voltijd Leeuwarden Bachelor 
34859 B Plattelandsvernieuwing voltijd Leeuwarden Bachelor 
34859 B Plattelandsvernieuwing voltijd Wageningen Bachelor 
34220 B Tuin- en Landschapsinrichting deeltijd Velp Gld Bachelor 
34220 B Tuin- en Landschapsinrichting voltijd Velp Gld Bachelor 
34868 B Tuinbouw en Akkerbouw voltijd Leeuwarden Bachelor 
34856 B Voedingsmiddelentechnologie (samen met NHL) voltijd Leeuwarden 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 
70056 M Project & Process Management in the Domain 

of Land and Water 
deeltijd Velp Gld Post-initiële master 

Tabel 5. Opleidingsaanbod op 1 september 2014 
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3.2  Externe ontwikkelingen in onderwijsland 

Onderzoek 
Kennis en onderzoekend vermogen winnen aan belang in de samenleving. Er worden op deze 
vlakken nieuwe eisen gesteld aan professionals in verschillende werkvelden. Dit heeft ook impact 
op hogescholen. Hoe richt je het onderwijs hierop in en welke plek heb je als hogeschool op 
sectoraal en/of regionaal niveau en in de maatschappij? De Onderwijsraad heeft in november 2014 
een advies uitgebracht over hoe het hoger onderwijs meer innovatie professionals kan opleiden. 
Het draait hierbij om de versterking van drie kerntaken van het hoger onderwijs: onderwijs, 
onderzoek en innovatie van het beroepenveld. Het advies biedt handvatten om studenten op te 
leiden tot onderzoekende professionals, de inbreng van het beroepenveld te versterken en een 
bijdrage te leveren aan een leven lang leren. Het advies is verwerkt in de plannen rondom 
onderzoek als uitwerking van het nieuwe onderwijsconcept van Hogeschool VHL. 
 
Deeltijd 
Vanuit kwaliteitsbesef is er veel aandacht besteed aan de deeltijdopleidingen van Hogeschool VHL, 
dit om te borgen dat de opleidingstrajecten voldoen aan de wettelijke eisen. Bij de deeltijd-
opleidingen is inzichtelijker gemaakt dat een aantal EC’s verworven kunnen worden op grond van 
aangetoonde competenties vanuit de werkervaring van de student. Deze EC’s worden jaarlijks 
achteraf toegekend op het moment dat de student op basis van opleidingsrelevant werk blijkt  
te voldoen aan de eisen die gesteld zijn. 
 
Graadtoevoegingen 
In verband met de internationale herkenbaarheid van de graden en titels in het Nederlands hoger 
onderwijs heeft de Rijksoverheid besloten dat ook hbo-opleidingen aan de graad bachelor 
respectievelijk master de toevoeging ‘of science’ dan wel ‘of business administration’  mogen 
toevoegen. De factoren ‘vanaf welk moment mag dat?‘ en ‘welke graadtoevoeging geldt er?’  
zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verbonden aan de accreditatie. De 
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voert daarom de regeling uit. Vanaf februari 
2014 publiceert de NVAO maandelijks welke opleidingen het recht krijgen om de graad-
toevoegingen te mogen voeren. Begin 2015 werd definitief duidelijk dat er tien opleidingen bij 
Hogeschool VHL zijn waar op het diploma de toevoeging ‘of science’ had kunnen staan. Bij twee 
opleidingen was dit het geval met de toevoeging ‘of Business Administration’. Vanaf 1 januari 2015 
worden de graadtoevoegingen direct op het diploma vermeld. De studenten die daar in 2014 ook al 
recht op hadden krijgen dit persoonlijk te horen. Zij krijgen de mogelijkheid om het diploma om te  
ruilen.  
 
Studiekeuzecheck  
De wet Kwaliteit in Verscheidenheid heeft in 2014 voor een aantal veranderingen gezorgd. Deze 
wet verplicht leerlingen om zich voor 1 mei in te schrijven voor een hbo-opleiding. De wet geeft 
leerlingen ook het recht op een studiekeuzecheck. Deze wijzigingen zijn in studiejaar 2014-2015 
ingegaan. In 2014 heeft Hogeschool VHL de eerste studiekeuzecheck uitgevoerd (zie hoofdstuk 
2.1).	  Uit de evaluatieresultaten van zowel studenten als docenten blijkt dat de studiekeuzecheck 
van Hogeschool VHL afgelopen studiejaar goed is bevallen. De methode, met eerst een online 
vragenlijst en daarna een eventueel keuzeadviesgesprek, werkt naar tevredenheid.  
 
Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden 
Vanaf 1 januari 2015 dienen alle hogescholen een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden 
(BDB) voor docenten in te voeren.	  Hiervoor heeft de Vereniging van Hogescholen een protocol 
opgesteld met een ondergrens. Op basis van dit landelijke protocol heeft Hogeschool VHL 
afgelopen jaar een eigen cursustraject voor de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden 
vormgegeven, passend bij het  profiel van Hogeschool VHL.  
 

3.3  Beleid 

Na de ontvlechting uit Wageningen UR is Hogeschool VHL begonnen met het opstellen van eigen 
beleid voor onderzoek en onderzoek. Hieronder volgt een korte toelichting op het in 2014 
opgestelde en vastgestelde beleid en belangrijke wijzigingen op onderwijskundig gebied. 
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Inrichting van het onderwijs bij Hogeschool VHL 
In 2014 heeft Hogeschool VHL een onderwijsvisie opgesteld op basis van de missie en visie van  
de hogeschool, zoals opgenomen in het Instellingsplan 2014-2017. Dit betekent dat er één 
onderwijsvisie is opgesteld voor alle opleidingen. Deze visie is in kaders nader uitgewerkt in de 
nota Inrichting van het onderwijs bij Hogeschool VHL en stelt een aantal thema’s centraal voor  
de ontwikkeling en inrichting van de onderwijsprogramma’s: 
• Echte wereld centraal 
• Keuzevrijheid 
• Diversiteit 
• Up-to-date inzet van digitale middelen 
• Onderzoek, internationalisering en duurzaamheid in de eindcompetenties 
 
In 2014 zijn de opleidingen gestart met de implementatie van het onderwijsconcept in hun 
onderwijsprogramma. De nadruk lag daarbij op de vernieuwing van jaar 1, aangezien in 2015-2016 
voor jaar 1 het nieuwe onderwijsprogramma zal starten conform het onderwijsconcept van 
Hogeschool VHL. In 2015 zal de verdere implementatie voor de volgende studiejaren plaatsvinden. 
 
Onderzoeksleerlijn 
In het nieuwe onderwijsconcept is het onderzoekend vermogen één van de drie aspecten die  
in de eindcompetenties van elke opleiding dienen te worden opgenomen. Onder ‘onderzoekend 
vermogen’ verstaat Hogeschool VHL met name het methodisch werken. Met behulp van het in 2014 
geschreven protocol kunnen opleidingen de competentie ‘onderzoekend vermogen’ integreren in 
hun opleiding. De kern van onderzoekend vermogen draait om het hebben van een onderzoekende 
houding, het vermogen om onderzoeksresultaten toe te kunnen passen en zelf (praktijkgericht) 
onderzoek te kunnen doen. 
 
Studieloopbaanbegeleiding  
In het nieuwe onderwijsconcept zijn kaders voor de inrichting van studieloopbaanbegeleiding (SLB) 
omschreven. De kaders zijn uitgewerkt in SLB-beleid. In alle onderwijsprogramma’s van de 
opleidingen van Hogeschool VHL wordt SLB vanaf studiejaar 2015-2016 als aparte onderwijs-
eenheid met bijbehorende credits opgenomen in het curriculum. Dit betekent dat alle studenten 
gedurende hun gehele studietraject persoonlijke begeleiding krijgen bij hun studieloopbaan-
ontwikkeling. SLB zal gericht zijn op het begeleiden van studenten bij het (leren) studeren én  
bij de voorbereiding op hun loopbaan als professional. 
 
Toetsbeleid 
In 2014 is het toetsbeleid vernieuwd. Met het vernieuwde beleid wil Hogeschool VHL bevorderen 
dat de wijze van toetsing bijdraagt aan de missie van een persoonlijke en de groenste hogeschool. 
We willen de kwaliteit van toetsen en beoordelen borgen, inclusief de taken en verantwoordelijk-
heden van de betrokkenen bij toetsing. Ten slotte willen we met het beleid bewaken dat 
opleidingen adequaat toetsen, conform de eisen van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het accreditatiestelsel. 
 
Voorbereiding op centrale toelatingstoetsen, uitvoering 2015 
Samen met drie hogescholen in Noord-Nederland (NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en 
Hanzehogeschool) verzorgt Hogeschool VHL deficiëntietoetsen voor leerlingen die niet aan de 
toelatingseisen van een hbo-opleiding voldoen. Hierdoor wordt gezamenlijk gebruik gemaakt van 
toetsen,  voldaan aan eis van externe validering van toelatingstoetsen,  kosten en tijd bespaard en 
krijgen deficiënte mbo’ers helderheid over toelating voor een opleiding, ongeacht welke hogeschool 
in het noorden dit is. In januari 2015 zal het eerste toetsmoment plaatsvinden. 

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 
Control-cyclus (P&C-cyclus) staat centraal in de interne kwaliteitszorg. In de P&C-cyclus wordt  
de PDCA-cyclus op drie niveaus doorlopen: instellingsniveau, directieniveau en op het niveau van 
opleiding, Applied Research Centre en stafdirectie. 
 
Tevredenheid is een belangrijke indicator van kwaliteit. Hogeschool VHL gebruikt interne en 
externe kwaliteitsmetingen om de tevredenheid te meten. Belangrijke tevredenheidsmetingen zijn 
de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de HBO-monitor. De uitkomsten worden gebruikt voor 
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hogeschool brede en opleiding specifieke verbeteringen. De volledige rapportages voor Hogeschool 
VHL zijn te vinden in bijlagen 6 en 7.   
 
Elk jaar stelt het CvB een aantal hogeschool brede verbeteringen vast om de kwaliteit van 
onderwijs, onderzoek en de ondersteunende diensten te verhogen. In 2013 is naar aanleiding van 
de NSE het tijdig bekend maken van roosters en cijfers als centraal speerpunt geselecteerd. In 
2014 hebben de opleidingen en stafdiensten hier hard aan gewerkt en de vastgestelde maatregelen 
uitgevoerd. Uit de NSE 2014 blijkt dat de tevredenheid over het tijdig bekendmaken van studier-
oosters en wijzigingen is gestegen. De tevredenheid over de tijdige levering van cijfers is nog niet 
verbeterd. De speerpunten die zijn vastgesteld op basis van de resultaten van de NSE 2014 zijn 
het verbeteren van de informatievoorziening en studiefaciliteiten. Een verbeterplan is samen met 
studenten opgesteld en de implementatie is gestart. 
 
In 2014 zijn de resultaten van de HBO-monitor van 2013 bekendgemaakt. De representatie van 
alumni van Hogeschool VHL in de HBO-monitor is niet optimaal vanwege de lage respons en kleine 
opleidingen. Desondanks heeft het CvB geconstateerd dat de tevredenheid over de internationale 
oriëntatie en de inbedding van praktijkgericht onderzoek goed scoort. De tevredenheid onder de 
alumni over de studie (2013) is 64%. Ten opzichte van 2012 is er een stijging van 4% 
gerealiseerd. Het landelijke gemiddelde is 65%. Het CvB kiest voor de volgende hogeschool brede 
verbeterpunten:  
• Actuele kennis docenten over beroepspraktijk; 
• Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk; 
• Onderwijsuitdaging voor de student (dit wordt ook in het onderwijsconcept uitgewerkt). 
 
Medio 2014 is de Keuzegids HBO 2015 uitgekomen. In de gids worden de voltijd en deeltijd 
bacheloropleidingen van Hogeschool VHL vergeleken met opleidingen van andere hogescholen.  
In de categorie ‘middelgrote hogescholen’ is Hogeschool VHL helaas gedaald van de 13e plaats 
(van de 15 hogescholen) in 2013 naar de 14e plaats (van 14 hogescholen) in 2014. In het 
instellingsplan staat de ambitie om in 2017 als hogeschool in de top 5 van de Keuzegids te staan. 
Een positieve trend is gesignaleerd in de totaalscores voor de voltijdse en deeltijdse opleiding 
Milieukunde en de deeltijdse opleiding van Tuin- en Landschapsinrichting. Een dalende trend is  
te zien in de totaalscore voor Voedingsmiddelentechnologie in Wageningen. 
 
Hogeschool heeft drie opleidingen die zich positief onderscheiden binnen de eigen discipline: 
1. Plattelandsvernieuwing Leeuwarden: 1e  plek in de categorie ‘landbouwstudies’ en 

ontvangt het kwaliteitszegel topopleiding 
2. Tuin- en Landschapsinrichting en Land- en Watermanagement: 1e en 2e plek in de 

categorie ‘opleidingen milieu & natuur’ 
3. Deeltijd opleiding Milieukunde ontvangt de kwaliteitszegel topopleiding. 
 
In de meta-analyses van de externe kwaliteitsmetingen is gekeken naar de sterke en zwakke 
punten van Hogeschool VHL en trends in de afgelopen drie jaar. De conclusies zijn bijna gelijk aan 
vorig jaar. Net als vorig jaar krijgt Hogeschool VHL op basis van de tevredenheidsscores veelal een 
lage plaats in de ranglijsten. Dit komt omdat de opleidingen op veel onderwerpen gelijk scoren aan 
het gemiddelde van vergelijkbare opleidingen of het landelijke gemiddelde. Met hulp van experts 
van C.H.O.I. zijn de oorzaken van de lage plek in de rankings onderzocht.  
 
Uit de externe kwaliteitsmetingen in 2014 bleek dat de kracht van Hogeschool VHL o.a. ligt in een 
paar kenmerken van het onderwijs: goede sfeer, stage-ervaring, groepsgrootte, samenwerken met 
andere studenten, betrokkenheid van docenten, huisvesting, faciliteiten in Wageningen, 
internationale oriëntatie en onderzoek in de opleiding. De tevredenheid over huisvesting en het 
culturele aanbod in de studiestad volgen een positieve trend. 
 
Aandachtspunten voor Hogeschool VHL is de relatief lagere tevredenheid over: 
informatievoorziening, studiefaciliteiten in Velp en Leeuwarden, organisatie van de opleiding, 
communicatie over de kwaliteitszorg, beschikbaarheid van werkplekken, voorlichting over en 
voorbereiding op het vakgebied.  
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Op centraal en decentraal worden de aandachtspunten uit de interne en externe kwaliteitsmetingen 
onderzocht. Het CvB, de directeuren, de resultaatverantwoordelijke teams en de ARC’s nemen 
maatregelen om de tevredenheid en andere kwaliteitsindicatoren te verbeteren. Zij vermelden de 
verbetermaatregelen in hun jaarplan. 
 

3.5  Examencommissie 

Binnen Hogeschool VHL zijn twaalf examencommissies actief. Hiervan is één commissie een 
centrale examencommissie, waaronder vier kamers actief zijn. Het CvB en het accreditatiepanel 
van de aanvullende opleidingen spreken waardering uit voor de proactieve rol en de inzet van de 
examencommissies van Hogeschool VHL in 2014.  
 
De taken van de examencommissies zijn de laatste jaren gewijzigd en de externe controle op het 
functioneren van de examencommissies is aangescherpt.  Hogeschool VHL zet in op een centrale 
aanscherping van de rol van de examencommissies en de hogeschool  brede ondersteuning 
daarbij. Om examencommissies goed toe te rusten voor hun taken, is door Hogeschool VHL een 
professionaliseringtraject gestart, onder begeleiding van Hobéon.  
  
In naleving van de Wet Versterking Kwaliteitswaarborgen Hoger Onderwijs heeft sinds 1 oktober 
2014 een extern lid zitting in elke examencommissie. Dit externe lid is afkomstig van Hobéon, een 
extern adviesbureau. Deze externe leden leveren tegelijk een bijdrage aan de professionalisering 
van de examencommissies en helpen om de taken effectief en efficiënt uit te voeren. In februari 
2015 zijn de plannen van aanpak voor de professionalisering per examencommissie bekend 
geworden. De uitvoering is afgerond in het najaar van 2015. 
 
Elke examencommissie heeft een jaarverslag over 2013-2014 geschreven. In het jaarverslag staat 
beschreven welke werkzaamheden de commissie heeft uitgevoerd. Zoals het behandelen van 
verzoeken, bezwaren en klachten en activiteiten ten aanzien van professionalisering. Het verslag 
biedt de mogelijkheid om aanbevelingen te doen aan het CvB. Aan de hand van de jaarverslagen 
heeft Hogeschool VHL duidelijk in beeld welke taken de examencommissies uitvoeren. Elke 
commissie werkt zichtbaar aan het verbeteren van de uitvoering van hun taken en de bijbehorende 
processen.  
 
In 2015 wordt verder gewerkt aan de professionalisering van de examencommissies. Met name ten 
aanzien van het borgen van de kwaliteit van toetsen en beoordelen, o.a. door middel van 
intervisiebijeenkomsten. In de gezamenlijke overleggen met voorzitters en secretarissen van de 
examencommissies zal verder gekeken worden naar de wettelijke en bovenwettelijke taken en het 
profiel en de benoeming van examinatoren. 
 

3.6 Internationalisering 

Hogeschool VHL had in 2014 vijf 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 aantal studenten met een NFP-beurs (Netherlands Fellowship Programme). Afgelopen jaar 
heeft er een verrassende daling plaatsgevonden van de masterinstroom, na de grote stijging in 
2013. Over de afgelopen jaren volgden gemiddeld 60 masterstudenten de master. In 2013 waren 
het er plotseling 81 en in 2014 zijn er slechts 26 beurzen toegekend. De veranderde toewijzings-
systematiek bij Nuffic en de veranderde procedure lijken daarvan de oorzaak te zijn. Welke invloed 
het grootst was, is niet meer te achterhalen. Voor de instroom van 2015, met weer een nieuw 
toekenningssysteem bij Nuffic, is het totale proces nauwkeurig in beeld gebracht. Ook zijn de 
kritische momenten aangeduid en wordt het geheel wekelijks zorgvuldig gemonitord. De 
verwachting is dat hiermee weer het normale aantal van 60 studenten kan worden behaald.  
  
In 2013-2014 is negenmaal gebruik gemaakt van een vergoeding met Erasmusdocenten of staf-
mobiliteitsgeld (zeven maal in 2012-2013). 
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Nationaliteit 
buitenlandse 
studenten6 

Leeuwarden Velp Wageningen Wageningen Totaal 

 Bachelor Bachelor Bachelor Master  
Europa7 139 21 96 0 256 
Afrika 0 0 5 28 33 
Azië 1 3 73 5 82 
Noord- en 
Zuid-Amerika  

0 0 2 0 2 

Onbekend 2 0 2 0 4 

Totaal 142 24 178 33 377 
Tabel 6. Continent buitenlandse studenten uitgesplitst per locatie. 
 
 
Het percentage buitenlandse studenten (aantal 377) ten opzichte van het totaal aantal studenten 
(4182) is 9%. 
 
 2010 2011 2012 20138 2014 
Instroom bachelor  1096 950 1047 1247 1107 
Instroom internationale 
studenten bachelor  

161 134 98 111 98 

      
Instroom Ad  30 91 49 65 49 
Instroom internationale 
studenten Ad  

0 1 0 0 1 

      
Instroom master  78 89 54 819 33 
Instroom internationale 
studenten Master  

77 65 54 819 33 

      
Totaal aantal Chinezen  89 81 59 49 40 
Totaal aantal Duitsers  290 291 263 223 206 
Tabel 7. Instroom internationale studenten en aantal Chinezen en Duitsers 
 
Voor Europese mobiliteit doet Hogeschool VHL mee aan het Erasmus-beurzenprogramma van de 
EU. De mobiliteit in studiejaar 2013 – 2014 was iets lager dan het voorgaande jaar. In 2013 – 
2014 heeft dit geleid tot een (Europese) stroom van 91 uitgaande studenten (waarvan 29 voor 
studie en 62 voor stage) naar 11 partnerinstituten en 47 bedrijven in 18 Europese landen en tot  
43 inkomende beursstudenten uit 20 partnerinstituten in 13 Europese landen. 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 5. 
 
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. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Uit	  Student	  Information	  System,	  peildatum	  1	  oktober	  2014	  
7 Exclusief studenten met een Nederlandse nationaliteit.	  
8	  Bron 2013 is 1 Cijfer HO en SIS. De voorgaande jaren kwam de informatie alleen uit het Student Information 
System	  
9	  Informatie uit het Student Information System inclusief extra informatie van opleidingen.	  
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3.7 Vooropleiding studenten 

Voor 1 oktober 2014 hebben 1156 studenten zich ingeschreven voor het eerste jaar van een 
bacheloropleiding of associate degree. Ten opzichte van 2013 zijn er minder studenten gestart  
met een mbo-vooropleiding. Hogeschool VHL is in gesprek met mbo-scholen over passende 
doorstroommogelijkheden en goede aansluiting. 
 
Instroom bachelor en Ad naar 
vooropleiding 

2014 2013 2012 

Mbo 278 367 237 
Havo 650 656 582 
Vwo 101 114 96 
Buitenlands 14 34 148 
Overig (inclusief vmbo) 113 141 38 
Totaal 1156 1312 1101 
Tabel 8. Instroom studenten bachelor en associate degree naar vooropleiding 
 
 
Totaal aantal studenten bachelor en 
Ad naar vooropleiding 

2014 2013 2012 

Mbo 1111 1157 1001 
Havo 2179 2049 1820 
Vwo 440 447 369 
Buitenlands 185 257 393 
Overig (inclusief vmbo) 267 252 316 
Totaal 4182 4162 4013 
Tabel 9. Totaal aantal studenten bachelor en associate degree naar vooropleiding 
 

3.8  Duurzaamheid in het onderwijs 

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in bijna alle opleidingen van Hogeschool VHL. 
Duurzaamheid wordt daarom vanuit verschillende invalshoeken belicht. 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 is aandacht gevraagd voor trends in duurzame 
ontwikkeling in de maatschappij.  
 
In 2018 hebben alle opleidingen van Hogeschool VHL 3 AISHE-sterren. Dit betekent o.a. 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 de meeste opleidingen zijn in 
2014 nulmetingen volgens AISHE uitgevoerd. Aan de hand van een plan van aanpak werken deze 
opleidingen aan het bereiken van duurzaamheid op systeemniveau. Deze opleidingen hebben voor 
het volgende studiejaar competenties voor duurzaamheid opgenomen in de eindtermen van de 
opleiding. De andere opleidingen volgen in 2015.   
 
Door de Hogeschool VHL-brede opzet is er veel kennisdeling en uitwisseling van ervaring. Dit 
stimuleert en faciliteert opleidingen om werk te maken van duurzame onderwijsontwikkeling.  
De opleiding Milieukunde zal naar verwachting nog voor de zomer van 2015 als eerste het DHO-
keurmerk 3 sterren AISHE behalen. De andere opleidingen volgen in de loop van 2015 en 2016. 
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4. Praktijkgericht onderzoek  
 
Hogeschool VHL kiest er uitdrukkelijk voor om als University of Applied Sciences 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden én praktijkgericht onderzoek uit te voeren. 
De verbinding en uitwisseling van kennis tussen onderzoek en onderwijs voor en mét de 
(internationale) praktijk is essentieel voor het onderwijs en de hogeschool in het 
algemeen om zich verder te ontwikkelen als kenniscentrum. In het Instellingsplan 2014 
– 2017 spreekt de hogeschool zich uit voor vorming van onderzoeksgroepen rond de 
gekozen speerpunten Animals and Business, Delta Areas and Resources en Food and 
Dairy. Voortbouwend op het nieuwe Instellingsplan is de Kadernotitie Praktijkgericht 
Onderzoek 2014-2017 ontwikkeld. De Kadernotitie is in juli 2014 door het CvB 
vastgesteld, na instemming door de Medezeggenschapsraad.  
 
Hogeschool VHL heeft hiermee duidelijke bestuurlijke kaders geschapen voor het praktijkgerichte 
onderzoek, met een doordachte reeks van missie, doelen en kritische prestatie-indicatoren. Met de 
gekozen profilering en zwaartepuntvorming op basis van de geformuleerde speerpunten creëert de 
hogeschool focus en massa in het onderzoek. De aard van het praktijkgerichte onderzoek wordt 
gekenmerkt door: 
• relevant en met impact voor de beroepspraktijk; 
• maatschappelijk valide en met aandacht voor de bijdrage aan de algemene kennis ten behoeve 

van de maatschappij en beroepspraktijk; 
• relaties met het onderwijs; 
• internationale oriëntatie.  
 
Doelen van het praktijkgericht onderzoek zijn kennisontwikkeling, onderwijsontwikkeling en 
professionalisering van docenten, kenniscirculatie en kennisvalorisatie. 
 

4.1 Applied Research Centres 

Ingaande september 2014 is de nieuwe organisatiestructuur van kracht en kent elk domein een 
Applied Research Centre (ARC), in de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017 
omschreven als onderzoeksgroep. Een ARC heeft de functie van kenniscentrum en omvat meerdere 
onderzoekslijnen (lectoraten). Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de lectoraten van 
Hogeschool VHL (eind december 2014).  
 
Een leading lector is hiërarchisch leidinggevende van de binnen het ARC ondergebrachte 
(associate) lectoren. Hij legt verantwoording af aan de domeindirecteur, die integraal 
verantwoordelijk is voor onderwijs en onderzoek. De leading lector stuurt op synergie en 
samenhang van de onderzoekslijnen die behoren tot het ARC. Tevens is de leading lector 
verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg, plandocumenten en begroting van het ARC. 
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Animals	  and	  Business	  ARC	  
Lectoraten	  	   Lector(en)	  (fte)	  
Welzijn	  van	  Dieren	   Dr.	  ing.	  H.	  Hopster	  (0.5)	  
Duurzame	  Agribusiness	  in	  Metropolitane	  Gebieden	   Dr.	  R.	  Eweg	  (0.8)	  
	   	  
Delta	  Areas	  and	  Resources	  ARC	  
Lectoraten	  	   Lector(en)	  (fte)	  
Stadslandbouw	  als	  ontwerpopgave	   Dr.	  R.	  Roggema	  (0.8)	  
Groene	  Leefomgeving	  van	  Steden	   Dr.	  W.	  Timmermans	  (0.8)	  
Kust	  en	  Zee	  	  
-‐	  Marine	  Ecosystems	  	  
Management	  	  
-‐	  Duurzame	  Visserij	  en	  Aquacultuur	  

	  
-‐-‐	  
	  
Mw.	  dr.	  P.	  Walker	  (0.4)	  

	   	  
Food	  and	  Dairy	  ARC	  
Lectoraten	  	   Lector(en)	  (fte)	  
Food,	  Health	  and	  Safety	  
-‐	  Health	  and	  Food	  
-‐	  Food	  Safety	  

	  

	  
Dr.	  F.	  van	  der	  Leij	  (0.2)	  
Dr.	  ing.	  A.	  Schaafsma	  (0.6)	  

Food	  Physics	   Mw.	  dr.	  L.	  Oudhuis	  (0.5	  )	  
Melkveehouderij:	  
1. Duurzame	  Melkveehouderij	  
2. Herd	  Management	  and	  Smart	  Dairy	  Farming	  	  
3. Rendabele	  Grootschalige	  Melkveehouderij	  

	  

	  
Mw.	  dr.	  ir.	  W.	  Voskamp-‐	  Harkema	  (0.6)	  
Dr.	  ir.	  K.	  Lokhorst	  (0.4)	  
Vacature	  

Zuivelprocestechnologie	  	   Dr.	  ir.	  P.	  de	  Jong	  (0.6)	  
Gezonde	  en	  Duurzame	  Voeding	  &	  Welvaartziekten	   Vacature	  
Sustainable	  Water	  Systems	   Dr.	  ir.	  P.J.	  van	  Eijk	  (0.8)	  
Biobased	  Economy	   Dr.	  H.	  Derksen	  (0.6)	  
Tabel 10. Overzicht lectoraten per 31 december 2014 
 
Lectoraten 
In 2014 heeft Hogeschool VHL drie nieuwe lectoraten ingesteld, te weten Dairy, Sustainable Water 
Systems en Zuivelprocestechnologie. Het lectoraat Food, Health and Safety is versterkt met een 
tweede lector: Anne Schaafsma. In het voorjaar 2015 wordt gestart met de werving en selectie van 
de lector voor het lectoraat Gezonde & Duurzame Voeding en Welvaartsziekten. Dit is één van de 
vijf lectoraten van het gezamenlijke HAO-project IMPACT. De toekenning van subsidie voor een in 
te stellen lectoraat Bijen aan Hogeschool VHL wordt in het voorjaar 2015 verwacht.  
 
Twee lectoraten zijn beëindigd: het Groene Plus-lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschaps-
beheer en Marine Ecosystems Management.  
 
Hogeschool VHL kent ook twee ere-lectoren, verbonden aan de opleiding Bos- en Natuurbeheer:  
ir. G. Baks en drs. W. Helmer. 
 
Lectorenoverleg 
In 2014 zijn wederom bijeenkomsten voor lectoren georganiseerd, onder voorzitterschap van het 
CvB. Op 18 september 2014 heeft het laatste lectorenoverleg ‘oude stijl’ plaatsgevonden. In maart 
2015 vindt het eerste ‘Leading lectorenoverleg’ plaats, dat drie keer per jaar wordt georganiseerd. 
Het CvB, de domeindirecteuren, de leading lectoren en directeur Beleid zijn de gesprekspartners. 
Aan de orde komen o.a. de voortgang van de implementatie van het onderzoeksbeleid en 
kwaliteitszorg, de verwachte en gewenste ontwikkelingen met betrekking tot onderzoek en het 
bewaken van de samenhang in en tussen ARC's en opleidingen.  
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Kwaliteitszorg 
Hogeschool VHL hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en praktijkgericht 
onderzoek. Daarom heeft zij in het Kwaliteitszorgplan 2013-2015 zes kwaliteitsdoelen 
geformuleerd. De kwaliteitsdoelen zijn uitgewerkt voor het onderwijs en onderzoek, met 
bijbehorende kwaliteitsnormen. In 2014 is gewerkt aan de verdere versterking van de planning en 
uitvoering van de jaarlijkse Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus), die aansluit op de nieuwe 
organisatiestructuur. De PDCA-cyclus is nu uitgewerkt op het niveau van ARC’s en lectoraten.  
 
In 2014 en begin 2015 zijn twee externe onderzoeksevaluaties uitgevoerd. Het lectoraat Kust  
en Zee is positief beoordeeld op de kwaliteit van onderzoek. Het lectoraat Biobased Economy is 
positief beoordeeld op 15 januari 2015. Bij deze externe onderzoeksevaluaties werken lectoren  
en beleidsmedewerkers nauw samen volgens het vastgestelde draaiboek Onderzoeksevaluatie 
Lectoraten Hogeschool VHL 2013 – 2016. Op basis van de aanbevelingen uit de onderzoeks-
evaluaties in 2012 hebben het lectoraat Welzijn van Dieren en het lectoraat Groene Leefomgeving 
van Steden ook in 2014 stappen gezet in de implementatie van de door hen geformuleerde 
verbeterplannen.	  
	  
Op basis van de onderzoeksevaluaties in 2014/2015 is in februari 2015 een derde meta-analyse 
uitgevoerd, waarbij ook de meta-analyses van 2012 en 2013 zijn betrokken. Sterke punten zijn: 
• Goede, inspirerende en productieve lectoren; 
• Lectoren worden gewaardeerd voor hun inhoudelijke kwaliteiten, hun kwaliteiten als netwerker 

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

• Een hoge productiviteit in relatie tot aanstelling en taakomvang van betrokken lectoren;  
• Lectoren zijn duidelijk betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs. 
 
Aanbevelingen zijn: 
• Leg meer de nadruk op kennisontwikkeling. Stuur expliciet op theorievorming en het 

ontwikkelen van nieuwe  concepten. Besteed meer aandacht aan kennisvalorisatie en -
circulatie; 

• Ga op zoek naar nieuwe partners, ook buiten de groene sector. Richt je sterker op het 
bedrijfsleven en vooral op het mkb. Ontwikkel in overleg met hen meerjaren 
onderzoeksagenda met focus en samenhang; 

• Definieer, waar nodig, de ‘unique selling points’ van het onderzoek van Hogeschool VHL; 
• Geef meer aandacht aan het verwerven van private middelen en zoek intensieve 

samenwerkingsvormen met de regionale private sector, waaronder nadrukkelijk ook het mkb; 
• Blijf aandacht houden voor de omvang van aanstelling van lectoren en de in te zetten uren van 

docent-onderzoekers.  
 
Eind 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor de onderzoeksevaluatie van het lectoraat Duurzame 
Agribusiness in Metropolitane Gebieden. 
 
Ook in 2014 hebben lectoren een aantal workshops georganiseerd, waarin o.a. aandacht is besteed 
aan de wetenschappelijke borging van het praktijkgericht onderzoek. De notitie Wetenschappelijke 
borging van het praktijkgerichte Onderzoek is door het CvB in februari 2015 vastgesteld. 
 
Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek 
Op 21 maart 2013 heeft de Visitatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) haar eerste bezoek 
gebracht aan Hogeschool VHL. De VKO geconstateerde dat Hogeschool VHL zich  
in een overgangsfase bevond: van onderdeel van Wageningen UR naar een zelfstandige instelling 
met een helder omschreven strategie, gericht op onderwijs en onderzoek. De VKO heeft de 
kwaliteitszorg van Hogeschool VHL in 2013 als voorwaardelijk gevalideerd.  
 
Op 2 april 2015 komt de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) opnieuw op bezoek bij 
Hogeschool VHL. Daarom is de hogeschool in het najaar van 2014 gestart met het schrijven van de 
zelfevaluatie. Daarin doet Hogeschool VHL verslag van de wijzigingen en verbeteringen die zij heeft 
doorgevoerd in de periode 2013-2015. Tijdens dit bezoek staat met name de vraag centraal op 
welke wijze de hogeschool vorm en inhoud heeft gegeven aan haar verbeterbeleid, gegeven de 
twaalf aanbevelingen uit het beoordelingsrapport van de VKO (juni 2013). Ook zal er aandacht 
worden besteed aan de laatste twee uitgevoerde onderzoeksevaluaties van de lectoraten Kust en 
Zee en Biobased Economy. Het CvB heeft er alle vertrouwen in dat de validatiecommissie na het 
tweede bezoek een positief oordeel zal geven.  
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Onderzoeksomzet  
De omzet van de (onderzoeks)projecten is een vast onderwerp in het jaarplan van de domeinen.  
In de kaderbrief 2014 heeft het CvB specifieke kaders en aandachtspunten voor het jaar 2014 en 
de begroting uitgewerkt. Ook in 2014 is het verhogen van extern onderzoeksgeld een expliciet 
aandachtspunt geweest. 
 
De stafdirectie Beleid ondersteunt de VHL-lectoren en -opleidingen bij het onderzoeken en 
aanvragen van subsidiemogelijkheden binnen o.a. NWO en Horizon 2020. In 2014 zijn er 
bijeenkomsten georganiseerd over de opzet en mogelijke invulling van het Europese 
subsidieprogramma H2020. Hierbij zijn vertegenwoordigers van Neth-ER en Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland uitgenodigd. Eind 2014 is gestart met de werving en selectie van een 
subsidieadviseur. 
   
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’.  
 

 Gerealiseerde inkomsten in 
2013 

Gerealiseerde inkomsten in  
2014 

Rijksbijdrage  k€580 k€578 
RAAK 0 0 
Internationaal k€148 k€200 
Overig (waaronder 
KIGO en Groene Plus*) k€2.883 k€2.868 

Tabel 11. Onderzoek omzetcijfers 2014 afgerond (deels inclusief eigen inzet) 
	  
In onderstaande tabel wordt  de inzet in onderzoek aan de hogeschool weergegeven, conform de  
in HBO-raad verband afgesproken kentallen. 
 
Categorie Totaal aantal Totaal FTE’s Aantal 

gepromoveerden 
1. Lectoren 13  7.85 13 

2. Docenten en andere 
onderzoekers 

153 24.1 14 

3. Promovendi 7 1.9  

4. Ondersteuning 20 4.3   
5. Studenten 590    

Tabel 12: Onderzoeksinzet (peildatum 1 januari 2015) 
	  
	  
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. Verder zijn voor de ontwikkeling van ‘School als Kenniscentrum’ de zogenoemde MIP-
middelen beschikbaar, toebedeeld naar rato van het aantal studenten. Het Meerjaren Investerings-
plan 2014-2015 is de basis voor het vrijgeven van deze middelen. In hoofdstuk 2.5 wordt 
inhoudelijk over de besteding gerapporteerd volgens het voorgeschreven format. Vanaf 2016 
vervallen alle aanvullende Groene Plus-middelen.  
	    



	  

Jaarverslag 2014 43 Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) 

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.  

 
In 2014 zijn de laatste twee programma’s van Hogeschool VHL afgerond: Dierenwelzijn en Natuur 
en Landschap. 
 
In het verlengde hiervan zijn er nog wel zogenaamde Onderwijsvernieuwingsprogramma’s (OVP) 
gaande. Hogeschool VHL trekt het OVP Natuur & Leefomgeving en verzorgt de deelprogramma’s 
Dierenwelzijn en Paard. Het grootste gedeelte van deze programma’s is afgerond. Een klein deel 
loopt door in 2015. 
 
De KIGO-projecten die aan het begin van 2014 nog liepen, zijn het afgelopen jaar inhoudelijk 
afgerond. Financieel loopt een aantal projecten nog over de jaargrens 2014-2015 heen, maar die 
afronding wordt voor alle betreffende projecten in de eerste drie maanden van 2015 voorzien. 
 
Box 4 (HAO-sectorplan) 
In het kader van de uitvoering van het HAO-sectorplan liepen er begin 2014 nog een aantal 
projecten. Het grootste deel hiervan is in de loop van 2014 afgerond: 
• de lichtgroene student, ten behoeve van verbreding van studentinstroom bij natuuropleidingen; 
• expertisecentrum Dierenwelzijn, met als resultaten een reeks bijscholingsactiviteiten, 

gedragsonderzoek en een aantal quick-scan-tools voor het werkveld; 
• netwerk internationale bedrijven, dat een duurzaam bedrijven- en alumninetwerk heeft 

opgeleverd en een digitale community of practice; 
• expertisecentrum Ondernemen in Duurzaamheid, dat een major, masterclasses, 

ondernemersondersteuning en een aantal nieuwe onderwijselementen heeft opgeleverd. 
 
In 2015 wordt het laatste box-4 project afgesloten: Regionale transitie 

 
Praktijkleren 
In 2014 is de beweging ingezet om het onderwijs zoveel mogelijk onafhankelijk te maken van 
externe praktijkleervoorzieningen. Elk domein heeft een plan gemaakt om het praktijkleren zoveel 
mogelijk een plek te geven in eigen voorzieningen. De investeringen in die eigen voorzieningen van 
Hogeschool VHL zijn of worden zoveel mogelijk uit het praktijkleerbudget bekostigd. Het gaat dan 
om het Dierenverblijf, het Waterapplicatiecentrum (WAC) en het Voedingsmiddelen Applicatie 
Centrum (VAC) in Leeuwarden en het Landgoed Larenstein in Velp. Door de komst van de 
opleidingen vanuit Wageningen naar Velp zijn extra voorzieningen gepland voor de locatie Velp.  
 
Bij de opleidingen in Velp zijn twee praktijkinstructeurs in dienst genomen. Zij zullen het voorheen  
uitbestede praktijkleerwerk nu in huis uitvoeren. Investeringen in aanvullend instrumentarium zijn 
of worden uit dit budget betaald. De praktijkinstructies met dieren worden vaak nog extern 
gedaan. 
 
Overige projecten 
Verder is een Raak-pro-aanvraag ingediend aangaande het gebruik van zeewier als visvoer voor  
de aquacultuur (ZeeVIVO). Het referentenadvies was positief, de definitieve uitslag is medio maart 
2015. Via Fryslan Fernijt IV zijn twee projecten toegekend, namelijk Brandnetel Revival en 
Antibioticavervangers voor melkvee. 
 
Internationaal 
Het Engelstalige onderwijs en de internationale projecten zijn steeds meer gekoppeld aan de 
strategische internationale samenwerkingsverbanden. Vanaf 2015 is er ook een koppeling met  
de speerpuntlanden. Hogeschool VHL treedt op als penvoerder van een aantal grote capaciteits-
opbouwprojecten, te weten de NICHE-projecten in Ethiopië, Benin en Egypte en het Tempus-
project op de Balkan. 
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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, binnen een geselecteerd thema,  aangaande problemen in het werkveld.  
De resultaten van het toegepaste onderzoek dragen bij aan innovatie en kennis over het thema in 
beide landen. 
 
Daarnaast is er een groot aantal internationale subsidieprojecten, waarvan opleidingen 
consortiumpartner of onderaannemer zijn. In 2014 zijn er weinig nieuwe internationale projecten 
bijgekomen, vooral vanwege de heroriëntatie op strategische keuzes. 
 

4.3 Duurzaamheid 

Onderzoek is noodzakelijk om duurzaamheid verder te ontwikkelen. Alleen via onderzoek kunnen 
duurzaamheidsperspectieven voor een beroepspraktijk helder worden. Lectoraten worden daarom 
getoetst of ze in voldoende mate wegbereider en vaandeldrager (kunnen) zijn. 
 
Nieuwe kennis op het gebied van onze duurzaamheidsthema’s is noodzakelijk voor een innovatief 
en constructief debat in het (internationale) werkveld en de maatschappij. We zijn een hogeschool,  
waar kennis op het gebied van de speerpunten is geïntegreerd met kennis van duurzaamheid. We 
willen bekend staan als een gerenommeerd kenniscentrum dat duurzaamheid hoog in het vaandel 
heeft staan. Daarom ontwikkelen en delen wij kennis om de (internationale) beroepssectoren te 
verduurzamen. De onderzoeksresultaten helpen bedrijven en organisaties om zich verder te 
ontwikkelen tot duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke spelers in de maatschappij.   
 
De inhoudelijke thema’s van de lectoraten hebben direct betrekking op de duurzaamheidsthema’s. 
Voor het uitvoeren van onderzoek hanteren we als hogeschool zoveel mogelijk duurzame en 
maatschappelijke verantwoorde methoden, instrumenten en materialen, waarbij kritisch en 
expliciet gekeken wordt naar het verminderen van negatieve effecten op people, planet en profit. 
Hogeschool VHL wil ook zélf profijt trekken van de uitkomsten van onderzoek door de nieuwe 
kennis op te nemen in haar curricula en zo haar opleidingen voortdurend te innoveren.  
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5. Ondersteunende diensten 
 
Hogeschool VHL kent sinds september 2014 drie stafdirecteuren: een directeur Beleid, 
een directeur Services en een directeur Finance & Control. De stafdirecteuren zijn 
integraal verantwoordelijk voor de betreffende werksoorten. Dit hoofdstuk beschrijft de 
ontwikkelingen  in 2014 met betrekking tot de ondersteunende diensten van Hogeschool 
VHL. 
 
Systemen en aanbestedingen 
De nieuwe organisatie-inrichting heeft consequenties voor de inrichting van de systemen. In 2014 
is gewerkt aan de herinrichting van de systemen en de managementinformatie uit deze systemen.  
 
In 2014 is de koppeling tussen de voorraadadministratie en de financiële administratie 
geïmplementeerd. In april van het afgelopen jaar is gestart met het volledig digitaliseren van  
de inkoopfacturenstroom. Dit is gebeurd door een het digitaal systeem voor het verwerken  
van inkoopfacturen (Blue10) te koppelen aan de financiële administratie van de hogeschool. De 
digitalisering van de inkoopfacturen heeft geleid tot een forse kwaliteitsverbetering. De doorlooptijd 
van de inkoopfacturen binnen de organisatie is verkort en het proces rondom de autorisatie 
verloopt sneller. De werkzaamheden zijn nu meer gestandaardiseerd. De implementatie van Blue10 
kostte meer tijd dan gepland.  
 
Het Student Service Centre (SSC) is bezig geweest met de verdere inrichting van het Student 
Information System (SIS) en het verbeteren van de processen in en rondom SIS. In 2013 is het 
project OASIS gestart om de implementatie van het SIS te optimaliseren en af te ronden. De 
projectsturing ligt bij een stuurgroep waarin de opleidingen een centrale rol spelen, naast Beleid  
en Services. In 2014 is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit, consistentie en 
volledigheid van de gegevens in het SIS. Hiertoe zijn audits per opleiding uitgevoerd om data te 
controleren en verbeteringen en aanvullingen door te voeren. Parallel hieraan zijn de belangrijkste 
onderwijs ondersteunende administratieve processen gedetailleerd beschreven en, waar mogelijk, 
geharmoniseerd. Op basis van deze procesontwerpen zijn voor de verschillende doelgroepen 
werkinstructies opgesteld. Zo zijn compleet nieuwe handleidingen ontwikkeld voor studenten, 
docenten en SSC-medewerkers. 
 
Voor de docenten zijn er trainingen verzorgd in het gebruik van de Docenten Selfservice. Voor 
examencommissies waren er trainingen in het gebruik van de systeemfuncties rond studie-
adviezen. Veel aandacht is besteed aan de implementatie van deze processen, zoals het inschrijven 
door studenten voor modules en toetsen. Daarbij is sprake van intensieve communicatie richting 
studenten en medewerkers ter ondersteuning van de veranderingen in werkwijze. Voor het beheer 
van het SIS is in 2014, in intensieve samenwerking met de leverancier,  een klein team van 
functioneel beheerders geworven en opgeleid. Eind 2014 werd geconcludeerd dat het SIS inmiddels 
heel behoorlijk functioneert en goed door de verschillende doelgroepen wordt gebruikt. De 
voordelen van het gezamenlijke geïntegreerde informatiesysteem worden steeds beter zichtbaar  
in de organisatie. De verdere evolutie van het gebruik zal echter nog geruime tijd in beslag nemen, 
waarbij de verbetering van de sturingsinformatie extra aandacht zal vragen in 2015. 
 
In 2014 zijn de eerste stappen binnen het SSC gezet voor de verdere inrichting van 
managementinformatie. Zo worden er nu gegevens gemonitord met betrekking tot roostering, 
cijfers, inleveren tentamens, studiehandeling, groepslijsten aangeleverd door opleidingen en 
beoordeling toelatingscommissie. 
 
Uit de overeenstemming die Hogeschool VHL en Wageningen UR hebben gesloten met betrekking 
tot de ontvlechting, vloeit voort dat per 1 januari 2016 de dienstverlening op het gebied van ICT 
van de Wageningen UR aan Hogeschool VHL wordt beëindigd. De ICT-ontvlechting van Hogeschool 
VHL uit de ICT-infrastructuur van Wageningen UR kreeg in 2014 meer vorm en inhoud. Het doel is 
om eind 2015 volledig ontvlochten te zijn. De uitgangspunten voor de inrichting van ICT en 
informatiemanagement zijn vastgelegd in beleidsnotities. 
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Hogeschool VHL heeft besloten om het beheer van delen van de ICT-infrastructuur en bijbehorende 
dienstverlening onder te brengen bij een derde partij en daarbij zelf de regie te gaan voeren. In 
november is METRI als partij geselecteerd om de Europese aanbesteding te begeleiden. In 
december is Hogeschool VHL gestart met het vaststellen van de scope en het voorbereiden van het 
document Selectieleidraad VHL Europese Aanbesteding ‘Generieke ICT diensten’, dat in februari 
2015 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het CvB. Met de komst van METRI en de invulling van 
de vaste lijnorganisatie is besloten om per 1 januari 2015  de projectorganisatie aan te passen met 
meer inzet van eigen medewerkers. 
 
Verhuizing 
Vanwege de groeiende studenteninstroom van Wageningen University en het gebrek aan 
onderwijs-ruimte dat daardoor in het Forum-gebouw is ontstaan, heeft Hogeschool VHL zich in 
2014 gebogen over alternatieve huisvesting voor de Wageningse VHL-opleidingen. In juli 2014 is 
besloten deze opleidingen vanaf het studiejaar 2015-2016 te huisvesten op de VHL-locatie in Velp. 
Argumenten die een rol hebben gespeeld bij deze keuze waren o.a. de beschikbare ruimte in het 
VHL-gebouw in Velp en de ambitie en mogelijkheden om samen met Hogeschool Arnhem-Nijmegen 
(HAN) en ArtEZ, hogeschool voor de kunsten een internationale studieomgeving te ontwikkelen. De 
verhuizing van de Wageningse VHL-opleidingen per augustus 2015 betekent een wijziging in de 
standplaats van de betrokken medewerkers en een wijziging in de uitvoeringslocatie van het 
onderwijs voor de huidige studenten. 
 
Om de overstap voor alle betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen en de verhuizing in 
goede banen te leiden, is in 2014 de projectorganisatie On the Move, inclusief een studenten-
taskforce, opgezet. De stuurgroep bestaat uit veertien werkgroepen die elk een specifiek onderdeel 
nader uitwerken, zoals nieuw huisvestigingsplan, compensatievraagstukken voor docenten en 
studenten, ICT, roosters en facilitaire zaken. Om vragen van potentiële studenten en externe 
stakeholders  op een correcte wijze te kunnen afhandelen, is er een speciale mailbox ingesteld en 
een website gelanceerd. Bij het opstellen van het huisvestigingsplan is gekeken naar de huidige 
knelpunten en hebben alle betrokken partijen aangegeven welke eisen ze hebben. Daarnaast zijn 
de resultaten van onderzoek naar klimaat in het gebouw en duurzaamheid meegenomen in de 
verhuis- en verbouwingsplannen. 
 
De verhuizing zal gevolgen hebben voor het rooster van de opleidingen in Wageningen. In 2014 
zijn er met het roosterbureau afspraken gemaakt voor het opstellen van een proefrooster. Voor 
2015 zal een service desk en International Office worden opgezet. Ook komt er management-
informatie beschikbaar over klachten/issues met betrekking tot het operationele proces. Het 
International Office speelt een rol in de werving en biedt de nodige ondersteuning aan inter-
nationale studenten. In het International Office wordt de internationale expertise binnen 
Hogeschool VHL gebundeld. 
 
De inhuizing van de Wageningse medewerkers en studenten, gecombineerd met een verbouwing 
van de vestiging in Velp, zal de nodige impact hebben op de ICT-infrastructuur en dienstverlening 
in Velp. Voor de verdere uitvoering van de ontvlechting, inhuizing en verbouwing onderkent ICT de 
volgende activiteiten voor 2015: het verder uitbouwen naar een stabiele en flexibele professionele 
informatievoorziening, verdere ondersteuning van flexibele werkplekken en zorgen voor digitale 
archieffaciliteiten. 
 
Ondersteuning organisatie-inrichting 
In relatie met de nieuwe organisatie-inrichting zijn de opleidingsdirecties en stafdirecties 
opgeheven. De medewerkers die als directeur of stafhoofd waren aangesteld zijn boventallig 
geworden. Met deze medewerkers zijn diverse gesprekken gevoerd over de gevolgen hiervan, 
waarbij voornamelijk vooruit is gekeken naar mogelijke functies binnen de organisatie. Eind 2014 
zijn met een aantal medewerkers afsluitende gesprekken gevoerd en zijn deze medewerkers intern 
geplaatst op een andere passende functie. Dit proces van interne (her)plaatsing loopt door in 2015. 
De verwachting is dat er voor alle boventallige medewerkers een passende functie zal worden 
gevonden, al dan niet binnen de hogeschool. 
 
  



	  

Jaarverslag 2014 47 Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) 

 
In het voorjaar van 2014 zijn de nieuwe functies binnen de organisatiestructuur vastgesteld en  
zijn hiervoor profielen opgesteld. Conform de afspraken binnen de procedure Organisatie-inrichting 
Hogeschool VHL zijn deze vacatures eerst intern aangeboden aan de medewerkers, wiens functie is 
opgeheven. Op de nieuwe vacatures van directeur zijn vier interne medewerkers benoemd. Voor de 
zomer heeft de hogeschool extern geworven voor twee functies van directeur. Per 1-9-2014 zijn 
alle directeursfuncties bezet. Voor de functie van ‘adjunct-directeur domein’ is eerst intern en 
daarna extern geworven. Ook deze functies zijn aangeboden aan medewerkers, wiens functie is 
opgeheven. Op deze vacatures zijn één interne en twee externe medewerkers geplaatst. Per 1-12-
2014 zijn alle functies van (adjunct-)directeur bezet. Na de zomer van 2014 is gestart met de 
vaststelling van het profiel van leading lector en is de werving van start gegaan. De benoeming  
van de leading lectoren zal in het voorjaar van 2015 plaatsvinden.  
 
In 2014 is gestart met de ontwikkeling van de resultaatverantwoordelijke teams. Binnen de 
eenheden is de directeur (eind)-verantwoordelijk. De functies van afdelingshoofd en teamleider  
zijn geschrapt of lopen in 2015 af. Alleen binnen de directie Services is de functie van hoofd in de 
nieuwe structuur opgenomen.  
 
Diensten 
Binnen de Mediatheek hebben zich in 2014 enkele wijzigingen en ontwikkelingen voorgedaan.  
Als gevolg van de verhuizing van Wageningen naar Velp zal één medewerker van de bibliotheek 
van Wageningen UR meegaan naar de Mediatheek in Velp. De waardering voor de mediatheek 
(omgeving) in NSE-enquêtes laat een neerwaartse trend zien. Hierdoor is besloten tot een her-
oriëntatie op een verbeterde studieomgeving in de mediatheek voor studenten en medewerkers.  
Er is in dat kader onderzoek gedaan naar best practices. In 2014 is het  ontwikkelingsplan ter 
goedkeuring voorgelegd aan het CvB. De uitvoering van de verbeterplannen zal plaatsvinden in 
2015- 2016.  
 
Overeenkomstig het Instellingsplan 2014-2017 is het team Marketing en Communicatie in de 
tweede helft van 2014 gestart met een onderzoek naar de optimale vertaalslag van het instellings-
plan naar de jongerendoelgroep in de werving. Het team levert met communicatie-adviezen aan 
lectoraten, CoE’s en andere samenwerkingsverbanden een belangrijke bijdrage aan de profilering 
van Hogeschool VHL als onderzoeksinstelling. Verder heeft Marketing en Communicatie zich ingezet 
bij interne projecten en heeft de afdeling de implementatie van het nieuwe intranet op zich 
genomen, in afstemming met de stafdienst ICT.  
 
Vanuit de stafdirectie Finance & Control is ingezet op het verbeteren van het projectbeheer via de 
projectcontrollers en vanaf 2015 ook via domeincontrollers. Samen met de strakkere sturing vanuit 
de directeuren heeft deze inzet geleid tot een verbeterd projectmanagement in 2014. Tevens is 
besloten om in de scholing voor projectmanagement meer te richten op ‘training on the job’.  
 
In 2014 is tevens een start gemaakt met de optimalisatie van de archivering binnen Hogeschool 
VHL. Dit heeft vorm gekregen in het project Archivering, dat o.a. het opschonen van de aanwezige 
formele archieven omvat. Onderdelen die nog aandacht behoeven zijn de inventarisatie en het 
beschikbaar stellen van de benodigde (digitale) archieffaciliteiten en het opzetten van procedures 
voor archivering. 
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6. People 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijke stakeholders van Hogeschool VHL en hoe wij deze 
interne en externe stakeholders betrekken bij de hogeschool. Hogeschool VHL heeft de 
betrokkenheid van stakeholders hoog in het vaandel staan. Het accreditatiepanel voor  
de aanvullende opleidingsbeoordelingen bevestigde in 2014 dat de betrokkenheid van 
partijen als opleidingscommissie, examencommissie, medewerkers, studenten, alumni 
en afnemend werkveld goed geregeld is. In dit hoofdstuk lichten wij toe hoe wij omgaan 
met onze stakeholders, hoe wij hen betrekken bij de hogeschool en welke bijdrage ze 
hebben geleverd. 
 

6.1 Student 

Hogeschool VHL voorziet in eerlijke en volledige informatie voor studenten tijdens het proces van 
studiekeuze. Wij zetten ons in om een goede aansluiting tussen de vorige opleiding/school en de 
opleiding bij Hogeschool VHL te faciliteren. Tijdens de studie worden studenten begeleid bij hun 
studieloopbaan en de voorbereiding op hun werkcarrière. Studenten krijgen de mogelijkheid om 
tijdens hun studie actief betrokken te zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en 
de ontwikkelingen binnen de hogeschool.   
 
6.1.1 Werving nieuwe studenten 
De wet Kwaliteit in Verscheidenheid heeft in 2014 voor een verandering in de werving gezorgd. 
Deze wet verplicht leerlingen om zich voor 1 mei in te schrijven voor een hbo-opleiding en geeft 
leerlingen het recht op een studiekeuzecheck. Voor de werving betekent dit dat potentiële 
studenten eerder een keuze moeten maken. De informatiebehoefte en -verschaffing gaat dus 
eerder in het jaar spelen.  
 
De inzet van social media in de werving is verder uitgebreid. Voor de VHL-opleidingen zijn  
Facebookpagina’s gecreëerd. De opleidingen hebben meegewerkt aan de opzet hiervan en zijn  
nu beheerders van hun pagina’s.  
 
Hogeschool VHL heeft het convenant voor succesvolle doorstroom mbo-hbo Noord-Nederland 
ondertekend. Wij hebben o.a. meegewerkt aan de ‘actieve keuzebegeleiding’, gericht op het 
stimuleren van mbo-studenten om zich goed te oriënteren en voor te bereiden op hun 
(studie)keuze.  
 
In Velp is een pilot gehouden met een aparte informatieavond, gericht op ouders. Tijdens deze 
activiteit is voorlichting gegeven over onderwerpen die voor ouders interessant zijn, zoals de 
studiekeuzecheck, mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking en de financiële kant 
van studeren. 
 
In 2014 is de internationale commerciële werving aangescherpt door het inzetten van een 
International Relations Officer, die Hogeschool VHL heeft vertegenwoordigd op studiebeurzen  
in de focuslanden en het netwerk met internationale high schools heeft uitgebreid. Daarnaast  
zijn er via social media en portals campagnes gevoerd in diverse focuslanden.   
 
6.1.2. Aansluiting binnen de onderwijskolom  
Binnen Hogeschool VHL werkt een Aansluitteam aan het verbeteren van de aansluiting tussen 
het voortgezet onderwijs (vo) en het mbo enerzijds en het hbo anderzijds. Dit team stimuleert  
het ontwikkelen van activiteiten en producten die leiden tot een betere aansluiting voor leerlingen. 
Hiermee dragen we bij aan het verkleinen van de kans op studie-uitval en wordt Hogeschool VHL 
zichtbaar voor studiekiezers en de mensen in hun omgeving (decanen, ouders). 
 
Ter verbetering van de aansluiting met het hbo werkt Hogeschool VHL aan lesmateriaal voor 
middelbare scholen. Ook biedt de hogeschool excursies aan scholieren aan, verzorgen wij de 
nascholing van vakdocenten uit het vo of mbo en begeleiden wij zogenaamde technasium-
projecten. Ook wordt gestimuleerd dat vertegenwoordigers van Hogeschool VHL deelnemen aan 
(regionale) netwerken en overlegorganen die de aansluiting bevorderen. Vaak zitten in deze 
netwerken vertegenwoordigers van de verschillende onderwijssoorten uit de kolom. Voorbeelden 
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zijn Stichting Technasium, deelname aan decanenkringen of het convenant voor succesvolle 
doorstroom mbo-hbo Noord-Nederland. 
 
Een paar voorbeelden van activiteiten die in 2014 hebben plaatsgevonden: 
• Bezoek van vijftien scholen in Velp in het kader van het aardrijkskundeprogramma ‘Ruimte 

voor de Rivier’;  
• Docentenontwikkelteams, waarin docenten van Hogeschool VHL samen met docenten uit het 

voortgezet onderwijs programma’s ontwikkelen op het gebied van scheikunde en biologie; 
• Er zijn acht modules ontwikkeld voor het schoolvak Natuur, Leven & Technologie met 

bijbehorende leskisten en –materialen;  
• Studenten en docenten Tuin- en Landschapsinrichting participeren in een Technasiumproject, 

waarin ze leerlingen bij hun ontwerpopdrachten coachen en beoordelen; 
• Deelname aan de jaarlijkse conferenties van de verenigingen van vakdocenten, zoals NIBI, 

NVON en KNAG. 
 
6.1.3 Studentenbegeleiding 
 
Studentendecanaat 
De studieloopbaanbegeleiders verwijzen studenten door naar het decanaat wanneer er sprake  
is van grotere studieproblemen, een functiebeperking of problemen van persoonlijke aard. Het 
decanaat adviseert en begeleidt deze groep studenten en werkt daarbij volgens een gedragscode. 
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. Het decanaat constateert dat in 2014 het aantal studenten met een 
zwaardere functiebeperking, zoals een stoornis uit het autismespectrum (ASS), toeneemt. Vooral 
bij de technische en natuur-georiënteerde opleidingen is dit het geval. Een deel van hen vertrekt 
binnen een jaar. Er komen signalen dat deze studenten een te grote stempel drukken op het 
groepswerk in projectgroepen. Ook nam in 2014 het aantal studenten met ernstige persoonlijke/ 
psychische problemen,  die het studeren beïnvloeden, toe. Dit is een landelijke trend. Naast 
tentamenfaciliteiten hebben deze studenten vaak extra begeleiding nodig. De decanen sturen deze 
studenten door naar de huisarts. In principe zijn de decanen niet toegerust voor het begeleiden 
van studenten met psychische klachten. Hiervoor hebben zij een lokaal medisch-sociaal netwerk 
achter de hand. 
 
In 2014 heeft een aanvullende accreditatie plaatsgevonden, waarin het decanaat zeer positief heeft 
gescoord. Het accreditatiepanel gaf aan onder de indruk te zijn van de manier waarop studenten 
met een functiebeperking worden ondersteund. De studieloopbaanbegeleiders en decaan weten 
hierbij op subtiele wijze stigmatisering te voorkomen.  
 
In het studiejaar 2013-2014 hebben meer studenten het decanaat bezocht. Het aantal bezoeken  
is 136 hoger dan vorig jaar. In verhouding met het totaal aantal studenten is er ten opzichte van 
vorig jaar sprake van een stijging van 3% (28% t.o.v. 25%). Sinds 2010-2011 ziet het decanaat 
jaarlijks een lichte stijging van het aantal bezoekers. De stijging van het aantal bezoekers in het 
afgelopen studiejaar is grotendeels veroorzaakt door een stijging op de locatie Velp: 26.6% in 
2013-2014 t.o.v. 21% in het vorige studiejaar. 
 
Studieloopbaanbegeleiding 
Studenten krijgen binnen hun opleiding studieloopbaanbegeleiding (SLB). Om studenten goed te 
kunnen adviseren over hun studiekeuzes, studievoortgang en loopbaanoriëntatie, 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. SLB is ook gericht op het 
begeleiden van studenten bij het (leren) studeren én bij de voorbereiding op hun loopbaan als 
professional. Dit leidt ertoe dat studieloopbaanbegeleiding een bijdrage levert aan studiesucces. 
 
Naar aanleiding van het nieuwe onderwijsconcept is het SLB-beleid opgesteld. Vanaf studiejaar 
2015-2016 is SLB een aparte onderwijseenheid in het curriculum, met bijbehorende credits. Alle 
studenten krijgen gedurende hun gehele studietraject persoonlijke begeleiding bij hun 
studieloopbaanontwikkeling.  
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Een coördinatiegroep, bestaande uit beleidsmedewerkers en studieloopbaanbegeleiders, is 
begonnen met het hogeschool brede gedeelte van de implementatiefase van het SLB-beleid.  
In de implementatie wordt zoveel mogelijk vorm en inhoud geven aan het nieuwe SLB-
onderwijsprogramma.  
 
Studeren met 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. 
 
Hogeschool VHL heeft een relatief hoog aantal studenten met een functiebeperking. Dit verschilt 
per opleiding en locatie. Bij technische, natuur- en diergeoriënteerde opleidingen zijn relatief  
meer studenten met een geregistreerde functiebeperking. Dyslexie, ADHD en een stoornis in  
het autismespectrum zijn functiebeperkingen die het vaakst voorkomen. Afgelopen studiejaar 
(2014-2015) zijn er 228 studenten met een functiebeperking ingestroomd. 
 
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 (gespecialiseerde) SLB’er betrokken bij 
het intakegesprek. De SLB’er begeleidt studenten ten aanzien van de inhoud van de opleiding, het 
studieprogramma en de werkveldoriëntatie. De studentendecaan begeleidt studenten bij zaken die 
niet rechtstreeks met de studie te maken hebben, bijvoorbeeld 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 een functiebeperking.  
 
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 2014 behaalde Hogeschool VHL een totaalscore van 6,44. Hiermee staat  
de hogeschool op de vierde plek in de lijst voor handicapvriendelijke hogescholen. 
 
Profileringsfonds 
Conform de afspraken in de Regeling profileringsfonds kunnen studenten met een functiebeperking 
financiële compensatie krijgen uit dit fonds. In 2014 heeft Hogeschool VHL aan 40 EER-studenten 
en 63 niet-EER-studenten financiële ondersteuning verleend uit het profileringsfonds. Aan 19 EER-
studenten is ondersteuning verleend voor een totaalbedrag van € 34.248. In 2013 was dit  
€ 26.763. Deze financiële ondersteuning is verleend op grond van bijzondere omstandigheden. 
Financiële ondersteuning in de vorm van bestuursbeurzen werd in 2014 uitgekeerd aan 21 EER-
studenten voor een totaal bedrag van €43.261. In 2013 was dit €64.716. De bestuursbeurzen 
werden uitgekeerd voor bestuursfuncties bij de studentenverenigingen: Arboricultura, Quercus,  
Nji Sri en Osiris. 
 
Daarnaast zijn in 2014 zes niet-EER-studenten (afkomstig uit een ‘NFP-land’) gefinancierd in de 
vorm van elk een waiver (€ 3.500) ten laste van het profileringsfonds. Het totaalbedrag voor de 
waivers was in 2014 €21.000. Niet-EER-studenten in een 2+2-programma met één van de 
partneruniversiteiten in China of India krijgen, conform de afspraken, jaarlijks een korting van 
€4.100 op het kostendekkend collegegeldtarief. In 2014 hebben 57 studenten deze korting 
gekregen op hun collegegeld. 
 
6.1.4 Betrokkenheid studenten   
Binnen Hogeschool VHL telt de mening van studenten. Want wie kunnen er beter oordelen over het 
onderwijs dan de studenten zelf. Studenten hebben op diverse manieren inspraak. Ze kunnen lid 
zijn van opleidingscommissie en de medezeggenschapsraad (MR). Ook hebben studenten de 
mogelijkheid om deel te nemen in het college van beroep voor studenten en kunnen zij bezwaar 
en/of beroep indienen. Ze zijn lid van werkgroepen en geven hun mening in evaluaties. Zo zijn 
VHL-studenten in 2014 en 2015 intensief betrokken bij de verbouwingsplannen voor de gebouwen 
in Velp en Leeuwarden. 
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Verbeterplan NSE    
We hechten veel waarde aan de inbreng van studenten bij de verbetering van ons onderwijs en 
onze faciliteiten. Studenten zijn betrokken bij het formuleren van een verbeterplan naar aanleiding 
van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Op onze drie locaties zijn er lunchbijeenkomsten voor 
studenten georganiseerd. Ook is er met de studenten van de MR gesproken. In deze bijeenkomsten 
zijn de resultaten en gewenste verbeteringen besproken voor de twee hogeschool brede 
verbeterpunten: informatievoorziening en studiefaciliteiten.  
 
De ontvangen suggesties zijn uitgewerkt in een verbeterplan. Op Studentnet zijn diverse berichten 
gepubliceerd, waarin alle studenten van Hogeschool VHL zijn geïnformeerd over de resultaten, de 
verbeterpunten en wat er met de verbeterpunten is gedaan. In 2014 zijn er al verbeterslagen 
gerealiseerd.  
 
Duurzaamheid 
Studenten van Hogeschool VHL zijn betrokken bij de uitwerking van het speerpunt ‘duurzaamheid’. 
Studenten zijn onderdeel van de twee duurzaamheidsteams in Velp en Leeuwarden. In 2014 
hebben studenten een voorstel geschreven voor het opzetten van een Green Office binnen de 
Hogeschool VHL. De Green Office is een belangenvereniging die opkomt voor de duurzaamheids-
initiatieven van studenten binnen de hogeschool. Het doel van Green Office is dat de ideeën, 
signalen en initiatieven van studenten met betrekking tot duurzaamheid onder de aandacht komen 
van en worden opgepakt door de directeuren en het CvB. Het opzetten van een Green Office past 
bij de ambities van Hogeschool VHL. 
 
Klachten en geschillen studenten 
Binnen Hogeschool VHL zijn er voor studenten 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 
via één loket. Dit loket zorgt ervoor dat de klacht of het beroep- of bezwaarschrift wordt door-
gezonden naar de juiste instantie. De door het loket vastgestelde datum van ontvangst is bepalend 
voor de vraag of tijdig bezwaar of beroep is ingesteld. Studenten kunnen in beroep gaan tegen een 
beslissing van de examencommissie en examinatoren. In hoofdstuk 9 zijn de beroepen en 
bezwaren over 2014 opgenomen.	  
 
Opleidingscommissie  
De opleidingscommissies hebben hun wettelijke taken uitgevoerd in 2014. In de opleidings-
commissie adviseren studenten en docenten hun directeur over de kwaliteit van de betreffende 
opleiding.  De opleidingscommissie brengt advies uit over de onderwijs- en examenregeling 
alvorens het CvB deze regeling vaststelt. Daarnaast beoordeelt de opleidingscommissie jaarlijks  
de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en geeft zij desgevraagd of uit eigen beweging 
advies aan de medezeggenschapsraad, de directeur of het CvB over alle andere aangelegenheden 
betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. De student heeft de mogelijkheid om zich 
op te geven als commissielid. Via Studentnet informeren de opleidingscommissies onze studenten 
en medewerkers over hun activiteiten.  
  
Medezeggenschapsraad (MR) 
De wettelijke basis voor de medezeggenschap op hogescholen is gelegen in de Wet op het Hoger 
onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW). In deze wet wordt het minimum aan regels 
en bevoegdheden vastgelegd, waar een medezeggenschapsraad in het hoger onderwijs recht op 
heeft. Dit minimum, aangevuld met extra verworven regels en bevoegdheden, is vertaald en 
gepreciseerd in een eigen medezeggenschapsreglement toegespitst op Hogeschool VHL. 
 
De medezeggenschapsraad bestaat in 2014 uit 24 student- en medewerkersleden. Studenten 
kunnen zich kandidaat stellen voor de MR door een kandidaatstellingsformulier op intranet in te 
vullen. Ieder jaar worden er voor de zomervakantie verkiezingen gehouden.  
 

6.2 Medewerker 

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van Hogeschool VHL.  De hogeschool ondersteunt haar 
medewerkers op een zodanige wijze dat het primair proces optimaal kan functioneren. In dit 
hoofdstuk worden de ontwikkelingen met betrekking tot personeel uiteengezet.	  
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6.2.1 Ontwikkeling personeelsformatie 
In 2014 (Personeelsbestand 31-12-2014) is er sprake van een opvallend hoger aantal fte ten 
opzichte van vorige jaren. Dit wordt veroorzaakt door verschil in wijze van telling, ingaande 2014. 
Voorheen werden medewerkers met een speciale Cao-regeling (zoals SOP) meegeteld naar het 
percentage dat ze werkten. Nu wordt er geteld al naar gelang het aantal fte conform de formele 
aanstelling. 
 
Ontwikkeling personeelsformatie 
 

 
 

 
 
Onderwijzend (OP) en ondersteunend (OOP) personeel 
 

 
 

 
 
Er sprake van een lichte verschuiving naar meer onderwijsgevend personeel.  
 

6.2.2 Gezondheid en Welzijn 

ARBO en RI&E 
Hogeschool VHL werkt conform het Arbo/Milieu Beleidsplan 2011-2015. 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 doelstellingen van Hogeschool VHL geformuleerd en vermeld in het plan van 
aanpak op basis van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Voor het realiseren, beheren  
en controleren van de doelstellingen bij het arbobeleid zijn een Arbostuurgroep en Arbocommissie 
ingesteld. Net als voorgaande jaren hebben de Arbostuurgroep en de Arbocommissie in 2014 
structureel overleg gehad. Het afgelopen jaar is er extra aandacht geweest voor 

Medewerkers 2012 2013 2014
Aantal medew. 506 511 518
Aantal fte 388 394 417

Type medewerkers (fte) 2012 2013 2014
OP 247,0 249,4 267,8
OOP 140,5 144,5 149,6
Totaal 387,5 393,9 417,4
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werkplekergonomie en de incidentenregistratie. Ook  is er een aantal workshops voor medewerkers 
georganiseerd. 
 
 
Verzuim en preventie 
Het verzuim binnen Hogeschool VHL liet ten opzichte van 2013 een lichte daling zien: van 4.6% in 
2013 naar 4.5% in 2014. Het verzuim langer dan één jaar is aanzienlijk gedaald met 0.4 %. Ook 
de verzuimduur is iets afgenomen: van 17.9 dagen naar 17.5 dagen. Het streefpercentage 
ziekteverzuim binnen Hogeschool VHL is 4% of lager.  
 

 
 

 
 
Ten opzichte van 2013 zijn er in 2014 beduidend meer preventiemaatregelen ingezet vanuit de 
werkgeversverzekering:  
• Bekostiging/vergoeding 2013: € 27.132,88  
• Bekostiging/vergoeding 2014: € 72.820,27 
 
De hoogste vergoedingen werden ontvangen voor de inzet van bedrijfstrainingen, taxivervoer en 
bedrijfsmaatschappelijk werk. 
 
Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) 
Sinds april 2013 werkt Hogeschool VHL samen met de bedrijfsmaatschappelijk werkers van de 
landelijke organisatie GIMD. De samenwerking verloopt naar wens en zal ook in 2015 worden 
voortgezet. In totaal hebben 24 medewerkers BMW bezocht in 2014, ten opzichte van 14 
medewerkers in 2013.  
 
De belangrijkste verdelingen van deze aanmeldingen waren als volgt: 
• Aanmeldingen per vestiging: Leeuwarden 10, Velp 7, Wageningen 7 
• Verdeling per sekse: Man 9, Vrouw 13 
• Verzuimend bij intake: Niet verzuimend 17, wel verzuimend 7 
• Initiatiefnemer voor intake: Medewerker 6, Leidinggevende 12, HRM 4, Bedrijfsarts 2 
 
Uit de jaarrapportage van BMW komen de volgende aanleidingen van de hulpvraag naar voren: 
• onjuiste werk-privé balans; 
• psychische werkproblematiek; 
• dreigende burn-out; 
• mantelzorgtaken en familie en/of gezinsproblematiek. 
 
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 doet 
zij aanbevelingen. Het HRM-team van stafdirectie Beleid gebruikt deze aanbevelingen voor 
mogelijke verbeteringen. 
 
 

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) 2012 2013 2014
Incl. > 1 jaar 4,3% 4,6% 4,5%
Excl. > 1 jaar 3,1% 3,6% 3,2%
Gemidd. Verzuimduur in dagen 16,2 17,9 17,5
% Medew. zonder verzuim 58,8% 50,1% 54,5%
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Vertrouwenspersonen 
Hogeschool VHL heeft op alle locaties een vertrouwenspersoon. De leidraad voor de 
vertrouwenspersonen is de Regeling ongewenst gedrag. Deze regeling, van toepassing op zowel 
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. Er zijn in 2014 geen formele klachten ingediend. 
 
In 2014 hebben zeven medewerkers en zes studenten een beroep gedaan op de 
vertrouwenspersonen. Van deze dertien personen gaat het in tien gevallen om vrouwen. In de 
meeste gevallen is een beroep op de vertrouwenspersonen gedaan in verband met intimidatie.  
Meldingen van medewerkers betreffen vaak de relatie met de leidinggevende. Meldingen van 
studenten betreffen vertrouwensproblematiek met studiebegeleiders, intimidatie door docenten of 
medestudenten. Één student heeft begeleiding gehad ten behoeve van de bevordering van 
assertiviteit. In twee klassen is door de vertrouwenspersoon voorlichting gegeven over het 
pestprotocol en een respectvolle omgangsvormen. 
 
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 de afdeling 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.  
Hogeschool VHL heeft in 2013 één medewerker in dienst genomen met een Wajong-status. Haar 
dienstverband is voortgezet in 2014 (locatie Leeuwarden). 
 
Zelfstandige Zonder Personeel  
De belastingdienst heeft vanaf eind 2013 de regels met betrekking tot de Zelfstandige Zonder 
Personeel (ZZP’er) aangescherpt. In relatie hiermee heeft de afdeling HRM alle ZZP-contracten 
beoordeeld en is het beleid aangescherpt. In 2014 werd duidelijk dat de belastingdienst van 
mening is dat de ZZP’er niet thuis hoort in het onderwijs. De optie voor de inhuur van een ZZP’er 
dreigt te vervallen. Het aangescherpte beleid is uitgevoerd, waardoor we volledig ‘belastingproof’ 
zijn op het gebied van ZZP’ers. De nieuwe wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de 
ZZP’er in het onderwijs is uitgesteld tot na  de verkiezingen in 2015. 

6.2.3 Kwaliteit, ontwikkeling en scholing 
In de cao-hbo zijn afspraken gemaakt over onder meer professionalisering. In dat kader heeft het 
CvB in mei 2014 het professionaliseringsplan 2014 -2017 vastgesteld. Het professionaliseringsplan 
is een vertaling van het instellingsplan, de prestatieafspraken en HRM-beleid en beschrijft de 
manier waarop Hogeschool VHL met behulp van opleiden en ontwikkelen de komende jaren gaat 
werken aan (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast biedt het 
professionaliseringsplan kaders voor opleidings- en ontwikkelplannen in het speelveld, waarbinnen 
leidinggevende en medewerker samen individuele ontwikkelafspraken opstellen.  
 
Hogeschool VHL faciliteert de scholing van medewerkers en de invulling van het 
professionaliseringsplan in de vorm van de VHL-Academy. In 2015 zal de VHL-Academy verder 
vorm gegeven worden. In 2014 is scholing aangeboden aan onder meer de examencommissies en 
docenten voor de cursus didactiek.  
 
Examencommissies 
De rol van de examencommissie is gewijzigd, mede als gevolg van nieuwe wetgeving. 
In 2013 is een start gemaakt om te voldoen aan de nieuwe rol en wetgeving. De hogeschool is 
tevens begonnen met het maken van een kwaliteitsslag op het gebied van het afnemen van 
examens, assessments en toetsen. In 2014 is dit voortgezet en hebben acht docenten 
deelgenomen aan een training voor leden van de examencommissie. Deze training werd 
georganiseerd door de Vereniging Hogescholen en bestaat uit drie modules: 
deskundigheidsbevordering, dilemmatraining en toetsing. Daarnaast is een 
professionaliseringstraject gestart voor alle examencommissies binnen Hogeschool VHL.  
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Didactiek 
Hogeschool VHL verzorgt een ‘in company’-cursus Didactiek. Deze cursus is in 2014 tweemaal van 
start gegaan: eenmaal in Wageningen en eenmaal in Leeuwarden. In Wageningen hebben dertien 
cursisten deelgenomen aan de cursus. Deze cursus is in november met goed resultaat afgerond. In 
Leeuwarden zijn in november 2014 twaalf cursisten gestart aan de cursus Didactiek, die in 2015 
wordt afgerond.  
 
Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden 
Vanaf 1 januari 2015 dienen alle hogescholen een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden 
(BDB) voor docenten in te voeren.	  Hiervoor heeft de Vereniging van Hogescholen een protocol 
opgesteld met een ondergrens. Op basis van dit landelijke protocol heeft Hogeschool VHL 
afgelopen jaar een eigen cursustraject voor de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden 
vormgegeven, passend bij het unieke profiel van Hogeschool VHL.	  Het cursustraject voor de BDB is 
afgestemd op het behalen van de competenties waarover docenten bij Hogeschool VHL minimaal 
dienen te beschikken om goed onderwijs te kunnen verzorgen: doceren, begeleiden van studenten, 
ontwerpen van onderwijs, toetsen (Basiskwalificatie Examinering, BKE) en professioneel 
docentschap. Het cursustraject bestaat uit: 
 

1. Een in-company opleiding HBO-Didactiek van Hogeschool VHL 
2. Een in-company training BKE van Hogeschool VHL 

 
Scholingskosten 2014 
Volgens de professionaliseringafspraken in de cao-hbo moet er 6% van de getotaliseerde 
brutosalariskosten worden besteed aan professionalisering. Hiervan moet 3% besteed worden aan 
een basisrecht in uren en 3% aan out-of-pocketkosten. De gerealiseerde scholingskosten over 
2014 bedragen € 405.623,- (out-of-pocketkosten). De beoogde 3% out-of-pocketkosten is € 
583.938 (totale brutosalariskosten jaar 2014 € 19.464.600,- X 3%). Dit betekent dat Hogeschool 
VHL in 2014 in totaal 2.08% hieraan heeft besteed. 
 
Planning basis- en professionaliseringsuren jaar 2014 
In 2014 zijn in totaal 27.741 uren besteed aan professionalisering. Doordat deze uren niet worden 
geregistreerd in een tijdschrijfsysteem door de medewerkers, zijn de geplande uren gelijkgesteld 
aan de werkelijke uren. 
 
Inzet professionalisering jaar 2014 
In 2014 is binnen de professionalisering ingezet op: 
 
Coaching/intervisie/supervisie  10% 
Traject examencommissies  19% 
Didactiek    15% 
Vakmatige trainingen/opleidingen 49% 
Reis- en verblijfkosten     7% 

6.2.4 Loopbaanbeleid 
Hogeschool VHL ondersteunt de medewerker bij diens ontwikkeling, voor zover deze aansluit bij de 
behoefte vanuit de organisatie. Daarbij geeft de organisatie duidelijk aan wat zij verwacht van de 
medewerker, welke ontwikkelingen het functioneren beïnvloeden en wat dat betekent voor de 
functie en de medewerker. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 
loopbaan. Hij doet dit met behulp van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en bespreekt dat 
regelmatig met de leidinggevende. 
 
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 
ontwikkelplan (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 (studie)jaar: zijn de resultaten bereikt en 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.  
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Doelstelling is dat we met minimaal 85% van alle medewerkers jaarlijks een plannings- en 
beoordelingsgesprek voeren. In 2014 is met bijna 70% (in 2012 65%, 2013 75%) van alle 
medewerkers een beoordelingsgesprek gevoerd. Het aantal aangeleverde planningsformulieren bij 
HRM is voor het eerst geteld en bedraagt ruim 15%. Het aanleveren van de planningsformulieren 
bij de HRM adviseurs is een groot aandachtspunt binnen de organisatie en onderwerp van gesprek 
in de managementgesprekken. De verlaging van het aantal gevoerde beoordelingsgesprekken ten 
opzichte van eerdere jaren heeft een duidelijke relatie met de nieuwe organisatiestructuur.  
 
In 2014 is een interne audit uitgevoerd op de F&B-cyclus. De resultaten van de audit zijn verwerkt 
in een advies. De hoofdlijnen hiervan zijn: 
 
• Alle onderdelen van de cyclus worden gevolgd en alle formulieren worden zo volledig mogelijk 

ingevuld en (tijdig) ingeleverd bij HRM; 
• De formulieren moeten worden geëvalueerd en aangepast om de resultaatverantwoordelijke 

teams te faciliteren; 
• De verdeling van de scores kan beter. Ontwikkel daarvoor een norm: 
• Het beleid moet worden aangescherpt. 

 
Besloten is dat de F&B-cyclus zal worden toegesneden op de werkwijze binnen de 
resultaatverantwoordelijk teams. Hierin worden de aanpassing van de formulieren, de 
scoreverdeling en de andere aandachtspunten meegenomen.  
 
6.2.5 Ontwikkelingen CAO en Arbeidsvoorwaarden 
In 2014 is een nieuwe cao voor het HBO overeengekomen. De cao wordt hierna toegelicht. 
 
Loonstijging  
De nieuwe cao voorziet in een loonstijging van in totaal 3%. Per 1 december 2014 zijn de 
salarissen verhoogd met 2% en per 1 december 2015 worden deze met nog eens 1%. verhoogd In 
augustus 2015 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 475,- bruto (naar rato van de 
aanstellingsomvang). 
 
Duurzame inzetbaarheid  
Heel belangrijk in de cao is de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers.  
Op grond hiervan kunnen werknemers 40 uur per jaar besteden aan bijvoorbeeld het opdoen van 
werkervaring buiten de hogeschool, mantelzorg voor een beperkte periode, sabbatical verlof of 
aanvullend studieverlof. In 2020 stijgt dit aantal tot 45 uur per jaar. De nieuwe regeling start op 1 
augustus 2015 en geldt voor werknemers met een dienstverband vanaf 0.4 fte, waarbij parttimers 
hun uren naar rato krijgen. Gelijktijdig eindigt de bestaande regeling Werktijden oudere 
werknemer (werktijdverkorting halve/hele uren vanaf 50 resp. 60 jaar). 
 
Extra uren  
Oudere werknemers vanaf 57 jaar (10 jaar voor de AOW-leeftijd) krijgen 50 extra uren voor 
duurzame inzetbaarheid, waardoor het totaal voor hen op 90 uur per jaar komt. Zij behouden 
bovendien het recht om eenmalig te kiezen voor structurele werktijdvermindering tot maximaal 
20% van de omvang van het arbeidscontract, gedurende maximaal vijf aaneengesloten jaren. Voor 
deze ‘Werktijdvermindering Senioren’ (per 1 januari 2015) geldt een eigen bijdrage van 45% van 
de uren werktijdvermindering. Afhankelijk van inschaling en/of het moment waarop men minder 
gaat werken, kan de eigen bijdrage lager uitvallen. Kiest een werknemer voor werktijd-
vermindering, dan vervallen de 50 extra uren. Hij behoudt dan nog steeds 40 uur voor zijn 
duurzame inzetbaarheid. De huidige SOP-regeling vervalt per 1-1-2015. Alle oude rechten blijven 
bestaan. Werknemers kunnen eenmalig de keuze maken om over te stappen van de SOP naar de 
regeling werktijdvermindering senioren.  
 
Arbeidsverhoudingen en ontwikkelingen in de arbeidsvoorwaarden 
 
Flexibele arbeidsovereenkomsten 
De hogeschool streeft naar een verhouding tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten  
van 15/85%. In 2014 is het aantal tijdelijke arbeidscontracten gegroeid naar gemiddeld 21%.  
De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in de uitstroom wegens pensionering. Nieuwe medewerkers 
krijgen altijd eerst tijdelijke contracten aangeboden. 
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-‐ De zogenoemde min-max-contracten worden binnen de hogeschool alleen bij hoge uitzondering 
toegepast. In 2014 zijn er geen min-max-contracten afgesloten. 

-‐ Met de vakbonden is enige jaren geleden een afspraak gemaakt over een ov-regeling voor het 
woon-werkverkeer. Hogeschool en vakbonden streven ernaar dat meer medewerkers gebruik 
maken van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.  
Steeds meer medewerkers maken gebruik van deze regeling. De regeling biedt een hogere 
vergoeding dan de reguliere vergoeding voor woon-werkverkeer. 

-‐ Convenant actieplan leerkracht: dit convenant was gericht op een andere verdeling van de 
functies voor docenten. 10 % tot schaal 10, 40% in schalen 11 en 12 en 10% vanaf schaal 13. 
De hiervoor beschikbaar gestelde middelen zijn in overleg met de vakbonden ingezet. In 2012 
is het convenant afgesloten. De hogeschool heeft minder middelen toegekend gekregen dan 
verwacht, waardoor het afgesproken streefpercentage niet is gerealiseerd.  
Bij opschaling functies van 11 naar 12 is 23,4 fte van de afgesproken 23,8 fte gerealiseerd. Bij 
opschaling functies van 12 naar 13 is 3,8 fte van de afgesproken 7,4 fte gerealiseerd.  

-‐ De Werkkostenregeling (WKR): de WKR is ingegaan op 1-1-2015. In dat kader is in 2014 een 
aantal keuzes gemaakt. De hogeschool heeft ervoor gekozen om een tweetal regelingen die de 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers stimuleren te borgen binnen de WKR. De 
fietsregeling is gehandhaafd. De voorwaarden zijn aangepast, zodat deze passen binnen de 
fiscale ruimte van de WKR. Daarnaast biedt de WKR de mogelijkheid voor medewerkers om 
een gedeelte van de kosten van fitnessactiviteiten op een fiscaal vriendelijke manier te 
verrekenen met het salaris. 

 
Lokaal overleg 
In het lokaal overleg is gesproken over de wenselijkheid mantelzorgers te ondersteunen in hun 
zorgtaken. Deze behoefte wordt steeds meer expliciet ervaren binnen de maatschappij en de 
hogeschool. Met de vakbonden is afgesproken om te onderzoeken op welke wijze de hogeschool  
de mantelzorgers enige vorm van ondersteuning kan bieden. Om dit te kunnen financieren, zal 
waarschijnlijk de regeling voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof worden ingetrokken. In het 
voorjaar van 2015 wordt hierover verder gesproken met de vakbonden. Nieuwe regelingen gaan 
naar verwachting per 1 augustus 2015 in.  
 

6.3 Beroepspraktijk en Maatschappij 

Hogeschool VHL streeft ernaar om een duurzame organisatie te zijn door rekening te houden met 
de wensen van studenten en medewerkers, maar ook met die van de beroepspraktijk, alumni en 
maatschappij. Daarnaast probeert Hogeschool VHL met hen samen te werken aan duurzaamheid 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
6.3.1 Samenwerkingsverbanden 
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 o.a. 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. De samen-
werkingsverbanden voor gezamenlijke opleidingen wordt uitgevoerd conform artikel 8.1 van de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
 
De samenwerking met het bedrijfsleven loopt in toenemende mate via de Centres of Expertise (zie 
aldaar). Op projectniveau binden bedrijven zich aan onderzoeken in een dergelijk CoE. In sommige 
CoE’s is al een enkele structurele samenwerkingsrelatie vastgelegd. Daarnaast zijn er samen-
werkingsrelaties vastgelegd op programmaniveau, zoals de AgroAgenda Noord Nederland (met 
Friesland Campina, LTO Noord en drie noordelijke provincies), gemeente Leeuwarden (duurzaam-
heidsalliantie), Natuurmonumenten en Waterschap Rivierenland (getekend in 2015). Hoofdstuk	  2	  
beschrijft	  de	  deelname	  van	  Hogeschool	  VHL	  in	  de	  Centres	  of	  Expertise.	  
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Hogeschool VHL participeert in de volgende samenwerkingsverbanden: Wetsus, Centre of Biobased 
Economy, Dairy Campus, Food Circle, Carbonhydrate Competence Centre, Dutch Delta Academy, 
Waddenacademie en Food Valley. Bij de 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. O.a. het LICA (Landelijk 
Informatie Centrum Aansluiting vo - hbo), het Platformoverleg Voortgezet/Hoger Onderwijs 
(VOHO) in Velp en Leeuwarden, AOC-overleg Leeuwarden en AOC Oost, Onderwijs en ontwikkeling 
netwerk (hbo-breed netwerk met onderwijskundigen), RxH, 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). 
 
Hogeschool VHL heeft in 2014 het Frisian Dutch Dairy Network opgezet, samen met de provincie 
Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Het Frisian Dutch Dairy Network wordt een platform dat 
kennisbieders en kennisvragers regelmatig bij elkaar brengt. 
 
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. 
 
Voor de zogenaamde 2+2-programma’s, waarbij studenten na 2 jaar studie elders instromen in  
het derde jaar in Nederland, heeft Hogeschool VHL samenwerkingsverbanden met een aantal 
instellingen in Azië. Via deze samenwerkingsovereenkomst wordt de kwaliteit van de aansluiting  
en instroom geborgd. In 2014 lopen samenwerkingsovereenkomsten met de volgende instellingen: 
• India: College of Agriculture (Baramati, Pune) 
• China: Yunnan Agricultural University (Kunming) en samenwerking gestart met Sichuan 

University (Chengdu)  
• Vietnam: Nong Lam University (Ho Chi Minh City) 
 
Voor de mobiliteit van studenten in Europa heeft Hogeschool VHL (NL Velp05) de meeste 
overeenkomsten met partnerinstellingen via een InterInstitutional Agreement (IIA) vernieuwd. 
Hierbij spreken beide instellingen af dat ze zich houden aan de Erasmus-voorwaarden en geven de 
instellingen het maximaal aantal uitwisselingen per jaar aan. Afspraken over onder meer het 
Engelse taalniveau bij binnenkomst, voorzieningen voor studenten met een functiebeperking en het 
grading system zijn daarin expliciet gemaakt. Zie bijlage 5 voor het overzicht met de instellingen 
waarmee daadwerkelijk uitwisseling heeft plaatsgevonden.  
 
Internationaal zijn er samenwerkingsverbandengetekend met Liyang in China en Baramati 
Development Trust in India. Hogeschool VHL is een samenwerking gestart met Sichuan university, 
Chengdu. 
 
Naast de strategische samenwerkingsverbanden van Hogeschool VHL hebben alle opleidingen 
intensieve relaties met hun werkveld in binnen- en buitenland, zoals met hoveniers, water-
schappen, paardensportbranche, dierentuinen, natuurorganisaties, LTO, ontwikkelingssamen-
werkingsorganisaties, nationale landschappen, natuurmonumenten, duurzaamheidsalliantie ‘groen 
verbonden’, de voedingsmiddelenbranche en mkb-organisaties 
 
6.3.2 Alumni 
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. 
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Op basis van het Instellingsplan 2014 – 2017 is in het najaar 2014 gestart met het schrijven van 
de Kadernotitie Alumni 2014 – 2017. In februari 2015 heeft het CvB die kadernotitie vastgesteld. 
Er wordt ingezet op o.a. het creëren van duurzame relaties met en tussen (internationale) alumni 
en het invulling geven aan een uniform aluminbeleid voor alle locaties. De hogeschool streeft naar 
eigen communicatielijnen met (internationale) alumni. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is 
het opzetten en onderhouden van een eigen database Alumni.  
 
Met ingang van 2015 wil Hogeschool VHL de samenwerking met de alumniverenigingen VVA 
Larenstein en Aristaeus, respectievelijk RDLV Nji Sri vormgeven door het sluiten van een 
samenwerkingscontract voor de periode 2015 – 2017. Onderdeel van het contract is een jaarlijks 
op te stellen gezamenlijk activiteitenplan, waarin hogeschool en alumniverenigingen een (beperkt) 
aantal duidelijk omschreven activiteiten per jaar overeenkomen. Voor 2015 zijn de voorgenomen 
gezamenlijke activiteiten de Carrièredag in Leeuwarden en Velp, in combinatie met de verkiezing 
Alumnus van het Jaar. In 2015 wordt voor de eerste keer een themadag voor alumni 
georganiseerd. 
 
De in 2013 aangestelde Alumni Officer werkte nauw samen met de toenmalige afdeling Trainingen 
en Cursussen, de afdeling Marketing en Communicatie, de opleidingen en de alumniverenigingen 
aan de operationalisering van het alumnibeleid. Door de komst van de nieuwe organisatiestructuur 
is de afdeling Training en Cursussen vervallen en verdeeld over de domeinen. Tevens valt de 
functie Alumni Officer sinds 2014 onder de afdeling Services. In 2014 zijn stappen gezet met 
betrekking tot het vullen van het CRM-systeem Alumnigegevens. Het systeem geeft Hogeschool 
VHL een database met alumnigegevens in eigen beheer. Afgelopen jaar zijn de contacten met 
studenten, alumni en alumniverenigingen verder versterkt. O.a. door het blijven investeren in het 
LinkedIn-platform voor alumni en het tweemaal uitbrengen van het e-magazine. 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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7. Planet   
 
Onze duurzaamheidsambities hebben ook betrekking op onze bedrijfsvoering en de 
invloed op onze natuurlijke omgeving. Wij willen een voorbeeld zijn in duurzaam beheer 
en de inzet van onze gebouwen en grondgebied. Wij streven naar een minimale voet-
afdruk door verhoogde effectiviteit en efficiëntie. Onze bedrijfsvoering wordt een 
proeftuin voor duurzame  innovaties.  
 
Er zijn al stappen gezet in de richting van een duurzame bedrijfsvoering. Deze stappen moeten 
gedurende het planningsjaar 2014-2017 verder vorm krijgen. In 2015 brengen we alle processen  
en prestaties in kaart, gericht op het verbeteren van de afvalscheiding, duurzame 
energieopwekking en minder waterverspilling.  
 
Energie  
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 bleek in 2014 niet 
haalbaar te zijn om het Energie Efficiency Plan (EEP) uit te voeren. Er is besloten om dit op te 
nemen in het nieuwe huisvestingsplan van Hogeschool VHL, waardoor er in 2015 wel gewerkt gaat 
worden aan EEP. 
 
Er wordt jaarlijks gerapporteerd middels het zogeheten MJV. Het voornemen is om de komende 
periode financiële middelen vrij te maken om duurzaamheidsmaatregelen te implementeren. In 
2014 is een energiebesparing van ca. 15% gerealiseerd. 
 
Locatie Leeuwarden neemt deel aan een mobiliteitsconvenant, waarbij wordt geëxperimenteerd 
met o.a. het gebruik van elektrische fietsen in woon-werkverkeer over kortere afstanden.  
 
Gebouwen en gebied 
In het kader van duurzaamheid is een eerste nulmeting BREEAM uitgevoerd. In december 2014 is 
duidelijk geworden wat er gedaan moet worden om het BREEAM-keurmerk te behalen. Hiervoor zal 
in 2015 een plan worden opgesteld. De BREEAM-criteria worden meegenomen in de verbouwings-
plannen. De verbouwing in Velp zal leiden tot betere klimaatbeheersing, isolatie, energie-
installaties, duurzaam materiaalgebruik en -onderhoud.  
 
Op tactisch niveau wordt er veel samengewerkt in besluitvorming en afstemming met nabij gelegen 
groene scholen, zoals Helicon in Velp en Nordwin College in Leeuwarden. Tevens zijn de nodige 
afspraken gemaakt met gemeentes (Rheden en Leeuwarden) en stakeholders in de omgeving om 
een duurzamere omgeving te realiseren. In Leeuwarden is in 2014 gekeken naar de mogelijkheid 
om een grote hoeveelheid (batterij) zonnepanelen op de daken te leggen. Ook is de optie om aan 
te sluiten op een biogasleiding in Leeuwarden onder de loep genomen. Deze overwogen opties  
van duurzame en hernieuwbare energietechnologieën zullen in 2015 naar alle waarschijnlijkheid 
gerealiseerd worden of verder vorm krijgen. 
 
Potmarge-zone 
Voor de duurzame ontwikkeling van de Potmarge-zone, waarin zowel Hogeschool VHL als Nordwin 
College ligt, is gewerkt met studenten, medewerkers, externe experts en stakeholders. Ook stads-
landbouw maakt deel uit van de duurzame thema’s in de Potmarge-zone. Studenten hebben in dat 
kader meegewerkt aan workshops gedurende de AESOP-conferentie te Leeuwarden, onder leiding 
van VHL-lector dr. Rob Roggema (Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave).  
 
Duurzame ontwikkeling Landgoed Larenstein 
In Velp heeft Hogeschool VHL met studenten en medewerkers en met medewerking van externen 
gewerkt aan Duurzame ontwikkeling van Landgoed Larenstein. Het betreft de integrale 
ontwikkeling van het landgoed: duurzaam (en) educatief in een cultuur historische context. 
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Afval 
Hogeschool VHL houdt zich aan de wettelijke verplichting en scheidt chemisch afval op de daarvoor 
voorgeschreven manier. In de nabije toekomst zal gekeken worden naar diverse afvalscheidings-
mogelijkheden, zoals afvaleilanden, waardoor er afvalbakken uit kamers/lokalen verdwijnen. Het is 
de bedoeling dat er centraal in de gebouwen 10-20 afvaleilanden met gescheiden bakken worden 
neergezet. Ook zijn er ideeën om dit lokaal te laten verwerken.   
 
Biovergister 
In 2014 is op het Landgoed Larenstein (bij Helicon) een duurzaam glazen huis geplaatst genaamd 
Studio 26.   Tegelijk met de komst van Studio 26 is er een biovergister op het Landgoed Larenstein 
neergezet. In samenwerking met Studio 26 en Helicon kijkt Hogeschool VHL naar het verdere 
gebruik van deze vergister voor duurzaam hergebruik van fruit-, tuin- en bosafval. Daarnaast biedt 
de biovergister mogelijkheden voor kennisvalorisatie en draagt het bij de didactische 
gebruiksmogelijkheden van zowel Hogeschool VHL als Helicon. In maart 2015 wordt rondom het 
gebruik van de biovergister een kick off georganiseerd.  In de loop van 2015 zal worden gekeken 
naar mogelijkheden voor aanvoer van biomassa en de optie om dit te koppelen aan 
onderzoeksopdrachten voor studenten. 
 
Inkoopbeleid 
Eind 2014 is het besluit genomen een inkoper aan te trekken. Deze inkoper zal het inkoopbeleid 
opnieuw opstellen en uitvoeren in 2015. De nadruk wordt hierbij gelegd op de duurzaamheid-
aspecten en kaders, zoals beschreven in het instellingsplan. Hogeschool VHL hecht een groot 
belang aan het voldoen aan de gestelde voorwaarden en eisen voor aanbestedingen. Dit zal 
waarschijnlijk leiden tot andere afspraken met de cateraar en de leverancier van automaten over 
standaarden met betrekking tot milieu en eerlijke handel. Zo zullen er meer producten komen die 
gekenmerkt worden door eerlijke handel (Fairtrade), EKO-keurmerk/Europese biokeurmerk, lokale 
producten, gebruik van seizoensproducten en zullen er standaarden komen met betrekking tot 
dierenwelzijn. 
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8. Profit 
Dit  hoofdstuk beschrijft kort financiële de resultaten van Hogeschool VHL en de ingezette 
(financiële) middelen om de nieuwe koers vorm te geven en de weg richting de Groenste 
Hogeschool te bewandelen. Daarnaast geeft het een doorkijk naar wat de verwachtingen zijn over 
2015. Een uitgebreide financiële verantwoording is opgenomen in een separate Jaarrekening 
Hogeschool VHL 2014. 
 

8.1 Resultaat 2014 

De geconsolideerde jaarrekening 2014 sluit af met een positief resultaat van € 4,2 mln. Daarmee  
is de jaarrekening € 3,4 mln. positiever uitgevallen dan was begroot.   
 
De positieve afwijking van de begroting van € 3,4 mln., die voor € 3,2 mln. wordt veroorzaakt door 
“incidentele c.q. eenmalige” baten en lasten, bestaan uit: 
• Uitkering Waarborgfonds HBO van € 0,5 mln.   
• Eenmalig hogere rijksbijdrage van € 1,6 mln. 
• Hogere overige baten € 0,8 mln. door met name vrijval verliesvoorziening projecten. 
• Waardering voorraad verbruiksmateriaal € 0,3 mln. (vanaf 2014 wordt de voorraad 

opgenomen in de balans). 
 
De uitkering van het Waarborgfonds HBO betreft een eenmalige uitkering, waarvan de eerste 
tranche is uitgekeerd in 2013 en de tweede tranche uitgekeerd is 2014.  De hogere rijksbijdrage 
van € 1,6 mln. betreft een bijstelling die bekend is geworden in de rijksbijdragebrief d.d. 
september 2014, waarvan de verwachting is dat dit bedrag niet worden meegenomen in het 
structurele meerjarenkader. 
De resterende positieve afwijking van € 0,2 mln. ten opzichte van de begroting wordt met name 
veroorzaakt door de lagere algemene kosten van ICT. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit uitgedrukt in de current ratio is ten opzichte van 2013 verder verbeterd.  Per 31-12-
2014 bedraagt de current ratio 1,00. Per 31-12-2013 was dit 0,86. Het saldo liquide middelen per 
31 december 2014 bedraagt € 14,6 mln. Het begrote saldo van de liquide middelen per 31 
december 2014 bedraagt € 11,2 mln., een positieve afwijking van € 3,4 mln. Dit betreft  het 
beginsaldo van de liquide middelen dat per 1 januari 2014 - lager dan begroot - voor € 1,0 mln., 
hogere eenmalige rijksbijdrage € 1,6 mln., uitkering waarborgfonds HBO 0,5 mln. en het overige 
werkkapitaal dat 0,3 mln. positiever uitvalt. 
 
Van het saldo liquide middelen van € 14,6 mln. is € 8,2 mln. vrij beschikbaar en 6,5 mln. niet. Het 
niet beschikbare gedeelte betreft een depositorekening bij de BNG en wordt alleen gebruikt ter 
aflossing van de lening aan de BNG, de deposito loopt gelijk evenredig af met de lening. 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit is in 2014 sterk verbeterd. De solvabiliteit bedraagt per 31-12-2014: 35,1%.  
Per 31-12-2013 was dit 26,6%. Deze stijging van 8,5% is gerealiseerd door toevoeging van het 
positieve resultaat over 2014 van € 4,2 mln. aan de algemene reserves. Daar tegenover staat dat 
de solvabiliteit afneemt door de toename van het balanstotaal  met € 1,3 mln. als gevolg van een 
stijging van de vorderingen en overlopende activa. Het doel is om de solvabiliteit de komende jaren 
de handhaven boven c.q. op het normpercentage van 30%. 
 
Als de langlopende lening van € 6,5 mln. zou worden afgelost, met de beschikbare liquide 
middelen, verbetert het solvabiliteitsratio aanzienlijk en zou daarmee op 41,2% uitkomen.  
De lening is niet afgelost omdat dit tot een forse boeterente zou leiden. 
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8.2 Geconsolideerde balans 

 
Na bestemming van het netto resultaat. 

    31-12-
2014   31-12-

2013 
ACTIVA       
  VASTE ACTIVA       
1 Materiële vaste activa 22.592   23.024 
2 Financiële vaste activa 351   333 
  Totaal vaste activa 22.943   23.357 
          
  VLOTTENDE ACTIVA       
3 Voorraden 228   0 
4 Vorderingen en overlopende activa 5.647   3.081 
5 Liquide middelen 14.634   14.836 
  Totaal vlottende activa 20.509   17.917 
          
TOTAAL ACTIVA 43.452   41.275 
          
PASSIVA       
  EIGEN VERMOGEN       
  Algemene reserves 15.238   10.698 
  Bestemde reserve 0   279 
6 EIGEN VERMOGEN 15.238   10.977 
          
7 VOORZIENINGEN 1.644   2.732 
8 LANGLOPENDE SCHULDEN 5.976   6.756 
9 KORTLOPENDE SCHULDEN 19.684   20.809 
TOTAAL PASSIVA 42.542   41.275 
Bedragen * € 1000,- 
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8.3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 
 

    Resultaat 
2014 

Begroting 
2014 

Resultaat 
2013 

10 BATEN       
  Rijksbijdrage EZ 30.680 28.180 28.490 
  Overige vergoedingen 2.712 2.629 3.730 
  College-, cursus- en  examengelden 8.503 8.655 7.968 
  Baten werk in opdracht van derden 8.168 11.281 7.836 
  Overige baten 3.628 2.930 3.197 
  TOTAAL BATEN 53.690 53.675 51.222 
          
  LASTEN       
11 Personele lasten 32.543 32.356 32.227 
12 Afschrijvingen 1.173 1.287 1.031 
13 Huisvestingslasten 3.583 3.629 3.397 
14 Algemene lasten 8.797 10.880 9.271 
15 Specifieke lasten 3.206 4.534 2.861 
  TOTAAL LASTEN 49.302 52.685 48.787 
          
  BEDRIJFSRESULTAAT 4.388 990 2.434 
          
16 Financiële baten en lasten -172 -176 -221 
          

  
RESULTAAT UIT GEWONE 
BEDRIJFSUITOEFENING VOOR 
BELASTINGEN 

4.215 814 2.213 

          
  Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 0 
17 Resultaat uit deelnemingen 45 0 0 
          

  
RESULTAAT UIT GEWONE 
BEDRIJFSUITOEFENING NA 
BELASTINGEN 

4.261 814 2.213 

          
  Aandeel van derden 0 0 0 
  Buitengewone baten en lasten 0 0 0 
  NETTO RESULTAAT 4.261 814 2.213 
 
Bedragen * € 1000,- 

	   	   	   

8.4 Investeringsbeleid 

Hogeschool VHL heeft een Meerjaren Investeringsplan 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 afschrijvingslasten (Ideaalcomplex). 
 
De gerealiseerde investeringen in 2014 bedragen € 0,7 mln. en vallen € 1,5 mln. lager uit dan was 
begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de investering in het gebouw Leeuwarden van  
€ 1,4 mln.  voor de verbouwing van de kantine in Leeuwarden in 2014 was begroot, maar niet in 
2014 is gerealiseerd. 
 
Voor 2015 bedraagt het begrote totale bedrag voor reguliere investeringen bedraagt € 0,9 mln., dit 
is exclusief de geplande verbouwingsplannen inclusief de duurzame investeringen in 2015. Conform 
de missie van de Hogeschool maken duurzame en groene investeringen hiervan deel uit. 
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8.5 Treasurybeleid 
Hogeschool VHL heeft zich in 2014 gebaseerd op de Regeling Beleggen en Belenen door 
Instellingen voor onderwijs en onderzoek 2011. Hierbij wordt door Hogeschool VHL, bij het beheer 
van financiële posities en financiële stromen, gestreefd naar minimalisatie van de kosten en de 
risico’s en maximalisatie van de opbrengsten.  
 
Hogeschool VHL heeft in 2014 gehandeld binnen de Regeling Beleggen en Belenen door 
Instellingen voor onderwijs en onderzoek 2011. In tussentijdse rapportages is een toelichting 
gegeven op de financiële ontwikkeling van Hogeschool VHL. Op 31 december 2014 heeft 
Hogeschool Van Hall Larenstein een lening verstrekt aan Stichting WAC die voldoet aan de regeling, 
daarnaast heeft geen beleggingen en beleningen. 
 
De onder liquide middelen opgenomen BNG depositorekening, met een saldo van € 6,5 mln. per  
31 december 2014, 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 tien jaren. 
 
 
8.6 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). Vanaf 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 subsidie-
verstrekkers uit het publieke domein, zoals het ministerie van Economische Zaken, Nuffic, 
Provincies, Europese Unie e.d. Bij deze subsidieverstrekkers zijn de tarieven (c.q. de grondslag 
ervan) in de subsidievoorwaarden vastgesteld. 
 
Hogeschool VHL heeft kennis genomen van de notitie Helderheid in bekostiging. Als gevolg daarvan 
verstrekt de hogeschool informatie met betrekking tot 8 thema’s uit de notitie Helderheid. 
 
Thema 1. Uitbesteding een of meer delen onderwijsprogramma(’s) CROHO-opleidingen aan een 
private organisatie (+ kosten)  
Bij Hogeschool VHL vindt geen uitbesteding van werkzaamheden plaats in de hierboven bedoelde 
zin. 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. 
 
Thema 2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten  
Hogeschool VHL besteedt middelen aan de volgende private activiteiten: 
• studentenvoorzieningen, zoals sportvoorzieningen en vormingsactiviteiten; 
• studentenhuisvesting. Hogeschool VHL heeft in 2014 voor € 157.597 bijgedragen 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.  

 
Thema 3. Het verlenen van vrijstellingen  
De eisen omtrent de vrijstellingen voor toetsen en toelating voor de opleiding zijn vastgelegd  
in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De uiteindelijke besluitvorming voor het al dan niet 
toekennen van vrijstellingen voor toetsen berust bij de examencommissie. Voorts is de examen-
commissie verantwoordelijk voor aanwezigheid van traceerbare besluiten in individuele gevallen. 
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Thema 4: Bekostiging van buitenlandse studenten 
Door Hogeschool VHL zijn met diverse hoger onderwijsinstellingen in het buitenland 
uitwisselingscontracten afgesloten. Voor Europese mobiliteit doet Hogeschool VHL mee aan het 
Erasmus-beurzenprogramma van de EU en heeft Hogeschool VHL de meeste overeenkomsten met 
partnerinstellingen via een InterInstitutional Agreement (IIA) vernieuwd.  Voor de zogenaamde 
2+2-programma’s buiten Europa, waarbij studenten na 2 jaar studie elders instromen in het derde 
jaar in Nederland, heeft Hogeschool VHL samenwerkingsverbanden met een aantal instellingen in 
Azië. Via deze samenwerkingsovereenkomst wordt de kwaliteit van de aansluiting en instroom 
geborgd. 
 
Thema 5: Collegegeld niet betaald door de student zelf 
Hogeschool VHL kent in 2014 een aantal studenten dat tegelijkertijd als personeelslid bij de 
hogeschool zijn aangesteld, of anders gezegd, personeelsleden die tevens als student staan 
ingeschreven. De namen van deze personen zijn bekend. Het betreft onder meer student-
assistenten en studenten met een bijbaan van geringe omvang. 
 
Geen van deze personeelslidstudenten volgt in het kader van opleiding en vorming van het 
personeel van Hogeschool VHL één van de initiële opleidingen van de hogeschool. Er is dus ook 
geen sprake van dat de hogeschool voor enig personeelslid het collegegeld heeft betaald.  
 
Thema 6: Studenten volgen modules van opleidingen   
Dit thema is niet van toepassing op de hogeschool.  
 
Thema 7. Student volgt een andere opleiding dan waarvoor ingeschreven.  
Dit thema is niet van toepassing op de hogeschool.  
 
Thema 8: Bekostiging van maatwerktrajecten  
Hogeschool VHL verzorgt geen maatwerktrajecten voor bedrijven en/of organisaties in de vorm van 
CROHO-opleidingen die leiden tot een diploma. Door Hogeschool VHL worden wel in het kader van 
'een leven lang leren' diverse cursussen en trainingen verzorgd voor bedrijfsleven en overheden.  
 
 
8.7 Bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht 
De bezoldiging van CvB en RvT kent een wettelijk maximum beloning van €199.905 in 2014. 
Hogeschool VHL houden wij ons hieraan. De beloning valt onder de bezoldigingsgrens. De 
beloningen/ontslagvergoedingen van CvB en Raad van Toezicht worden bijgehouden in 
zogenoemde WNT formulier. Hieronder wordt inzicht verschaft in de beloning van het CvB  
en Raad van Toezicht. 
 
 
 
College van Bestuur 
 
Bedragen x € 1 P.C.A. van 

Dongen 
A.C. Keizer- 

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

M.H.C. 
Komen 

M.H.C.  
Komen 

Functie(s) Voorzitter 
CvB 

Lid CvB    

Voorzittersclausule 
van toepassing (J/N) 

 
J 

 
N 

   

Ingangsdatum 
dienstverband 

01-08-2013 01-08-2013    

Duur dienstverband in 
2014 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12    

Omvang dienstverband 
(in fte)  

1,0 1,0    

Einddatum 
dienstverband 

Onbepaalde 
tijd 

01-08-2017    

Gewezen 
topfunctionaris? 

Ja Ja    
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(Fictieve) 
dienstbetrekking? 

Ja Ja    

Zo niet, langer dan 6 
maanden binnen 18 
maanden werkzaam? 

n.v.t. n.v.t.    

      
Bezoldiging      
Beloning 141.290 131.577    
Belastbare vaste en 
variabele 
onkostenvergoedingen 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

   

Voorzieningen beloning 
betaalbaar op termijn 

 
24.279 

 
22.488 

   

Totaal bezoldiging 165.569 154.065    

Toepasselijk WNT-
maximum 

230.474 230.474    

Motivering indien 
overschrijding:  

n.v.t. n.v.t.    

      

Gegevens 2013       
in 2013 Voorzitter 

CvB 
Lid CvB Voorzitter 

CvB a.i. 
Lid CvB 

a.i. 
Afgetreden 

lid 
CvB a.i. 

Duur dienstverband in 
2013  

1/8 – 31/12 1/8 - 31/12 15/1 – 11/7 1/1 – 1/8 1/8 – 1/11 

Omvang dienstverband 
(in fte) 

1,0 1,0 0,65 1,0 1,0 

      
Bezoldiging      
Beloning 58.870 54.823 128.115 85.201 29.768 
Belastbare 
onkostenvergoedingen  

n.v.t. n.v.t. n.v.t.      794      340 

Beloningen betaalbaar 
op termijn 

10.688 9.892 n.v.t. 11.960   5.126 

Totaal bezoldiging 
2013 

69.558 64.715 128.115 97.955 35.234 

Totaal ontslagvergoeding 
2013 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
 
Raad vanToezicht 
 
Bedragen x € 1 A.M.A. 

van 
Ardenne- 
van der 
Hoeven 

M.C. 
Korff 

L.W. 
Fopma 

R.H.J. 
Mooren 

H.Th.M. 
Pieper 

K.F.B. 
Baele 

Functie(s) Voorzitter 
RvT 

Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 

Voorzitter of lid (J/N)       
Duur dienstverband 
(ingangsdatum – 
einddatum) 

1/1 - 
31/12 

1/1 - 
31/12 

1/1 - 
31/12 

1/1 - 
31/12 

1/1 - 
31/12 

1/6 - 
31/12 
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Bezoldiging       
Beloning 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.666 
Belastbare vaste en 
variabele 
onkostenvergoedingen 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

Voorzieningen beloning 
betaalbaar op termijn 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

Totaal bezoldiging 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.666 

Toepasselijk WNT-
maximum 

17.286 11.524 11.524 11.524 11.524 6.722 

Motivering indien 
overschrijding:  

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

       
Gegevens 2013        
Functie(s) in 2013 Voorzitter 

RvT 
Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT - 

Duur dienstverband in 
2013  

1/1 - 
31/12 

1/1 - 
31/12 

1/1 – 
31/12 

1/1 – 
31/12 

1/1 – 
31/12 

n.v.t. 

       
Bezoldiging       
Beloning 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 - 
Belastbare 
onkostenvergoedingen  

n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. - 

Beloningen betaalbaar 
op termijn 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. - 

Totaal bezoldiging 
2013 

12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 - 

 
 
Conform de Europese regelgeving op het gebied van de omzetbelasting, zijn de beloningen van de 
leden van de Raad van Toezicht in 2014 inclusief 21% omzetbelasting in rekening gebracht aan de 
Stichting VHL. In bovenstaande tabel zijn deze beloningen conform de regelgeving van de WNT 
weergegeven exclusief de omzetbelasting. 
 

8.8 Declaraties vergoedingen en diensten individuele bestuurders 

Onderstaand een overzicht van de declaraties c.q. vergoedingen aan de  bestuursleden over het 
verslagjaar 2014. 
 
 Drs. P.C.A. 

van Dongen 
Drs. A.C. Keizer-
Mastenbroek 

Representatiekosten € 321  €   32 

Reiskosten binnenland  € 324 €   99 

Reiskosten buitenland € 245 € 105 

Overige kosten € 890 € 236 
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8.9 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, huisvestingsbeleid, financieringsstructuur, mutaties van reserves, en voorzieningen  voor 
de komende drie kalenderjaren. 
 
Meerjarige balansen  
 

BALANS Realisatie Begroting 

(x € 1.000) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

          

ACTIVA         

Immateriële vaste activa 0  0 0  0  

Materiele vaste activa 22.592 30.087 36.775 36.010 

Financiële vaste activa 351 249 138 45 

TOTALE VASTE ACTIVA 22.943 30.336 36.913 36.055 

  
 

      
Vorderingen, voorraden en 
overlopende activa 
Liquide middelen 

5.875 
14.634 

4.965 
11.322 

4.965 
7.879 

4.965 
7.323 

TOTALE VLOTTENDE ACTIVA 20.509 16.287 12.844 12.288 

          

TOTAAL ACTIVA 43.452 46.623 49.757 48.343 

          

PASSIVA         

EIGEN VERMOGEN         

Algemene reserve 15.238 15.238 15.238 15.238 

Bestemmingsreserve publiek 0 0 0 0 

Bestemmingsreserve privaat 0 0 0 0 

TOTALE EIGEN VERMOGEN 15.238 15.238 15.238 15.238 

          

VOORZIENINGEN 1.644 1.900 1,700 1,700 

LANGLOPENDE SCHULDEN 5.976 10.189 14.405 13.117 

KORTLOPENDE SCHULDEN 20.594 19.296 18.414 18.488 

          

TOTAAL PASSIVA 42.452 46.623 49.757 48.343 
 
Solvabiliteitsratio 35,1% 32,7% 30,6% 31,5% 
 
Toelichting: 
De solvabiliteitsratio bedraagt eind 2014 35,1% en ligt daarmee ruim boven de interne norm van 
30%. De verwachting is dat de komende jaren de solvabiliteitsratio gemiddeld 31% zal bedragen. 
 
De verwachting is dat de boekwaarde van de materiele vaste activa stijgt van € 22,9 mln. naar  
€ 36,1 mln., een toename van € 13,2 mln. Dit betreft de investeringen in de verbouwingen van  
de locaties Velp en Leeuwarden. 
 
De liquide middelen nemen af van € 14,6 mln. in 2014 naar € 7,3 mln. eind 2016, dit is een 
afname van € 7,3 mln. Dit betreffen de aangewende vrij beschikbare liquide middelen voor  
de verbouwing en de aflossing van de lening opgenomen onder de langlopende schulden. 
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Onder de langlopende schulden is de lening opgenomen die naar verwachting eind 2015 wordt 
afgesloten ten behoeve van de verbouwingen. 
 
 
Meerjarige staat van baten en lasten 
 
Staat van baten en lasten  Realisatie  

 2014 
Begroting  
2015  

Begroting 
2016 

Begroting  
2017 (x € 1.000) 

          

BATEN     
 

  

Rijksbijdrage   30.680 32.177 29.548 29.701 

Overige overheidsbijdragen 2.712 2.700 0 0 

College- en cursusgelden 8.503 8.686 8.723 8,759 

Baten werk in opdracht van derden 8.168 7.897 7.752 7.999 

Overige baten 3.627 2.934 2.934 2,934 

Totale baten 53.690 54.394 48.957 49.393 

      
 

  

LASTEN     
 

  

Personele lasten 32.543 33.211 30.457 30.801 

Afschrijvingen 1.173 1.518 1.676 2.106 

Huisvestingslasten 3.583 3.109 2.509 2.509 

Algemene lasten 8.797 12.332 10.322 9.963 

Specifieke lasten 3.206 3.982 3.630 3,630 

Totale lasten 49.302 54.152 48.593 49.010 

      
 

  

Saldo baten en lasten 4.388 242 364 383 
 
Financiële baten en lasten 
 
Resultaat deelneming 

-172 
 

45 

-242 
 

0 

-364 
 

0 

-383 
 

0 

NETTO RESULTAAT 4.261 0 0 0 

Incidentele baten en lasten          

in totaalresultaat 3.200 0 0 0 
 
2Toelichting: 
 
Uitgangspunt baten 
De verwachting is dat de baten van € 53,7 mln. in 2014 afnemen naar € 49,4 mln. in 2016, een 
afname van € 4,3 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de aangekondigde bezuinigingen van 
EZ vanaf 2016. In de meerjarenbegroting is er rekening mee gehouden dat de studentenaantallen 
jaarlijks met gemiddeld 1% stijgen. 
 
Uitgangspunten lasten 
De verwachting is dat de personele lasten afnemen met € 1,7 mln. (2014 € 32,5 mln. en in 2016  
€ 30,8 mln.) als gevolg van de afnemende baten. Het aantal volume fte in 2014 bedraagt 417,  
de verwachting is dat richting 2017 zal afnemen naar 390 fte’s. 
 
In 2016 ten opzichte van 2014 nemen de afschrijvingslasten met € 0,9 mln. toe. 
Als gevolg van verbouwingen in Velp en Leeuwarden, nemen de huisvestingslasten met € 1,1 mln. 
af door het vertrek uit de locatie Wageningen (huurcontract is niet verlengd). 
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De algemene lasten nemen in 2015 ten opzichte van 2014 toe met € 3,5 mln. o.a. als gevolg  
van de ontvlechting SLA ICT en nemen vervolgens weer met € 2,3 mln. af richting 2017. 
 
De specifieke lasten worden doorberekend aan de externe subsidieverstrekkers en is begrepen  
in baten werk in opdracht van derden. 
 
De financiële lasten nemen met € 0,2 mln. toe in 2016 ten opzichte van 2014 , dit betreft de 
rentelast ten behoeve van  de afgesloten lening voor de verbouwingen. 
 
Risicoparagraaf 
In hoofdstuk 9 is het risicomanagement beschreven. 
 
In 2015 en 2016 zijn er diverse interne ontwikkelingen zoals de ontvlechting van de SLA ICT met 
Wageningen UR, de verhuizing vanuit de locatie Wageningen naar Velp en de verbouwingen van  
de locaties Velp en Leeuwarden.  
 
De externe ontwikkelingen betreffen met name de afgekondigde bezuinigingen van EZ, waarbij  
de financiële bijdrage per student afneemt en de projectinkomsten vanuit EZ grotendeels komen  
te vervallen. 
 
Door de verhuizing vanuit Wageningen en ontvlechting van ICT is Hogeschool VHL beter in staat 
om direct invloed uit te oefenen op haar kostenstructuur. Bij de externe financiering van de 
verbouwingen wordt als uitgangspunt genomen een optimale mix van flexibiliteit tegen zo’n laag 
mogelijke vermogenskosten. 
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9. Corporate Governance 

 

9.1 Risicomanagement en interne controle 

Interne controle en risicomanagement zijn onderdeel en functies van het 
kwaliteitssysteem van Hogeschool VHL. De gewijzigde organisatie-inrichting heeft geleid 
tot aanpassingen in de P&C-cyclus. De systematiek en basisprincipes van ons 
kwaliteitszorgsysteem zijn grotendeels hetzelfde. Begin 2015 wordt het 
Kwaliteitszorgplan 2015-2017 vastgesteld.  
 
De visie en missie van Hogeschool VHL zijn vertaald in een strategie en beleid met bijbehorende 
(kwaliteits-)doelstellingen. De voortgang en realisatie van de doelstellingen worden gemonitord en 
gebruikt om verbeteringen door te voeren. Dit is de basis van de PDCA-cyclus waarin Hogeschool 
VHL haar plannen en doelstellingen vastlegt, de plannen uitvoert, de resultaten monitort en indien  
nodig bijstuurt. Hogeschool VHL doorloopt de PDCA-cyclus op het niveau van deinstelling, het 
niveau van de directie en het niveau van de opleiding/Applied Research Centre/stafdirectie. De 
P&C-cyclus van Hogeschool VHL bestaat uit deze drie PDCA-cycli gekoppeld aan de cyclus van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken.  
 
Het CvB stuurt de organisatie aan en is verantwoordelijk voor de gehele kwaliteit van de 
hogeschool. De RvT ziet toe op het realiseren van de doelen, op de uitvoering van de werkzaam-
heden en de uitoefeningen van de bevoegdheden door het CvB daarin en het kwaliteitssysteem ten 
behoeve van de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. De directeuren zijn 
verantwoordelijk voor de PDCA-cyclus op het niveau van het domein of staf. De PDCA-cyclus op 
het  niveau van de opleidingen stafdirectie verwijst naar de PDCA-cyclus die wordt uitgevoerd door 
de Resultaatsverantwoordelijke Teams. 
 
In de P&C-cyclus worden risico’s bewaakt, zodat de hogeschool tijdig kan ingrijpen om de realisatie 
van de visie en missie te waarborgen. De PDCA-cycli zijn aan elkaar verbonden door management-
gesprekken tussen het CvB en de directeuren en gesprekken tussen de directeuren en de resultaat-
verantwoordelijke teams en leading lector/lectoren. Deze gesprekken worden gevoerd mede op 
basis van managementinformatie over de voortgang, realisatie van doelen en resultaten van 
kwaliteitsmetingen. In deze gesprekken worden concrete afspraken gemaakt over de uitvoering 
van beleid en de beheersing van risico’s.  
 

	  

Figuur	  2.	  P&C-‐cyclus	  Hogeschool	  VHL	  (zie	  bijlage	  9	  voor	  een	  grotere	  versie)	  

In 2014  heeft Hogeschool VHL een start gemaakt met het uitwerken van het kwaliteitszorgplan  
en de PDCA-cycli in onderwijs en onderzoek en bij de stafdiensten in een kwaliteitshandboek.  
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De stafdirecteuren borgen de naleving van wet- en regelgeving die betrekking hebben op hun 
werkzaamheden, processen en systemen. Zij volgen ook de wetswijzigingen en rapporteren 
hierover aan het CvB. Wanneer de wetswijzigingen tevens invloed hebben op andere directies, dan 
worden de wijzigingen en de opvolging breder besproken in bijvoorbeeld het directeurenoverleg 
met het CvB.  
 
Financieel beheer 
Het financiële beheer is belegd bij de directeur Finance & Control. De directeur Finance & Control  
is integraal verantwoordelijk voor finance, control, personeels- en salarisadministratie, planning-  
en control-cyclus en auditing in de brede zin. Tevens is de directeur de concerncontroller. 
 
Hogeschool VHL laat regelmatig externe audits uitvoeren. Een jaarlijkse externe audit wordt 
uitgevoerd door de accountant. Als controle op en borging van de financiële gezondheid van 
Hogeschool VHL analyseert een externe, onafhankelijke accountant de financiële gegevens van de 
hogeschool. De accountant adviseert Hogeschool VHL over de financiële situatie en de wijze waarop 
deze kan worden verbeterd. Om de audit te kunnen uitvoeren, worden ook gegevens bekeken over 
het personeel en de studenten. De accountant speelt een belangrijke rol in de financiële 
kwaliteitszorg van Hogeschool  VHL. Op basis van de inbreng van de accountant worden 
verbeterpunten voor de toekomst geformuleerd. 
 
Risicobeheersing 2014 
In het Instellingsplan 2014-2017 is de ambitie geformuleerd om vanaf 2014 risicomanagement een 
plaats te geven in de bedrijfsvoering en de P&C-cyclus van VHL. Binnen VHL gebeurde er al veel op 
het gebied van risicomanagement, maar risicomanagement is nu geformaliseerd. 
Risicomanagement is nauw verbonden met het auditsysteem, managementinformatiesysteem en 
kwaliteitshandboek.  
 
In april 2014 zijn de hoofdlijnen van het risicomanagementsysteem van Hogeschool VHL en de 
belangrijkste risico’s besproken in de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. In de daarop 
volgende periode heeft Hogeschool VHL het systeem verder uitgewerkt en geïmplementeerd, 
passend bij de omvang en de taken van de hogeschool. Het resultaat is vastgelegd in de notitie 
risicomanagement Hogeschool VHL. Het uitgangspunt is dat risicomanagement pragmatisch moet 
zijn en onderdeel is van de P&C-cyclus. In de notitie beschrijft Hogeschool VHL: 
• de doelstellingen van risicomanagement 
• de uitgangspunten en organisatie van risicomanagement 
• de top vijftien belangrijkste risico’s van Hogeschool VHL  
• het risicomanagementproces 
• de vervolgstappen in 2015 
 
Hogeschool VHL heeft in 2014 een risico-inventarisatie en analyse uitgevoerd met de directeuren. 
Dit resulteert in een risicoprofiel met de belangrijkste risico’s voor Hogeschool VHL. Gedetailleerde 
informatie over de risico’s en beheersmaatregelen is vastgelegd en wordt bijgehouden in het 
risicoregister. 
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Risico Beheersmaatregelen 
1. Onvoldoende aansturing en controle 
projecten door projectleiders 

Aanscherping proces projectbeheer: 
-‐ Negatieve afwijkingen van >10% in de urendekking t.o.v. 

de begroting worden door de projectdomeincontroller 
direct gemeld bij projectleider en opdrachtgever; 

-‐ Controles en toetsing bij start van project op de 
haalbaarheid van inhoudelijke en financiële doelstellingen; 

-‐ Gerichte ondersteuning van projectleiders door 
projectdomeincontrollers; 

-‐ Kwaliteit projectbeheer onderdeel van plannings- en 
beoordelingscyclus van projectleiders en medewerkers. 

2. Lage naamsbekendheid  -‐ De beheersmaatregelen om de naamsbekendheid te 
verhogen zijn uitgewerkt in de Kadernotitie Marketing en 
Communicatie. De implementatie start vanaf januari 2015; 

-‐ Medewerkers leren hoe zij kunnen bijdragen aan een 
betere bekendheid van de hogeschool. 

3. Projectomzet is te laag ten opzichte 
van de doelstelling in de kaderbrief 

-‐ Verbeteren projectacquisitie, waarbij de lectoren een 
trekkersrol hebben; 

-‐ Na signalering van te lage projectomzet en een lage kans 
op herstel op korte termijn: bezuinigen op personeel of 
out-of-pocket-kosten. 

4. Te veel ambities tegelijkertijd onder 
hoge tijdsdruk 

-‐ Duidelijke taakverdeling gekoppeld aan prioriteiten in 
personeelsplanning; 

-‐ In het Strategische Personeelsplan hiaten in 
personeelsplanning oplossen. 

5. Te weinig aandacht voor interne 
communicatie over wijzigingen binnen 
de hogeschool 

-‐ Meer gerichte communicatie over besluiten en wijzigingen 
geïntegreerd in de implementatie.  

6. Negatieve beoordeling accreditaties, 
visitaties of VKO 

-‐ Intensief intern hersteltraject bij hoog risico na negatieve 
midtermreview of onvolledige PDCA-cyclus. 

7. Doelstelling worden niet 
gerealiseerd 

-‐ De oorzaak van de afwijking en risico voor de haalbaarheid 
in kaart brengen. Extra inzet op het verbeteren van de 
beïnvloedbare factoren die de realisatie van de doelstelling 
bepalen.  

8. Onvoldoende ondersteuning door 
systemen en stafdiensten10 

-‐ Uitgebreide risicoanalyse rondom ICT en de aanbesteding;   
-‐ De interne klanttevredenheid wordt gemonitord vanaf 

2015.  Structurele oplossingen worden gezocht voor 
knelpunten  in systemen en ondersteuning van 
stafdiensten die werkzaamheden belemmeren. 

9. Ontevredenheid over de verhuizing 
van locatie Wageningen naar Velp en 
de gevolgen voor Velp 

-‐ Klachten afhandelen en indien mogelijk structurele 
oplossingen implementeren of negatieve gevolgen zo goed 
mogelijk compenseren.  

10. Implementatie van beleid en 
onderwijsconcept loopt achter op 
schema 

-‐ Periodieke monitoring van de implementatieplannen. De 
oorzaken van gesignaleerde vertraging onderzoeken. Deze 
worden opgelost door teams in afstemming met de 
directeur. 

11. Instroom studenten groeit niet of 
daalt ten opzichte van voorgaand jaar 

-‐ Bij daling of uitblijven stijging van de instroom van totaal 
aantal nieuwe studenten worden de oorzaken gelijk in het 
najaar onderzocht en, indien nodig, worden 
wervingsactiviteiten aangepast om de effectiviteit te 
verhogen.  

12. Examencommissies voeren niet alle 
wettelijke taken uit 

-‐ Examencommissies volgen een professionaliseringstraject 
onder begeleiding van Hobeon. 

13. Bezuiniging rijksbijdrage of krimp 
studentenaantallen onvoldoende 
opgevangen 

-‐ Bezuinigen op personeel of  out-of-pocket-kosten. Door T-
2 heeft de hogeschool tijd om de financiële gevolgen op te 
vangen op andere manieren, door bijvoorbeeld hogere 
projectomzet. 

14. Onvoldoende koppeling uitputting 
financiële budget en inhoudelijke 
doelen 

-‐ Oorzaken worden in kaart gebracht en opgelost, inclusief 
een planning wanneer het risico geminimaliseerd wordt. 

15. Te weinig aansluiting van 
onderwijs en onderzoek op externe 
ontwikkelingen  

-‐ Nieuwe reglementen voor de werkveldadviescommissie en 
adviesraad om kwaliteit van afstemming met het werkveld 
te borgen. De actualiteit van de opleiding wordt doorgelicht 
in de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept. 

Tabel 13. Belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen Hogeschool VHL 2014 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Twee	  risico’s	  samengevoegd	  uit	  risicoregister	  (8	  en	  14),	  omdat	  de	  beheersmaatregelen	  overeenkwamen.	  	  	  
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9.2 Branchecode goed bestuur hogescholen 

Hogeschool VHL volgt de Branchecode goed bestuur hogescholen. In 2014 is de Integriteitscode 
Hogeschool VHL vastgesteld. Dit document is een van de onderdelen die de hogeschool vanwege 
de Branchecode goed bestuur hogescholen op haar website moet plaatsen. Deze integriteitscode 
bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid dat binnen Hogeschool VHL wordt gevoerd. Alle 
handelingen, die binnen Hogeschool VHL worden verricht en alle regelgeving die binnen Hogeschool 
VHL geldt, dienen in overeenstemming te zijn met deze grondslagen. Hogeschool VHL voert eens in 
de twee jaar een Integriteitsaudit uit. 
 
Het CvB heeft in december 2014 het beleid ongewenste omgangsvormen en de daaraan 
gekoppelde gedragscode vastgesteld. Deze beleidsnotities zijn van toepassing op alle studenten en 
medewerkers van Hogeschool VHL. De stukken zijn voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 
Hogeschool VHL beschikt over een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen. Deze regeling 
voorzag niet volledig in de behoefte en de wettelijke eis aan het opstellen van het beleid ter 
voorkomen van ongewenste omgangsvormen, daarom is de regeling aangepast. 
 
Jaarlijks wordt in een vergadering van de Raad van Toezicht van Hogeschool VHL besproken of  
de hogeschool handelt in overeenstemming met de branchecode. Dit heeft plaatsgevonden in de 
vergadering van de Raad van 10 december 2014. In 2015 worden de volgende toepassingen 
uitgevoerd:  
• De informatie over nationaliteit en loopbaan van elk lid van de Raad van Toezicht wordt op de 

website van de hogeschool geplaatst. 
• De profielschets van de Raad van Toezicht wordt in 2015 uitgebreid met een beschrijving van 

de specifieke competenties van de voorzitter van de Raad van Toezicht. 
 

9.3 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 2014 was in totaal 41. Daarvan betrof het in 27 gevallen studenten en in 14 gevallen 
medewerkers. Alle klachten zijn via advisering, bemiddeling en mediation tot een oplossing 
gekomen. Sommige klachten vroegen een lang traject, andere klachten konden via één of twee 
gesprekken worden afgehandeld. Er is in 2014 één officieel klachtenrapport uitgebracht. 
 
College van beroep voor de Examens 
Studenten kunnen in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie en examinatoren. 
In 2014 heeft het college van beroep in totaal 41 beroepschriften ontvangen, waarvan er 22 
gericht waren tegen een bindend negatief studieadvies. Zes beroepzaken waren 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 negen zaken bleek dat het geval en werd het besluit ingetrokken door de 
examencommissie. In vier gevallen werd het beroep door de student ingetrokken. In de overige 
22 zaken heeft het college het beroep behandeld. Van deze 22 heeft het college negen zaken 
gegrond verklaard en dertien 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 CvB op bezwaren van 
studenten. In 2014 heeft de Geschillenadviescommissie één bezwaarschrift ontvangen. Een 
minnelijke schikking van dit bezwaar was mogelijk. 
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Adviescommissie heroverwegingen 
In 2014 is er één bezwaar ingediend en behandeld. De commissie heeft een advies opgesteld 
waarin het bezwaarschrift ongegrond is verklaard. Het CvB heeft dit advies overgenomen. 
 
Commissie Bezwaar beoordelingen 
In 2014 zijn er twee bezwaren ingediend en behandeld. In beide procedures heeft de commissie de 
bezwaren gegrond verklaard. Het CvB heeft deze adviezen overgenomen. 
 
Bedenkingen functiewaardering 
In 2014 zijn er geen bedenkingen ingediend. 
 
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 CvB of een uitspraak van het College van Beroep. 
In 2014 zijn er geen beroepzaken geweest bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.  
 
Rechtszaken en overige bezwaren 
In 2014 zijn geen rechtszaken gevoerd. Wel heeft een sollicitant een klacht ingediend over de 
manier waarop een sollicitatie is afgehandeld. Er is geen formele klachteninstantie voor 
sollicitanten. Uiteraard wordt dit soort klachten zorgvuldig behandeld. Deze klacht is onderzocht en 
de klager heeft een reactie ontvangen. De klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard.  
 

9.4 Maatschappelijke verbindingen 

Hogeschool VHL onderhoudt contact met haar interne en externe stakeholders. Betrokken externe 
stakeholders zijn afkomstig uit het werkveld van toekomstige afgestudeerden, overheid (ministerie 
van Economische Zaken, provincie, gemeente) en partners op het gebied van onderwijs, toegepast 
onderzoek en kenniscirculatie. Het is onze visie om met ons onderwijs, onderzoek en bedrijfs-
oering een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Samenwerking op het profiel met 
strategische partners en verbinding met het werkveld - zowel regionaal , nationaal als 
internationaal - zijn noodzakelijk voor innovaties en toepasbare kennis. Wij werken samen met 
andere onderwijsinstellingen in de regio’s en lokale organisaties en bedrijven aan een goede 
doorstroom binnen de beroepskolom en aansluiting op de arbeidsmarkt. Onze behaalde resultaten 
in de aansluiting binnen de onderwijskolom zijn verwoord in hoofdstuk 6.1.2. 
 
Op ons grondgebied en in onze gebouwen organiseren wij interactieve onderwijsactiviteiten  
en leveren wij diensten voor bewoners, organisaties en bedrijven. De hogeschool investeert in 
duurzame relaties met de beroepspraktijk, o.a. in de vorm van Centres of Expertise, 
samenwerkingsconvenanten, netwerken, trainingen, cursussen, externe begeleiders in het 
onderwijs en de werkveldadviescommissies van de opleidingen. In 2014 zijn gesprekken gevoerd 
met externe stakeholders over de inrichting en inhoudelijke koers van de Applied Research 
Centres, Centres of Expertises, lectoraten en plannen voor nieuwe lectoraten. Daarnaast 
onderhoudt elke docent contact met het beroepenveld met betrekking tot zijn of haar vakgebied en 
hebben zij een actueel beeld van de beroepspraktijk. In 2015 starten de Advisory Boards. De leden 
van de Advisory Board zijn werkzaam in of nauw betrokken bij de beroepspraktijk van een domein 
en adviseren het CvB en de directeuren op domeinniveau.  
 
De waardering van externe stakeholders van de identiteit, bestaansgrond en koers van Hogeschool 
VHL is zeer belangrijk. Hogeschool VHL toetst de aantoonbare herkenbaarheid van de identiteit en 
profilering van Hogeschool VHL in het imago-onderzoek, dat om de 2 of 3 jaar wordt uitgevoerd. 
Inzicht in de herkenning en tevredenheid van externe stakeholders is ook het resultaten van een 
vierjaarlijks strategisch onderzoek ten behoeve van het nieuwe instellingsplan. Een nieuw 
instrument wordt vanaf 2016 ontwikkeld en ingezet om de tevredenheid van externe stakeholders 
over onderwijs en onderzoek regelmatig en structureel te meten. 
 

9.5 Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een serieuze gesprekspartner voor het CvB en de RvT bij  
de totstandkoming van beleid, het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten.  
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In de 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 voor beleid en maatregelen die invloed hebben op het primaire proces, te weten 
onderwijsuitvoering, studenten, kwaliteit en werkomgeving. De leden van de MR hebben recht op 
informatie en hebben, afhankelijk van het onderwerp, instemmings- of adviesrecht, zoals 
beschreven in het MR-reglement. De samenstelling en het functioneren van de MR zijn 
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 het betreffende onderwerp. 
 
Bij zijn besluitvorming laat de MR van Hogeschool VHL zich leiden door zijn eerder vastgestelde 
uitgangspunten, waaronder bijvoorbeeld kostenbewustzijn, aandacht voor de menselijke maat en 
(de kwaliteit van) het primaire proces. 
 
In 2014 heeft de MR zich bijzonder sterk gemaakt voor onderstaande speerpunten: 
• optimale communicatie tussen organisatie en student; 
• kwaliteit van het management; 
• duurzaamheid, zowel als inhoudelijk element binnen de opleidingen als binnen de 

bedrijfsvoering; 
• de kwaliteit van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces; 
• internationale profilering, zowel in het onderwijs als in projecten; 
• de veranderingen in de onderwijsvisie in relatie tot de studeerbaarheid; 
• de veranderingen in de inrichting van de organisatie. 
 
Tijdens de vergaderingen tussen medezeggenschapsraad en CvB zijn de verschillende 
onderwerpen, die ter advisering en instemming aan de medezeggenschapsraad zijn aangeboden, 
besproken. De medezeggenschapsraad heeft in het verslagjaar positief geadviseerd over de 
Kadernotitie Internationalisering 2014-2017, het jaarverslag en de jaarrekening 2013 en de 
begroting van 2014. De medezeggenschapsraad heeft o.a., zij het in de meeste gevallen onder 
voorwaarden, zijn instemming verleend aan de verhuizing van de opleidingen van Wageningen 
naar Velp, de norm voor het bindend studieadvies, de onderwijsvisie, en de kadernotitie Marketing 
en Communicatie. 
 
De medezeggenschapsraad is daarnaast geïnformeerd onder andere over de integriteitscode van 
Hogeschool VHL, het strategisch huisvestingsplan en de resultaten van de uitgevoerde evaluatie 
van de studiekeuzecheck. 
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10. Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht is in het verslagjaar vijfmaal bijeengekomen. In juni en december 
2014 vond het reguliere overleg met de medezeggenschapsraad plaats. De Raad van 
Toezicht heeft verder tweemaal vergaderd zonder aanwezigheid van het College van 
Bestuur. De voorzitter van de raad voert geregeld informeel overleg met de voorzitter 
van het College van Bestuur. 
 
In 2014 is de Raad van Toezicht uitgebreid met één lid met ervaring in onderwijs en onderzoek.  
Dit lid is met ingang van 1 juni 2014 benoemd. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de 
auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit 
(OOK). Met uitzondering van de benoemingen remuneratiecommissie zijn de auditcommissie en 
commissie OOK geregeld bijeengeweest. 
 
De auditcommissie is in het verslagjaar op 11 maart, 23 april, 16 september en 20 november 
bijeengekomen. Tijdens haar vergaderingen heeft de auditcommissie de financiële kwartaal-
rapportages besproken. Daarnaast zijn de concepten van de accountantsrapportage, de jaar-
rekening, het jaarverslag en de begroting in de vergaderingen besproken. Aan de orde zijn verder 
het risicomanagement van Hogeschool VHL, de verbouwingen in Velp en Leeuwarden en het 
strategische huisvestingsplan geweest. 
 
De commissie OOK heeft op 30 september 2014 en op 10 december 2014 vergaderd. Tijdens  
de vergadering in september is o.a. het onderwijsconcept, de midtermreview prestatieafspraken  
en de Validatie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) besproken. Op 10 december is de commissie OOK 
bijeengeweest zonder secretaris.  Het onderwerp van deze vergadering was het ontwikkelen van 
een toezichtkader. In de aansluitende vergadering van de Raad van Toezicht is afgesproken dat de 
inbreng van commissie OOK meegenomen wordt in de verdere uitwerking van het concept 
toezichtkader dat is opgesteld door prof. dr. E. H. Hooge. 
 
Vanuit de wens kwalitatief goed toezicht uit te oefenen ontwikkelt de raad uitgangspunten en 
criteria van het interne toezicht waarmee de raad wil werken. Dit toezichtkader krijgt verder zijn 
beslag in 2015. In het toezichtkader worden in lijn met de branchecode onder andere verdere 
afspraken gemaakt over de informatievoorziening over de strategische samenwerkingen met 
andere kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties en over hoe het CvB de externe 
belanghebbenden van de hogeschool betrekt bij de ontwikkeling van zijn beleid. 
  
In de vergadering van 19 mei 2014 heeft de Raad van Toezicht het jaarverslag 2013, inclusief de 
jaarrekening 2013 goedgekeurd. Overige onderwerpen die door de raad zijn besproken betreffen 
o.a. de afronding van de ontvlechting uit Wageningen UR en de aanbesteding van de accountant. 
Door middel van kwartaalrapportages van Hogeschool VHL is de Raad van Toezicht op de hoogte 
gebracht van de financiële stand van zaken. 
 
De Raad van Toezicht is geregeld door het College van Bestuur geïnformeerd over de 
besturingsfilosofie en organisatie-inrichting van de hogeschool en de daaruit volgende 
implementatie van de resultaatverantwoordelijke teams. 
 
De Raad van Toezicht heeft de voorgestelde wijziging van het artikel in de statuten van Stichting 
Van Hall Larenstein over de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht in zijn 
maartvergadering goedgekeurd. 
 
Het contract dat Hogeschool VHL had met Ernst&Young liep af per 30 juni 2014 (eind controle 
jaarrekening). Voor de jaarrekeningcontrole vanaf 2014 is door middel van een Europese 
aanbesteding een nieuwe accountant geselecteerd. In overeenstemming met de statuten van 
Stichting Van Hall Larenstein heeft de raad van toezicht PriceWaterhouseCoopersAccountants N.V. 
als nieuwe accountants aangewezen.   
 
De Raad van Toezicht heeft het eigen functioneren besproken. 
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In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de raad 
onafhankelijk zijn. Naar zijn oordeel is de raad in zijn samenstelling onafhankelijk. Dit is in 
overeenstemming met de eisen die de branchecode Goed Bestuur van de Vereniging Hogescholen 
daaraan stelt. 
 
 
Samenstelling  van raad van toezicht in 2014  

Mevrouw A.M.A. van Ardenne-Van der Hoeven (1950) 
Voorzitter van de Raad van Toezicht sinds november 2012, lid van de benoemingen- en 
remuneratiecommissie. Mevrouw Van Ardenne was in het verslagjaar voorzitter van het 
Productschap Tuinbouw en bekleedde diverse functies in het openbaar bestuur en in 
bedrijvenconsortia. 
 
Mevrouw drs. K. Baele (1959)  
Lid van de Raad van Toezicht sinds juni 2014, voorzitter van de commissie Onderwijs, Onderzoek 
en Kwaliteit. Mevrouw Baele was van 2008 tot 2014 lid en vice-voorzitter van het College van 
Bestuur van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
 
De heer L.W. Fopma (1976) 
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012, lid van de commissie Onderwijs, Onderzoek en 
Kwaliteit. De heer Fopma is algemeen directeur van The Friesian. 
 
De heer drs. M.C. Korff (1954) 
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012, voorzitter van de auditcommissie en lid van de 
commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit. De heer Korff is voormalig directeur van Alfa 
Accountants. 
 
De heer drs. R.H.J. Mooren (1956) 
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012, voorzitter van de benoemingen- en 
remuneratiecommissie en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Mooren is Global 
Director Infrastructure van Arcadis. 
 
De heer drs. H.Th.M. Pieper (1962) 
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012, lid van auditcommissie. De heer Pieper is 
dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel.  
 
De gegevens over de bezoldiging over 2014 van de leden van de raad van toezicht zijn opgenomen 
in de jaarrekening. 
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Relevante nevenfuncties van de Raad van Toezicht 
 
Naam Relevante nevenfuncties 
A.M.A. van 
Ardenne-Van der 
Hoeven 
 

• Voorzitter Marga Klompé Stichting/initiatief Bijzondere Leerstoel 
Marga Klompé Tilburg University 

• Vicevoorzitter Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur 
• Lid Stuurgroep Convenant Gezond Gewicht 
• Voorzitter Dutch Biorefinery Cluster 
• Lid Biosolar Cells Wageningen UR 
• Lid BIC Board BRIDGE 
• Voorzitter Curatorium Afrika Studiecentrum 
• Voorzitter raad van Commissarissen Zorgcombinatie Argos, Regio 

Waterweg 
 

K. Baele 
 

• Geassocieerd lid van de Onderwijsraad 
• Lid Raad van Advies van Nuffic 
• Lid Raad van Advies van het VsB-fonds  
• Lid Raad van Toezicht Politieacademie 

 
L.W. Fopma 
 

• Bestuurslid VNO-NCW Noord 
• Vennoot Pitch & Putt Golf 
• Vicevoorzitter Sport Fryslan 

 
M.C. Korff 
 

• Lid Raad van Commissarissen Agruniek-Rijn Vallei Holding 
• Commissaris Sociale Werkvoorziening Permar 
• Voorzitter Financiële commissie KNHS 
• Bestuurslid CH Bennekom 
• Bestuurslid Stichting Alfa Omega 

 
R.H.J. Mooren 
 

• Voorzitter Stichting WTC Arnhem-Nijmegen 
• Lid Commissie voor de milieueffectrapportage 
• Bestuurslid Stichting Rail Infra Opleidingen 
• Bestuurslid Stichting Groeneveld 

 
H.Th.M. Pieper 
 

• Voorzitter Raad van Toezicht Saxenburgh Groep  
• Lid bestuur Stichting Christelijke Pers (Trouw) 
• Voorzitter provinciale afdeling CDA Overijssel 
• Commissaris Waterstromen bv 
• Voorzitter bestuur Stichting Wateropleiding 
• Lid Adviesraad Human Capital Agenda Topsector Water 

 
 
Het rooster van aftreden van de raad van toezicht   
    
Naam Eerste benoeming Lopende termijn tot 
A.M.A. van Ardenne 01-11-2012 01-11-2015 
L.W Fopma 01-11-2012 01-11-2015 
R.H.J. Mooren 01-11-2012 01-11-2016 
M.C Korff  01-11-2012 01-11-2016 
H.Th.H Pieper 01-11-2012 01-01-2016 
K. Baele 01-06-2014 01-06-2018 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. Kernwaarden en kritische prestatie-indicatoren 

De kernwaarden die de basis van de identiteit van Hogeschool VHL vormen, zijn: 
• Duurzaam: bij alles wat we doen worden wij gedreven door de ambitie een bijdrage te leveren 

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 

samenwerkingspartners. Wij zijn ook inhoudelijk betrokken bij het domein van Hogeschool 
VHL; 

• Ondernemend: wij zijn innovatief, we volgen wat er om ons heen gebeurt en grijpen kansen 
aan om onze doelen te realiseren; 

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

 

Een aantal onderdelen moet nog in beleid uitgewerkt worden, waarbij een nadere definiëring 
plaatsvindt van de kritische prestatie-indicatoren (kpi’s).
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Bijlage 2. Organogram 
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 Bijlage 3. Prestatie-indicatoren 2014 opleidingen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  In	  de	  kengetallen	  van	  DUO	  is	  geen	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  niet-‐unieke	  opleidingen	  op	  de	  verschillende	  locaties.	  	  
12	  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	  
13	  Door	  de	  lage	  response	  zijn	  de	  tevredenheidsscores	  voor	  een	  aantal	  opleidingen	  niet	  representatief,	  dit	  is	  aangegeven	  met	  een	  -‐	  
14	  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.	  	  
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B Tuin- en Landschapsinrichting  Vt en 
Dt 

69.6 25.6 g (vgg) g 72/+ Vt: 3.9 
Dt: 4 

57 Vt: 82 
Dt: 80 

B Milieukunde  Vt en 
Dt 

62.5 16.7 g* (vgg) g 60/o Vt: 3.8 
Dt: 4.1 

48 Vt: 64 
Dt: 
53 

B Land- en Watermanagement  Vt en 
Dt 

77.8 27.9 v (vvv) g 
 

76/ 
++ 

Vt: 3.8 
Dt:3.8 

55 Vt: 77 
Dt: 80 

B Plattelandsvernieuwing 
Leeuwarden  

Vt 40 23.5 v (vgv) - 78/
 
++ 

4.4 58 60 

B Biotechnologie  Vt 54.2 19.4 5xv, 
7xg 

- 66/+ 3.7 49 64 

B Bos- en Natuurbeheer  Vt en 
Dt 

63.2 29.4 v (vvg) g 
 

62/0 Vt: 3.9 
Dt: 4.0 

51 Vt: 67 
Dt:69 

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

- 64/0	   3.7 47 48 

B International Development 
Management  

Vt 75 24.8 6xv, 
6xg 

- 66/+ 3.6 49 - 

B Voedingsmiddelentechnologie  
Wageningen 

Vt 52.6 25 v (vvg) v/g 
 

68
 
+ 

3.2 51 69 

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

- 58/
 
0 

3.5 47 48 

B Kust en Zee Management  Vt 82.4 30.3 v (vgv) g 
 

56/o 3.5 39 67 

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

- 58/o 3.8 57 75 

B Plattelandsvernieuwing 
Wageningen  

Vt 40 23.5 v (vvg) v/g	   64/o 3.5 58 60 

B Bedrijfskunde en Agribusiness   
Wageningen 

Vt 86.7 19 v (vvv) v/g	   62/o 3.6 47 42 

B Bedrijfskunde en Agribusiness  
Leeuwarden  

Vt 86.7 19 v (vvv) g 
 

62/
 
0 

3.7 47 42 

B Voedingsmiddelentechnologie 
Leeuwarden  

Vt 52.6 25 6xv, 
6xg 

v 58/o 4.1 51 69 

B Diermanagement Vt 58 31 7xv, 
5xg 

- 50/- 3.7 39 58 

B International Business and 
Management Studies14 

Vt - - v (gvv) g 
 

48/- - 40 - 
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Master opleidingen Hogeschool VHL 
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M Project & Process Management in the Domain of 
Land and Water  Deeltijd - - - 

M Management of Development  Voltijd v (gev) v/g 4.3 

M Agricultural Production Chain Management  Voltijd v (ggv) v/g 4.2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Publicatiejaar	  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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Bijlage 4. MIP 2014-2015 

Besteding aanvullende bijdragen Investeringsmiddelen 2014 en 2015 (artikel 3) Hogeschool VHL, (verplichte tabel) 

Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag 
art. 5 

Overloop 
uit 2013 

 

k€ 

Bedrag besteed in jaar 
van ontvangst; 
verwachting besteding in 
latere jaren 

Beknopte beschrijving van 
uitgevoerde acties 

Beknopte beschrijving van 
bereikte resultaten a.h.v. 
indicatoren 

2014 

k€ 

2015 2016 
e.v. 

ad a31, a32 en a33 

Impulsgelden art 3 en art 5 

  k€ 668 k€ 668   Alle reeds in 2013 ingezette 
impulsprojecten, zie G-overzicht. Het 
merendeel past bij actielijn a3 

Ook enkele nieuwe projecten onder a3 
hieruit gefinancierd, zie aldaar 

zie met name actielijn a3 

ad a11, a21 en d21; ook de 
lijnen a31,a32 en a33 

Impulsgelden art 3a en art 5a 

  k€ 389 zie 
actielijnen 

  overlopend 2013-budget is besteed aan 
onderstaande actielijnen waar bedragen 
bij staan. 

zie met name actielijn a11, a21 
en d21 

a.1 vernieuwing opleidingen: 
a1.1 Responsiviteit 

2014 € 215.152 In 2013: 
k€87 

In 2014: 
k€7 

k€ 82   Begeleiding van subsidietrajecten:  

• 2 aanvragen RAAK-MKB, 1 aanvraag 
RAAK-PRO 

• Impact-lectoraatsaanvraag-
begeleiding 

• Erasmus+-strategische partnerschap 
aanvragen 

 

Secretariaat en ondersteuning van HAO-
brede aansturing van Centres of 
Expertise 

 

Informatie over subsidietrajecten 

• Via Netwerk SHOP en EU-

Resultaat 

• Raak MKB niet; Raak pro 
wellicht 

• Impact en bijenlectoraat: 
gelukt 

• Positieve score, niet hoog 
genoeg 

 

• Trekkersoverleggen, 
bestuursoverleg 

• Rapportages voor 
Reviewcommissie 

 

Informatie naar de instelling 
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Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag 
art. 5 

Overloop 
uit 2013 

 

k€ 

Bedrag besteed in jaar 
van ontvangst; 
verwachting besteding in 
latere jaren 

Beknopte beschrijving van 
uitgevoerde acties 

Beknopte beschrijving van 
bereikte resultaten a.h.v. 
indicatoren 

bijeenkomsten 
• Erasmus+, Euregio, SNN,  
• Stroomlijning proces van aanvragen 
• Vacature voorbereiding 

subsidieadviseur 

 

Planning en rapportage MIP-plannen zelf 

Zie ook besteding aan schrijven MIP in 
2013  uit gelden 2013  

• EU-bijeenkomst 
• Gerichte 

informatie/subsidie: mails 
• Procesbeschrijving 

subsidieaanvraag 
• Vacaturestelling: februari 

2015 

 

• MIP zelf en verantwoordingI 
• implementatieplan MIP en 

deelplannen 
• Regie op deelplannen 

2015 € 114. 000  Xxxxxxx     

a.2 groene kennis voor burgers 

a2.1: Koploper in 
duurzaamheid 

2014 € 350.000 k€50 k€ 266   Opleiidingen: Nulmetingen AISHE –
certificering 

 

MVO-plan (externe legitimering) 

 

BREEAM: projecten 

 

Duurzaamheidsscan tbv verbouwing Velp 

Inrichtingsbrainstorm Landgoed (nov 
2014) 

 

zonneboot-activiteit (budget 2013) 

AISHE:-bij 10 opleidingen 
nulmeting; planning en 
voorbereiding gedaan 

MVO-beleid (begin 2015 
vastgesteld) 

 

Omgevingsprojecten 
Leeuwarden en Velp:  

Scan voor BREEAM nulmeting 

Programma van Eisen: 
verbouwing 

Landgoed Larenstein: kansen-
kaart 
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Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag 
art. 5 

Overloop 
uit 2013 

 

k€ 

Bedrag besteed in jaar 
van ontvangst; 
verwachting besteding in 
latere jaren 

Beknopte beschrijving van 
uitgevoerde acties 

Beknopte beschrijving van 
bereikte resultaten a.h.v. 
indicatoren 

De zonneboot heeft weer 
gevaren 

2015 € 460.000  Xxxxxxxx     

 

a.3 kennistoepassing 

a3.1 water&land/natuur 

2014 € 300.000 k€ 68  

 

plus 
impuls-
projecten 

   Kwartiermaker onderzoeksgroep DAR 
heeft de focus voor onderzoek van de 
onderzoeksgroep Delta Areas & 
Resources (DA&R) uitgewerkt met 
inbreng van brede werkveld. 

Leads voor projecten met werkveld zijn 
aangezwengeld. 

Projecten met externe financiering: 

Raak-Pro: project ZeeVIVO aangevraagd 
(sept 2014) 

Raak-mkb: 1x ingediend , maar 
afgewezen; (in beraad) 

Erasmus+ strategische alliantie 2x mrt 
2014; 

H2020- : gesprekken 

Waddenfonds: netwerkvorming 

Interreg: als partner gevraagd, volgt 

Werving van lectoren (incl leading lector) 
bezig 

Het onderzoeksbeleid voor deze 
groep is in februari 2015 
vastgesteld: ‘’Contourennota 
ARC (onderzoeksgroep Delta 
Areas & Resources)”” 

 

RAAK-pro Zeevivo kansrijk 

 

 

Era+ strat allianties: nog niet, 
heriindienen 

 

2015 € 533.917  Xxxxxxxx     

a.3 kennistoepassing 2014 € 300.000 k€92    onderzoeksgroep Food& Dairy leasding lector aangesteld 
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Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag 
art. 5 

Overloop 
uit 2013 

 

k€ 

Bedrag besteed in jaar 
van ontvangst; 
verwachting besteding in 
latere jaren 

Beknopte beschrijving van 
uitgevoerde acties 

Beknopte beschrijving van 
bereikte resultaten a.h.v. 
indicatoren 

a3.2 voedsel/dairy  carnitine project (7930480046): een 
promotietraject i n opbouw; 

daarnaast  PhD trajecten via UCF/ 
provincie FRL 

 

Evenementen rondom inauguraties van 
lectoren 

 

Dairy Chain project bezig 

 

Ontwikkeling Voedingsmiddelen Applicatie 
Centrum  (VAC) 

PhD-trajecten  

 

 

inauguraties lectoren (2 in 
2014) 

 

 

Deelprojecten, China-activiteiten 

 

VAC basis staat. 

 

2015 € 533.917  Xxxxxxxx     

a.3 kennistoepassing 

a3.3 dier/dierenwelzijn 

2014 € 300.000 k€ 47    onderzoeksgroep animals & business 
(7911080012) 

Kenniscentrum Paard 

Cattle housing India/ Servie 

Dierentuin-conferentie 

Ketenproject servie/macedonie 

project Ethiopie schrijven (NWO) 

Bijenmakelaar aanvraag (lectoraat) 

 

Leading lector aangesteld 

versterking band NHNF 

Raak-voorstellen, H2020-
voorstel;  

begin 2015: dierentuin-voeding 
congres 

Era-plus-plan, concept voorstel 

 

begin 2015: lectoraat 
bijenmakelaar 
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Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag 
art. 5 

Overloop 
uit 2013 

 

k€ 

Bedrag besteed in jaar 
van ontvangst; 
verwachting besteding in 
latere jaren 

Beknopte beschrijving van 
uitgevoerde acties 

Beknopte beschrijving van 
bereikte resultaten a.h.v. 
indicatoren 

Dierwelzijns-evenementen  

 

 

o.a. vogelgriep, 
visdievenproject, handboek 
dieren in de zorg 

2015 € 533.917  Xxxxxxxx     

d.1 groene groei 

d.1.1 Kennistransfer Nrd NL 

2014 € 150.000  k€ 36   KTNN project: (7930280016) 

 

agro-agenda uitvoeren: 
beroepsauthentiek leren: 

 

uitvoering agroagenda Noord 
Nederland: 

i 

onder meer: (zie brochure dec 
2014)  

nvoering Regioleren in onderwijs 
VHL  

ronde tafel kringlooplandbouw 
N-NL 

2015 € 100.000  Xxxxxxxxx     

d.2 thema’s innovatieagenda’s 

d.2.1 herprofilering 
onderwijsaanbod 

2014 € 300.000 k€ 125 k€ 335   VHL breed nieuwe onderwijsvisie op basis 
van input uit alle opleidingen en externe 
bronnen. 

Uitwerking naar inrichtingsdocument met 
daaraan gekoppeld: 

• studieloopbaanbeleid 
• afstudeer-traject verstevigen 
• onderzoeksleerlijn 
• digitale middelen 
• praktijkgerichtheid (echte wereld 

centraal) 
• keuzevrijheid (minor-structuur etc) 
• Diversiteit en internationaal 

VHL onderwijsvisie 2014-2017 

VHL breed onderwijsconcept : 
inrichtingsdocument (juni 2014) 

 

aanzet voor SLB-beleid  

aanzet voor afstudeerportfolio 

Basis voor leerlijn onderzoek 

video, grassrootsprojecten 
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Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag 
art. 5 

Overloop 
uit 2013 

 

k€ 

Bedrag besteed in jaar 
van ontvangst; 
verwachting besteding in 
latere jaren 

Beknopte beschrijving van 
uitgevoerde acties 

Beknopte beschrijving van 
bereikte resultaten a.h.v. 
indicatoren 

 

portfolio van majoren: afstemming in 
opleidingen en werkveld; eerste 
herprofileringsslag 

 

Implementatie jaar 1 : nieuwe opzet bij 
alle opleidingen 

cases al in jaar 1 

minor-lijst 

kadernota internationaal 

 

 

aanbod voor 2015-2016: 
majoren 

 

OER per opleiding 2015-2016 
vernieuwd voor jaar 1. 

2015 € 450.000  Xxxxxxxxx     

d.3 agenda bèta – techniek 

d.3.1 aansluiting VO en LLL 

2014 €100.000  k€ 20   aansluitteam (7911080003) 

 

versteviging VO-HO en MBO-HO 
aansluiting (incl studiekeuzecheck) 

 

alumniplan aanscherpen en aanpassen 

 

nieuwe deficientietoetsen 

 

studiekeuzecheck ingericht en 
uitge 

 

 

alumnibeleid 2015-
2017(vaststellen begin 2015) 

2015 € 100.000  Xxxxxxxxx     

d.4 voedselzekerheid 

d.4.1 masters voedselzekerheid 

2014 € 100.000     via regulier budget: 

Stroomlijning NFP-beurs-

Tarief Masters aangepast 

Aangepast aanvraagsysteem 
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Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag 
art. 5 

Overloop 
uit 2013 

 

k€ 

Bedrag besteed in jaar 
van ontvangst; 
verwachting besteding in 
latere jaren 

Beknopte beschrijving van 
uitgevoerde acties 

Beknopte beschrijving van 
bereikte resultaten a.h.v. 
indicatoren 

aanvraagsysteem 

 

aanzet onderzoek aanpassing Masters 

rest in 2015 

voor beurzen, mbv ATLAS-
systeem van Nufic (2015) 

 

2015 € 100.000  Xxxxxxxxx     
NB	  de	  bedragen	  voor	  actielijnen	  a.3	  voor	  bekostigingsjaar 

 



	  

Jaarverslag 2014 92 Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) 

	  

Bijlage 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 

Belgium PXL University College 1.6 1           
Czech 
Republic 

Mendel University of Agriculture and 
forestry BRNO 

2.5 1   1     1 

Finland Mikkeli University of Applied Sciences 1.7 & 7.2     2       

Finland Seinajoki University of Applied 
Science 

1.3 & 1.0 & 
1.6 & 4.0            1 

France Fesia Consortium 1.7 & 7.2         3   

Germany 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
im Breisgau 1.6 2           

Germany Eberswalde Fachhochschule 1.6 & 1.0   3         
Germany Fachhochschule Weihenstephan 2.5 1       1   
Germany Fachhochschule Rottenburg 1.6 4   1       
Greece Aristotle University of Thessaloniki 6.4     1       
Hungary University of Szeged 1.3     2       
Hungary Corvinus University of Budapest 2.5 1           
Iceland University of Akureyri 13.8       3     
Italy University of Udine 2.5 1   2       
Italy Unversita degli studi di Genova 2.1 1           

Norway Høgskulen I Sogn Og Fjordane 1.6 & 13.0 
& 2.5      6 5     

Norway Universitetet I Tromsø 1.0           1 

Poland 
Jozef Pilsudski University of Physical 
Education 

16.1           
1 

Spain Universidad Autonoma de Barcelona 7.2     2       
Spain Universidad de Granada 1.7         2   
Spain Universitat Politècnica de Valencia 2.5         1   

Spain 
Universidad Miguel Hernandez de 
Elche 1.4       1     

Spain Universidad de Murcia 1.3     2       

Sweden 
Swedish University of Agricultural 
Science 

1.6 1 10     2   

Switzerland Zurich University of Applied Sciences 1.7     1       
Turkey Ege University 2.5 1           
United 
Kingdom 

Birmingham City University 2.5   2         

United 
Kingdom 

Inverness College UHI 1.6   1         

   
Total 14 16 20 9 9 4 

 
Subjects: 
1.0 = Agricultural Sciences    
1.3 = Food Science and technology 
1.4 = Horticulture 
1.6 = Forestry  
1.7 = Animal Husbandry  
2.1 = Architecture and Town Planning  
 

 
 
2.5 = Landscape Architecture  
4.0= Business and Administration 
6.4 = Building and Civil Engineering  
7.2 = Environmental Sciences  
13.0 = Biology and Biochemistry  
13.8 = Coastal Zone Management 
16.1 = Sports 
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Bijlage 6.  Nationale Studenten Enquête 
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Bijlage 7. HBO-monitor  

De resultaten van de HBO-Monitor 2013  en 2014 16zijn bekend gemaakt in 2014 en 2015. De 
HBO-monitor 2014 bevat het oordeel van de alumni die in 2012-2013 zijn afgestudeerd. De HBO 
monitor 2014 bevat het oordeel van de alumni die in 2013-2014 zijn afgestudeerd. Bij meerdere 
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. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Bron:	  HBO-‐monitor	  2013,	  2014,	  Rapport	  Hogeschool	  Van	  Hall	  Larenstein,	  afgestudeerden	  2012-‐2013,	  2013-‐
2014	  

 Schaal Hogeschool 
VHL 2013 

HBO 
Tot. 
2013 

Hogeschool 
VHL 2014 

HBO 
Tot. 
2014 

(Zeer) tevreden over studie % 64 65 64 67 

Opleiding opnieuw kiezen aan 
dezelfde hogeschool 

% ja 67 70 62 70 

Opleiding aanraden aan 
familie/vrienden 

% ja 60 66 56 65 

Inhoud      

Actualiteit van de inhoud  % (zeer) tevreden 65 69 69 70 

Inbedding van praktijkgericht 
onderzoek 

% (zeer) tevreden 58 53 55 54 

Voorlichting over 
studiemogelijkheden 

% (zeer) tevreden 23 21 22 22 

Studiebegeleiding tijdens de 
opleiding 

% (zeer) tevreden 48 50 44 51 

Inhoudelijke samenhang % (zeer) tevreden 54 59 60 61 

Internationale oriëntatie % (zeer) tevreden 47 34 44 34 

Toetsing en beoordeling      

Opleiding uitdagend qua niveau % mee eens 51 48 54 50 

Toetsen en opdrachten hoog niveau % mee eens 41 43 48 44 

Gehanteerde beoordelingscriteria 
vooraf duidelijk 

% mee eens 56 57 54 57 

Beoordelingscriteria voor alle 
studenten op gelijke wijze toegepast 

% mee eens 57 54 53 54 

Moeilijk om bij groepsopdrachten 
mee te liften 

% mee eens 15 17 16 17 

Docenten      

Actuele kennis docenten over 
beroepspraktijk 

% (zeer) tevreden 58 65 62 67 

Betrokkenheid van de docenten % (zeer) tevreden 71 67 72 68 

Inspirerend vermogen van de 
docenten 

% (zeer) tevreden 57 54 56 56 

Inhoudsdeskundigheid van docenten % (zeer) tevreden 69 69 66 70 

Didactische vaardigheden van 
docenten 

% (zeer) tevreden 53 53 44 54 

Aantal respondenten  269 20.222 291 20.071 
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Arbeidsmarktintrede  Schaal Hogeschool 
VHL 2013 

HBO 
Tot. 
2013 

Hogeschool 
VHL 2014 

HBO 
Tot. 
2014 

Voorbereiding      

Voorbereiding op beroepsloopbaan % (zeer) tevreden 46 47 43 49 

Goede basis om te starten op de 
arbeidsmarkt 

% sterke mate 46 50 43 51 

Goede basis om competenties 
verder te ontwikkelen 

% sterke mate 64 66 62 66 

Onderwijsmethoden geschikt 
voorbereiding beroepsloopbaan 

% sterke mate 53 50 49 51 

Voorlichting over 
beroepsmogelijkheden 

% (zeer) tevreden 28 30 28 31 

Aansluiting      

Voldoende/goede aansluiting 
opleiding-werk 

% 60 75 61 75 

Functieniveau past bij 
opleidingsniveau 

% 68 73 67 74 

Functierichting past bij 
opleidingsrichting 

% 70 77 69 77 

Voldoende/goede benutting van 
capaciteiten 

% 51 60 49 61 

Succes      

Werkloosheid % 13,8 8,8 5,7 6,5 

Bruto uurloon (mediaan) euro 12,15 13,46 12,98 13,46 

(Heel) veel carrièremogelijkheden % 47 47 50 49 

(Zeer) tevreden met functie % 53 63 62 63 

Aantal respondenten  188 16.138 277 16.238 
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Bijlage 8. Sociaal verslag kengetallen 
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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. De contacten met deze oud-medewerkers en de bewaking van de 
voortgang van de re-integratiedossiers lopen in overleg met de directie Beleid/HRM via een 
specifieke functionaris met specialistische kennis, die in deeltijd wordt gedetacheerd bij  
Hogeschool VHL.  
 
In 2014 ontvingen vijftien(ex) medewerkers een uitkering (zes alleen een WW-uitkering, vijf 
WW/BW-uitkering en  vier alleen een BW-uitkering). Van deze vijftien (ex-)medewerkers zijn er in 
2014 tien begeleid. Dit heeft geresulteerd in zes  werkhervattingen, waarvan  twee gedeeltelijk.  
Op 31 december 2014 zaten acht oud-medewerkers van de Hogeschool VHL in een 
uitkeringssituatie, waarvan vijf in een begeleidingstraject.  
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Bijlage 9. P&C-cyclus Hogeschool VHL 

	  

 



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




