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Duurzaam onderweg



Winnende publicatie
Marije Strikwold is in de prijzen gevallen met een publicatie  over een alternatieve methode voor het vaststellen van in vivo-toxici-
teit van stoffen. Marije is promovendus bij de vakgroep Toxicologie van Wageningen UR en docent toxicologie bij Life Sciences en 
Technology aan Hogeschool VHL. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Society of Toxicology (SOT) in Phoenix 
(USA) ontvingen Marije Strikwold en haar mede-auteurs een prijs voor hun publicatie ‘Combining in vitro-embryotoxicity data 
with physiologically based kinetic (PBK) modelling to define in vivo dose-response curves for developmental toxicity of phenol 
in rat and human’.

Promotiebeurs Tanzania-onderzoek
Koos Kingma, docent bij het Development Studies Team, bemachtigde in 2014 een NWO-beurs voor leraren. Hij kreeg de 
NWO-beurs op basis van zijn onderzoeksplan ’Pathways of Change - Interplay of rural livelihoods, gender and policies during 
the last 25 years in Tanzania’. Het onderzoek bouwt voort op twee eerder gedane studies en geeft daarmee de mogelijkheid  
25 jaar ontwikkeling te beschrijven. VHL-docent Kingma verkreeg de promotiebeurs na drie selectierondes. Van de 166 aan-
meldingen hebben uiteindelijk 37 aanvragen een beurs toegewezen gekregen.
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Inhoudsopgave
Duurzaam onderweg
In 2014 heeft Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) veel bakens verzet. Nieuw beleid is opgesteld op basis van het 
Instellingsplan 2014-2017 en de implementatie van veel van dit beleid is in volle gang. Noodzakelijke veranderingen 
in de sturing en de organisatie van onze hogeschool zijn en worden voortvarend gerealiseerd. Dit alles met als doel 
de kwaliteiten van Hogeschool VHL optimaal te benutten en de groenste hogeschool van Nederland te worden. Als 
College van Bestuur zijn wij zeer te spreken over de resultaten tot nu toe en de inzet van de medewerkers. Wij zijn vol 
vertrouwen dat de inspanningen van 2014 hun vruchten zullen afwerpen in de komende jaren. 

Hogeschool VHL kan terugzien op een aantal mooie resultaten in 2014.  Onze domeinen  en stafdiensten zijn op weg 
om te werken  in resultaatverantwoordelijke teams. Dat zal in 2015 verder worden doorgezet.

Opleidingen, Applied Research Centres en stafteams zijn nu onderdeel van een domein of de stafdirectie. Deze 
verandering versterkt zichtbaar de onderlinge samenwerking binnen een domein dankzij de integrale aansturing 
van onderwijs en onderzoek. Integrale sturing en  verantwoordelijkheden die laag belegd zijn in de organisatie 
maken ons als hogeschool slagvaardig en extern gericht. Met deze  aanpassingen in de organisatie zijn wij duurzaam 
onderweg naar een nog betere toekomst. Alles is er op gericht de doelstellingen, zoals verwoord in het Instellings-
plan 2014-2017, de komende drie jaar te realiseren. Bevestigingen van het feit dat we op de goede weg zijn, zijn de 
positieve resultaten van de aanvullende opleidingsbeoordelingen en het positieve advies van de Reviewcommissie 
over de midterm review van de Prestatieafspraken 2012-2015.

Wij kijken als  College van Bestuur  met tevredenheid terug op 2014. Wederom is gebleken dat onze medewerkers 
gemotiveerde professionals zijn, die  gepassioneerd werken aan het verbeteren van onderwijs, onderzoek en onze 
externe relaties. Vol vertrouwen zijn wij dat de organisatie als geheel in staat is om de uitdagingen van 2015 succes-
vol te realiseren.

Voor het uitgebreide Jaarverslag 2014 en Jaarrekening 2014 verwijzen wij graag naar: http://www.hogeschoolvhl.nl/
Organisatie/Jaarverslag.aspx.

Drs. P.C.A. van Dongen  Drs. A.C. Keizer-Mastenbroek
Voorzitter College van Bestuur  Lid College van Bestuur

Voorwoord College van Bestuur
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Duurzame richting Hogeschool VHL creëert focussing...

Biodiversiteit in de eigen leefomgeving bevorderen  
Het Kenniscentrum Burgers & Biodiversiteit (KBB) levert een bijdrage aan onderzoek en onderwijs. Het kenniscentrum is  
opgericht vanuit Hogeschool VHL Leeuwarden met als doel burgerparticipatie te bevorderen als het gaat om het behouden  
en vergroten van biodiversiteit in de eigen leefomgeving. Samenwerken, kennis delen en het betrekken van burgers staat  
hierbij centraal. Twee voorbeelden:

Het project ‘Bijen in Leeuwarden’ is een langlopend monitoringsonderzoek dat is gestart door het Kenniscentrum Burgers en 
Bio diversiteit (KBB). Met het onderzoek wil de opdrachtgever, de gemeente Leeuwarden, de jaarlijkse variatie in aantallen en 
soorten in kaart brengen en het effect van bijenvriendelijke maatregelen vaststellen. Met behulp van houtblokken en nestkasten 
als nestgelegenheid voor de bijen, wordt de bijenbiodiversiteit in verschillende stedelijke habitats gevolgd. Denk bij stedelijke 
habitats aan: heemtuinen, volkstuinen, (wijk)plantsoenen, parken, braakliggende terreinen en bermen.

De opleiding Diermanagement van Hogeschool VHL en de KBB zijn drie jaar geleden gestart met een onderzoek naar een  
dakbroedende Visdievenkolonie in Leeuwarden. Met behulp van een op afstand bestuurbare camera wordt de kolonie dag  
en nacht gevolgd. Gedurende het broedseizoen zijn de livebeelden te zien op de website van het KBB. Het onderzoek is vooral 
gericht op het broedsucces van de visdievenkolonie in relatie tot de totale Nederlandse populatie. De VHL-studenten focussen in 
dit onderzoek met name op wat de visdieven eten en waar het voedsel vandaan komt. 

Enthousiasme voor natuur  
Landgoed Larenstein, de thuisbasis van Hogeschool VHL locatie Velp, wordt actief gebruikt voor kennisdeling en -spreiding. Een 
mooi voorbeeld hiervan is de speurtocht in 2014 van leerlingen van basisschool De Kameleon uit Westervoort. De speur- en 
zoektocht werd georganiseerd door VHL-studenten van de opleiding Bos- en Natuurbeheer. De kinderen van groep 4/5 werd 
gevraagd het werk van de boswachter op landgoed Larenstein tijdelijk over te nemen. Samen met onze studenten spoorden 
de leerlingen twee ‘nieuwe bewoners’ van het landgoed op. Met de speurtocht wil de VHL kinderen enthousiast maken voor 
de natuur. 

In onze visie, die is vastgelegd in het Instellingsplan 
2014-2017, kiest Hogeschool VHL voor een duidelijk  
profiel. Daarmee onderscheiden we ons kwalitatief  
en inhoudelijk van andere hogescholen.

Het profiel, dat op basis van een omgevingsanalyse  
is vastgesteld, kent drie samenhangende speerpunten. 
Dit zijn tegelijkertijd de drie domeinen binnen onze 
hogeschool:
- Animals and Business
- Delta Areas and Resources
- Food and Dairy.

Met deze speerpunten willen we een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving, 
waarin sprake is van evenwicht tussen de aspecten 
people, planet en profit. Hogeschool VHL zet nadrukke-
lijk de ambitie neer de meest duurzame hogeschool van 
Nederland te willen zijn.

Strategische speerpunten
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Opstart bedrijf Van Eigen Bodem
Een groep tweedejaars studenten Regional Development & Innovation (RDI) van Hogeschool VHL, locatie Wageningen, was 
zaterdag 21 juni 2014 samen met andere gebruikers organisator van de Landgoeddag Kernhem in Ede. Als thema kozen ze voor 
‘Proef het Landgoed’.

In het kader van de module Social Entrepreneurship zetten enkele studenten ter gelegenheid van de dag het bedrijf Van Eigen 
Bodem op, dat de verkoop van lokale producten probeert te bevorderen. Tijdens de landgoeddag werden soepen, salades en 
hartige en zoete taarten bereid en verkocht.

VHL-studenten verzorgden ook het kinderprogramma en culturele activiteiten. Landgoeddag Kernhem werd bezocht door 
ongeveer 1.500 mensen. Aan het slagen van de dag werkten ook mee de goede organisatie en het mooie weer.

Studenten
In 2014 studeerden 4.182 studenten aan Hogeschool 
VHL. De kengetallen en resultaten van diverse metingen 
laten op een aantal terreinen positieve ontwikkelingen 
zien. Het aantal afgestudeerden is gestegen ten opzichte 
van 2013.  De instroom van eerstejaars studenten is in 
2014 iets gedaald ten opzichte van het topjaar 2013.  
In verge lijking met de instroom van 2012 en 2011 is  
de onderliggende trend nog steeds positief. 

2014 2013 2012

Studenten (totaal per  
1 oktober 2014, exclusief 
master) 

4.182 4.162 4.013

Instroom 1.290 1.393 1.155
Afgestudeerden 676 529 714
Buitenlandse studenten 377 455 420

Medewerkers
Als gevolg van de verzelfstandiging en de oplopende 
studentaantallen groeit het aantal medewerkers van 
Hogeschool VHL gestaag. 

Financieel 
In de afgelopen drie jaar ontwikkelden de baten, het 
nettoresultaat alsmede de solvabiliteits- en liquiditeits-
ratio’s zich positief. 

2014 2013 2012

Totaal baten (€ x 1.000) 53.690 51.222 50.107
Totaal lasten (€ x 1.000) 49.302 48.787 48.670
Nettoresultaat (€ x 1.000) 4.261 2.213 1.273
Solvabiliteitsratio 35,1% 26,6% 23,0%
Liquiditeit Current ratio 1,0 0,9 0,8

Kerngegevens
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Onderliggende trends zijn positief...
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Accreditaties
Alle dertien opleidingen van Hogeschool VHL krijgen 
een positief eindoordeel voor hun aanvullende oplei-
dingsbeoordeling van het panel dat deze accreditaties 
verzorgt, de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accredita-
tie-Organisatie). De aanvullende beoordeling was, 
door het opschorten van de instellingstoets kwaliteits-
zorg, nodig voor de dertien opleidingen die eerder 
een accreditatie voor een beperkt aantal onderdelen 
ontvingen.

Keuzegids 2015
De Keuzegids HBO Voltijd (gepubliceerd in oktober 
2014) geeft twee opleidingen van Hogeschool VHL het 
kwaliteitszegel ‘Topopleiding’: Plattelandsvernieuwing 
Leeuwarden en de deeltijdopleiding Milieukunde. In de 
ranglijst deeltijdopleidingen in de categorie Aarde & 
Milieu nemen onze opleidingen de eerste vier plekken 
in. De bacheloropleiding Tuin- en Landschapsinrichting 
en Land- en Watermanagement krijgen een eerste en 
een tweede plek in de categorie opleidingen Milieu & 
Natuur.

In 2014 is ook de Keuzegids Masters 2014 gepubliceerd. 
De Wageningse masters van Hogeschool VHL zijn  
‘Topopleidingen’ volgens deze gids. Met scores van 
respectievelijk 8,6 en 8,2 krijgen beide VHL-masters het 
predicaat ‘Topopleiding’ op het gebied van landbouw en 
voeding. Het algemene niveau van deze master wordt 
door de keuzegids benoemd als ‘Excellent’.

Nationale Studenten Enquête (NSE)
Hogeschool VHL meet de studenttevredenheid via de 
Nationale Studenten Enquête (NSE). Een belangrijke 
indicator voor de studentwaardering van onze hoge-
school is het antwoord 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 Hogeschool VHL is een fractie gestegen 
van 3.75 in 2013 naar 3.76 in 2014 (schaal 1-5). 

Ten opzichte van andere instellingen scoort onze school 
hoog op de thema’s huisvesting, stage-ervaring, 
groepsgrootte en wetenschappelijke vaardigheden. 
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 bereikbaar-
heid van de instelling en de vaardigheid ‘samenwerken 
met anderen’.

In 2013 is naar aanleiding van de NSE door Hogeschool 
VHL het tijdig bekend maken van roosters als een cen-
traal speerpunt geselecteerd. In 2014 hebben de oplei-
dingen en stafdiensten hier hard aan gewerkt en de 
vastgestelde maatregelen uitgevoerd. Uit de NSE 2014 
blijkt dat de tevredenheid over het tijdig bekendmaken 
van studieroosters en wijzigingen is gestegen. De resul-
taten van de NSE 2014, de gewenste verbeteringen en 
de in gang gezette verbeteracties zijn gecommuniceerd 
naar en met de VHL-studenten. 

Externe onderzoeksevaluaties
In 2014 zijn twee externe onderzoeksevaluaties uitge-
voerd. Eén bij het lectoraat Biobased Economy en één  
bij het lectoraat Kust en Zee. In de zogenaamde ‘meta- 
evaluatie van deze onderzoeksevaluaties’ concludeert 
het NQA dat zowel de interne als externe samenwerkings-
verbanden van beide lectoraten voldoende relevant, 
uitgebreid, intensief en duurzaam zijn. 

NQA constateert ook, in lijn met eerdere conclusies van 
Hobeon, dat er grote/ruim voldoende opbrengst is rich-
ting het werkveld. Daarnaast bevestigt het NQA dat er 
vanuit studenten, docenten, opdrachtgevers en andere 
stakeholders voldoende waardering is voor het werk en 
de toegevoegde waarde van de lectoraten richting het 
werkveld. Studenten en docenten van met name het 
lectoraat Biobased Economy zijn zeer tevreden over de 
mate waarin het lectoraat het werkveld voor hen ont-
sluit. Dit sluit aan bij de eerdere conclusie van Hobeon 
dat er ‘een grote opbrengst is richting het werkveld’. 

De evaluatiecommissies van de NQA  waren verder 
tevreden over de bijdragen van de twee lectoraten 
Biobased Economy en Kust en Zee aan onderwijs en 
scholing. De lectoraten en opleidingen verwerken de 
kennis uit onderzoeksprojecten daadwerkelijk in het 
proces van onderwijsvernieuwing. 

Kennisontwikkeling en overdracht zijn specifieke aan-
dachtspunten voor alle lectoraten van Hogeschool VHL. 
Een deel van de lectoraten blijkt zeer betrokken te zijn 
bij de ontwikke ling van nieuwe onderzoeksleerlijnen, 
majors, minors en onderwijseenheden. Andere VHL- 
lectoraten moeten nog grote stappen zetten in deze 
gewenste richting. Het feit dat steeds meer studenten 
participeren in  onderzoeksprojecten van lectoraten is 
positief. 

Kwaliteit

Interactie met het werkveld cruciaal voor Hogeschool VHL... 

FoodRoofs favela’s
De daken van de favela’s (krottenwijken) in Rio de Janeiro gaan bijdragen aan het oplossen van de ondervoeding. Rob Roggema, 
lector Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave, heeft samen met studenten van Hogeschool VHL een systeem ontworpen 
voor zogeheten ‘FoodRoofs’. Zij proberen met de FoodRoofs-aanpak de arme favela-bevolking te voorzien van groente en fruit. 
Omdat favela’s tegenwoordig vooral uit dicht op elkaar gebouwde stenen huizen met een plat dak bestaan, ontstond bij Roggema 
het idee om deze zonnige vierkante meters beter te benutten. De daken doen nu vaak dienst als plek om de was te drogen of 
voor barbecuefeestjes. Voor het stimuleren van FoodRoofs is speciaal een lichtgewicht systeem ontwikkeld dat op het dak van 
een huis kan worden geplaatst. Met dit systeem en de aanpak worden de bewoners van de favela’s van kwalitatief goed voedsel 
voorzien. FoodRoofs draagt daarnaast bij aan de sociale binding in een buurt. Dit is een positief neveneffect in het streven naar 
een duurzame toekomst.
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Kwaliteit docentencorps Hogeschool VHL stijgt gestaag...

De kwaliteit van het docentencorps van Hogeschool VHL is in 2014 opnieuw verbeterd. Onderstaande tabel laat 
zien dat invulling wordt gegeven aan de prestatieafspraak die hierover met het Ministerie van Economische Zaken 
is gemaakt. De indirecte kosten zijn overwegend onder controle en de kwaliteit van de docentprestaties vertoont 
een gestage opwaartse lijn. 

Van de indicatoren verbonden aan het criteria ‘Studiesucces’ kan dit helaas niet worden gezegd. In 2014 zijn al 
stappen gezet om de neergaande lijn in de uitval van studenten, het aantal studenten dat wisselt van studie 
(switch) en het overallrendement te keren.

Onderwerp Indicator Nulmeting VHL 2012 2013 2014 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/
omzet 
(indicator C, 
Berenschot)

21.4% Nb 23,5% 21,1% 21.4%

Resultaten prestatie-indicatoren

Voeding uit reststroom garnalen
Twee weken voor Prinsjesdag 2014 nam staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur & Milieu) een koffertje met duur-
zame ideeën in ontvangst. Het koffertje bevatte 220 ideeën waarvan er negen genomineerd werden voor de prijzen. Eén van 
de genomineerde projecten was het project ‘Gezondheid met smaak’ van de Innovatiewerkplaats (IWP) Health, Food & Tech-
nology uit Leeuwarden. In september 2014 werd bekendgemaakt dat juist dit project van onder andere Feike van der Leij, lector 
Health & Food, de Lidl Voedselprijs in de wacht had gesleept. In de IWP wordt onderzoek gedaan om uit reststromen uit de 
garnalenbranche hoogwaardige en gezonde voeding te halen. De Lidl Voedselprijs is één van de vier prijzen die ieder jaar worden 
uitgereikt tijdens Duurzame Dinsdag. In deze video legt Feike uit wat de IWP Health, Food & Technology allemaal doet.  

Maatschappelijk betrokken studenten
Zes studenten van de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting hebben in het kader van de module Modelling and Design (MAD) 
ontwerpen gemaakt voor een watermolen bij Kasteel Vosbergen in Heerde (G). Het initiatief voor dit project werd genomen door 
de eigenaren van Kasteel Vosbergen. Zij willen de watermolen, die in 1872 in vlammen opging, herbouwen op het landgoed.

Bij de presentatie van de ontwerpen waren ook vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland en het Waterschap aanwezig. 
Radio Gelderland roemde in een reportage het werk van de VHL-studenten. Niet alleen vanwege hun bijdrage aan de herontwikke-
ling van Kasteel Vosbergen, maar ook vanwege de maatschappelijke betrokkenheid die de studenten aan de dag legden.
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App houtoogstketen
Student Bos- en Natuurbeheer Tim Lemmerlijn heeft de Esri Young Scholars Award 2014 van Nederland gewonnen. Zijn project, 
ArcGIS Online-toepassingen bij de houtoogst in Nederland, is door de jury beoordeeld als beste inzending. Tim ontwikkelde een 
webapplicatie die de mogelijkheid biedt om data in de houtoogstketen beter te benutten. Met de app van Tim, een GPS-voorziening 
en een smartphone of tablet, is het mogelijk om op elke locatie in een bos de afzonderlijke bomen te traceren. Als Nederlandse 
winnaar presenteert Tim zijn project tijdens de Esri International User Conference in San Diego, Verenigde Staten.

Professionalisering Hogeschool VHL voorwaarde voor toekomstig succes... 

Hogeschool VHL heeft er in 2014 voor gekozen haar hele 
organisatie in te richten langs de weg van resultaatver-
antwoordelijke teams. Met deze inrichtingsvorm wordt 
de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd. 
Bovendien biedt dit VHL-medewerkers de gelegenheid 
hun professionaliteit maximaal te ontplooien en daad-
werkelijk een inbreng te hebben in de gemeenschappe-
lijke teamresultaten. 

VHL-medewerkers worden, vanuit hun eigen expertise, 
in de gelegenheid gesteld zich door te ontwikkelen. 
Training en (bij)scholing worden, binnen de kaders 
van het professionaliseringsplan van Hogeschool VHL, 
maximaal gestimuleerd en gefaciliteerd. Expliciet 
benoemde prioriteiten zijn het verhogen van het  
aantal docenten met een master en de borging dat  
alle docenten een getuigschrift didactiek hebben.  
In 2015 wordt de professionalisering van Hogeschool 
VHL verder vormgegeven met de oprichting van de 
VHL-Academy.

Professionalisering

Docenten trainen in Vietnam 
Hermine de Wolf en Michiel Hupkes, beiden docent van de opleiding Land- en Watermanagement, verzorgden de cursus 
‘Assessment: motivator for efficient curriculum design and study efforts’ voor docenten van de Nong Liam-universiteit in 
Vietnam. In deze maatwerkcursus behandelen Hermine en Michiel allerlei vormen van assessment waarbij onder meer naar 
de voor- en nadelen van formatieve en summatieve toetsingsmethoden wordt gekeken. Deze twee volledig verschillende 
methoden garanderen levendige discussies over de inrichting van het onderwijs en beoordelingswijzes. Hermine en Michiel 
zitten tevens in de VHL-brede werkgroep Onderwijsconcept. Ook binnen deze context vergaren zij inzichten die nuttig zijn 
voor de trainingen in Vietnam. Gelijktijdig  helpen deze ervaringen in Azië hen de onderwijsdiscussies in Nederland in een 
breder perspectief te plaatsen. 
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Duurzaamheid als hét onderscheidende 
kenmerk van Hogeschool VHL... 

Karton en energie uit bermgras
In combinatie met andere hogescholen werkt  Hogeschool VHL samen met het bedrijf NewFoss B.V. uit Brabant aan de optimali-
satie van een innovatieve, duurzame technologie. Deze komt er op neer dat uit bermgras kartonnen verpakkingen, papier en 
ook energie wordt gerealiseerd. 

Het bedrijf NewFoss raffineert uit bermgras een houtachtige vezel die inzetbaar is als biobrandstof of grondstof in de vezel industrie 
(papier, isolatiemateriaal, spaanplaat etc.). Studenten van de opleiding Life Sciences & Technology werken in opdracht van het Centre 
for Biobased Economy (CBBE) aan het optimaliseren van het raffinageproces. Met behulp van metingen, laboratorium testen en 
berekeningen wordt bekeken of er nog meer energie en nuttige grondstoffen, bijvoorbeeld voor bio plastics, uit bermgras kunnen 
worden gehaald.

Prijswinnaar
Rob den Boer, student Milieukunde aan Hogeschool VHL, won donderdag 11 december 2014 de tweede prijs in een studenten-
wedstrijd van de provincie Noord-Holland. Met zijn idee ‘Van beerput naar waterput’, het opvangen van regenwater bij mensen 
met een beerput of septische tank, maakte Rob indruk op de jury. Zijn idee is eenvoudig in de praktijk toe te passen. De kosten 
zijn niet hoog en het levert winst op als je kijkt naar waterbesparing en duurzaam (her)gebruik van regenwater.

In Nederland valt gemiddeld 800 millimeter regen per jaar. Dit betekent 64.000 liter regenwater per woning. VHL-student Rob 
den Boer bedacht een systeem om dat regenwater te benutten: “Veel woningen in Nederland hebben nog een beerput of sep-
tische tank. Dit terwijl de betreffende woning inmiddels op het riool is aangesloten. Zo’n overbodige put of tank is eenvoudig 
geschikt te maken om regenwater op te vangen. Met 64.000 liter water kun je een hoop dingen doen, zoals de tuin sproeien,  
je auto wassen of het toilet doorspoelen.” 
De duurzame effecten zijn duidelijk, zo legt Rob uit: “Denk eens aan het water dat huishoudens hiermee kunnen besparen. 
Bovendien ontlasten we ons rioleringsstelsel. Het risico dat een riool overloopt door een grote hoeveelheid regenwater, dring  
je enorm terug. En dat is weer goed voor onze zuiveringsinstallaties, die raken minder snel ontregeld. Allemaal voordelen.” 

In de missie van Hogeschool VHL staat expliciet dat 
het onderwijsinstituut professionals wil opleiden die 
bijdragen aan een duurzame wereld. Dit uitgangspunt 
heeft grote effecten op de wijze waarop onze hoge-
school haar onderwijs en onderzoek alsmede haar 
organisatie inricht. Bij de meeste VHL-opleidingen zijn  
in 2014 nulmetingen volgens AISHE uitgevoerd. Het 
doel is dat elke VHL-opleiding voor 2018 drie AISHE 
sterren behaalt.

Studenten en docenten zijn veel bezig met duurzaamheid 
in hun studie en werk. Zo hebben in 2014 twee docenten 
van verschillende opleidingen hun krachten gebundeld 
in module ECO-logic. De ECO-logic module, voortkomend 
uit de werkgroep Eco Society Studies, is een hogeschool -
-brede module over duurzaam heid en ecosysteem-
diensten. In de module volgen de studenten lessen 
over duurzaamheid en ecosysteemdiensten in het 
algemeen en voedsel en energie in het bijzonder. 

Daarnaast was Hogeschool VHL in juli 2014 uitermate 
succesvol bij de Monte Carlo Solar Cup, een prestigieuze 
internationale wedstrijd voor zonneboten. In Monaco 
stonden twee VHL-teams op het erepodium. Het Dutch 
Solar Boat Team (met alumni van Hogeschool VHL) won 
de A Class-categorie. Het VHL Nordwin-zonnebootteam, 
een combinatieteam van studenten van Hogeschool VHL 
en het Nordwin College, eindigde in dezelfde categorie 
op de derde plaats.
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