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Beleid Horizontale dialoog 

Inleiding 
Klimaatverandering, globalisering, een groeiende wereldbevolking en digitalisering hebben 
wereldwijd gevolgen. Overal ter wereld is er behoefte aan kennis en goed opgeleide mensen, die in 
staat zijn een bijdrage te leveren aan oplossingen voor problemen op het gebied van behoud en 
duurzaam gebruik van land en water, biodiversiteit, voedselzekerheid en de overgang naar een 
biobased economy. Van Hall Larenstein University of Applied Sciences levert vanuit haar positie als 
hogeschool in het 'groene' domein met meerdere locaties én een internationaal netwerk, een 
bijdrage aan de aanpak van nationale en internationale kwesties.  

Van Hall Larenstein leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals 
die een duurzame wereld bevorderen. Het praktijkgericht onderzoek dat binnen de lectoraten van 
de hogeschool wordt verricht, is altijd gericht op verbetering van de beroepspraktijk. 

In dit document formuleert Van Hall Larenstein hoe zij in nauwe samenspraak met de eigen 
medezeggenschap (studenten, docenten) en de externe betrokkenen zoals het regionale en 
specifieke beroepenveld, maatschappelijke actoren en het bedrijfsleven haar ambities verwezenlijkt. 
Dit doet zij in overeenstemming met wat de Branchecode goed bestuur hogescholen (Vereniging 
Hogescholen, oktober 2013) daarover heeft vastgelegd. Daar waar relevant zijn voorbeelden 
opgenomen hoe Van Hall Larenstein de horizontale dialoog vorm geeft. 

Criteria identificatie relevante belanghebbenden 
Op het gebied van onderwijs en onderzoek zoekt Van Hall Larenstein nadrukkelijk verbinding met 
het werkveld op regionaal, nationaal en internationaal vlak waarbij onderstaande visie en criteria 
uitgangspunten zijn. Zij zoekt (gespreks)partners die deze gedachtes delen of daarbij behulpzaam 
kunnen zijn. Bij uitvoering van haar maatschappelijke functie neemt Van Hall Larenstein de belangen 
van interne en externe belanghebbenden mee zonder de eigen integrale verantwoordelijkheid uit 
het oog te verliezen. 

De dialoog met interne en externe belanghebbenden wordt mede gevoerd vanuit de zienswijze dat 
Van Hall Larenstein de duurzaamste hogeschool van Nederland is. Dit laat de hogeschool zien in elke 
opleiding en in de inhoud van haar onderzoek. Van Hall Larenstein kiest voor een inhoudelijk profiel 
dat het kader vormt voor alle strategische keuzes op het gebied van onderwijs en onderzoek. 

De aard van het praktijkgerichte onderzoek bij Van Hall Larenstein wordt gekenmerkt door 
relevantie en impact voor de beroepspraktijk, wetenschappelijke validiteit en aandacht voor de 
bijdrage aan de algemene kennis ten behoeve van maatschappij en beroepspraktijk. Verder heeft 
het onderzoek een relatie met het onderwijs en kent het een internationale oriëntatie. De 
uitkomsten van het onderzoek moeten impact opleveren voor bedrijven en/of voor professionals in 
de publieke sector. 

Onderzoeksprojecten, geïnitieerd vanuit de lectoraten van de onderzoeksgroepen dragen bij aan de 
professionalisering van docenten. Zij kunnen als docent-onderzoeker in deze projecten hun 
onderzoekscompetenties ontwikkelen en zelf promoveren. De door hen ontwikkelde kennis kunnen 
zij vertalen naar innovaties en toepassen in het onderwijs. Ook dragen de onderzoeksgroepen direct 
bij aan de ontwikkeling van het onderwijs. 

Van Hall Larenstein is internationaal gekend op haar domeinen Animals and Business, Food and 
Dairy, en Delta Areas and Resources en versterkt samen met het groene en grijze onderwijs de 
positionering van het Nederlandse en lokale werkveld in het buitenland. Daar werkt de hogeschool 
intensief samen met lokale partners. Daarbij maakt Van Hall Larenstein scherpe keuzes in de externe 
profilering. Niet alles overal, maar vanuit de domeinen en in een beperkt aantal speerpuntlanden 
met geselecteerde partners. De activiteiten dragen bij aan structurele ontwikkeling van kennis en 
capaciteit ter plaatse in samenwerking met en/of ten dienste van het Nederlandse bedrijfsleven ter 
plekke, het lokaal actieve bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en non-gouvernementele 
instellingen. 
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Door internationale competenties in het curriculum van de studieprogramma's op te nemen, sluit de 
hogeschool zich aan bij de internationaliseringsambities zoals die zijn geformuleerd door de 
Vereniging Hogescholen. 

Overzicht betrokkenheid belanghebbenden bij activiteiten en besluiten 
Intern 
Medewerkers van Van Hall Larenstein zijn vertegenwoordigd in onder andere de 
medezeggenschapsraad en in opleidingscommissies. Ook het medewerkertevredenheidsonderzoek 
levert voor het college van bestuur en de directeuren belangrijke informatie op als het gaat om te 
voeren beleid. Verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie en binnen de 
resultaatverantwoordelijk teams zijn de medewerkers binnen de daarbij gestelde kaders 
verantwoordelijk voor de activiteiten die zij zelf kunnen beïnvloeden. 

Via de medezeggenschapsraad en opleidingscommissies worden studenten betrokken bij het beleid 
van Van Hall Larenstein. Studenten geven hun mening in evaluatieonderzoeken als de Nationale 
Studentenenquête en de module-evaluaties. De uitkomsten van deze onderzoeken zet Van Hall 
Larenstein in om het opleidingscurriculum en de kwaliteit van de hogeschool te verbeteren. 

Van Hall Larenstein hecht eraan intensief contact te onderhouden met afgestudeerden van de 
hogeschool via de alumniverenigingen.  

Werkveld 
Van Hall Larenstein werkt aan een zogenaamde relatiematrix waarin de contacten van het college 
van bestuur, het management en overige medewerkers van Van Hall Larenstein op verschillende 
niveaus worden beschreven. De matrix is het beleidsbepalend overzicht welke externe relaties de 
hogeschool onderhoudt. In het beleid Horizontale dialoog worden voorbeelden gegeven van de 
contacten. 

De opleidingen kennen werkveldadviescommissies. Deze commissies adviseren de directeuren van 
de opleidingen (on)gevraagd over verschillende onderwerpen waarbij de aansluiting tussen de 
eindcompetenties, het opleidingsprofiel, de kwaliteit van de opleiding, op de beroepsprofielen en 
het werkveld centraal staan. 

De (leading) lectoren van Van Hall Larenstein maken deel uit van een onderzoeksgroep behorende 
tot een van de drie domeinen die Van Hall Larenstein kent. Door een goede band met bedrijven en 
instellingen in de regio en daarbuiten, ondersteunt Van Hall Larenstein hen met innovatieve 
oplossingen voor praktijkvragen en draagt Van Hall Larenstein zorg voor voldoende hoogopgeleide 
professionals. 

De praktijk wordt betrokken door het organiseren van werkveldgesprekken, door vraag gestuurde 
ontwikkeling van projecten en door vertegenwoordigers uit de praktijk te betrekken bij adviesraden 
en kenniskringen. Daarnaast kent de hogeschool Advisory Boards waar onderwerpen op een 
strategisch niveau met het college van bestuur en de directeur van een domein aan de orde worden 
gesteld. De Advisory Board bestaat uit (internationale) leden die afkomstig zijn uit of een nauwe 
relatie hebben met het werkveld waarop de onderzoeksgroep en opleidingen actief zijn.  

Van Hall Larenstein werkt samen met (onderzoek)instituten op het gebied van watertechnologie 
zoals Stichting Wetsus European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, Stichting 
Water Applicatie Centrum, Centre of Expertise Water Technologie en Stichting Bison.  

Daarnaast zijn de waterschappen in het noorden, oosten en midden van het land gesprekspartners 
van de hogeschool. 

Op het gebied van Food and Dairy zijn gesprekspartners onder andere Frysian Dutch Dairy Network, 
en Dutch Dairy Chain. 

De informatie vanuit het contact van stagebegeleiders met stage-instellingen wordt meegenomen in 
de ontwikkeling van het onderwijs. 
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Onderwijsinstellingen 
Van Hall Larenstein heeft verschillende contacten met hbo-, mbo-, en vo-instellingen. In diverse 
overleggen wordt gesproken over doorstroming van mbo- en vo-leerlingen naar de hogeschool. Zo 
participeert Van Hall Larenstein in RxH een regionaal samenwerkingsverband om de doorstroom 
tussen hbo’s en ROC’s te verbeteren. In het noorden van het land wordt samengewerkt in het 
Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân. 

Van Hall Larenstein onderhoudt nauwe relaties met Helicon met wie zij vestiging op het 
Kennislandgoed Larenstein deelt. In Leeuwarden deelt Van Hall Larenstein het gebouw met het 
Nordwin College. 

Met de onderwijsinstellingen wordt afstemming gezocht op de terreinen onderwijs en onderzoek.  

Onder andere in het kader van Arnhem Studiestad wordt nauw samengewerkt met de twee andere 
hogescholen in Arnhem Hogeschool Arnhem Nijmegen en Hogeschool ArtEZ. In Leeuwarden wordt 
in het kader van Stichting Leeuwarden Studiestad samengewerkt met de hogescholen Stenden en 
NHL. 

Wijze waarop vorm en inhoud aan betrokkenheid wordt gegeven 
De wijze van samenwerking met interne en externe betrokkenen vindt veelal plaats in 
geformaliseerde samenwerkingsverbanden maar Van Hall Larenstein kan ook in lossere verbanden 
opereren. Het betrekken van de externe belanghebbenden gebeurt zowel op centraal niveau als op 
het niveau van een domein.  

Op het gebied van onderwijs en onderzoek werkt Van Hall Larenstein samen met en de groene en de 
grijze onderwijsinstellingen. Geformaliseerde verbanden zijn onder andere het HAO-overleg, de 
Centres of Expertise en het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving. Verder is de Groene Tafel 
waarin Wageningen UR, de groene hogescholen en de AOC’s geregeld overleggen. 

Met hogeschool NHL wordt in een gemeenschappelijke regeling (8.1 WHW-constructie) 
samengewerkt inzake de opleidingen binnen Life Sciences. Ook de opleiding International Business 
and Management Studies wordt in een 8.1 WHW-constructie aangeboden in samenwerking met 
Stenden Hogeschool en hogeschool NHL. 

In de speerpuntlanden wordt samengewerkt met buitenlandse universiteiten en lokale partners. Van 
Hall Larenstein richt zogenaamde ‘Living Labs’ in voor praktijkgericht onderzoek met Nederlandse en 
lokale partners.  

Van Hall Larenstein onderhoudt contacten met verschillende werkveld- en bracheorganisaties. Ook 
participeert Van Hall Larenstein in bestuurlijke overleggen in de regio’s waar de hogeschool 
gevestigd is. Daarnaast voert de hogeschool overleg in strategische beraden. Een voorbeeld hiervan 
is de Economic Board Arnhem Nijmegen en het Innovatie Platform Fryslân.  

Aan veel samenwerkingsverbanden met de diverse partijen ligt een samenwerkingsovereenkomst 
ten grondslag. Dit zijn veelal gestandaardiseerde modellen die binnen de branche worden 
gehanteerd. In het kader van (internationale) projecten worden hiervoor de daarvoor aangeleverde 
modellen gebruikt. 

Wijze rapporteren betrokkenheid belanghebbenden en de uitkomsten daarvan  
Het college van bestuur spreekt met de directeuren over de wijze waarop zij de horizontale dialoog 
met hun kennispartners voeren. 

De borging van het voeren van de horizontale dialoog ten behoeve van de raad van toezicht 
geschiedt in samenhang met de borging van de overige elementen van de governance code goed 
bestuur.  

Verantwoording door Van Hall Larenstein naar externe belanghebbenden vindt plaats via het 
jaarverslag en de jaarrekening, persberichten en ander publicaties. Daarnaast informeert de 
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hogeschool belanghebbenden over haar visie, missie, ambitie, statuten en reglement op haar 
website. 

De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur de externe belanghebbenden van de 
hogeschool betrekt bij de ontwikkeling van zijn beleid en met hen communiceert over de uitvoering 
daarvan. De raad van toezicht rapporteert over zijn bevindingen in het jaarverslag.  

===== 


