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Voorwoord College van Bestuur 
Afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet op weg naar een duurzame hogeschool. Dankzij de bezieling en toe-
wijding van alle medewerkers hebben we dit jaar ook de erkenning daarvoor gekregen. Dat gebeurde met de uitreiking 
van de SustainaBul 2018, de duurzaamheidsranking voor universiteiten en hogescholen. Met gepaste trots mogen we 
ons ‘de duurzaamste hogeschool van Nederland’ noemen. 

Als hogeschool beschikten we al over het MVO-keurmerk ‘Erkend’. Deze duurzaamheidserkenning laat zien dat we  
op alle benoemde gebieden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen aantoonbare resultaten hebben behaald. 
Veel van onze opleidingen hadden in 2017 al drie AISHE-sterren gehaald (Auditing Instrument for Sustainability in 
Higher Education). In 2018 hebben alle resterende opleidingen ook drie sterren behaald. Deze certificering voor de 
bacheloropleidingen toont aan dat duurzaamheid goed in ons onderwijs is geïntegreerd.

In lijn met het instellingsplan 2018-2021 blijft duurzaamheid een belangrijk onderwerp. De masteropleidingen gaan op 
voor drie AISHE-sterren en enkele bacheloropleidingen zijn zelfs van plan in 2019 vier AISHE-sterren te behalen, zoals 
Milieukunde en Kust- en Zeemanagement. De lectoraten hebben Sustainable Development Goals gekoppeld aan hun 
onderzoeksprogramma en zullen daar ook in 2019 nadrukkelijk rekening mee houden. 

Naast duurzaamheid investeren we in de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek, de studieloopbaanbegeleiding en de 
doorstroming van mbo naar hbo. De extra middelen die na het verdwijnen van de basisbeurs voor onderwijs beschik-
baar kwamen, zijn onder meer hiervoor ingezet. We hebben deze middelen dit jaar besteed aan uitbreiding van de 
studieloopbaanbegeleiding en de aanstelling van twee e-coaches die docenten ondersteunen in de ontwikkeling van 
nieuwe onderwijsvormen. 

Met subsidiesteun uit de regeling ‘Doorstroom mbo-hbo’ zijn extra activiteiten uitgevoerd. Zo kijken we met voldoening 
terug op het Educational Festival op onze locaties. Veel mbo-studenten hebben dit festival bezocht en daarmee is ook 
de samenwerking met het mbo verder versterkt. Daarnaast is er dit jaar een start gemaakt met het mentorprogramma 
en zijn hbo-studenten aan mbo-studenten gekoppeld met als doel de overstap van mbo naar hbo gemakkelijker te maken. 

Het onderwijsaanbod hebben we aangepast. Zo zijn we de master River Delta Development en de ad Voedings-
middelentechnologie gestart. De master Innovative Dairy Chain Management is omgezet naar een reguliere hbo- 
master. In 2018 is verder hard gewerkt aan de nieuwe bacheloropleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek binnen 
het samenwerkingsverband Life Sciences and Technology met NHL Stenden Hogeschool, en aan de bacheloropleiding 
International Business en de ad Diermanagement. Tegelijkertijd hebben we afscheid genomen van de ad Ondernemer-
schap en de voltijdsvariant ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht. 

We werden blij verrast door de RAAK-PRO-nominaties van twee van onze onderzoeken: Arossta (herstel koraalrif in 
de Cariben) en Better Wetter (beter watersysteem in het Fries veenweidegebied). Het project Arossta heeft zelfs de 
tweede juryprijs van de ‘RAAK-award 2018’ gewonnen. Dit zijn mooie resultaten. Het toont ook waardering voor het 
goede praktijkgerichte onderzoek op onze hogeschool. 

We zijn verheugd dat de resultaatverantwoordelijke teams steeds beter hun weg weten te vinden en gezamenlijk 
komen tot verantwoorde keuzes. En we zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk de hobbels kunnen slechten op weg 
naar een toekomstbestendige positie van onze hogeschool binnen het hoger onderwijs. 

Het College van Bestuur bedankt alle medewerkers, studenten en samenwerkingspartners voor hun inzet en bijdrage. 
We kijken uit naar een succesvolle voortzetting in 2019! 

Drs. P.C.A. van Dongen
Voorzitter College van Bestuur 

Drs. A.C. Keizer-Mastenbroek
Lid College van Bestuur 
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De duurzaamste hogeschool
Van Hall Larenstein steeg in 2018 in de SustainaBul. Dat is de ranglijst van universiteiten 

en hogescholen op het gebied van duurzaamheid die Studenten voor Morgen sinds 2012 
organiseren. De hogeschool ging naar plek 3, achter twee universiteiten. Van Hall Laren-

stein is nu de ‘duurzaamste hogeschool van Nederland’. Zo behaalde de hogeschool op het 
onderdeel ‘integratie van duurzaamheid in het onderwijs’ een score van 99 uit 100. Volgens 

de beoordelingscommissie omdat opleidingen en vakken van de hogeschool zijn ingedeeld 
op basis van de Sustainable Development Goals. In de categorie ‘onderzoek’ behaalde de 

hogeschool zelfs een 100-procentsscore. 

Golden Globe voor Fryslân Fungies 
Fryslân Fungies van Michiel de Groot, student Milieukunde in Leeuwarden,  
kreeg bij de jaarlijkse VHL Golden Globes de eerste juryprijs. BioBlitz Potmarge, 
van studenten Diermanagement in Leeuwarden, ontving de publieksprijs. Zij  
verdienden tegelijk een nominatie voor de LC Awards, de studentenprijzen van  
de Leeuwarder Courant. De start-up Fryslân Fungies hergebruikt afval (koffiedik) 
voor de kweek van eiwitrijke oesterzwammen voor de lokale markt. 

Bedoeling van de Golden Globesprijsvraag is dat studenten nadenken over 
oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Prijzen gaan naar ideeën met een 
positieve invloed op de maatschappij. 
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Van Hall Larenstein 
Door de groei en ontwikkeling van de wereldwijde bevolking neemt de druk op 
onze aarde toe en zien we een grotere noodzaak voor innovatie en duurzame 
oplossingen. Vanuit onze missie zorgen wij voor de ontwikkeling van duurzaam 
denkende professionals die op hun manier gaan bijdragen aan het oplossen 
van duurzaamheidsvraagstukken en aan het behoud van een leefbare wereld. 

Missie, visie en ambitie
Wij leiden studenten op tot ambitieuze en innovatieve 
professionals en we doen toegepast onderzoek waarmee 
we willen bijdragen aan een duurzame wereld. Van Hall 
Larenstein is een groene University of Applied Sciences. 
Dit is herkenbaar in ons onderwijs en onderzoek en in 
onze bedrijfsvoering. Vanuit een inhoudelijke profilering 
op het gebied van de domeinen van onze hogeschool 
maken we strategische keuzes voor ons onderwijs en 
onderzoek. 

Als groene hogeschool zorgen wij voor kwalitatief goed 
onderwijs waarin duurzaamheid een belangrijk plek 
inneemt. Al onze bacheloropleidingen hebben minimaal 
drie AISHE-sterren. Door de koppeling van onderwijs 
met toegepast onderzoek en het werkveld worden 
onderzoeksresultaten gebruikt in ons onderwijs en zijn 
onze studenten in staat om competenties te verwerven 
die voldoen aan de eisen van het werkveld. Wij hebben 
opleidingen en onderzoekthema’s die vaak uniek zijn in 
Nederland, een interdisciplinair karakter hebben en altijd 
een bijzonder vakgebied beslaan.

De hogeschool heeft per 1 januari 2019 de organisa-
tiestructuur aangepast: we zijn van drie naar twee 
domeinen gegaan (Delta Areas and Resources en Food 
and Dairy). De opleiding Diermanagement is vanuit het 
domein Animal and Business toegevoegd aan Delta 
Areas and Resources. En de opleidingen International 
Business en Bedrijfskunde en Agribusiness zijn toe-
gevoegd aan het domein Food and Dairy. Verder is de 
onderzoeksafdeling en de ondersteuning van het domein 
Animal and Business verdeeld over beide domeinen.

Vier kernwaarden vormen de basis voor onze identiteit 
en helpen ons onze missie en visie te verwezenlijken. 

1. Duurzaam 
Bij alles wat we doen worden we gedreven door de ambi-
tie een bijdrage te leveren aan een duurzame samen-
leving, waarbij de aspecten people, planet en profit in 
evenwicht zijn;

2. Betrokken 
Wij zijn betrokken bij de student, bij elkaar, bij de orga-
nisatie en bij onze samenwerkingspartners. Persoonlijk 
contact met studenten, collega’s en partners is belangrijk 
voor ons. Door elkaar te kennen en oprecht te luisteren 
naar een ander kunnen we beter samenwerken. We zijn 
ook inhoudelijk betrokken bij de sectoren waarvoor we 
opleiden en onderzoek doen;

3. Ondernemend 
Wij zijn innovatief, we volgen wat er om ons heen 
gebeurt, gaan vaak net een stap verder dan wat er van 
ons verwacht wordt en benutten kansen om onze doelen 
te realiseren. Door korte communicatielijnen en persoon-
lijk contact kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwik-
kelingen;

4. Verantwoordelijk 
Wij doen wat we zeggen en laten zien wat we doen. We 
zijn aanspreekbaar op de bijdrage die wij leveren aan de 
te realiseren resultaten.

Eerste ‘verticale oogst’  
Studenten van de minor Feeding Our Planet hebben 

in december 2018 de eerste verticaal verbouwde kruiden 
geoogst. De gewassen komen van torens van gestapelde kweek-
lagen die de studenten samen met Urban Ponics en Aqua Futura 

hadden gebouwd in de kas van de hogeschool. Huiscateraar Eurest gebruikt 
de kruiden in soep, broodjes en drankjes. Zo heeft de kantine een gezonder en duur-

zamer aanbod gekregen. Bij verticale landbouw (vertical farming) wordt in weinig ruimte 
het voedselaanbod verhoogd. Bovendien zijn er volgens Urban Ponics meer mogelijkheden om 

groei, smaak en voedingsstoffen te controleren en bespaart het kringloopsysteem veel water. 

“Duurzaamheid  en een grote verantwoor-
delijkheid  voor de toekomst van  onze 
aarde  zijn items die  elke keer terugkeren”

“Bij alles wat we doen worden 
wij gedreven door  de ambitie  
een bijdrage te leveren aan een 
duurzame samenleving”
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Kerngegevens  
Studenten
In 2018 studeerden 4.337 studenten aan Van Hall Laren-
stein, exclusief masterstudenten. De instroom in onze 
bacheloropleidingen en associate degrees (ad’s) was met 
dertig studenten iets hoger dan de instroom in 2017. De 
instroom in onze master lag in 2018 op 52 studenten. Dat 
was iets lager dan in 2017. Het aantal afgestudeerden in 
onze bachelors steeg verder, net als in voorgaande jaren. 
In 2018 was er een stijging van 15,6 procent ten opzichte 
van 2017.

2016 2017 2018

Studenten (per 1 okt., per 
meetjaar, excl. master) 1

566 560 565

Instroom bachelor  
en associate degree

1.150 1.239 1.269

Instroom master 50 62 52
Afgestudeerden bachelor 2 568 646 747
Afgestudeerden  
associate degree

41 38 51

Afgestudeerden master 50 323 50

Medewerkers
In 2018 is het aantal fte’s ten opzichte van voorgaande 
jaren vrijwel gelijk gebleven. Het aantal vrouwelijke 
medewerkers steeg licht vergeleken met voorgaande 
jaren: van 53,1 procent in 2017 naar 53,4 procent in 2018. 
Het aandeel in het personeelsbestand van medewerkers 
van 55 jaar of ouder is nagenoeg gelijk aan 2017: 34,7 
procent. De verhouding ondersteunend en onderwijzend 
personeel is exact gelijk gebleven vergeleken met 2017.

2016 2017 2018

Aantal medewerkers 566 560 565
Aantal fte 449 446 449
Ondersteunend personeel 34,8% 32,7% 32,7%
Onderwijzend personeel 65,2% 67,3% 67,3%

Financieel 

2016 2017 2018

Totaal baten 54.492 55.437 54.964
Totaal lasten 54.233 54.838 53.965
Netto resultaat (€ x 1.000) 321 352 708
Solvabiliteitsratio 31,1% 33,7% 33,1%
Current ratio 0,54 0,39 0,68

Opleidingen
Van Hall Larenstein beschikt over een breed aanbod van 
opleidingen in het groene domein. Per 1 september 2018 
telt Van Hall Larenstein dertien bacheloropleidingen, 
vijf professionele masteropleidingen en zeven associate 
degrees. 

Van de veertien bacheloropleidingen worden vier  
oplei dingen zowel in Leeuwarden als Velp aange boden. 
Dat zijn Bedrijfskunde en Agribusiness, Dier- en  
Veehouderij, Management van de Leefomgeving  
en Voedingsmiddelen technologie. 

Locatie Leeuwarden

Naam opleiding Vorm ISAT

Associate degree
Duurzaam Bodembeheer deeltijd 80070
Duurzame Watertechnologie deeltijd 80069
Integrale Handhaving 
Omgevingsrecht

deeltijd 80023

Melkveehouderij voltijd 80044
Voedingsmiddelentechnologie deeltijd 80141
Bachelor
Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd 34866
Biotechnologie (samen met  
NHL Stenden Hogeschool)

voltijd 34331

Dier- en Veehouderij voltijd 34869
Diermanagement voltijd 34333
International Business and 
Management Studies  
(samen met NHL Stenden  
Hogeschool)

voltijd 34936

Kust- en Zeemanagement voltijd 39204

Management van de Leefomgeving voltijd 34859
Milieukunde deeltijd

voltijd
34284
34284

Tuinbouw en Akkerbouw voltijd 34868
Voedingsmiddelentechnologie voltijd 34856
Master
Innovative Dairy Chain  
Management

voltijd
deeltijd

49290
49290

 Locatie Velp

Naam opleiding Vorm ISAT

Associate degree
Land- en Watermanagement deeltijd

voltijd
80128
80128

Tuin- en Landschapsinrichting deeltijd
voltijd

80068
80068

Bachelor
Bedrijfskunde en Agribusiness 
(Agribusiness and Business 
Administration)

voltijd 34866

Bos- en Natuurbeheer deeltijd
voltijd

34221
34221

Dier- en Veehouderij 
(Animal Husbandry)

voltijd 34869

International Development 
Management

voltijd 34203

Land- en Watermanagement deeltijd
voltijd

34226
34226

Management van de Leefomgeving voltijd 34859
Tuin- en Landschapsinrichting deeltijd

voltijd
34220
34220

Voedingsmiddelentechnologie  
(Food Technology)

voltijd 34856

Post-initiële master
Agricultural Production Chain 
Management

voltijd 70058

Management of Development voltijd 70057
Project- en Procesmanagement 
in the Domain of Land and Water

voltijd 70056

River Delta Development voltijd 49504

1   Hoofdinschrijving bij Van Hall Larenstein, bron 1CijferHO 1-10-2018
2   Per studiejaar op peildatum 1 oktober.
3   Kwalificaties 2017-2018 (Masters 1-10-2017 t/m 30-9-2018)

Stakeholders
De stakeholders die belanghebbend zijn bij ons onderwijs, zijn onder anderen onze toekomstige afgestudeerden,  
overheden zoals het ministerie van Economische Zaken, provincies en gemeenten en onze partners op het gebied  
van onderwijs, toegepast onderzoek en kenniscirculatie. We werken met hen samen aan gezamenlijk onderwijs en 
onderzoek, goede doorstroom in het onderwijs, een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt en lokale, economische, 
sociale, sociale en milieugerichte ontwikkelingen. Wij investeren in duurzame relaties met de beroepspraktijk, bij-
voorbeeld in de vorm van Centres of Expertise (CoE’s) op agro, food en leefomgeving, samenwerkingsconvenanten, 
netwerken, trainingen, cursussen, externe begeleiders in het onderwijs, in beschikbaarstelling van faciliteiten en in 
werkveldadviescommissies van de opleidingen. 

Opdat onze stakeholders zich herkennen in ons onderwijs, spreken we hen ook geregeld. Bijvoorbeeld over de koers 
van de hogeschool, de arbeidsmarkt en het praktijkgerichte onderzoek. Over de kwaliteit van ons onderwijs en het 
opleidingsportfolio spreken we ook met werkveldadviescommissies en met alumni. Wat onderzoek betreft adviseert 
een Advisory Board de hogeschool over het onderzoeksportfolio en de kwaliteit van het onderzoek. En elke lector, 
docent en directeur onderhoudt intensief contact met het beroepenveld voor een actueel beeld van het vakgebied. 
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Tribune voor  
aquaponicssysteem opgeleverd

Aquaponics combineert de kweek van waterdieren met 
de kweek van planten. Van Hall Larenstein onderzoekt 

deze nieuwe voedselproductie. Waterdieren zorgen voor 
bemesting en planten nemen voedingsstoffen uit het water 

op. Dit kringloopproces biedt kansen voor duurzame voedsel-
productie in steden waar mogelijkheden beperkt worden door 
vervuilde grond. Er is immers geen grond nodig, want het kan 

bijvoorbeeld in een ‘tribune’. Studenten ontwierpen en bouwden 
samen met het bedrijf Aquafutura zo’n tribune bij de Potmarge in 
Leeuwarden. Met pompaandrijving via zonnepanelen. Studenten 

van de minor Feeding our Planet organiseerden een feestelijke 
bijeenkomst rond de oplevering van de tribune.
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Duurzaamheid  
Wij geloven in een wereld waarin we steeds opnieuw duurzame keuzes maken. 
Klimaatverandering, voedselproblematiek, spanning tussen natuur en leefom-
geving, land- en watermanagement. Op al die thema’s zijn professionals nodig 
die in staat zijn duurzaam te denken en te handelen, mensen die duurzaam-
heid als vanzelfsprekend beschouwen. De hogeschool heeft daarin maat-
schappelijke betekenis. Door duurzaamheid centraal te stellen in ons onderwijs, 
onderzoek en de bedrijfsvoering willen we met elkaar – en met alle studenten 
– bijdragen aan een betere wereld voor nu én voor de volgende generaties.

Sustainable Development Goals
We verbinden onze bijdrage aan het grote perspectief via 
de Global Goals For Sustainable Development. Daarom 
hebben we het SDG Charter getekend. Daarmee beloven 
we ons in te zetten voor deze global goals. Het gaat om 
zeventien doelstellingen die de Verenigde Naties in 2016 
heeft vastgesteld, opvolgers van de millenniumdoelen. 
De SDGs beogen voor 2030 wereldwijd een einde te 
maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. 
Dit kan niet door overheden alleen gerealiseerd worden. 
Als groene hogeschool leveren wij ook een bijdrage. Wij 
voelen ons verbonden met alle zeventien global goals, 
maar kiezen ervoor - op basis van ons onderwijsportfolio 
en onze lectoraten - ons specifiek te richten op acht van 
de zeventien doelstellingen.

MVO-keurmerk ‘Erkend’ 
Van Hall Larenstein beschikt sinds 2017 over het 
MVO-keurmerk ‘Erkend’. Deze duurzaamheidserken-
ning laat zien dat we op alle benoemde gebieden voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen aantoon-
bare resultaten hebben behaald. En ook dat we daarin 
doorgaan.

AISHE-keurmerken 
De integratie van duurzaamheid in het onderwijs gebeurt 
op basis van AISHE-certificering (AISHE staat voor 
Auditing Instrument for Sustainability in Higher Educa-
tion). Een auditteam van certificeringsbureau Hobéon 
beoordeelt opleidingen op de mate waarin duurzame 
ontwikkeling is geïntegreerd in onderwijs, onderzoek 
en organisatie. Ze kijken dan bijvoorbeeld naar visie en 
beleid, personeel en afgestudeerden. 
In 2018 hebben de resterende opleidingen hun drie  
sterren voor het AISHE-keurmerk behaald. Daarmee  
zijn al onze bacheloropleidingen gecertificeerd met  
drie sterren. In 2019 gaan enkele opleidingen op voor 
certificering met vier AISHE-sterren.

SustainaBul, de duurzaamste hogeschool
Van Hall Larenstein doet sinds 2015 mee aan de 
Sustaina Bul: de jaarlijkse ranglijst van Nederlandse  
universiteiten en hogescholen op het gebied van  
duurzaamheid. De ranglijst werd in 2012 gestart door 
studentennetwerkorganisatie Studenten voor Morgen 
om verdere verduurzaming in het hoger onderwijs te  
stimuleren. Ranking vindt plaats op basis van vier  
categorieën: onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering  
en integrale benadering. 

In 2018 was Van Hall Larenstein, samen met Wageningen 
University & Research, de instelling die het beste scoorde 
in de integratie van duurzaamheid in het onderwijs. De 
hogeschool behaalde hierin een score van 99 punten uit 
100. Volgens de beoordelingscommissie was een belang-
rijke reden hiervoor dat alle opleidingen en vakken van 
de hogeschool zijn ingedeeld op basis van de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties. Op die 
manier maakt de instelling duidelijk dat het met verschil-
lende studierichtingen bijdraagt aan het verduurzamen 
van de wereld.
 

In de categorie Onderzoek behaalde Van Hall Larenstein 
zelfs een 100-procentsscore. In de uiteindelijke ranglijst, 
over alle categorieën, is Van Hall Larenstein dit jaar van 
plek 7 naar een top 3-positie gestegen, vlak achter twee 
universiteiten (Wageningen en Eindhoven). Daarmee 
mag de hogeschool zich nu de ‘duurzaamste hogeschool 
van Nederland’ noemen.

Duurzaamheidsactiviteiten 
Als ‘duurzaamste hogeschool van Nederland’ initiëren 
wij regelmatig activiteiten die bewustwording van de 
urgentie van duurzaamheid stimuleren. In 2018 waren dat 
bijvoorbeeld: 
• diverse gratis toegankelijke lezingen en cursussen; 
•  een serie workshops over de implementatie van Sustai-

nable Development Goals in de bedrijfsvoering;
•  uitreiking van ‘Groene voetjes’ aan medewerkers die 

uitzonderlijk duurzame prestaties hebben geleverd;
•  bezoek van het duurzaamheidskernteam aan het duur-

zaamste kantoorgebouw ter wereld (volgens BREEAM 
Awards 2016), van onze huisbankier ABN AMRO; 

•  overstap naar postbezorging door een regionaal  
fietskoeriersbedrijf;

•  een ‘waste-audit’ waarin al het afval een week lang is 
verzameld, gesorteerd, gewogen en geanalyseerd. 

CO2-footprint
De ambitie om de groenste hogeschool te zijn, gaat 
verder dan onderwijs. Het betreft ook de bedrijfsvoe-
ring. Dat houdt in dat we als organisatie doelen stellen 
voor bijvoorbeeld energieverbruik, afvalverwerking en 
watergebruik, en voor duurzaam beheer en inzet van de 
gebouwen. Een maat hiervoor is de CO2-footprint. Daar-
mee toon je hoeveel CO2 je als bedrijf uitstoot en kun je 
goed beoordelen waar uitstoot verminderd kan worden. 
Een minimale voetafdruk is ook een doelstelling in onze 
aanbestedingen en ons mobiliteitsbeleid. 
In 2018 zijn mooie resultaten behaald. Zo is In Leeuwar-
den het elektriciteitsverbruik met 5,3% is gedaald. In 
Velp zelfs met 8,17%. Het waterverbruik per verbruiker is 
gedaald. De totale hoeveelheid afval is met 15% afgeno-
men. Deze positieve resultaten zijn toe te schrijven aan 
de betere bewustwording en een hogere opbrengst van 
de zonnepanelen. Hiermee blijft de dalende trend zich 
doorzetten.

Minimale CO2 footprint. 
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Gebiedsontwikkeling 
Op het grondgebied Potmarge (Leeuwarden) en het 
Duurzaam Kennislandgoed Larenstein (Velp) willen 
we bijdragen aan kennisontwikkeling en –verspreiding 
op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld met 
bijen-, vogel- en vlindervriendelijk groenbeheer en met 
het afkoppelen van het regenwater naar het riool. De 
hogeschool doet dit samen met de studenten en onder-
zoekers, met groene mbo-scholen zoals Helicon in Velp 
en Nordwin College in Leeuwarden, met de gemeentes 
Rheden en Leeuwarden en met andere stakeholders in 
de omgeving. 

Van Hall Larenstein en Helicon willen van Landgoed 
Larenstein een duurzaam kennislandgoed maken. Een 
werkgroep Duurzaam Kennislandgoed Larenstein, waarin 
onderwijs, facilitaire dienst en communicatie met elkaar 
aan tafel zitten, is betrokken bij de realisatie van het ont-
werp en beheer van het landgoed, de ontwikkeling van 
Voedselbos Larenstein en de planning van evenementen.

De stuurgroep Potmarge in Leeuwarden wil de potentie 
en kwaliteiten van het gebied beschikbaar stellen. Dat 
krijgt vorm in een stadstuin met proefplaatsen en een 
innovatief gebied met zichtbare water– en energiekunst. 
Thema’s die in proefplaatsen vorm krijgen, zijn ‘water & 
energie’, ‘voedsel’ en ‘welzijn en gezondheid’.

Zonneboot scoort
Tijdens een van drie wedstrijden voor het wereldkampioenschap Solar Sport One, behaalde 

het zonnebootteam van Van Hall Larenstein en Nordwin een tweede plaats. Met twee vierde
plaatsen op de andere races werden ze dit jaar uiteindelijk overall tweede. Een schitterend

resultaat! Zonnebootraces, die vooral in Nederland populair zijn, zijn er in verschillende
klassen, gebaseerd op opleidingsniveau, gebruikt materiaal en technische innovaties. 

Het zonnebootteam van Van Hall Larenstein en Nordwin vaart in de A-klasse. Het team 
werd in 2008 opgericht door een aantal studenten en docenten Milieukunde. Inmiddels 

maken studenten uit verschillende opleidingen deel uit van dit team, dat al een paar 
jaar heel succesvol vaart in de Sinnestream.
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Inzet van kwaliteitsgelden 
De middelen die vrijkomen door het verdwijnen van de 
basisbeurs investeren we in de kwaliteit van het onder-
wijs en het aan het onderwijs verbonden onderzoek. In 
de ‘Gemeenschappelijke Agenda Hoger Onderwijs’ zijn 
hiervoor ambities geformuleerd. Die ambities zijn: inten-
siever en kleinschalig onderwijs, meer en betere begelei-
ding van studenten, inzet op talentontwikkeling binnen 
en buiten de studie, passende en goede onderwijsfacili-
teiten en verdere professionalisering van docenten.
 
Met instemming van de medezeggenschapsraad heeft 
Van Hall Larenstein ervoor gekozen om deze middelen 
voor 2018 te besteden aan de ontwikkeling van stu-
dieloopbaanbegeleiding en de aanstelling van e-coaches. 

Voor uitbreiding van beschikbare uren voor studieloop-
baanbegeleiding in opleidingsteams is in 2018 op basis 
van studentenaantallen ongeveer 900.000 euro verdeeld. 
Goede studieloopbaanbegeleiding helpt enorm bij een 
betere aansluiting van voortgezet onderwijs en middel-
baar beroepsonderwijs op het hoger beroepsonderwijs 
en voor de beroepsvoorbereiding. De studieloopbaan-
begeleiding van Van Hall Larenstein is verder verbonden 
met talentontwikkeling. Steeds vormen de persoonlijke 
talenten, interesses en ambities van de student het  
uitgangspunt. Onze studieloopbaanbegeleiding is in  
2018 verder ontwikkeld en meer gericht op aansluiting  
en beroepsvoorbereiding. De studieloopbaanbegelei-
ders en de regierolhouder studieloopbaanbegeleiding 
beschikken nu over meer tijd voor deze taken. 

Voor de aanstelling van twee e-coaches die docenten 
ondersteunen in de ontwikkeling van ‘blended’ onder-
wijsvormen is in 2018 ongeveer 100.000 euro ingezet. 
De hogeschool investeert in een (blended) combinatie 
van leren in contact én leren op afstand. De e-coaches 
ondersteunen docenten daarin.

Tevredenheid studenten 
De algemene tevredenheid van studenten over de hoge-
school is in 2018 stabiel gebleven op 3,79 (op een schaal 
van 5). Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) bleek 
verder op alle onderwerpen dat de waardering stabiel of 
gestegen was. Na een daling in 2016 ligt de score in 2018 
daarmee weer ongeveer op het niveau van 2015. De alge-
mene sfeer op de opleiding is met 4,20 nog steeds hoger 
dan het landelijk gemiddelde van 4,10. De score ‘aanraden 
van de opleiding aan vrienden en familie’ steeg na een 
waarde die ongeveer op het landelijk gemiddelde ligt. En 
verder scoorde de tevredenheid over studiebegeleiding, 
informatievoorziening en studiefaciliteiten hoger.

Tevredenheid internationale studenten 
In 2018 is voor het eerst een tevredenheidsmeting 
gedaan onder internationale studenten, als aanvulling 
op de NSE-enquête. Er werd gekeken naar de support bij 
de studie, het oriëntatie- en aanmeldproces, ict-zaken, 
facilitaire zaken en het leven in Nederland. De algemene 
tevredenheid is 33 op een schaal tot 50. 

Tevredenheid alumni
De tevredenheid onder de alumni over hun studie was bij 
de laatste meting in de HBO-monitor 69 procent. Meer 
dan twee derde van onze alumni kijkt tevreden terug op 
de studie en kwaliteit van de opleiding die men heeft 
genoten.

Studiesucces

Cohort |  
Indicatoren

Rende-
ment

Uitval Switch

Cohort 2011 59,9 %
Cohort 2012 58,5 %
Cohort 2013 59,2 %
Cohort 2015 30,6 % 3,0 %
Cohort 2016 26,5 % 4,0 %
Cohort 2017 27,9 % 4,2 %

Van Hall Larenstein kent drie indicatoren voor studie-
succes. Het rendement is 59,2% (cohort 2013), de uitval 
ligt op 27,9% (cohort 2017) en het percentage ‘switchers’
bedraagt 4,2% (cohort 2016). In het schooljaar 2017-2018
is het rendement gestegen van 58,5% naar 59,2%. is. Het 
uitvalcijfer van cohort 2017 is 27,9%, in 2016 was dit 26,5% 
en in 2015 30,6%. Het percentage ‘switchers’ is verder 
gestegen naar 4,2%.

Onze aandachtspunten 
We willen gezamenlijk werken aan meer klantgericht-
heid en kwaliteitsbesef. Met name waar het gaat om 
informatievoorziening, kwaliteitszorg, docentkwaliteit en 
stagebegeleiding. 

Onderwijs
Als groene hogeschool op twee locaties in Nederland dragen we bij aan het 
groene domein. Dat doen we zowel landelijk en regionaal als internationaal. 

Van Hall Larenstein biedt opleidingen waarbij studenten 
aan de slag gaan met complexe vraagstukken van deze 
tijd. Ze leren er hoe ze kunnen bijdragen aan een duur-
zame wereld. 

Voor de herordening van het opleidingsaanbod heeft de 
hogeschool gekeken naar de nationale en internationale 
vraag op het domein van de hogeschool. Het ontwikkelde 
onderwijsconcept is de basis voor de uitvoering en organi-
satie van het onderwijs. Dat geeft ruimte aan de individuele 
student voor de ontwikkeling van talenten en professionele 
competenties in een inspirerende omgeving. 

Alle opleidingen beantwoorden aan vijf kenmerken: 
• echte wereld centraal
• keuzevrijheid
• diversiteit
• up-to-date inzet van digitale middelen
•  toegepast onderzoek, internationalisering  

en duurzaamheid in de eindcompetenties

Veranderingen in onderwijsaanbod 
In 2018 is het onderwijsaanbod aangepast. 

Vervallen opleidingen per 1 september 2018:
•  De voltijd associate degree Ondernemerschap wordt 

niet meer aangeboden.
•  De voltijd bachelor International Business and Manage-

ment Studies (IBMS) is gestopt. Hiervoor in de plaats 
komt de opleiding International Business.

•  De associate degree Integrale Handhaving Omgevings-
recht wordt nu enkel als deeltijdopleiding aangeboden. 
De voltijdsvariant is vervallen per 18 december 2018.

Nieuwe opleidingen per 1 september 2018:
•  Twee opleidingen hebben de ‘Toets Nieuwe Oplei-

ding’ definitief behaald. Dat zijn de associate degree 
Voedings middelentechnologie en de master River Delta 
Development, een gezamenlijke opleiding met HZ Uni-
versity of Applied Sciences en Hogeschool Rotterdam.

•  De master Innovative Dairy Chain Management is 
omgezet van een post-initiële master naar een reguliere 
hbo-master. 

Vervallen opleidingen per 1 september 2019:
•  De bacheloropleiding Agribusiness and Business  

Administration op de locatie Velp wordt vanaf het 
schooljaar 2018-2019 uitgefaseerd. Studenten kunnen 
de opleiding afmaken. In Leeuwarden blijft de Neder-
landstalige variant van deze opleiding bestaan.

•  Ook de post-initiële deeltijd-masteropleiding Project & 
Process Management (Land and Water) stopt. Studen-
ten kunnen de opleiding afmaken. En delen van deze 
opleiding blijven als aparte cursus beschikbaar.

Plannen voor nieuwe opleidingen  
•  Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool zijn 

bezig met de voorbereiding van de nieuwe bachelor-
opleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek. 

•  De bachelor International Business vervangt vanaf  
1 september 2019 International Business and  
Management Studies (IBMS).

•  Er komt een associate degree Diermanagement in Velp.

“Met kwalitatief goed onderwijs stimuleren 
wij studenten, en dagen hen uit om hun 
talenten te ontwikkelen.” 

“Wij betrekken studenten bij het ontwerp  
en de inrichting van onze opleidingen,” 

 “De belangrijkste indicator voor kwaliteit 
is voor ons de tevredenheid van studenten  
en alumni over hun opleiding en alles wat 
daar mee samen hangt."

1716 Samenvatting Bestuursverslag 2018 Van Hall Larenstein

Onderwijs Onderwijs 



Europees studieproject in Estland
Lahemaa National Park in Estland, dichtbebost en dunbevolkt, was locatie voor een Eras-

mus+-project. 31 Studenten uit zes landen verdiepten er zich een week lang in mogelijkhe-
den voor bewoners om iets te ondernemen. Ze hadden ter voorbereiding een online cursus 

Social Entrepreneurship for Local Change gevolgd. Van Van Hall Larenstein deden drie 
studenten Land- en Watermanagement mee, een masterstudent Management of Deve-

lopment en drie studenten Management van de Leefomgeving. Ze werkten in groepen van 
verschillende nationaliteit en opleiding en maakten uiteindelijk een businessplan voor een 
sociale onderneming. Ze vonden allemaal de internationale ervaring een enorme verrijking 

van hun studietijd.

Internationale samenwerking
De speerpuntlanden van Van Hall Larenstein zijn Duits-
land, Spanje, Roemenië, India, China, Indonesië, Ethiopië, 
Brazilië en de Verenigde Staten. De school wil de samen-
werking in en met die landen op het gebied van onder-
wijs en onderzoek intensiveren. Per speerpuntland is een 
businesscase gemaakt. Aan het eind van 2018 hebben 
we de speerpuntlanden herordend. Duitsland, India, 
China, Ethiopië, Indonesië en Roemenië krijgen vanaf 
2019 meer aandacht dan landen als Spanje, Brazilië en  
de Verenigde Staten.

Curriculum
Elke opleiding biedt studenten de mogelijkheid om vanaf 
het derde studiejaar een internationale aantekening 
te behalen. Andere vormen van internationalisering in 
het curriculum zijn: een verplichte buitenlandse stage, 
taalonderwijs, internationale gastdocenten vanuit het 
werkveld of partnerinstellingen, internationale cases of 
opdrachten (vanuit living labs), virtueel onderwijs samen 
met partnerinstellingen, internationale literatuur, interna-
tionale excursies, deelname aan internationale conferen-
ties en een ‘international classroom’. 

Internationalisering
Van Hall Larenstein is een internationale school met een internationale studie-
omgeving. Studenten komen uit binnen- en buitenland. En alle studenten van 
Van Hall Larenstein worden voorbereid op een beroepspraktijk in een inter-
nationale context. 

Internationale studenten hadden in 2018 de keuze uit vijf 
volledig Engelstalige bachelorprogramma’s, drie Engels-
talige professional masterprogramma’s (bestaande uit 
zeven varianten) en vijf Engelstalige korte cursussen. 
Voor de Engelstalige masters is doorgegaan met het 
omzetten van de masters zodat deze ook modulair als 
korte cursussen aangeboden kunnen worden. Afgelo-
pen jaar is bij de master Management of Development 
gestart met de specialisatie Disaster Risk Management. 
Verder is hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe 
Engelstalige programma’s, zoals de master River Delta 
Development, samen met Hogeschool Zeeland en  
Hogeschool Rotterdam. Deze masteropleiding start  
in september 2019.

Internationale studenten 
In 2018 zijn 158 internationale studenten gestart met hun 
opleiding, waarvan er 110 een bacheloropleiding volgen, 
één een associate-degree-opleiding en 47 een master-
opleiding. In totaal volgden in 2018 439 internationale 
studenten een studie bij Van Hall Larenstein. Het aandeel 
internationale studenten binnen het totaal aantal stu-
denten in 2018 ligt op ongeveer 10 procent.

Dit jaar selecteerde EP-NUFFIC 42 studenten uit 593 
aanmeldingen voor een beurs voor een masteropleiding 
bij Van Hall Larenstein.

Nationaliteiten internationale studenten

Nationaliteit  
internationale  
studenten4 Leeuwarden Leeuwarden Velp Velp Totaal

Bachelor Master Bachelor Master
Europa5 144 1 146 0 291
Afrika 2 1 3 30 36
Azië 3 1 91 12 107
Noord- en  
Zuid-Amerika 

0 0 3 1 4

Oceanië 0 0 0 0 0
Onbekend 0 0 0 1 1
Totaal 149 3 243 44 439

Totaal aantal internationale studenten naar speerpuntlanden

2014 2015 2016 2017 2018

Chinese studenten 40 34 26 206 21
Duitse studenten 206 190 216 223 208
Indiase studenten 37 41 48 58
Spaanse studenten 1 2 2 2
Ethiopische studenten 15 12 13 4
Indonesische studenten 7 5 5 6
Roemeense studenten 2 3 3 6

“Wij brengen studenten van verschillende 
nationaliteiten bij elkaar in international 
classrooms” 

4 Uit Student Information System, peildatum 1 oktober 2018.
5 Exclusief studenten met een Nederlandse nationaliteit.
6 Terugloop aantal Chinese studenten door gewijzigde omstandigheden bij Chinese partner in Kunming
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Onderzoek  
Van Hall Larenstein is een kennisinstelling waar praktijkgericht onderzoek een 
prominente positie heeft. Wij voeren onderzoek uit ter verbetering, ontwikke-
ling en innovatie van de beroepspraktijk binnen de domeinen Delta Areas  
and Resources, Food and Dairy en, in 2018, ook nog Animals and Business.  
Per 1 januari 2019 zijn de domeinen opnieuw ingedeeld. Met onderzoek in  
deze domeinen leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van een duur-
zame samenleving. 

Applied Research Centres en lectoraten 
Elk van de domeinen kent een Applied Research Centre 
(ARC). Een ARC is de overkoepelende structuur waarin 
meerdere lectoraten in samenhang werken. Een ARC 
heeft de functie van kenniscentrum. 

Het overzicht van de ARCs geeft de onderzoekslijnen 
(lectoraten) en de personele invulling van elke ARC weer.
Bij de meeste projecten werken verschillende lectoren 
vanuit de domeinen samen of zijn medewerkers en 
studenten vanuit die domeinen betrokken. De projecten 
worden onder andere georganiseerd in living labs (of 
proeftuinen), waarbij met verschillende betrokkenen 
wordt samengewerkt.

Centres of Expertise
In een Centre of Expertise (CoE) werken docenten en 
studenten samen met ondernemers en wetenschappers. 
Bedoeling is om met praktijkgericht onderzoek een  
bijdrage te leveren aan innovaties in het werkveld en  
om zo ook de kwaliteit van het onderwijs van hoge-
scholen te bevorderen.
 
Van Hall Larenstein coördineert de gezamenlijke ontwik-
keling van de groene CoE’s. De hogeschool is penvoerder 
van het CoE Agrodier en van het Kenniscentrum Natuur 
en Leefomgeving. Binnen de groene CoE’s participeert 
Van Hall Larenstein in hoge mate in het CoE Food en 
op bescheiden schaal in de CoE’s Greenports en Open 
Teelten. Naast samenwerking met andere groene hoge-
scholen in de vier groene CoE’s, participeert Van Hall 
Larenstein in drie CoE’s in de meer ‘grijze’ sector die goed 
aansluiten bij het profiel en de speerpunten van de hoge-
school: CoE Biobased Economy (waar ook Wageningen 
University & Research in deelneemt), CoE Watertechno-
logy en CoE Deltatechnology. 

Duurzaam praktijkgericht onderzoek
Onze onderzoeksprojecten zijn lokaal, nationaal en/of 
internationaal. In het onderzoek worden lokale resul-
taten verbonden aan Sustainable Development Goals. 
We zorgen verder voor aansluiting met de Nationale 
Wetenschapsagenda (NWA), de Ontwikkelagenda Groen 
Onderwijs en de strategische onderzoeksagenda van de 
Vereniging Hogescholen. Daarnaast zijn we verbonden 
aan verschillende CoE’s die weer gerelateerd zijn aan het 
Topsectorenbeleid. 

Ons onderzoek is verder geïntegreerd met ons onderwijs 
in de domeinen en met onze dienstverlening. De lecto-
raten, waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt, streven 
verschillende doelen na op het gebied van landbouw en 
natuurbehoud. Ze werken met herbestemming van afval-
stoffen en volgens richtlijnen van de circulaire economie 
en dierenwelzijn. De lectoraten geven onder andere 
kennis door via lunchlezingen, studentenprojecten en 
living labs. 

We zoeken telkens naar de verbinding met duurzaamheid 
en de maatschappij. Elk nieuw onderzoeksproject heeft 
expliciet een duurzame bijdrage. En onze samenwer-
kingspartners dienen niet uitsluitend financiële doelen, 
maar juist ook maatschappelijke doelen. Zo hebben we 
een flink aantal samenwerkingsverbanden met ngo’s.

Overzicht lectoraten en lectoren

Animals and Business Applied Research Centre
Met praktijkgericht onderzoek ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties ondersteunen bij innova-
ties gericht op het gedrag en welzijn van dieren en op de ontwikkeling van duurzame leefomgevingen voor dieren en 
mensen én de vertaling van deze eisen in duurzame businessmodellen voor de productie van voldoende en veilige 
voedsel- en andere biobased-producten. 

Lectoraten Lector(en) (fte)

Welzijn van Dieren 
Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn

Dr. ing. H. (Hans) Hopster (0,5)

Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden Dr. ir. H.P.A. (Rik) Eweg (0,5)
Leading lector (0,4)

Milieu-Impact van Circulaire Agro- en Foodketens (MICAF) Dr. Ir. J.W. de Vries (0,6)
Associate lector

Bijengezondheid Ir. K. Steijven (0,6) (tot 1 maart 2018)
Dr. A. Strijkstra (0,4) 
Vervangend Lector Bijengezondheid

Weidevogels Dr. Ir. A.G.E. Manhoudt (0,5)

Het ARC is actief in living labs in India (Baramati-Pune), NO-Roemenië, Brazilië (Minas Gerais), Ethiopië-Kenia en 
uiteraard in Nederland. Internationaal wordt de samenwerking gezocht met overheden in de landen waar deze living 
labs (of proeftuinen) worden georganiseerd. Samenwerking met internationale kennisinstellingen vindt plaats binnen 
de genoemde living labs. 

Het project Family Dairy Tech, dat succesvol werd afgesloten in 2017, heeft nu een film gemaakt, gefinancierd door 
Regieorgaan SIA (Stichting Innovatie Alliantie), om de doorwerking in het onderwijs te stimuleren. Deze film wordt 
gebruikt in verschillende opleidingen in India en Nederland, in workshops voor de beroepspraktijk en in internationale 
living lab-projecten.

Projecten zijn onder meer:
• Dijkgravers in Beeld
• Van verblijf naar verblijf
• Greenhouse Protein

Onderzoeksinzet 2018

Categorie Totaal aantal Totaal FTE’s
Aantal  
gepro moveerden

Lectoren 23 12,9 23
Docenten, andere onderzoekers en ondersteuning 297 24,8
Promovendi 6 4,1
Studenten 448
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Delta Areas and Resources Applied Research Centre
Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, gericht op verbetering, ontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk 
op het gebied van Delta Areas and Resources en daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving in een 
delta.

Lectoraten Lector(en)

Circular Economy and Water Resources Management Prof. Dr. A.J.M. (Toine) Smits (0,2)
Leading lector (0,4)

Kust- en Zeemanagement Dr. P.A. Walker (0,6)
Duurzaam Landschapsbeheer Dr. Ir. D.J. Stobbelaar (0,6) 
Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s Ir. N. Van Dooren (0,6) 
Management of Forested Landscapes Dr. E.L. Abarca (0,6) 
Oliepalm en tropische bossen Dr. Ir. P.J. van der Meer (0,6) 

associate lector
Sustainable River Systems Dr. Ir. J.S. Rijke (0,4) 

HAN en Van Hall Larenstein
Duurzaam Bodembeheer Dr. E.V. Elferink (0,6)
Organisch materiaal voor vruchtbaar en functioneel  
bodembeheer (start november 2018)

Dr. V. Sechi (0,6)
Associate lector

In het ARC Delta Areas and Resources werken living labs aan complexe, watergerelateerde gebiedsopgaven in delta- 
en stroomgebieden. Er zijn stappen gezet in het Living Lab Friesland (Fjildlab Fryslan) en het Living Lab Waddenzee 
(Wadlab). Daarnaast heeft het Waterschap Vallei en Veluwe zich gemeld om een zelfde aanpak in hun beheersgebied 
te introduceren. Het Nationaal Lectoren Platform ‘Delta- en Watertechnologie’ en het Deltaplatform hebben in 2018 de 
door het ARC geformuleerde living lab-aanpak overgenomen. Daarmee wordt de inbreng van het ARC Delta Areas and 
Resources in nationale en internationale onderzoeksprogramma’s groter. 

Projecten zijn onder meer:
• Arossta (Raak-PRO) 
• Integrated Watershed Management
• Carbon Connects

 Food and Dairy Applied Research Centre
Praktijkgericht onderzoek doen voor een duurzame productie van gezond voedsel en gezonde zuivel wereldwijd. Dit 
gebeurt altijd met een brede kennis en inzet van moderne technologie en in een maatschappelijke context, met oog 
voor de leefomgeving. Om te komen tot een maatschappelijk adequate voedselvoorziening in een veilige en gezonde 
leefomgeving is een circulaire en inter-/ multidisciplinaire benadering nodig met samenwerking tussen kenniscentra 
op het gebied van food, non-food en biobased oplossingen.

Lectoraten Lector(en)

Duurzame Melkveehouderij Dr. Ir. W. Voskamp-Harkema (0,4)
Leading lector (0,4)

Herd Management and Smart Dairy Farming Dr. Ir. C. Lokhorst (0,5)
Rendabele Melkveehouderij Dr. X. Chen (0,6)
Dairy Value Chains Dr. Ir. R.M.T. Baars (0,8) 

associate lector
Gezonde en duurzame voeding & welvaartziekten Dr. E. Nederhof (0,5)
Voedselveiligheid 
(aflopend eind 2018)

Dr. Ing. A. Schaafsma (0,4)

Gezondheid en voeding Dr. Ir. F. van der Leij (0,2)
Inholland en Van Hall Larenstein

Food Physics Dr. A.A.C.M. Oudhuis (0,25 - 0,5)
Zuivelprocestechnologie Dr. Ing. P. de Jong (0,6) 
Veiligheid in de voedselketen Dr. M. Strikwold (0,6) 

associate lector
Duurzame Watersystemen Dr. Ir. P.M.F. van der Maas (0,5)
Biobased Proteins Dr. E.C. de Bruin (0,6)
Watertechnologie Dr. Ir. L. Agostinho

NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein
Biomimicry Dr. Ing. M. Gallo (0,1)

Aeres, Inholland en Van Hall Larenstein Biomimicry
Circular Plastics* Dr. R. Folkersma

Dr. J. Jager
NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein

Eind 2018 is de nieuwe contourennota van het ARC vastgesteld waarin de missie meer naar circulaire landbouw is ver-
schoven. Verder is het Food Application Centre for Technology (FACT) geopend met het symposium ‘Duurzame, Milde 
Processing’. FACT wil, met financiële steun van de Provinsje Fryslân opgezet door Van Hall Larenstein en Nordwin 
College, een proeftuin van mkb-bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van voedingstechnologie beschikbaar 
stellen. Met het Water Applicatie Centrum is er ruimte voor praktijkgericht onderwijs en onderzoek op het gebied van 
voeding en water. In 2018 is het lectoraat voedselveiligheid beëindigd. 

Projecten zijn onder meer:
• Welcome to the village
• Kruidenrijk grasland
• Eten voor de wetenschap
• Better Wetter
• Safety in Food Chain
• New and Clean Label Products
• Optimalisatie van de exploitatie en kosten van melkveehouderij 

Kunstmatige koraalriffen in Cariben
Het Arossta-project (Artificial Reefs on Saba and Statia) stimuleert het herstel van koraalriffen op Sint- 
Eustatius en Saba, eilanden in de Cariben. De kwaliteit van het ecosysteem loopt er al jaren achteruit 
door klimaatverandering en slechte waterkwaliteit. Zee-egels verdwijnen zodra de rifstructuur vermin-
dert, en algen verschijnen. De algengroei bemoeilijkt koraalaanwas. Artificieel rif zorgt voor een nieuwe 
structuur waarop sleutelsoorten zich weer zouden kunnen vestigen. Daarover gaat het onderzoek dat 
Van Hall Larenstein uitvoert met onder meer de lokale natuurbeheerorganisaties Stenapa en SCF en 
met Wageningen Marine Research. Het Arossta-project won de tweede prijs bij de RAAK-awards.

*Maakt geen deel uit van het Food and Dairy  

Applied Research Centre, maar betreft een lectoraat vanuit  

NHL Stenden Hogeschool waar onderzoek voor de opleidingen  

Chemie en Chemische Technologie plaatsvindt.
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Een inspirerende Symphony of Soils 
Een symposium over bodemvitaliteit, op 11 oktober 2018 in Ecomunitypark Oosterwolde. 
Dat was één stap in een plan om binnen vijf jaar een gezonde bodem te realiseren. 
Bodem is immers de basis voor biodiversiteit en duurzame landbouw en waterbeheer. 
Het Kennisconsortium Bodem organiseerde de ‘bodemsymfonie’ (het symposium) 
samen met stichting Symphony of Soils (opgericht in 2015 vanuit zorg over bodem-
gezondheid) en hogeschool Van Hall Larenstein. Sprekers zoals Volkert Engelsman, 
directeur Eosta en nummer 1 in de Trouw Duurzame Top 100, inspireerden een 
publiek van boeren, bestuurders, burgers, beleidsmakers en veel studenten, 
docenten en wetenschappers.

2524 Samenvatting Bestuursverslag 2018 Van Hall Larenstein

Onderzoek Onderzoek 



Professionalisering   
De kwaliteit van de hogeschool wordt gevormd door de medewerkers. Zij zor-
gen met hun kennis, vaardigheden en enthousiasme voor een aantrekkelijke 
leeromgeving. Van Hall Larenstein vindt het daarom belangrijk een werkgever 
te zijn die inzet op eigen regie en persoonlijk leiderschap van die medewerkers. 
Dit is ingebed in een cultuur waarbij leren en ontwikkelen van het individu ten 
behoeve van het collectief centraal staan. 

Er zijn hierin de afgelopen jaren grote stappen gezet. 
Zo is er een start gemaakt met een nieuwe manier van 
werken in resultaatverantwoordelijke teams. In het in 
2018 vastgestelde professionaliseringsplan voor de jaren 
2018-2021 nemen we de persoonlijke ontwikkeling van 
onze medewerkers, als mens en als professional, als 
uitgangspunt. We streven naar een professionele cultuur 
waarbinnen onze kernwaarden (duurzaam, betrokken, 
ondernemend en verantwoordelijk) de ankers zijn. Ook 
samenwerking en respect kenmerken onze cultuur. De 
hogeschool ontwikkelt zich zo naar een waardegedreven 
organisatie, waarin resultaatverantwoordelijke teams 
de basis vormen en de kernwaarden geïntegreerd zijn 
in onze manier van werken. Iedere medewerker draagt 
bij aan de doelstellingen van de organisatie en haalt het 
beste uit zichzelf.

Van Hall Larenstein Academy
Wij faciliteren de ontwikkeling en scholing van onze 
medewerkers met diverse incompany-trainingen en 
workshops. Het aanbod van de Van Hall Larenstein  
Academy richt zich op de speerpunten uit het professio-
naliseringsplan. In 2018 heeft de Van Hall Larenstein  
Academy zeventien verschillende trainingen en work-
shops aangeboden waar in totaal 336 medewerkers  
aan hebben deelgenomen. In 2018 zijn de volgende  
trainingen en workshops georganiseerd:
• Scholingsprogramma voor opleidingscommissies
• Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid 
• Opleiding didactiek
• Training basiskwalificatie examinering
• Senior Kwalificatie Examinering
• SLB-dag voor studieloopbaanbegeleiding
•  Workshops voor regierolhouders: Effectief vergaderen, 

Teamontwikkeling en mijn rol als regierolhouder team, 
Eigenaarschap bij mij en mijn team, Planmatig werken

• Feed Forward
• Training Engels voor docenten (C1-niveau)
•  Training Engels voor medewerkers met een onder-

steunende functie (B1-niveau)

•  Training schriftelijk adviseren en rapporten/onder-
zoeken schrijven

• Videotrainingen

Regeling Duurzame inzetbaarheid 
Van Hall Larenstein wil graag dat haar medewerkers 
ook in de toekomst inzetbaar blijven. Dit is zowel de 
verantwoordelijkheid van de medewerker als van de 
hogeschool. Duurzame inzetbaarheid gaat over de mate 
waarin een medewerker het werk wil en kan blijven 
uitvoeren. 
Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers heeft 
de afgelopen jaren meer aandacht gekregen. Niet alleen 
door de medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid  
te geven om hun vakmanschap uit te kunnen voeren, 
maar ook door hen te stimuleren mee te lopen in andere 
teams, zodat het blikveld verruimd wordt en ze in aan-
raking komen met andere perspectieven. Hiervoor kunnen 
de medewerkers gebruik maken van de regeling ‘Duur-
zame Inzetbaarheid’. 

In 2018 zijn in totaal 8.311 duurzame inzetbaarheidsuren 
opgenomen. Het merendeel van de uren werd besteed 
aan herstel van de balans werk-privé. De bestedingsdoe-
len zorgverplichting en aanvullend studieverlof waren 
ook populair. 

Oogstdiner in stadslandbouw
Soep van kastanjes, pompoen of zevenblad, quiches van snijbiet of 
prei, vlierbessensiroop. De ingrediënten voor het diner dat studen-
ten Management van de Leefomgeving 10 oktober, Dag van de 
Duurzaamheid, hadden klaargemaakt, kwamen grotendeels van 
Landgoed Larenstein. Tijdens het jaarlijkse oogstdiner vertel-
den studenten over die ingrediënten en gaven ze pitches 
over kansen voor stadslandbouw. Aan tafel zaten veertig 
relaties, leden van de Larenstein Community die 
betrokken zijn bij Circulair Kennislandgoed Laren-
stein. Hogeschooldocent Dick van Dorp vertelde 
over hungry bins, een project waarbij natuurlijke 
reststoffen worden gecomposteerd door tij-
gerwormen. In die bins kwamen uiteindelijk 
de weinige restanten van het Oogstdiner 
terecht.
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Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00

Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp
026 369 56 95

www.hvhl.nl
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