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Voorwoord  
College van Bestuur
Met recht mogen we het jaar 2017 kenmerken als ‘groen gestempeld’. Hadden we in 2016 al als eerste hogeschool het 
 MVO-keurmerk ‘Toegewijd’, in 2017 hebben we een nog grotere stap gezet op weg naar de groenste hogeschool. Als enige 
hogeschool in Nederland heeft Van Hall Larenstein het MVO-keurmerk ‘Erkend’ ontvangen. Wij zijn erg trots op deze duur-
zaamheidserkenning, die we dankzij het harde werken, bezieling en toewijding van alle medewerkers hebben verkregen. 
 Wij hebben veel waardering voor hun inzet.

De duurzaamheidserkenning toont dat we goed op koers zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het laat ook 
zien dat we op alle onderscheiden MVO-gebieden (zoals bedrijfsproces, leveranciers, medewerkers, milieu-impact) resultaten 
behalen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het nieuwe Instellingsplan 2018-2021. Daarin staan heldere doelstellingen, aangescherpt 
beleid en meer aandacht voor de dialoog met (interne en externe) betrokkenen en voor duurzame communicatie. Ook in onze 
kernactiviteiten - onderzoek en onderwijs - blijven we duurzaamheid integreren. 

In 2017 hebben we de charter ondertekend van de Verenigde Naties. Daarmee is ons onderzoek expliciet gekoppeld aan de 
‘Global Goals For Sustainable Development’. Dit is de mondiale agenda van de Verenigde Naties om voor 2030 een einde te 
maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Als groene hogeschool leveren we daaraan een essentiële bijdrage. 
Veel van onze opleidingen hebben in 2017 drie AISHE1-sterren gehaald. In januari 2018 volgden daarin nog drie opleidingen. 
Het behalen van één audit is al een heel mooi resultaat. Het behalen van al deze audits samen maakt het een fantastisch 
geheel. Met de AISHE-certificering laten we zien dat duurzaamheid volop geïntegreerd is in onze opleidingen.

We hebben in 2017 het onderwijsaanbod verrijkt. Zo is de nieuwe voltijd professionele master ‘Innovative Dairy Chain Manage-
ment’ gestart en wordt de voltijd bacheloropleiding ‘Management van de Leefomgeving’ nu ook in Velp aangeboden met de 
major ‘Smart City Development’. Binnen de ad Melkveehouderij is er een nieuwe specialisatie: Biologische Melkveehouderij. 
Verder gaat de nieuwe ad Voedingsmiddelentechnologie formeel van start. Voor twee masters hebben we in 2017 aanvragen 
voor bekostiging ingediend. De aanvraag voor de master ‘Innovative Dairy Chain Management’ is al goedgekeurd, de ander 
volgt binnenkort. We werken ook aan de voorbereiding van de nieuwe professionele master ‘River Delta Development’. Deze 
gaan we in samenwerking met Hogeschool Zeeland en Hogeschool Rotterdam verzorgen. 
 
De vele veranderingen in de voorbije jaren hebben grote invloed gehad op de resultaten in de Nationale Studenten Enquête 
(NSE) en ons medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). We zien een lichte verbetering in deze resultaten, maar we zijn 
nog niet op het niveau dat we als hogeschool nastreven. Daarom blijven we extra activiteiten ondernemen om de resultaten 
van deze metingen verder te verbeteren.

In 2017 hebben we ook nieuwe stappen gezet in het ontwikkelproces naar een waardegedreven organisatie, waarin resultaat-
verantwoordelijke teams de basis vormen en de kernwaarden geïntegreerd zijn in onze manier van werken. We zijn met elkaar 
in gesprek gegaan over onze gezamenlijke drijfveren en de kernwaarden. We hebben in gezamenlijkheid stappen bepaald om 
onze hogeschool verder te brengen naar een toekomstbestendige positie binnen het hoger onderwijs. Stappen die wij niet 
alleen kunnen zetten, maar samen met iedereen die Van Hall Larenstein een warm hart toedraagt. 

Het College van Bestuur bedankt alle medewerkers, studenten en samenwerkingspartners voor hun inzet en bijdrage. Samen 
gaan we op weg naar de volgende groene stempels in een succesvol 2018!

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

Drs. A.C. Keizer-Mastenbroek
Lid College van Bestuur 

1  AISHE = Auditing instrument for Sustainability in Higher Education
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Trackman wint Golden Globe
Het project Trackman (studenten Dier- en Veehouderij, Velp) kreeg in 2017 bij de jaarlijkse  
VHL Golden Globes de eerste juryprijs. Trackman is een robot die de ondergrond voor sport-
paarden schoon en vlak houdt. Het project Voedselbos en Biodiversiteit (studenten Dier-
management, Leeuwarden) kreeg de publieksprijs. Dit waren twee van de tien genomineerde 
studenten projecten. Bedoeling van de prijsvraag is dat studenten nadenken over oplossingen 
voor allerlei duurzaamheidsvraagstukken. En prijzen gaan naar ideeën die een positieve  
impact op de maatschappij hebben. De winnaars van de golden globes verdienden tegelijk een 
nominatie voor de LC Awards, prestigieuze studentenprijzen van de Leeuwarder Courant.
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Inhoudsopgave

Wat eten we over twintig jaar?
Wat eten we in de toekomst? Hoe kan de voedselvoorziening duurzamer? Die vragen lagen 

op tafel bij het ‘Diner van de Toekomst’, in 2017 voor de tweede keer georganiseerd op 
initiatief van koksopleiding Dutch Cuisine (ROC Friese Poort, Sneek) en Kernteam CH2018 

(Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018, Van Hall Larenstein). Koks, veehouders, kaas-
makers en supermarktmanagers discussieerden met docenten, studenten, beleidsmede-
werkers en lectoren. Terwijl de koks zeewier en insecten opdienden, spraken de 42 gasten 

over de mogelijkheden van deze producten. En over de kansen van 3D-foodprints. 
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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 Laren-
stein 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 Animals and Business, Delta Areas and Resources 
en Food and Dairy (de drie 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. 
Door de koppeling van onderwijs met toegepast onderzoek 
en het werkveld worden onderzoeksresultaten gebruikt in 
ons onderwijs en zijn onze studenten in staat om competen-
ties 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. Bovendien hebben al 
onze bacheloropleidingen minimaal drie AISHE-sterren.
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 ambitie een 
bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, waarbij de 
aspecten ‘people, planet and profit’ in evenwicht zijn;

2. Betrokken
Wij zijn betrokken bij de student, bij elkaar, bij de organisatie 
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 onder-
zoek 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 persoonlijk contact 
kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen; 

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.

2
locaties

Leeuwarden

Velp
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Voedselbos in de bibliotheek
Een voedselbos in de bibliotheek. Dat was tijdens de Boekenweek in 2018 (thema: natuur) te zien 

in cultureel centrum Rozet in Arnhem. Een voedselbos combineert met eetbare bomen en 
planten natuur en landbouw. In het Rozet was te zien hoe zo’n bos kan bijdragen aan een 

oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Het lectoraat Management of Forested Landscapes 
van Van Hall Larenstein in Velp, dat experimenten doet met voedselbossen, presenteerde zich zo, 

maar Van Hall Larenstein deed meer in de Boekenweek. Studenten verzorgden bijvoorbeeld 
‘plant voor een plant’. Kinderen die een plant tekenden, kregen een plant mee naar huis. 

“ Duurzaamheid en een grote 
verantwoordelijkheid voor  
de toekomst van onze aarde zijn 
items die elke keer terugkeren”
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Kerngegevens  
In 2017 studeerden 4.312 studenten aan Van Hall Larenstein, exclusief master-
studenten. De instroom in onze bachelor en associate degrees is 7,7 procent 
hoger dan de instroom in 2016. Ook de instroom bij onze masteropleidingen is 
hoger dan in 2016. Het aantal afgestudeerde bachelorstudenten is met  
13,7 procent gestegen ten opzichte van 2016. 

Studenten

2015 2016 2017
Studenten (1 oktober per 
meetjaar, excl. master)

4.220 4.239 4.312

Instroom bachelor en ad 1.211 1.150 1.239

Instroom master 59 50 62

Afgestudeerden bachelor1 532 568 646

Afgestudeerden associate 
degree

36 41 38

Afgestudeerden master 19 50 322 

Medewerkers
Het aantal fte ten opzichte van 2016 is vrijwel gelijk gebleven; 
37,7 procent van de medewerkers heeft een voltijds dienst-
verband. Het aantal vrouwelijke medewerkers is vergeleken 
met voorgaande jaren licht gestegen. In 2017 was 53,1 
procent van de medewerkers vrouw. Ruim een derde deel 
(34,8%) van het personeelsbestand is 55 jaar of ouder. 

2015 2016 2017
Aantal medewerkers 540 566 560

Aantal fte 435 449 446

Ondersteunend personeel 37,3% 34,8% 32,7%

Onderwijzend personeel 62,7% 65,2% 67,3%

Financieel

2015 2016 2017
Totaal baten 52.123 54.492 55.437

Totaal lasten 51.919 54.233 54.838

Netto resultaat (€ x 1.000) 42 321 352

Solvabiliteitsratio 34,8% 31,1% 33,0%

Current ratio 0,6 0,6 0,6

“ Wij willen studenten stimuleren en 
uitdagen om hun talenten te ontwikkelen 
met kwalitatief goed onderwijs”. 

 
“ De belangrijkste indicator voor kwaliteit 

is voor ons de tevredenheid van 
studenten en alumni over hun opleiding 
en alles wat daarmee samen hangt”.  

“ Wij willen studenten nog meer betrekken 
bij het ontwerp en de inrichting van  
onze opleidingen”.  

 
 1 Per studiejaar op peildatum 1 oktober.

2 Kwalificaties 2016-2017 (Masters 1-10-2016 t/m 30-9-2017).
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Onze opleidingen
Van Hall Larenstein beschikt over een breed aanbod van 
opleidingen in het groene domein. Per 1 september 2017 telt 
Van Hall Larenstein veertien bacheloropleidingen, vier 
professionele masteropleidingen en zeven associate degrees 
(zie tabel 2). Van de veertien bacheloropleidingen worden 
vier opleidingen zowel in Leeuwarden als Velp aangeboden. 
Dat zijn Bedrijfskunde en Agribusiness, Dier- en Veehouderij, 
Management van de Leefomgeving en Voedingsmiddelen-
technologie. 

Locatie Leeuwarden

Naam Vorm ISAT
Associate degree

Duurzaam Bodembeheer deeltijd 80070

Duurzame Watertechnologie deeltijd 80069

Integrale handhaving
Omgevingsrecht

deeltijd
voltijd

80023
80023

Melkveehouderij voltijd

Ondernemerschap voltijd

Bachelor

Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd 34866

Biotechnologie (samen met NHL) voltijd 34331

Dier- en Veehouderij voltijd 34869

Diermanagement voltijd 34333

International Business and
Management Studies
(samen met Stenden en NHL)

voltijd 34936

Kust en Zeemanagement voltijd 39204

Management van de Leefomgeving voltijd 34859

Milieukunde deeltijd
voltijd

34284 
34284

Tuinbouw en Akkerbouw voltijd 34868

Voedingsmiddelentechnologie
(samen met NHL)

voltijd 34856

Post-initiële master

Innovative Dairy Chain  
Management

voltijd 70196

Locatie Velp

Naam Vorm ISAT
Associate degree

Land- en Watermanagement deeltijd
voltijd

80128
80128

Tuin- en Landschapsinrichting deeltijd
voltijd

80068
80068

Bachelor

Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd 34866

Bos- en Natuurbeheer deeltijd
voltijd

34221
34221

Dier- en Veehouderij 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 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

International Business
De opleiding International Business and Management 
Studies (IBMS) stopt. Aanleiding is het besluit van de 
Vereniging Hogescholen om het aantal bacheloropleidingen 
in hoger economisch onderwijs terug te brengen  
(de heo-conversie). Tegelijk komt de samenwerking tussen 
NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein voor deze 
opleiding ten einde. Daarvoor in de plaats komt er per 
1 september 2018 een brede opleiding International Business 
(IB). En een jaar later, per 1 september 2019, gaat Van Hall 
Larenstein deze opleiding ook zelfstandig aanbieden.
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Lectoren op expeditie
Tijdens de jaarlijkse Lecxpeditie (lectoren op expeditie) 
leggen lectoren koppelingen in hun onderzoeksdomeinen.  
Hoe werken ze aan welke Sustainable Development Goals 
(zeventien VN-doelen die beogen een einde te maken aan 
armoede, ongelijkheid en klimaatverandering) en waar kunnen 
ze daarin samen optrekken? De Lexcpeditie begon dit keer 
met een inspirerende rondleiding bij Astron, het Nederlands 
Instituut voor radioastronomie in Dwingeloo. Later bespraken 
de lectoren welke vragen uit de Nationale Wetenschaps-
agenda ze de komende jaren kunnen onderzoeken. 
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Duurzaamheid
Wij geloven in een wereld waarin we steeds opnieuw  
duurzame keuzes maken. Klimaatverandering, voedsel- 
problematiek, spanning tussen natuur en leefomgeving,  
land- en watermanagement. Op al die thema’s zijn profes- 
sionals nodig die in staat zijn duurzaam te denken en te handelen. Sterker nog: 
mensen die duurzaamheid als vanzelfsprekend beschouwen. De hogeschool 
heeft daarin een maatschappelijke rol. 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 ook het bijbehorende SDG Charter getekend, waarmee 
we beloven 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 zeven-
tien doelstellingen.

MVO-keurmerk ‘Erkend’ 
Van Hall Larenstein heeft in 2016 als eerste hogeschool in 
Nederland het MVO-keurmerk ‘toegewijd’ behaald. In 2017 
zijn we een stap verder gekomen en we hebben het niveau 
‘erkend’ behaald. Daarmee tonen we dat we de ingeslagen 
koers voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 
hebben doorgezet en daarin ook resultaten hebben behaald. 
Dat is bijvoorbeeld te zien in het instellingsplan voor 
2018-2021, met aangescherpt beleid en meer aandacht voor 
dialoog. Vanzelfsprekend zijn we ook in onze kernactiviteiten 
- onderzoek en onderwijs - doorgegaan met integreren van 
duurzaamheid. 

AISHE-keurmerken 
De integratie van duurzaamheid in het onderwijs gaat op 
basis van AISHE-certificeringen (AISHE staat voor Auditing 
Instrument for Sustainability in Higher Education).  
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. Veel opleidingen hebben in 2017 drie 
AISHE-sterren ontvangen. Dat laat volgens de auditoren zien 
dat duurzame ontwikkeling systeemgeoriënteerd is en is 
opgenomen in het profiel van de opleiding. Dit geldt voor:
•	 Milieukunde
•	 Kust-	en	Zeemanagement
•	 Bos-	en	Natuurbeheer
•	 Management	van	de	Leefomgeving
•	 Land-	en	Watermanagement
•	 Diermanagement
•	 Dier-	en	Veehouderij	(inclusief	Tuin-	en	Akkerbouw)
•	 International	Development	Management
•	 Tuin-	en	Landschapsinrichting

Duurzaamste hogeschool  
van Nederland.
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De drie overige opleidingen ronden de AISHE-trajecten 
begin 2018 af. Dan hebben alle bacheloropleidingen van de 
hogeschool drie AISHE-sterren. We zijn daarmee de eerste 
hogeschool die dit duurzaamheidsniveau voor al haar 
opleidingen heeft.

Zilveren SustainaBul
Van Hall Larenstein doet sinds 2015 mee met de SustainaBul: 
de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen 
op het gebied van duurzaamheid. De ranglijst werd in 2012 
gestart door studentennetwerkorganisatie Studenten voor 
Morgen. In de ranking van hogescholen staan we, net als in 
2016, na Avans op de tweede plek. 

CO2-footprint
De ambitie om de groenste hogeschool te zijn gaat verder 
dan onderwijs. Het betreft ook de bedrijfsvoering.  
Dat houdt in dat we als organisatie doelen stellen voor 
bijvoorbeeld energieverbruik, afvalverwerking en water-
gebruik, en voor duurzaam beheer en inzet van de gebou-
wen. Een maat hiervoor is de CO2-footprint. Daarmee 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. 

Gebiedsontwikkeling 
Rondom de beide vestigingen van Van Hall Larenstein 
kunnen we bijdragen aan ontwikkeling en verspreiding van 
kennis op het gebied van duurzaam groenbeheer. In 
Leeuwarden is dat het grondgebied Potmarge en in Velp,  
het Kennislandgoed Larenstein. We werken er bijvoorbeeld 
aan bijen-, vogel- en vlindervriendelijk groenbeheer en 
koppelen regenwater af naar het riool. 
De hogeschool doet dit samen met studenten en onder-
zoekers, met nabij gelegen groene scholen zoals Helicon in 
Velp en Nordwin College in Leeuwarden, met de gemeentes 
Rheden en Leeuwarden en met andere betrokkenen in  
de omgeving. 

Studenten en medewerkers hebben bijvoorbeeld een 
bijdrage geleverd aan het thema Waterconnecting van 
Culturele Hoofdstad Leeuwarden in de vorm van een pompe-
blêdroute die langs en door het riviertje de Potmarge loopt. 

2015 2016 2017
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“ Bij alles wat we doen worden 
wij gedreven door de ambitie 
een bijdrage te leveren aan 
een duurzame samenleving”
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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 duurzame 
wereld. Voor de herordening van het opleidingsaanbod heeft 
de hogeschool gekeken naar hoe ze dat kunnen doen.  
Wat is de nationale en internationale vraag op het domein 
van de hogeschool? Van Hall Larenstein heeft allereerst een 
nieuw onderwijsconcept ontwikkeld, als kader voor de 
opleidingen. Dat concept is de basis voor uitvoering en 
organisatie van al het onderwijs bij Van Hall Larenstein.  
Het geeft ruimte aan de individuele student voor de ontwik-
keling 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	duurzaam-

heid in de eindcompetenties.

In september 2017 zijn de studenten van cohort 2015 gestart 
met het derde jaar van hun opleiding volgens het nieuwe 
onderwijsconcept. In 2018 starten zij met hun vierde jaar.

Veranderingen in onderwijsaanbod  
per 1 september 2017
Het afgelopen jaar zijn er een aantal grote aanpassingen in 
het onderwijsaanbod geweest:
•	 	De	nieuwe	voltijd	professionele	master	Innovative Dairy 

Chain Management is gestart.
•	 	De	voltijd	bacheloropleiding	Management	van	de	Leef-

omgeving wordt niet alleen in Leeuwarden aangeboden, 
maar ook in Velp, met de major Smart City Development. 

•	 	Binnen	de	ad	Melkveehouderij	is	er	een	nieuwe	specialisa-
tie: Biologische Melkveehouderij.

Plannen voor nieuwe opleidingen en  
uitstroomprofielen
De hogeschool werkt aan de nieuwe professionele master 
River Delta Development. Er is een macrodoelmatigheids-
toets aangevraagd: heeft deze opleiding voldoende beteke-
nis in het geheel en leidt ze op voor een verwachte vraag 
naar professionals? De Toets Nieuwe Opleiding staat op de 
planning voor het voorjaar 2018. Zijn beide toetsen positief, 
dan start de nieuwe opleiding op 1 september 2018. We 
bieden dan deze master in samenwerking met Hogeschool 
Zeeland en Hogeschool Rotterdam. 
Voor de nieuwe ad Voedingsmiddelentechnologie heeft de 
NVAO in oktober 2017 de Toets Nieuwe Opleiding afgeno-
men. Het oordeel was positief en de opleiding begint formeel 
op 1 september 2018. 
In 2017-2018 werkt Van Hall Larenstein verder aan de nieuwe 
opleiding ad Diermanagement in Velp.

Acht studenten in China
Acht studenten van Van Hall Larenstein hebben in april 2017 in resort Garden Valley in het 
Chinese Liyang een project uitgevoerd met studenten van de Tianmu Lake Polytechnic en de 
Jiangsu Liyang Polytechnic. Het was voor de derde maal dat studenten van Van Hall Larenstein 
naar Liyang gingen. De studenten werkten aan een opdracht voor mr. Zhong, eigenaar van het 
vakantiepark. Natuur, cultuur, ontwerp en marketing komen samen in dit project. In de drie 
studiereizen zijn bijvoorbeeld ideeën zoals een drijvende waterzuivering, een kinderboerderij, 
een bosbrandalarmsysteem en een huisje voor verliefden geopperd en besproken. 
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Stimulering hbo-masteropleidingen 
Door de verruiming van de bekostiging van masteropleidin-
gen en met impulsen vanuit het gezamenlijke actieplan 
‘Professionele Masters’ van de Vereniging Hogescholen 
konden we in 2017 werken aan de ontwikkeling van hbo- 
masteropleidingen. Naast de bestaande post-experience 
masters (opleidingen nadat studenten werkervaring hebben 
opgedaan) komen er meer doorstroommasters. Deze kennen 
een wezenlijk andere studentenpopulatie en vragen een 
andere didactiek. Van Hall Larenstein heeft voor twee 
masters in 2017 aanvragen voor bekostiging bij CDHO 
ingediend. De aanvraag voor de master Innovative Dairy 
Chain Management is al goedgekeurd en zoals hierboven 
gemeld (bij ‘plannen’) is de aanvraag voor de master River 
Delta Development nog in behandeling.

Gelijke kansen in het onderwijs 
In 2017 is de subsidieregeling doorstroom mbo-hbo open-
gesteld. Deze subsidieregeling komt voort uit het Actieplan 
Gelijke Kansen (oktober 2016). Van Hall Larenstein heeft een 
subsidie toegekend gekregen om in Leeuwarden te gaan 
werken met studentmentoren. Dan wordt een hbo-student 
mentor van een mbo-student die naar het hbo wil.  
De hbo-student helpt de mbo’er vóór, tijdens en na de 
overstap. De hogeschool organiseerde verder in 2017 voor 
mbo- studenten en -docenten een tweedaags Education 
Festival in Velp en Leeuwarden en doet dit ook in 2018.

NSE score afgelopen jaren
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Tevredenheid studenten 
De algemene tevredenheid op de hele hogeschool is licht 
gestegen naar 3,79 (op een schaal van 5). De algemene sfeer 
op de opleiding is met 4,18 nog steeds hoger dan het 
landelijk gemiddelde van 4,12. 
De afgelopen drie jaar is gewerkt aan het verbeteren van het 
tijdig inleveren van roosters en cijfers. Het is dan goed om 
vast te stellen dat er al een stijging is in de studenttevreden-
heid over de informatievoorziening van studievoortgang. De 
verbouwing in Leeuwarden heeft geleid tot meer tevreden-
heid van studenten over de faciliteiten in Leeuwarden. 

Tevredenheid alumni
De tevredenheid onder de alumni over hun studie bij de 
laatste meting in de HBO-monitor is 73 procent. Met dit 
resultaat is onze kwaliteitsnorm van 70 procent voor 2017 uit 
het instellingsplan behaald. 

Docentkwaliteit
De hogeschool hanteert de regel dat er geen docenten meer 
worden aangesteld die niet over een masterdiploma 
beschikken. Ook krijgen docenten géén vaste aanstelling als 
ze géén didactische aantekening hebben. Het percentage 
docenten bij Van Hall Larenstein met minimaal een master-
diploma is relatief hoog. 
De ambitie was een percentage te realiseren van 80 procent 
in 2017. Deze ambitie hebben we behaald: 80 procent van het 
onderwijzend personeel heeft een mastergraad of PhD. 

Aandachtspunten
Voor ons onderwijs geldt steeds klantgerichtheid en 
kwaliteitsbesef. In 2017 is daar verder aan gewerkt. De teams 
en de directies spraken uitvoerig over maatregelen en 
maatwerkactiviteiten. We zijn blij met de lichte verbetering 
in de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 
en de positieve effecten van de kwaliteitsslag in 2017. We 
blijven ons inzetten om de klanttevredenheid op het niveau 
te brengen dat wij als hogeschool nastreven. 
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Baat voor Indiase veebedrijven
Family Dairy Tech, een project dat Van Hall Larenstein uitvoerde met een Indiase partner (Baramati 
India), heeft de basis gelegd voor gezamenlijk toegepast onderzoek. Bij dit project is gewerkt aan  
een ontwerp van integraal farm-management, beter veevoer en een boekhoud-app voor veeverbetering. 
Er zijn adviezen uit voortgekomen voor enerzijds Nederlandse ondernemers en hun marktpositie  
en anderzijds voor Indiase familiebedrijven die hun winstmarges willen vergroten. Voor de deelnemende 
studenten telt de internationale en de interdisciplinaire ervaring enorm. Van het project is een film 
gemaakt voor gebruik in het onderwijs bij Van Hall Larenstein en Baramati India. 
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Studenten van onze hogeschool hadden in 2017 de keuze uit 
vijf volledig Engelstalige bachelorprogramma’s, drie Engel-
stalige professional masterprogramma’s (bestaande uit zes 
varianten) en vijf Engelstalige korte cursussen. Voor de 
Engelstalige masters is gestart met het omzetten van de 
masters zodat deze ook modulair als internationale korte 
cursussen aangeboden kunnen worden. Afgelopen jaar 
konden studenten starten in de Master of Innovative Dairy 
Chain Management en in de specialisatie Forest Chains van 
de Master Agricultural Production Chain. 

Buitenlandse studenten 
De instroom van buitenlandse studenten lag in 2017 op een 
totaal van 183. Daarvan gingen er 122 naar een bachelorop-
leiding, één naar de ad en zestig begonnen met een master-
opleiding. Het totaal aantal buitenlandse studenten bedroeg 
468. Dat was een groei van 33 ten opzichte van 2016. Het 
percentage buitenlandse studenten van het totaal aan 
studenten in 2017 komt uit op 11 procent. 

Kadernotitie
Voor de kadernotitie internationalisering zijn doelstellingen 
herijkt voor de periode tot 2021. Er kwam een Stuurgroep 
Internationalisering binnen de hogeschool. En buiten de 
hogeschool trad een medewerker van Van Hall Larenstein 
toe tot het bestuur van het Platform International Education 
en het kernteam van Borderless Network. 

Curriculum
In het nieuwe onderwijsconcept biedt elke opleiding 
studenten de mogelijkheid om een internationale aanteke-
ning te halen vanaf het derde studiejaar. Het derde studie-
jaar in het nieuwe onderwijsconcept is gestart in 2017.  
Een aantal opleidingen had deze mogelijkheid al opgenomen 
in hun curriculum en bij deze opleidingen hebben studenten 
er gebruik van gemaakt.
Andere vormen van internationalisering in het curriculum zijn 
de verplichte buitenlandse stage, taalonderwijs, internatio-
nale gastdocenten vanuit het werkveld of partnerinstellingen, 
internationale cases of opdrachten (vanuit living labs), 
virtueel onderwijs samen met partnerinstellingen, internatio-
nale literatuur, internationale excursies, deelname aan 
internationale conferenties en een international classroom.

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

Herkomst Leeuwarden Velp Velp Totaal

Bachelor Bachelor Master

Europa 165 134 63 299

Afrika 2 4 7 69

Azië 5 83 0 95

Noord- en 
Zuid-Amerika 

1 4 0 5

Oceanië 0 0 0 0

Totaal 173 225 70 468

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

17Van Hall Larenstein

Internationalisering



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 (drie) domeinen ‘Animals 
and Business’, ‘Delta Areas and Resources’ en ‘Food and Dairy’. Daarmee  
leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. 

Applied Research Centres en lectoraten 
Elk van de drie domeinen kent een ‘Applied Research Centre’ 
(ARC). Een ARC is de overkoepelende structuur waarin 
meerdere lectoraten die in samenhang werken. Een ARC 
heeft de functie van kenniscentrum. 
Het overzicht van de ARC’s geeft de onderzoekslijnen 
(lectoraten) en de personele invulling van elke ARC weer 
(december 2017). 
Bij de meeste projecten werken verschillende lectoren vanuit 
de drie domeinen samen of zijn medewerkers en studenten 
vanuit verschillende domeinen betrokken. De projecten 
worden onder andere georganiseerd in living labs, waarbij 
met verschillende betrokkenen wordt samengewerkt.

Van Hall Larenstein heeft twee erelectoren, verbonden aan 
het domein Delta Areas and Resources: 
ir. G. Baks en drs. W. Helmer. 

Centers 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 hogescholen te bevorderen. 

Behalve van het CoE Agrodier is Van Hall Larenstein 
penvoerder van het Kenniscentrum Natuur en Leefomge-
ving, een vergelijkbare constructie. Binnen de groene CoE’s 
participeert Van Hall Larenstein intensief in het CoE Food en 
op bescheiden schaal in de CoE’s Greenports en Open 
Teelten. Naast samenwerking met andere groene hogescho-
len in de vier groene CoE’s, participeert Van Hall Larenstein 
ook in drie CoE’s in de meer ‘grijze’ sector die goed aanslui-
ten bij het profiel en de speerpunten van de hogeschool: 

CoE Biobased Economy (waar ook Wageningen Universiteit 
en Researchcentrum in deelneemt), CoE Watertechnology 
en CoE Deltatechnology. 

Living Labs 
Living Labs zijn werkplaatsen van kennis en innovatie in een 
levensechte experimenteeromgeving, gericht op cocreatie 
tussen verschillende actoren. Er vindt in deze living labs 
onderzoek plaats. Ze zijn er op alle domeinen van de ARC’s, 
zowel nationaal als internationaal.

Vier living labs binnen het ARC Delta Areas and Resources 
zijn flink gegroeid.
•	 Delta	Oost,
•	 Noardlike	Fryske	Wâlden,
•	 Biobased	IJsselmeer,
•	 Wadlab.
Andere Nederlandse living labs in dit domein zijn nog in 
opbouw, zoals Gelderse Vallei en het kenniscentrum Burgers 
en Biodiversiteit in Leeuwarden. 

Internationaal werkt Van Hall Larenstein intensief mee in 
living labs die werken aan duurzame voedselproductie.
•	 	Baramati	–	Pune	(India):	hightech	Indo-Dutch	Centre	of	

Excellence Vegetables, dat later aangevuld wordt met een 
CoE Dairy and Foodprocessing;

•	 Water,	Health	&	Development	Java	(Indonesië);
•	 	Food,	Health	&	Safety	in	Yunnan	en	Sichuan	(China),	

vooralsnog ingevuld met onderzoek en ontwikkeling van 
fruit- en groenteteelt;

•	 	Roemenië,	gericht	op	fruit,	zuivel	en	mestverwerking	in	
Noordoost-Roemenië;

•	 	Biobased	Brazil,	dat	reeds	langer	loopt	met	meerdere	
partners.
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Animals and Business ARC
Met praktijkgericht onderzoek ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties ondersteunen bij innovaties 
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)
Welzijn van Dieren
Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn

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

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

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

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

Op dit moment is het ARC 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 de living labs 
worden georganiseerd. Samenwerking met internationale kennisinstellingen vindt plaats binnen de genoemde living labs.

Projecten in 2017 zijn onder meer:
a) Family Dairy Tech i.s.m. ‘Living Lab Baranatu India
b) Duurzame bestrijding van de varroamijt in de Nederlandse bijenhouderij
c) ‘Sensing alarm responses of ungulate herds to prevent poaching of endangered megafauna’
d) Het project Koeien en Kruiden, kruidenrijk grasland

Delta Areas and Resources ARC
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. 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) 

In 2017 is het nieuwe associate lectoraat Oliepalm en tropische bossen van start gegaan met als missie het verduurzamen 
van de productie van palmolie en andere tropische handelswaren zoals tropisch hout. 

Er zijn meerdere projecten van start gegaan in 2017, onder andere:
a) Route Op Weg naar veerkrachtige samenleving; Nationale Wetenschapsagenda Startimpuls
b) Arrosta, ‘Building with Nature; koraalriffen van de Caribisch-Nederlandse eilanden St. Eustatius en Saba
c) Het voedselbos, als propositie voor een circulaire economie
d) Citarum, samenwerking tussen de partners in het living lab Upper Citarum River Basin
e) KIEM logistiek, slim transport, regionaal voedsel, mooi landschap
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Food and Dairy ARC
Praktijkgericht onderzoek doen voor een duurzame productie van gezond voedsel en gezonde zuivel wereldwijd.  
Dit gebeurt altijd met brede kennis en inzet van moderne technologie, in een maatschappelijke context en 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 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 en Van Hall Larenstein

Circular Plastics Dr. R. Folkersma
Dr. J. Jager
NHL Stenden en Van Hall Larenstein

Biomimicry Dr. ing. M. Gallo (0,1)
Aeres, Inholland en Van Hall Larenstein

In 2017 zijn bestaande lectoraten aangepast en nieuwe gestart. Zo is Biobased Proteins gestart (opvolger van Biobased 
Economy dat in 2017 afliep); er is een nieuwe lector aangesteld voor Biomimicry samen met Aeres en Inholland en een 
nieuwe lector neemt het lectoraat Duurzame Watersystemen over. Ook is het associate lectoraat Veiligheid in de voedsel-
keten gestart. In Leeuwarden is het Food Application Center for Technology (FACT) gestart, een initiatief van Van Hall 
Larenstein samen met MBO Life Science, de provincie Friesland en bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie om 
duurzame en gezonde product- en procesinnovatie te ondersteunen op pilotschaal, de werkgelegenheid te stimuleren en 
goed gekwalificeerd personeel op te leiden.

Er zijn meerdere projecten van start gegaan in 2017, onder andere:
a) ‘Creating A New Approach to Peatland Ecosystems’ 
b) Meerwaarde van de bioboer
c) BioCas 
d) Personalised food voor ouderen in Friesland
e) Grass 4 Farming.
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Levend lab in Leeuwarden
De Potmarge is een riviertje dat langs Van Hall Larenstein in Leeuwarden stroomt. Het omliggende gebied 

vormt een levend laboratorium voor gebiedsontwikkeling en een proeftuin op het gebied van voedsel, 
water, welzijn en gezondheid. Van Hall Larenstein is hier met MBO Nordwin het project ‘Duurzame 

gebiedsontwikkeling Potmargezone’ gestart. Met de projectpartners willen ze een stadstuin inrichten met 
proeftuinen	en	voedselproductie	en	een	innovatief	gebied	met	water–	en	energiekunst.	Zo	draagt	het	

ontwerp van een zogenaamde pompeblêdroute (pompeblêd verwijst naar de bladen van de gele plomp in 
de vlag van Friesland) bij aan het thema waterconnecting van Culturele Hoofdstad Leeuwarden. 
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Professionalisering   
De hogeschool ontwikkelt zich naar een waarde-gedreven organisatie, waarin 
resultaatverantwoordelijke teams de basis vormen en de kernwaarden geïnte-
greerd zijn in onze manier van werken. Iedere medewerker draagt bij aan de 
doelstellingen van de organisatie en haalt daarbij het beste uit zichzelf. 

We zijn in 2017 meer dan ooit met alle medewerkers in 
gesprek gegaan over de gezamenlijke drijfveren en de 
kernwaarden. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens sessies 
waarbij	medewerkers	het	Instellingsplan	2018–2021	bespra-
ken. Tijdens de jaarlijkse opening van het hogeschooljaar 
bediscussieerden ze ook de kernwaarden. Dat gesprek is 
later voortgezet in de organisatie en in de teams. In aanslui-
ting op het Instellingsplan is vervolgens ook een strategisch 
HRM-beleidsplan gemaakt. 
 
Van Hall Larenstein Academy
We faciliteren de scholing van medewerkers en de invulling 
van het professionaliseringsplan in de vorm van de Van Hall 
Larenstein Academy. Dit om medewerkers te motiveren, de 
kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en onderwijs-
vernieuwing te stimuleren. 

In 2017 is bij professionalisering ingezet op vakmatige 
opleidingen en congressen, professionalisering van teams, 
didactiek, toetsing en examinering, coaching en intervisie. 

Zo zijn er onder meer de volgende trainingen, cursussen en 
opleidingen georganiseerd:
•	 Scholingsprogramma	Opleidingscommissies,
•	 Basiskwalificatie	Didactische	Bekwaamheden,
•	 Didactiek,
•	 Basis	Kwalificatie	Examinering,
•	 Senior	Kwalificatie	Examinering,
•	 Reflectie	Studieloopbaanbegeleiding,
•	 Cursus	Engels	Cambridge	C1,
•	 Videotrainingen.

Regeling Duurzame Inzetbaarheid 
Als hogeschool willen we graag dat onze medewerkers ook 
in de toekomst inzetbaar blijven. Daarin hebben zowel de 
medewerkers zelf als de hogeschool verantwoordelijkheid. 
Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers heeft de 
afgelopen jaren meer aandacht gekregen. Niet alleen door 
ruimte en verantwoordelijkheid te geven om hun vakman-
schap uit te kunnen blijven voeren, maar ook door medewer-
kers te stimuleren het blikveld te verruimen. Daarvoor 
bestaat er een regeling. 

Over het jaar 2017 zijn in totaal 18.413 uur toegekend in het 
kader van deze regeling Duurzame Inzetbaarheid (DI). Samen 
met de opgespaarde en niet-opgemaakte uren van de 
voorgaande jaren gaat het om een totaal van 34.004 uren. 
Deze uren worden bijvoorbeeld ingezet voor het opdoen van 
werkervaring buiten de hogeschool, voor aanvullend 
studieverlof, sabbatsverlof of recuperatie, voor zorgverplich-
tingen voor een beperkte periode, voor herstel van balans 
werk-privé of voor activiteiten gericht op het verbreden van 
de inzetbaarheid. 
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Oogstdiner op Duurzaamheidsdag
Oogst had bij het oogstdiner in Velp op Duurzaamheidsdag 10-10 een dubbele betekenis. Behalve dat ze 

met elkaar aten en vertelden over herkomst en bereiding van de gerechten, maakten dertig studenten 
van de opleiding Management van de Leefomgeving plannen voor een duurzame toekomst van 

landgoed	Larenstein.	Een	deel	van	de	oogst	–	kastanjes,	druiven,	groenten	–	kwam	van	het	landgoed.	 
De genodigde disgenoten waren betrokkenen bij het landgoed en mensen die actief zijn met lokaal 

voedsel. Er werden tijdens het diner volop ideeën geoogst, zoals bijvoorbeeld brandnetelsoep. 
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Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00

Larensteinselaan 26a
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