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Voorwoord College van Bestuur 
 

In 2015 zijn veel bakens verzet bij de implementatie van het Instellingsplan 2014-2017 van Van Hall 
Larenstein. Het College van Bestuur is positief over de inzet en betrokkenheid van de docenten, 
onderzoekers, medewerkers, studenten en externe stakeholders. In 2013 en 2014 is het beleid als 
fundament gelegd. Het jaar 2015 kenmerkt zich door de resultaten in de uitvoering van het beleid. In 
het bestuursverslag beschrijven wij welke activiteiten we hebben uitgevoerd en hoe deze activiteiten 
bijdragen aan het realiseren van onze ambities. De behaalde resultaten laten zien dat Van Hall 
Larenstein goed op koers ligt. 

Van Hall Larenstein heeft grote stappen gezet. De koers verwoord in het Instellingsplan is nu duidelijk 
zichtbaar in de organisatie, voor studenten en voor externe betrokkenen. Als we de implementatie van 
het Instellingsplan 2014-2017 vergelijken met een huis dat we aan het bouwen zijn, dan kenmerkt 2015 
zich als het jaar dat het huis is opgeleverd en stevig staat op een sterk fundament. 
 
In het Instellingsplan 2014-2017 hebben wij een duidelijk profiel gekozen, op de speerpunten  
Animals and Business, Delta Areas and Resources en Food and Dairy met duurzaamheid als centraal 
thema. De visie in het Instellingsplan hebben wij concreet gemaakt in bijbehorende kader- en 
beleidsnotities en is leidend voor de keuzes die wij maken over ons onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsvoering. Het College van Bestuur heeft besloten om vanaf 2015 jaarlijks 5% van de totale 
opbrengsten van de opleidingen te reserveren om in te zetten voor innovatie en beleidsontwikkeling, ten 
behoeve van onderwijskwaliteit. 
 
De eerstejaars studenten die op 1 september 2015 zijn begonnen, volgen het vernieuwde 
onderwijsprogramma. De inrichting van de examencommissies is gewijzigd, waarbij examencommissies 
zijn ingesteld voor een groep opleidingen. In de periode maart-april 2015 zijn bij vrijwel alle opleidingen 
van Van Hall Larenstein door de examencommissies risicoanalyses uitgevoerd op het gerealiseerde niveau 
van de opleidingen waarvoor zij zijn ingesteld. Deze analyses leiden tot verbeteringen bij de opleidingen. 
 
Een aantal beleidsdocumenten zijn op verzoek van en na afstemming met de teams uitgewerkt in 
handreikingen en protocollen, om de implementatie te faciliteren. Wij hebben onze ambities voor een 
digitale leer- en werkomgeving vastgelegd, richtinggevend voor de digitalisering komende jaren. Geleid 
door ons profiel en benodigde analyses hebben wij duidelijke keuzes gemaakt voor negen 
speerpuntlanden waarmee wij willen samenwerken. 
 
De resultaatverantwoordelijke teams zijn gevormd en aan de slag gegaan. In de teams ligt de kennis van 
de inhoud. Daar hoort dus ook de verantwoordelijkheid te liggen voor de inhoudelijke ontwikkelingen in 
onderwijs en onderzoek. Hierdoor is er veel ruimte voor expertise, eigenheid en persoonlijke 
ontwikkeling. Goed functionerende resultaatverantwoordelijke teams zijn in staat veel vraagstukken zelf 
op te lossen en samen gericht te werken aan de ambities van de opleiding, het domein en de hogeschool. 
Ondanks de soms ingrijpende veranderingen is de verdere implementatie naar tevredenheid verlopen, 
zeker gezien de andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvonden. 
 
De Applied Research Centres zijn van start gegaan onder leiding van de nieuwe leading lectoren. Zij 
hebben een meerjaren Contourennota opgesteld en op basis van dit plan zijn nieuwe lectoren aangesteld 
om de beoogde onderzoekslijnen op te zetten. 
 
In 2015 heeft Van Hall Larenstein een positief oordeel gehad van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg 
Onderzoek (VKO). De hogeschool heeft op de VKO een zelfbewuste indruk gemaakt. De medewerkers die 
de commissie heeft gesproken zijn enthousiast over de koers en zien unaniem de noodzaak voor de 
ingezette verandering. De VKO heeft vertrouwen in het ingezette verbeterbeleid van de Van Hall 
Larenstein. De VKO kwalificeert de onderzoekskwaliteitszorg van de Van Hall Larenstein als gevalideerd. 
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Wij zijn zeer verheugd over de positieve bevindingen van de VKO. Het oordeel bevestigt de ingeslagen 
koers. 
 
Het gebouw in Velp is verbouwd, mede om de inhuizing van de locatie Wageningen naar Velp mogelijk te 
maken. Wij zijn te spreken over het proces en het resultaat van de verhuizing van de studenten en 
medewerkers van Wageningen naar Velp: een hele operatie die goed is verlopen. In 2016 vindt de 
verbouwing van de locatie Leeuwarden plaats. Het College van Bestuur heeft deze maatregelen genomen 
om de duurzaamheid van de gebouwen te verbeteren en als reactie op de lagere tevredenheid van 
studenten in de Nationale Studenten Enquête over studiefaciliteiten. 
 
Eind 2015 is ons ICT-systeem volledig ontvlochten van Wageningen UR. De applicaties en websites zijn nu 
in eigen beheer. Het Student Information System zal in de loop van 2016 ontvlochten worden. Het nieuwe 
Intranet en Studentnet zijn vormgegeven en ingericht op basis van onze nieuwe huisstijl. Met het nieuwe 
logo en de huisstijl maken wij ons profiel en onze identiteit duidelijk zichtbaar. 
 
Duurzaamheid is een centraal thema voor de hogeschool. Op de opening van het hogeschooljaar 2015-
2016 besteedden we aandacht aan hoe we als Van Hall Larenstein een duurzame en ondernemende 
partner kunnen zijn voor onze omgeving. Het was een inspirerende dag die onze blik heeft verruimd op 
hoe we ondernemend in kunnen spelen op wat er om ons heen gebeurt. 
 
Om al deze resultaten te realiseren, is veel werk verzet. Dit resulteerde in een hogere ervaren werkdruk. 
Het College van Bestuur neemt dit signaal heel serieus en heeft gesprekken gevoerd met medewerkers 
over de werkdruk. Verbeteringen in de planning en roostering van werkzaamheden, het verbeteren van 
interne communicatie, duidelijkheid over verantwoordelijkheden en terughoudendheid in het vaststellen 
van nieuw beleid zullen naar verwachting ruimte geven. Wij hebben er vertrouwen in dat de genomen 
maatregelen en de verdere implementatie van de resultaatverantwoordelijke teams een gezonde balans 
zullen brengen in de werkdruk. 
 
Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. In 2015 is aandacht besteed aan de kwaliteitscultuur. Van Hall 
Larenstein ambieert een kwaliteitscultuur gebaseerd op de intrinsieke motivatie en ambities van 
medewerkers, gemeenschappelijke normen, waarden en overtuigingen over kwaliteit en een 
inspirerende, veilige en open atmosfeer. Het stimuleren van de kwaliteitscultuur zal leiden tot meer 
gesprekken met studenten, alumni, externen en met elkaar over kwaliteit. 
 
Wij verwachten dat de resultaten en ingezette koers zullen leiden tot een verdere ontplooiing van de 
kwaliteiten van onze studenten, medewerkers en daarmee van de hogeschool. Deze ontplooiing zal te 
zien zijn in een hogere kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek, een grote impact op onze omgeving en 
hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve studenten en medewerkers die bijdragen aan een duurzame 
wereld. 
 
We kijken met tevredenheid terug op 2015. Voor deze prestaties zijn onze medewerkers en studenten 
verantwoordelijk. We willen hen hiervoor zeer bedanken. We zien dat de organisatie in staat is om de 
uitdagingen tot een goed resultaat te brengen en kijken uit naar de duurzame, innovatieve 
ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in samenwerking met het werkveld. 
 
 
Drs. P.C.A. van Dongen 
Voorzitter College van Bestuur  
 
Drs. A.C. Keizer-Mastenbroek 
Lid College van Bestuur   
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1. Van Hall Larenstein in 2015 

1.1  Missie, visie en ambitie 

Op weg naar de groenste hogeschool: dat is wat Van Hall Larenstein University of Applied Sciences 
nastreeft voor de planperiode 2014-2017 
 
Onze missie 
Van Hall Larenstein is een University of Applied Sciences. Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en 
innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. 
 
Onze visie 
Wat we zijn en wat we willen bereiken als Van Hall Larenstein is verankerd in de onderstaande acht 
punten, die gezamenlijk onze visie vormen: 

• Van Hall Larenstein is de meest duurzame hogeschool van Nederland en laat dit zien in elke opleiding, 
in de inhoud van haar onderzoek en in haar bedrijfsvoering; 

• Van Hall Larenstein kiest een duidelijk inhoudelijk profiel, dat het kader vormt voor alle 
strategische keuzes op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek. 
Elke opleiding van Van Hall Larenstein levert een bijdrage aan minimaal één van de 
speerpunten van het profiel, waarbij alle studenten leren multi- en interdisciplinair te 
werken; 

• Van Hall Larenstein is gericht op regionale, nationale en internationale studenten; 

• Naast het reguliere onderwijs wil Van Hall Larenstein in de vraag van het werkveld voor 
scholing voorzien; 

• Van Hall Larenstein is een persoonlijke hogeschool en wil ruimte geven aan de 
individuele student voor het ontwikkelen van zijn talenten in een inspirerende omgeving; 

• Van Hall Larenstein levert met onderzoek en kennisvalorisatie een bijdrage aan innovatieve en 
duurzame ontwikkelingen, in samenwerking met partners uit het werkveld; 

• Van Hall Larenstein is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie; 

• Van Hall Larenstein maakt scherpe keuzes wat betreft de externe profilering om bovenstaande visie 
te realiseren. 

 
De hogeschool definieert een duidelijk aanbod voor regionale, nationale en internationale initiële 
studenten en werkenden. Om de missie en visie verder te concretiseren, heeft Van Hall Larenstein 
strategische doelen geformuleerd die in 2017 zijn gerealiseerd. De doelen zijn onderverdeeld in de 
onderstaande hoofddoelen. Van Hall Larenstein: 

 wil aan het einde van de planperiode kunnen aantonen dat zij de duurzaamste 
hogeschool van Nederland is door investeringen en onderbouwing via certificering; 

 wil een persoonlijke hogeschool zijn, waar studenten tevreden zijn over hun opleiding; 

 levert praktijkgericht onderzoek met betekenis voor ons onderwijs en onze omgeving; 

 is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie. 
 
De kernwaarden vormen de identiteit van Van Hall Larenstein en zijn leidend voor de manier waarop wij 
binnen de hogeschool met elkaar omgaan. Onze kernwaarden zijn duurzaam, betrokken, ondernemend 
en verantwoordelijk. Elke medewerker en leidinggevende is op de kernwaarden aanspreekbaar en is zich 
ervan bewust dat de handelswijze van medewerkers een bijdrage levert aan de identiteit en ambities van 
Van Hall Larenstein. 
 
Op basis van de omgevingsanalyse kiest Van Hall Larenstein een profiel met drie samenhangende 
speerpunten. Dit zijn tegelijkertijd de drie domeinen binnen de hogeschool: Animals and Business, Delta 
Areas and Resources en Food and Dairy. 
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Onze visie en missie worden toegelicht in de volgende video: 
https://www.youtube.com/embed/7k_66Yf9iaM  
 
In 2014 zijn de organisatie-inrichting en besturingsfilosofie gewijzigd, met resultaatverantwoordelijke 
teams als basis. De wijze van sturing en de inrichting van de organisatie moeten maximaal bijdragen aan 
de realisering van de ambities en gewenste identiteit van Van Hall Larenstein. De hogeschool streeft naar 
een zo eenvoudig mogelijke sturing en het zo laag mogelijk beleggen van verantwoordelijkheden in de 
organisatie. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de hogeschool zijn in 2014 gewijzigd, 
gebaseerd op de aangepaste sturingsprincipes, organisatiestructuur en overlegstructuur. In bijlage 2 is 
een organogram opgenomen dat inzicht geeft in de nieuwe organisatiestructuur. In 2015 hebben geen 
grote wijzigingen plaatsgevonden in de hogeschoolbrede formele organisatie- en governancestructuur. 
 
Twee belangrijke stappen zijn gezet in de implementatie van de resultaatverantwoordelijke teams. De 
eerste stap was het vormen van de teams samen met de medewerkers en leidinggevenden. De tweede 
het beleggen van de regierollen bij de regierolhouders binnen de resultaatverantwoordelijke teams. 
Binnen de resultaatverantwoordelijke teams in de domeinen wordt een vijftal regierollen ingevoerd. De 
keuze van deze instellingsbrede regierollen is gebaseerd op de belangrijkste taken voor het operationele 
onderwijsproces en de onderwijsprestaties. Drie van de regierollen zijn tevens van toepassing op de 
teams van de stafdiensten. Deze regierollen bestaan uit een aantal taken die in de 
resultaatverantwoordelijke teams dienen te worden uitgevoerd en over de resultaatverantwoordelijke 
teams heen moeten worden geregisseerd om de instellingsbrede strategische doelen te kunnen 
realiseren. Vanaf 2015 zijn instellingsbrede bijeenkomsten per regierol georganiseerd, met als doel om de 
regierolhouders toe te rusten en te faciliteren, en onderlinge uitwisseling te stimuleren. 
 
Onze ambities voor 2015 
Het jaarplan 2015 verwoordde onze speerpunten en prioriteiten voor 2015. Om de resultaten in dit 
bestuursverslag in perspectief te kunnen plaatsen, is het belangrijk om een beeld te hebben van de 
prioriteiten en ambities voor 2015. In de rest van het bestuursverslag rapporteren wij over de realisatie 
van de plannen die wij hier beschrijven. 
 
Voor de zomer van 2014 heeft Van Hall Larenstein het nieuwe onderwijsconcept vastgesteld. Het nieuwe 
onderwijsconcept leidt tot een hogere kwaliteit van onderwijs. De implementatie heeft een hoge 
prioriteit gekregen in 2015. Het nieuwe onderwijsconcept leidt ook tot nieuw beleid voor de 
studieloopbaanbegeleiding (SLB), de onderzoeksleerlijn en het afstuderen. In de implementatie van het 
onderwijsconcept richten we ons in 2015 eerst op de voltijd bacheloropleidingen. Vervolgens komen de 
deeltijd en Associate degree (Ad), bacheloropleidingen en masteropleidingen aan bod. Cohort 2015 is op 
1 september 2015 gestart met het vernieuwde onderwijsprogramma. 
 
Parallel aan de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept hebben wij in 2015 het portfolio majors 
van de opleidingen aangepast. In 2015 zijn ook de toelatingstoetsen gewijzigd voor deficiënte mbo’ers en 
havostudenten. Van Hall Larenstein lanceerde een nieuwe wervingscampagne om studenten enthousiast 
te maken en te informeren over de opleidingen van de hogeschool. 
 
Een speerpunt voor 2015 was het behalen van een positief oordeel van de Validatiecommissie 
Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). In mei 2015 beoordeelde de VKO opnieuw of de kwaliteitszorg van het 
onderzoek voldoet aan de gestelde eisen, of wij verbeteringen hebben gerealiseerd en of wij doen wat wij 
hebben beschreven in onze zelfevaluatie. 
 
Een tweede speerpunt voor 2015 was het realiseren van minimaal 15% project- en onderzoeksgelden. 
Vanaf 2016 daalt de rijksbijdrage fors als gevolg van de bezuinigingen van het ministerie van Economische 
Zaken op het budget voor het Hoger Agrarisch Onderwijs. Om deze bezuiniging op te vangen, zullen wij 
minimaal 15% van de totale omzet van Van Hall Larenstein uit opdrachten moeten halen bij bedrijfsleven, 
overheden en maatschappelijke organisaties. Het uitvoeren van deze opdrachten en onderzoeksprojecten 

https://www.youtube.com/embed/7k_66Yf9iaM
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is een belangrijke taak van de resultaatsverantwoordelijke teams en Applied Research Centres. De 
projectportefeuille, onze bijdrage in projecten binnen de Centres of Expertise en een adequate uitvoering 
van projecten waren belangrijke aandachtspunten in 2015. 
 
Het was onze ambitie als Maatschappelijk Verantwoorde Onderwijsorganisatie (MVO) om in 2015 het 
MVO-keurmerk te behalen. Tegelijkertijd hebben de opleidingen verbeterplannen geïmplementeerd voor 
het behalen van drie AISHE-sterren1. 
 
2015 was het laatste jaar om de prestatieafspraken 2012-2015 met het Ministerie van Economische Zaken 
te realiseren. De opleidingen en stafdiensten hebben bijgedragen aan de realisatie conform de 
hogeschoolbrede maatregelen en aanvullende specifieke afspraken vastgelegd in de jaarplannen van de 
domeinen en de stafdirecties. 
 
De implementatie van resultaatverantwoordelijke teams, de herinrichting van de stafdiensten en de 
inrichting van de Applied Research Centres zijn gestart. 2015 stond in het teken van de verdere 
implementatie. De medewerkers worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen, mede door 
(bij)scholing binnen de kaders van het professionaliseringsplan van Van Hall Larenstein. Prioriteiten voor 
2015 waren het verhogen van het aantal docenten met een master gerelateerd aan de inhoudelijke 
doelstellingen van de opleidingen, en de borging dat alle docenten een getuigschrift didactiek hebben. 
 
Een grote impact heeft de verhuizing van de locatie Wageningen naar Velp gehad. Deze verhuizing is zo 
zorgvuldig mogelijk georganiseerd en begeleid met aandacht voor studenten en medewerkers op beide 
locaties. Het streven was om alle voor Van Hall Larenstein noodzakelijke ICT-toepassingen ontvlochten te 
hebben. 

1.2  Invulling profiel van de organisatie 

Onze visie laat zien dat Van Hall Larenstein een duidelijk profiel kiest, waarmee wij ons kwalitatief en 
inhoudelijk onderscheiden van andere hogescholen. Met onze speerpunten willen wij een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving, waarbij de duurzaamheidsaspecten people, 
planet en profit in evenwicht zijn. De speerpunten vormen de kaders voor de beleidskeuzes op het gebied 
van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten. De opleidingen, majors en minors ondersteunen één of 
meerdere speerpunten. 
 
Studenten van Van Hall Larenstein zijn in staat om vanuit een stevige vakinhoudelijke basis inter- en 
transdisciplinair te werken. Ze verwerven competenties op het gebied van internationalisering, onderzoek 
en ondernemerschap. De toenemende mate van digitalisering moet ook in het onderwijs te zien zijn. 
Vanuit het gekozen profiel komt duurzaamheid terug in alle opleidingen, de bedrijfsvoering en duurzame 
samenwerkingen. Om deze visie op onderwijs en de samenwerking tussen opleidingen te realiseren, is 
door Van Hall Larenstein in 2014 een nieuw onderwijsconcept opgezet. Het nieuwe onderwijsconcept 
stelt ons in staat om efficiënt te kunnen werken, waarbij 
individuele leerroutes voor studenten mogelijk gemaakt worden en direct contact tussen student en 
begeleider gefaciliteerd wordt. 
 
Het praktijkgerichte onderzoek van Van Hall Larenstein is onderscheidend voor wat betreft het gekozen 
profiel en is altijd gericht op het verbeteren van de beroepspraktijk. Elk domein kent sinds eind 2014 een 
eigen Applied Research Centre, waaronder de lectoraten vallen. De inzet van lectoraten op de gekozen 
speerpunten wordt met behulp van gezamenlijke activiteiten, onderlinge afstemming en gerichte 
investering verstevigd. Het profiel geeft richting aan het onderzoek van lectoraten, participatie in Centres 
of Expertise en regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden. 
 

                                                           
1 AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader op 

opleidingsniveau voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. 
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Van Hall Larenstein heeft in 2015 een nieuw logo vastgesteld, waarmee ons profiel duidelijk zichtbaar 
wordt: 

 Een beeldmerk, ‘het wereldbolletje’, waarmee we laten zien dat we als hogeschool een bijdrage 
willen leveren aan een duurzame wereld. We laten hiermee ook onze internationale (mondiale) 
oriëntatie zien. De wereldbol bestaat uit drie kleuren die de aspecten van de duurzame wereld 
representeren en verwijzen naar onze drie domeinen: oranje voor Food and Dairy, groen voor 
Animals and Business en blauw voor Delta Areas and Resources. 

 De i in onze naam is vervangen door een groen voetje, dit groene voetje staat voor ‘Green Steps 
Forward’ en daarmee voor (voet)stappen die wij zetten op weg naar de groenste hogeschool van 
Nederland en de bijdrage aan een duurzame samenleving. Het laat ook zien dat wij een lage 
ecologische voetafdruk ambiëren. 

 Het onderschrift ‘university of applied sciences’, er is hierbij bewust voor de internationale term 
gekozen; we zijn een internationaal opererende hogeschool waarbij naast hoger beroepsonderwijs 
het praktijkgericht onderzoek een belangrijke pijler is. 

1.3 Belangrijkste kengetallen 

In 2015 studeerden 4.279 studenten aan Van Hall Larenstein. Het aantal afgestudeerde 
bachelorstudenten was licht gedaald ten opzichte van 2014. De instroom was in 2015 licht gedaald met in 
totaal 20 studenten. Het netto resultaat en het totale vermogen volgden een positieve trend in de 
afgelopen vier jaar. 
 
De onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de studentenaantallen, aantal gediplomeerden, aantal 
medewerkers en de financiële situatie zien. 
 

Tabel 1. Belangrijkste kengetallen Van Hall Larenstein 2015 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Studenten (totaal per 1 oktober per meetjaar, 
exclusief master)2 

4.220 4.182 4.162 4.013 4.001 

Instroom bachelor en Ad 1.211 1.257 1.312 1.101 1.130 

Instroom master 59 33 81 54 89 

Afgestudeerden bachelor3 532 556 460 621 579 

Afgestudeerden Associate degree2 36 48 37 28 25 

Afgestudeerden master 194 72 32 65 60 

Gemiddeld personeelsbestand (totaal in fte) 435 417 394 388 376 

      

Netto resultaat (€ x 1.000) 42 4.261 2.213 1.273 1.095 

      

Vermogen (€ x mln.)      

Vermogen in vaste activa 31,0 22,9 23,4 22,2 22,2 

Eigen vermogen 15,3 15,2 11,0 8,8 7,5 
Totaal vermogen 43,9 43,5 41,3 38,1 39,2 

Solvabiliteitsratio 34,8% 35,1% 26,6% 23,0% 19,1% 
      

Liquiditeit       

Liquide middelen (€ x mln.) 9,4 14,6 14,8 12,1 13,2 
Current ratio 0,6 1,0 0,9 0,8 0,8 

                                                           
2 Hoofdinschrijving bij Van Hall Larenstein. 
3 Per studiejaar op peildatum 1 oktober. 
4 Het studiejaar van de masteropleidingen loopt van 01-10-2014 tot 01-10-2015. Het aantal afgestudeerden van de masters 
is zo goed als 100%, maar doordat het studiejaar van de masters afwijkt van de rest (01-10-2014 tot 01-10-2015) is er een 
afwijking op de peildatum. 



 

Bestuursverslag 2015 7 Van Hall Larenstein  

Het gemiddelde fte-bestand is in 2015 met 18,1 fte gestegen ten opzichte van 2014. Dit betreft een 
toename van het onderwijzend personeel met 5,4 fte en het ondersteunend en beheerpersoneel met 
12,7 fte. De toename van het ondersteunend personeel hangt samen met de ontvlechting van 
Wageningen UR, waarbij de stafondersteuning die bij Wageningen UR lag weer door Van Hall Larenstein 
in eigen beheer wordt uitgevoerd, waaronder de ICT-ondersteuning. 
 
In 2015 lag het eigen vermogen op hetzelfde niveau als in 2014 en was de solvabiliteitsratio beperkt 
gedaald met 0,3% naar 34,8% eind 2015, door een toename van het balanstotaal. Deze ratio lag echter 
nog ruim boven de norm van 30%. 
 
De liquide middelen van € 9,4 mln. waren voor € 3,6 mln. vrij beschikbaar. Het niet vrij beschikbare 
gedeelte betreft een depositorekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), die wordt gebruikt 
door de aflossing van de lening van BNG en loopt gelijk evenredig af met de lening. De vrij beschikbare 
liquide middelen zijn met € 4,5 mln. afgenomen als gevolg van de investering in de verbouwing van de 
locatie Velp. 
 
Het totaal aantal studenten, de instroom en het aantal afgestudeerden zijn berekend op basis van de 
gegevens uit 1 Cijfer HO en het Student Information System (SIS). De totale instroom bij de bachelor en 
Ad-opleidingen is in de bovenstaande tabel hoger dan in 1 Cijfer HO. In totaal waren 99 studenten al 
eerder actief geweest in het hoger onderwijs en zijn zij daardoor niet meegeteld in het 1 Cijfer HO. Deze 
studenten zaten wel in de klassen van het eerste jaar van de opleidingen. Het 1 Cijfer HO-bestand telt (als 
instroomaantallen) alleen de studenten die voor het eerst actief zijn in het Hoger Onderwijs, hiermee 
vallen studenten die al eens eerder zijn gestart in het Hoger Onderwijs (bij Van Hall Larenstein of elders) 
buiten de selectie. Als Van Hall Larenstein tellen we deze studenten wel bij onze selectie instroom. De 
vergelijkingen op totale populatie en aantal afgestudeerden zou wel overeen moeten komen. Voor alle 
studenten in het SIS hanteren we wettelijke bekostigingsnormen. 
 
Om aan te sluiten bij het aantal studenten dat daadwerkelijk instroomt, heeft Van Hall Larenstein gekozen 
om net als in het bestuursverslag 2014 de berekening van dit kengetal te laten afwijken van de 
berekening van de instroom in 2013 en de andere kengetallen in dit bestuursverslag met betrekking tot 
de instroom. De kengetallen in de bestuursverslagen tot en met 2012 komen uit het oude Student 
Information System van Van Hall Larenstein. 

1.4 Accreditaties  

Eind 2014 is bij de NVAO de aanvullende accreditatie aangevraagd voor dertien opleidingen die een kort 
geldig accreditatiebesluit hadden omdat er eerder een beperkte opleidingsbeoordeling had 
plaatsgevonden. De aanvullende beoordeling in 2014 heeft dertien rapporten met positief resultaat 
opgeleverd. Op 29 mei 2015 heeft de NVAO voor alle dertien opleidingen het positieve accreditatiebesluit 
genomen, waardoor nu weer alle opleidingen van Van Hall Larenstein voor de volle termijn van zes jaar 
als geaccrediteerd te boek staan. 
 
Vanaf 2015 worden opleidingen in een cluster beoordeeld, voor Van Hall Larenstein volgens het 
uitgebreide beoordelingsprotocol. Het accreditatieschema voor alle opleidingen is in 2015 door de NVAO 
vastgesteld en loopt tot 2021. 
 
Voor Van Hall Larenstein is het eerstvolgende cluster dat gevisiteerd wordt, de visitatiegroep Dier met de 
opleiding Diermanagement van Van Hall Larenstein en de opleiding Dier- en Veehouderij van zowel Van 
Hall Larenstein als HAS Hogeschool. Deze visitatie heeft begin 2016 plaatsgevonden. Met HAS Hogeschool 
zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke leden van het beoordelend panel, dat in november 2015 de 
goedkeuring van de NVAO heeft gekregen. Begin december is voor beide opleidingen de kritische reflectie 
met ondersteunende documenten aan de NQA gestuurd, die als evaluatiebureau de beoordeling 
organiseert. De visitatie vond plaats op 20 en 21 januari 2016. Op basis van de mondelinge terugkoppeling 
zijn onze verwachtingen positief en wachten we in vertrouwen het eindrapport af. 
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Voor 2016 staat de voorbereiding op stapel voor de accreditatie van de opleiding Tuin- en Akkerbouw in 
de visitatiegroep Plant en worden er voor een aantal nieuwe opleidingen accreditaties voorbereid en 
aangevraagd (Toets Nieuwe Opleiding) nadat een positieve macrodoelmatigheidsbeoordeling is 
verkregen. 

1.5 Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoorde Organisatie (MVO) 

Duurzaamheid is een centraal thema binnen Van Hall Larenstein, in onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsvoering. Het thema is onderdeel van de kernwaarden en strategische hoofddoelen in het 
Instellingsplan 2014-2017. De missie en visie over Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van 
Organisaties (MVO) uit het Instellingsplan zijn verder uitgewerkt in de beleidsnotitie MVO 2015-2017. Om 
te toetsen of we onze ambitie als groenste Hogeschool waarmaken, hebben we drie kritische prestatie-
indicatoren opgesteld: een MVO-keurmerk voor de organisatie als geheel, een keurmerk Duurzaam Hoger 
Onderwijs voor de opleidingen op basis van drie AISHE-sterren en BREEAM duurzame 
gebiedsontwikkeling5. Eind 2015 is de externe audit voor het MVO-keurmerk ‘ingestapt’ georganiseerd en 
is de zelfevaluatie geschreven. Het bezoek van de auditcommissie vond begin 2016 plaats. 
 
In 2015 is de organisatie-inrichting rondom duurzaamheid gewijzigd. Hoewel iedereen binnen Van Hall 
Larenstein zal bijdragen aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid via de 
resultaatverantwoordelijke teams, is gedurende de planperiode 2015-2017 een extra inzet vereist. Een 
nieuwe projectstructuur en werkwijze is gestart, waarbij een stuurgroep drie projectleiders aanstuurt, de 
voortgang bewaakt en de inbedding in de organisatie borgt. Twee van de drie projectleiders zijn 
halverwege 2015 gestart. In 2015 is Green Office officieel gestart en hebben de duurzaamheidsteams met 
personeelsleden hun eigen rol aangescherpt, binnen de beleidskaders. 

Geconcludeerd kan worden dat Van Hall Larenstein een brede visie hanteert op haar maatschappelijke 
verantwoordelijk die al haar diensten en keuzes raakt. De cultuur van Van Hall Larenstein kenmerkt zich 
door een hoge mate van betrokkenheid van de professionals werkzaam bij de hogeschool. De 
gedrevenheid om via onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan een duurzame en betere wereld 
is herkenbaar in de gesprekken met medewerkers en studenten. Ook de medewerkersdagen en opening 
van het hogeschooljaar hebben een link met thema’s rondom duurzaamheid en onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
 
Vanaf het bestuursverslag 2014 volgt Van Hall Larenstein de Global Reporting Initiatieve (GRI) richtlijnen 
voor duurzaamheidsverslaglegging, die ons helpen om zo volledig mogelijk onze stakeholders te 
informeren. In elk hoofdstuk rapporteren wij over de ontwikkelingen rondom duurzaamheid, gekoppeld 
aan het onderwerp van het hoofdstuk. 

1.6 Vooruitblik 2016 

In het jaarplan van Van Hall Larenstein presenteert het CvB de speerpunten en prioriteiten voor het 
betreffende kalenderjaar, waar extra energie op gezet wordt met specifieke projecten die bijdragen aan 
het realiseren van de ambities in het Instellingsplan 2014-2017. In de begroting zijn middelen beschikbaar 
gesteld voor deze projecten.  
 
Onze missie is om hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op te leiden die bijdragen aan 
een duurzame wereld. Het realiseren van de gekozen speerpunten voor 2016 leidt tot een hogere 
kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, meer bekendheid, duurzaamheid, een financieel solide en 
toekomstbestendige organisatie en praktijkgerichte kennis en oplossingen. 
 

                                                           
5 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een beoordelingsmethode om de 
duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Het derde keurmerk BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling beoordeelt de 
duurzaamheidprestatie van een gebiedsontwikkeling (bron: breeam.nl/over-breeam). 
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Onze speerpunten voor 2016 hebben we samengevat in vijf thema’s die de ambities en speerpunten voor 
2016 karakteriseren: 
1. Tevredenheid: Van Hall Larenstein streeft naar hogere kwaliteit en dit leidt tot hogere tevredenheid 

van studenten, het werkveld en alumni. 
2. Kennisontwikkeling: Binnen de hogeschool werken lectoren, docenten en studenten aan innovatieve 

ideeën en kennisontwikkeling ten behoeve van het onderwijs en het werkveld. 
3. Profilering: Van Hall Larenstein komt tot ontplooiing, mede door onze profilering, kwaliteit en 

samenwerking intern en met externe partijen. 
4. Internationalisering: Van Hall Larenstein heeft internationaal impact met haar opleidingen en 

praktijkgericht onderzoek. 
5. Duurzaamheid: Wat wij doen, doen wij om bij te dragen aan een duurzame samenleving. 
 

Duurzame kwaliteit, kennisontwikkeling en innovaties leiden tot profilering en ontplooiing van Van Hall 
Larenstein en tot internationale impact. Deze ambities hebben we uitgewerkt in concrete doelstellingen 
en acties. Dit overzicht is te vinden in bijlage 1. 
 

Vooruitblik 2016 financieel 
Begrote resultaat 
Het begrote resultaat over 2016 bedraagt nihil, dit is conform de interne rendementseis. 
 
Investeringsbeleid 
De begrote investeringen over 2016 bedragen € 9,0 mln. Dit betreft de verbouwing van de locatie 
Leeuwarden voor een bedrag van € 8,1 mln., die naar verwachting volledig in 2016 uitgevoerd zal worden. 
De overige begrote investeringen in inventaris en ICT in 2016 bedragen € 0,9 mln. Het uitgangspunt is dat 
de jaarlijkse investeringsbedragen (exclusief de verbouwingen) in lijn liggen met de jaarlijkse 
afschrijvingskosten (ideaalcomplex). 
Conform de missie van de hogeschool maken de duurzame en groene investeringen een belangrijk deel 
uit van de gerealiseerde investeringen in 2015. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit uitgedrukt in de current ratio eind 2016 is begroot op 0,6. Dit ligt in lijn met de ratio eind 
2015. Van Hall Larenstein stuurt op een current ratio van 0,7. Daarbij is sprake van een gezonde financiële 
positie. Hierbij wordt namelijk rekening gehouden met de structurele post aan vooruit ontvangen 
collegegelden en projectgelden. De current ratio per 31-12-2016 ligt een fractie lager. 
 
Het begrote saldo van de liquide middelen per 31 december 2016 bedraagt € 6,1 mln., bestaande uit € 1,0 
mln. vrij beschikbaar en 5,1 mln. betreft het niet beschikbare gedeelte van een depositierekening bij de 
BNG. De depositorekening wordt alleen gebruikt ter aflossing van de lening aan de BNG, de deposito loopt 
gelijk evenredig af met de lening. 
 
De verwachting is dat Van Hall Larenstein een lening van € 9,0 mln. dient aan te trekken in 2016 voor de 
financiering van de verbouwingen. 
 
Solvabiliteit 
De verwachting is dat eind 2016 de solvabiliteit zal dalen richting 31,5%, een afname van 3,3% ten 
opzichte van eind 2015. 
 

In de begroting 2016 is onder de langlopende schulden een lening opgenomen van € 9,0 mln. voor de 
financiering van de verbouwingen. Dit heeft tot gevolg dat het balanstotaal met € 6,2 mln. toeneemt (bij 
een gelijkblijvend eigen vermogen). 
 
De begrote solvabiliteit van 31,5% ligt daarmee hoger dan het normpercentage van 30% dat Van Hall 
Larenstein als uitgangspunt hanteert.  
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2. Prestatieafspraken en MIP  
 

In dit hoofdstuk legt Van Hall Larenstein verantwoording af over de realisatie van de Prestatieafspraken 
2012-2015 en het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Na een rapportage over de verplichte en 
facultatieve prestatie-indicatoren volgt een verslag van de voortgang van de profilering, 
zwaartepuntvorming en valorisatie. Het hoofdstuk sluit af met de rapportage over het MIP.  
 
Van Hall Larenstein vindt het belangrijk om de Medezeggenschapsraad te betrekken en te informeren over 
de voortgang van de prestatieafspraken. Daarom heeft de Medezeggenschapsraad adviesrecht op het 
bestuursverslag, waarin de hogeschool verantwoording aflegt over de voortgang en de uiteindelijke 
realisatie. In de technische overleggen vindt naast de formele gesprekken ook een informele dialoog 
plaats tussen de Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur over onder andere de 
prestatieafspraken en de maatregelen om deze te bereiken. 
 
De bestuursverslagen 2014 en 2015 laten zien dat Van Hall Larenstein voorspoedig aan de slag is met het 
realiseren van de beoogde ambities in de Prestatieafspraken 2012-2015 en het Meerjaren Investeringsplan 
Van Hall Larenstein 2014-2015. Deze voortgang is geboekt door de inhaalslag in 2013 en 2014. Deze 
inhaalslag was noodzakelijk na de opgelopen vertraging door de abrupte beëindiging van de bestuurlijke 
fusie met Wageningen UR ten tijde van de vaststelling van de prestatieafspraken.  
 
De profilering en de ambities in de Prestatieafspraken 2012-2015 zijn aangescherpt in het Instellingsplan 
2014-2015 en bijbehorende kadernotities. De Reviewcommissie heeft naar aanleiding van de 
midtermreview de minister positief geadviseerd over de voortgang rondom profilering en 
zwaartepuntvorming. De Reviewcommissie gaf aan dat zij vertrouwen heeft in de nieuwe koers van de 
hogeschool voor wat betreft de zwaartepuntvorming en zij zag een duidelijke verbinding tussen de 
prestatieafspraak gemaakt in 2012 en de keuzes in het Instellingsplan Van Hall Larenstein 2014-2017. De 
Reviewcommissie zal de opnieuw geformuleerde ambities met betrekking tot profilering en 
zwaartepuntvorming als uitgangspunt nemen bij de beoordeling van de prestaties in 2016.  
 
Het CvB heeft ten tijde van de midtermreview de risico’s van de vertraging na de ontvlechting en gevolgen 
voor de haalbaarheid toegelicht in een brief6 m.b.t. veranderde randvoorwaarden prestatieafspraken (ons 
kenmerk 2014-717) en tevens besproken met de Reviewcommissie. In dit gesprek heeft het College van 
Bestuur toegelicht dat Van Hall Larenstein zich na de ontvlechting eerst heeft moeten richten op het 
stabiliseren en hervormen van de situatie en de randvoorwaarden, als fundament voor de nodige 
verbeteringen die inbedding vereisen in een eigen visie en beleid. Na het overgangsjaar 2013 is Van Hall 
Larenstein in 2014 gestart met de nieuwe koers, verwoord in het Instellingsplan Van Hall Larenstein 2014-
2017. De implementatie van het instellingsplan en het eigen beleid zijn begonnen en de organisatie-
inrichting is gewijzigd. Nieuwe systemen zijn grotendeels ingericht en de reguliere beheertaken zijn 
vormgegeven. Dit heeft geleid tot vertraging in de implementatie van de maatregelen om de 
prestatieafspraken te verwezenlijken en heeft met name geleid tot grote risico’s bij de realisatie van de 
prestatie-indicator indirecte kosten en de facultatieve prestatie-indicator internationalisering. 
 
De ontvlechting en inrichting van systemen hebben geleid tot hogere kosten voor personeel en middelen, 
om te voorkomen dat deze wijzigingen een negatieve invloed hadden op de uitvoering van kwalitatief 
goed onderwijs en onderzoek. Een van de grote kostenposten was de implementatie van het nieuwe 
Student Information System (SIS). Dit systeem is aanbesteed in 2012, toen Van Hall Larenstein nog 
onderdeel was van Wageningen UR. De gezamenlijke implementatie van het nieuwe SIS moest ten tijde 
van de ontvlechting nog beginnen. Het systeem bleek niet goed aan te sluiten bij de behoeften van hbo-

                                                           
6 2014-717 brief Van Hall Larenstein aan Directie Agrokennis m.b.t. veranderde randvoorwaarden 
prestatieafspraken_26062014 
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instellingen en dit resulteerde in verschillende problemen voor Van Hall Larenstein. Vanaf 2013 tot eind 
2015 heeft Van Hall Larenstein in een grootschalige interventie hard gewerkt aan de implementatie van 
het systeem om het werkbaar te maken voor de medewerkers en studenten van de hogeschool. 
Sinds de ontvlechting kon Van Hall Larenstein geen gebruik meer maken van het internationale imago van 
Wageningen UR. Grote stappen zijn gezet om een eigen imago op te bouwen en de internationale 
profilering vorm te geven. De samenwerkingen met kennisinstellingen in onze speerpuntlanden, 
verbeterde ondersteuning en andere maatregelen die gestart zijn in 2014 en 2015 moeten in de toekomst 
leiden tot meer internationale instroom. De eerste effecten zijn zichtbaar in een stijging van het 
percentage internationale studenten, maar we hebben nog onvoldoende tijd gehad om de achterstand in 
te halen. 
 
In het kader van de midtermreview van de prestatieafspraken heeft Van Hall Larenstein een aparte notitie 
aangeleverd bij de minister van Economische Zaken over de veranderende bestuurlijke omstandigheden, 
die grote gevolgen hebben op prestatieafspraken, realisatie en query’s. Voor de eindbeoordeling zal het 
College van Bestuur wederom een notitie aanleveren over de uiteindelijke impact van de ontvlechting op 
de haalbaarheid en realisatie van de Prestatieafspraken. 

2.1 Verplichte prestatie-indicatoren 

Onderstaande tabel toont de realisatie van de prestatieafspraken die Van Hall Larenstein met het 
Ministerie van Economische Zaken heeft gemaakt. 
 
Tabel 2. Realisatie verplichte prestatie-indicatoren in 2015 

 

Onderwerp Indicator Nulmeting  2012 20137 20148 2015 Doel-
stelling 
2015 

Studiesucces Uitval 30,2% 25,3% 
Cohort 
2011 

26,1% 
Cohort 
2012 

28,1% 
Cohort 
2013 

26,9% 
Cohort 
2014 

27,5%  

 Switch 2,1% 3,7% 
Cohort 
2011 

3,1% 
Cohort 
2012 

4,1% 
Cohort 
2013 

3,4% 
Cohort 
2014 

<5%  

 Rendement 68,9% 72,7% 
Cohort 
2007 

67,1% 
Cohort 
2008 

63,5% 
Cohort 
2009 

63,9% 
Cohort 
2010 

75% 

Kwaliteit Kwaliteit NSE 3,7 3,72 3,75 3,76 3,80 3,8 

 Docent-
kwaliteit 

68% Ma of 
PhD9 
 
Didactische 
aantekening 

Nb 77,5% 
 
 
93% 

78,6% 
 
 
95,7% 

79,2% 
 
 
98,9% 

75%  
 
 
100% 

Onderwijs-
intensiteit 

Contacturen 0%  
opleidingen 
12 
contacturen/
week 

>14 uur 
 

0% 
opleidin-
gen < 12 
uur 
 
Meren-
deel 
opleidin-
gen >14 
uur  

0% 
opleidin-
gen < 12 
uur 
 
Meren-
deel 
opleidin-
gen >14 
uur  

0% 
opleidin-
gen < 12 
uur 
 
100% 
opleidin-
gen >14 
uur 

0% 
opleidin-
gen < 12 
uur 
 
100% 
opleidin-
gen >14 
uur 

                                                           
7 Bron: DUO, 2014, Overzicht prestatie-indicatoren en NSE 30HD, peildatum 1 oktober 2013. (PRES30HD_V6.PFD)  
8 Bron: DUO, 2015, Overzicht prestatie-indicatoren en NSE 30HD, peildatum 1 oktober 2014. 
9 68% is het resultaat van de oorspronkelijke nulmeting met gewijzigde uitvoering, zoals opgenomen in de 

goedgekeurde prestatie-afspraken 2012-2015. De query in vanaf 2014 gewijzigd. De nulmeting van de 
gewijzigde query is afgerond 72%. 
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Indirecte 
kosten 

OP/OOP incl. 
inhuur 
(indicator A, 
Berenschot) 

2,6 2,6 2,9 3,3 2,8 2,6 

 Overhead per 
fte (indicator 
B, Berenschot) 

€22.618 Nb € 23.589 € 21.044 € 21.978 € 23.975 

 Overhead/ 
omzet 
(indicator C, 
Berenschot) 

21,4% Nb  23,5% 
 

21,1% 21,0% 21.4% 
 
  

 

De prestatie-indicatoren voor studiesucces zijn wederom aangeleverd door DUO op basis van 1 Cijfer HO, 
met peildatum 1 oktober van elk jaar. De meting docentkwaliteit in 2013 en 2014 bleek niet te kloppen.  
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de maatregelen die Van Hall Larenstein in 2015 heeft 
geïmplementeerd om de prestatieafspraken te realiseren en de behaalde resultaten. De prestatie-
indicatoren zijn vertaald naar en aangevuld met ambities per opleiding en stafdienst. Deze doelstellingen 
zijn vastgesteld in de interne resultaatsafspraken tussen de directeuren en het CvB. 
 
Bij de verplichte indicatoren waarvoor geen gevalideerde landelijke gegevensbestanden beschikbaar zijn, 
zoals bij studiesucces en de Nationale Studenten Enquête (NSE), zijn de definities en query’s 
uitgeschreven. Uitgebreide beschrijvingen van de query’s zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4. 
 
De verplichte prestatie-indicatoren onderwijskwaliteit en studiesucces 2015 zijn gevalideerd door onze 
accountant PWC. Het assurancerapport bij de verplichte indicatoren10 ten behoeve van de 
eindbeoordeling van de prestatieafspraken hebben wij op 6 juli ontvangen en is aangeleverd bij Dienst 
Uitvoering Onderwijs, het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap, het ministerie van 
Economische Zaken en de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek.  
 
Studiesucces 
In de literatuur over studiesucces wordt algemeen onderkend dat maatregelen om kwaliteit van het 
onderwijs en studiesucces van studenten te bevorderen alleen succesvol kunnen zijn als ze passen in een 
integrale aanpak. Daarnaast is ook bekend dat het effect van een enkele maatregel lastig is te meten, 
omdat het over het algemeen gaat om een samenspel van factoren. De mix van verschillende factoren 
maakt ook een gevarieerd pakket aan maatregelen noodzakelijk, ingebed in een breder beleid. In de keuze 
van maatregelen heeft Van Hall Larenstein gekeken naar de factoren die beïnvloedbaar zijn door de 
hogeschool en de opleidingen. Verschillende onderzoeken naar studiesucces laten zien dat de volgende 
maatregelen een positief effect hebben: studieloopbaanbegeleiding, persoonlijke benadering, regelmatige 
feedback, bindend studieadvies, kwaliteit en planning van toetsing, kwaliteit instroom, academische 
binding, extra ondersteuning en het monitoren van studievoortgang (Bakx & Nuland, 201511; Berkel, 
Jansen & Bax, 201212). 
 
De bovengenoemde maatregelen en de beschikbare kennis hierover om studiesucces te verbeteren zijn 
integraal meegenomen in de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept. De hogeschoolbrede 
maatregelen worden aangevuld met opleidingsspecifieke activiteiten ten behoeve van studievoortgang- 
en succes. Dit laat zien dat een combinatie is gemaakt van top-down en bottom-up benaderingen. Na een 
korte uiteenzetting van de integraliteit, volgt een toelichting van de aparte indicatoren en de daaraan 
gekoppelde hogeschoolbrede maatregelen. 

                                                           
10 Referentie PWC: MB/e0384236/EO/td 
11 Bakx, D., & Nuland, E. v. (2015) Studiesucces verhogen. Bevindingen en maatregelen uit de literatuur, Avans Hogeschool 
12 Berkel, H. v., Jansen, E. & Bax, A.  (2012). Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Bewezen 
rendementsverbeteringen in het hoger onderwijs, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 135 pagina’s.    
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Na de ontvlechting van Wageningen UR in 2012 is door het huidige College van Bestuur een visie en 
strategie opgesteld in het Instellingsplan 2014-2017. Om de visie op onderwijs te realiseren, is in 2014 een 
nieuw onderwijsconcept opgezet. Het nieuwe onderwijsconcept stelt ons in staat om efficiënt te kunnen 
werken, waarbij individuele leerroutes voor studenten mogelijk gemaakt worden en direct contact tussen 
student en begeleider gefaciliteerd wordt. Het nieuwe onderwijsconcept is gestoeld op vijf kenmerken van 
elke opleiding: echte wereld centraal, keuzevrijheid, diversiteit, up-to-date inzet van digitale middelen, 
onderzoek, internationalisering en duurzaamheid in de eindcompetenties. De opleidingen zijn vanaf 2014 
gestart met de implementatie, waarvan het ontwikkelen van nieuw of aangepast onderwijs de grootste 
onderneming is. 
 
Het nieuwe onderwijsconcept verwoordt onze onderwijskundige visie en is het beleidsmatige kader voor 
de maatregelen om studiesucces te verhogen. Bij de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept 
worden de opleidingen ondersteund door onderwijskundige beleidsmedewerkers. Binnen en aansluitend 
op de beleidsmatige kaders hebben de teams ook opleidingsspecifieke wijzigingen opgenomen in hun 
implementatieplan om de studeerbaarheid te verbeteren. De maatregelen om studiesucces te verhogen 
zijn besproken in de bijeenkomsten met de betreffende regierolhouders van de opleidingen, of in andere 
gremia waarbij docenten vertegenwoordigd zijn. 
 

Een belangrijke hogeschoolbrede maatregel is dat de studeerbaarheid bij elke opleiding is vergroot 
door het verminderen van het aantal toetsen en het vergroten van de onderwijseenheden naar 7 EC. Een 
aangescherpt toetsbeleid en het opstellen van toetsplannen bevorderen tegelijkertijd de kwaliteit van de 
toetsen. Een goed toetsprogramma en een beperkt aantal grotere studieonderdelen voorkomen 
studievertraging10. 
 
Tegelijkertijd is bij de herijking van het eerste jaar de aansluiting met de vooropleiding kritisch bekeken. 
Hierbij gebruiken de teams de uitkomsten van de studiekeuzecheck en de Aansluitingsmonitor (aansluiting 
tussen de vooropleiding en Van Hall Larenstein). Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie-
instrumenten heeft een aantal opleidingen de propedeuse aangepast om de basiskennis van studenten te 
vergroten, zodat zij de rest van hun studie zonder vertraging af kunnen ronden. 
 
In september 2015 zijn de eerstejaarsstudenten gestart met het nieuwe onderwijsprogramma. De effecten 
van de getroffen maatregelen zijn op dit moment nog niet meetbaar, maar zullen na de afronding van het 
eerste jaar geëvalueerd worden. 
 
De opleidingen zijn nu bezig met het vormgeven van jaar twee en hoger. Tijdens de opleiding is de 
studieloopbaanbegeleiding geïntensiveerd en is er extra begeleiding voor de studenten die 
studievertraging hebben opgelopen en studenten met een functiebeperking. Alle faciliteiten voor 
studenten met een functiebeperking zijn vastgelegd in het beleid ‘Studeren met functiebeperking’ en 
hebben het doel om deze studenten te helpen hun studie zo goed mogelijk te doorlopen en af te ronden. 
Voorbeelden van extra ondersteuning zijn begeleiding door gespecialiseerde SLB’ers, extra uren 
begeleiding en meer tijd voor tentamens. 
 
Studievertraging bij het afstuderen wordt aangepakt via een nieuw afstudeerprotocol. Het nieuwe 
afstudeerprotocol heeft als doel om de kwaliteit van het afstudeerproces te verbeteren. Vanaf 2015 
evalueren de examencommissies jaarlijks de kwaliteit van en het proces rondom de eindwerken. In deze 
zogenaamde reviewsessies of kalibratiesessies wordt nadrukkelijk gekeken naar belemmeringen voor 
studenten. 
 
De resultaten en effecten van de maatregelen ter bevordering van het studiesucces zijn moeilijk te meten 
door de verschillende variabelen en onduidelijkheid over de causale verbanden. De verschillen tussen de 
opleidingsprogramma’s, typen studenten en opleidingsspecifieke maatregelen maken een analyse zeer 
ingewikkeld en nog niet uitvoerbaar voor Van Hall Larenstein. Gezien de recente implementatie van het 
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nieuwe onderwijsconcept, is het nog te vroeg om de impact van het onderwijsconcept op het studiesucces 
te bepalen. 
 
Uitval 
Vanwege de ontvlechting heeft Van Hall Larenstein pas vanaf 2013 verschillende maatregelen getroffen 
om de uitval terug te dringen. Hetzelfde geldt voor het verhogen van het rendement. De oorzaken van 
deze vertraging zijn eerder toegelicht. De maatregelen die in 2013 en 2014 zijn ingezet, zijn gecontinueerd 
en uitgebreid. 
 
De maatregelen om uitval te verminderen, zijn gericht op de aansluiting met de vooropleiding en 
verwachtingen van studenten, op persoonlijk contact en begeleiding door de studieloopbaanbegeleider en 
op het monitoren van voortgang en oorzaken van uitval. Zoals eerder is aangegeven, zijn deze 
maatregelen gestoeld op onderzoeken naar het bevorderen van studiesucces.  
 
De maatregelen hebben geleid tot het realiseren van onze doelstelling van 27.5% uitval in 2015. De uitval 
van cohort 2014 is 26.9%. Dit resultaat bevestigt dat wij op de goede weg zijn in het verlagen van de uitval. 
 
Het is nog niet mogelijk om deze resultaten direct te koppelen aan de genomen maatregelen. Desondanks 
is Van Hall Larenstein ervan overtuigd dat de combinatie van de maatregelen die hieronder zijn 
beschreven, leiden tot een lage en dalende uitval. De aanvullende maatregelen die vanaf 2016 
geïmplementeerd worden, zullen dit nog verder versterken. 
 

Studiekeuzecheck 

Studenten hebben sinds juli 2013 recht op een studiekeuzecheck. Het doel van de studiekeuzecheck is 
om te zorgen dat studenten op de juiste plek komen. Een instelling kan studenten ook verplichten een 
studiekeuzecheck te doen. Iedere student met een Nederlands diploma die zich aanmeldt voor 
een (voltijd) bacheloropleiding of Ad-programma bij Van Hall Larenstein, is verplicht om een 
studiekeuzecheck te doen. De studiekeuzecheck bestaat uit een online vragenlijst en – indien nodig – 
een studiekeuzeadviesgesprek. Van Hall Larenstein voert een studiekeuzeadviesgesprek met studenten 
waarvan we vermoeden dat ze geen goed beeld van de opleiding hebben. Ook kunnen er twijfels zijn 
over het niveau van de student en de aansluiting met de vooropleiding. In een 
studiekeuzeadviesgesprek geven wij hen een deskundig advies. Op basis van het 
studiekeuzeadviesgesprek krijgen studenten een positief of negatief studiekeuzeadvies. Dit 
studiekeuzeadvies is bindend voor studenten die zich na 1 mei hebben aangemeld. 
 
Van Hall Larenstein heeft voor de studenteninstroom van 2014-2015 een eigen studiekeuzecheck 
ontwikkeld. De studiekeuzecheck heeft nu twee keer plaatsgevonden voor alle studenten met een 
Nederlands diploma. 
 
Uit de evaluatieresultaten van zowel studenten als docenten blijkt dat de studiekeuzecheck van Van Hall 
Larenstein het afgelopen studiejaar goed is bevallen. De methode – met eerst een online vragenlijst en 
daarna een eventueel keuzeadviesgesprek – werkt naar tevredenheid en wordt gecontinueerd. Een 
analyse van de uitval gekoppeld aan de adviezen van de studiekeuzecheck laten zien dat studenten die een 
rood advies krijgen zich relatief minder vaak inschrijven bij een opleiding, dan studenten met een groen of 
oranje advies. De uitval onder de studenten met een positief of negatief advies is vrijwel gelijk (geen 
significant verschil). Meer onderzoek is nog nodig om de oorzaken te achterhalen. 
 
In de Aansluitingsmonitor zien we of de eerstejaars een goed beeld hadden van hun studie en 
tevredenheid over de kwaliteit van de intake en matching. Er kan nog geen link worden gelegd met de 
studiekeuzecheck, omdat de laatste meting van de Aansluitingsmonitor 2014-2015 begin 2014 plaatsvond. 
De tevredenheid over het uitkomen van verwachtingen is wel gestegen. In de Aansluitingsmonitor 2014-
2015 geven eerstejaarsstudenten die de vragenlijst hebben ingevuld aan dat 94% van de verwachtingen 



 

Bestuursverslag 2015 15 Van Hall Larenstein  

zijn uitgekomen zoals verwacht, of beter. In de Aansluitingsmonitor 2012-2013 gaven de studenten een 
score van 86%. Ook de gemeten academische integratie is licht gestegen. 
 
De informatie uit de studiekeuzecheck is tevens input voor studieloopbaanbegeleiders om de 
studievaardigheden en de loopbaanwensen van de student te bespreken in de studieloopbaangesprekken. 
 
Naast de studiekeuzecheck vinden aparte intakegesprekken plaats met studenten met een 
functiebeperking en studenten die zich inschrijven voor een deeltijdopleiding. 
 
Aansluiting vo/mbo 
Van Hall Larenstein voert al een aantal jaren diverse activiteiten uit om de aansluiting tussen het vo/mbo 
en het hbo te verbeteren en soepel te laten verlopen. Voorbeelden zijn het organiseren van 
studiekeuzeactiviteiten en onderwijsactiviteiten voor middelbare scholieren en voor docenten. Meer 
informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 6, subparagraaf 1.2. Met het verbeteren van de aansluiting 
beoogt Van Hall Larenstein een lagere uitval, hoger rendement en hogere studenttevredenheid. In 2015 is 
een notitie opgesteld als kader voor de activiteiten, waarin de ontwikkelingen, de doelstellingen, de 
richtlijnen en de vervolgstappen rondom aansluiting zijn vastgelegd. Daarnaast zijn taken en 
verantwoordelijkheden bepaald en toebedeeld, zodat de organisatie van de aansluiting ook beter 
verloopt. 
 
Studieloopbaanbegeleiding  
In overleg met de studieloopbaancoördinatoren zijn de kaders voor studieloopbaanbegeleiding (SLB) 
aangescherpt in het nieuwe Studieloopbaanbegeleidingsbeleid, waarbij nadrukkelijk meer aandacht 
wordt besteed aan problemen die studenten in hun studie ondervinden. Wanneer de studenten niet 
adequaat worden begeleid bij deze problemen, kan dit resulteren in uitval of vertraging. SLB is gericht op 
het begeleiden van studenten bij het (leren) studeren en op begeleiding bij de oriëntatie op hun loopbaan 
als professional. Het uiteindelijke doel van SLB is dat studenten succesvol en tijdig hun studie afronden, 
hun talenten ontwikkelen en optimaal op de toekomst zijn voorbereid. Doordat SLB sinds 2015 een 
onderwijseenheid vormt waarmee credits worden vergeven na het behalen van de SLB-toetsing, verwacht 
Van Hall Larenstein een actieve en goede inzet van studenten. Het aangescherpte SLB is daarom een 
maatregel om zowel de uitval te verlagen als het rendement te verhogen. 
 
Alle eerstejaarsstudenten krijgen in SLB studievaardigheidstraining om hen te ondersteunen bij het leren 
studeren. SLB is studentgericht en maatwerk. De begeleiding bestaat uit individuele gesprekken met 
studenten en uit groepsactiviteiten en vindt zowel reactief als proactief plaats. In het aangescherpte SLB 
worden eventuele studie- en/of leerproblemen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt. Het SLB-
programma bestaat uit (volgens onderwijsconcept, nu alleen nog jaar 1): 
1. contactmomenten (individueel-groep); 
2. opdrachten en activiteiten voor in het portfolio; en 
3. studieloopbaanoriëntatie Punten (SP-punten).  
 
Na het studiejaar 2015-2016 wordt het aangepaste SLB geëvalueerd onder studenten en SLB’ers. Pas na 
enkele jaren kan het causaal verband tussen het aangepaste SLB en de studievoortgang onderzocht 
worden. 
 
Contactmomenten 
De contactmomenten zijn afwisselend individueel en in groepsverband. In jaar 1 en 2 hebben studenten 
per periode minimaal één individueel gesprek en één groepsactiviteit. Door deze intensieve begeleiding in 
het begin van de studie, kunnen studenten met (studie)problemen tijdig worden gesignaleerd en 
ondersteund. Er wordt van studenten verwacht dat naarmate ze verder gevorderd zijn in de studie, ze zelf 
initiatief nemen als ze begeleiding behoeven. 
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In jaar 3 wordt alleen nog in de eerste helft van het jaar proactieve begeleiding geboden, één individueel 
gesprek en één groepsactiviteit. In de tweede helft van jaar 3 (periode 3 en 4) en in jaar 4 is het 
maatwerk, waarbij op verzoek van studenten advies en begeleiding wordt geboden. Studenten hebben 
hierbij recht op minimaal één individueel gesprek per half jaar. Als studenten echter een 
studieachterstand hebben van meer dan 30 EC, wordt door de SLB’er proactief begeleiding aangeboden 
door extra gesprekken om de studieachterstand in te halen.  
 
Contactmomenten zijn belangrijk om zicht te houden op alle studenten en om studenten goede 
begeleiding te kunnen geven bij hun studieloopbaan. 
 
Opdrachten en activiteiten voor in het portfolio 
Naast contactmomenten, bestaat SLB uit het uitwerken van diverse opdrachten en activiteiten voor in het 
portfolio. De opdrachten en activiteiten bepalen de student en de SLB’er op basis van de resultaten van 
de toetsen en de persoonlijke ontwikkeling/leerdoelen van de student op het gebied van 
studievaardigheden en loopbaanoriëntatie. De behoeftes van studenten zijn immers divers. Bovendien 
leert de student hiermee regie en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leerproces. 
 
Studieloopbaanoriëntatie Punten (SP-punten) 
SLB biedt tot slot ruimte aan studenten om 56 uur naar keuze in te richten aan activiteiten die bijdragen 
aan de persoonlijke studieloopbaanontwikkeling. De SP-punten bieden de student keuzevrijheid en 
flexibiliteit. Daarnaast speelt het puntensysteem in op de grote diversiteit tussen studenten. Keuzevrijheid 
geeft studenten een gevoel van autonomie. Autonomie bevordert de intrinsieke motivatie om de 
activiteit uit te voeren en vergroot daarmee het leerrendement (Deci & Ryan, 2000).  
 
Eerstejaarsstudenten kunnen met de SP-punten bijvoorbeeld een bijscholing volgen voor bepaalde 
struikelvakken om voorkomen dat ze een negatief bindend studieadvies (BSA) krijgen en om het 
studierendement te bevorderen. 
 
De implementatie van het nieuwe beleid is in studiejaar 2015-2016 gestart. De eerste evaluatie van het 
nieuwe SLB-traject dat de huidige eerstejaarsstudenten volgen, vindt aan het eind van het studiejaar 
plaats. 

Studeren met een functiebeperking 
Van Hall Larenstein biedt onderwijs aan alle studenten die voldoen aan de toelatingseisen, dit geldt ook 
voor studenten met een functiebeperking. De hogeschool zet zich in om deze studenten zodanig te 
begeleiden en te faciliteren, dat zij bij het volgen van hun studie zo min mogelijk hinder ondervinden. 
 
Van Hall Larenstein besteedt veel aandacht aan het begeleiden van de groeiende instroom van studenten 
met een functiebeperking. Wij hebben een relatief hoog aantal studenten met een functiebeperking. Dit 
verschilt per opleiding en locatie. Bij technische, natuur- en dier- georiënteerde opleidingen zijn relatief 
meer studenten met een geregistreerde functiebeperking. Dyslexie, ADHD en een stoornis uit het 
autismespectrum zijn functiebeperkingen die het vaakst voorkomen. In studiejaar 2014-2015 zijn er 275 
studenten met een functiebeperking geregistreerd, een stijging van 20.8% ten opzichte van studiejaar 
2013-2014. Daarbij is er een toename te zien in het aantal studenten met dyslexie en overige 
functiebeperkingen. 
 
Studenten worden aangemoedigd om tijdig (vóór of aan het begin van de opleiding) contact op te nemen 
met een decaan. Alle studenten met een functiebeperking worden uitgenodigd door het decanaat. De 
decaan houdt een intakegesprek en stelt een onderwijsovereenkomst op, waarin de faciliteiten en 
afspraken worden vastgelegd om de studietijd goed te laten verlopen. Bij complexere functiebeperkingen 
wordt een gespecialiseerde SLB’er betrokken bij het intakegesprek. In overleg met de student wordt 
relevante informatie opgesteld, die aan de docenten wordt gestuurd. Na een half jaar wordt een evaluatie 
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gehouden. Per opleiding zijn er ‘speciale’ studieloopbaanbegeleiders, die extra begeleiding kunnen geven 
aan studenten met een zwaardere beperking. 
 
Om de studeerbaarheid van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking te vergroten, 
zijn er speciale regelingen voor toetsing en examinering. De digitale leeromgeving en studie-
informatiesystemen moeten voor deze studenten net zo bruikbaar en effectief zijn als voor 
studenten zonder functiebeperking. In het beleid ‘Studeren met een functiebeperking’ zijn de beschikbare 
voorzieningen beschreven voor deze studenten. 
 
Het visitatiepanel van de aanvullende opleidingsaccreditaties was in juni 2014 onder de indruk van de 
manier waarop studenten met een functiebeperking worden ondersteund. Sinds 2014 is het niveau van 
voorzieningen en begeleiding gecontinueerd. In 2015 staat Van Hall Larenstein wederom in de top 5 op de 
lijst voor handicapvriendelijke hogescholen. 
 
Exitgesprekken 
Studenten die willen stoppen met hun studie worden op verschillende manieren geadviseerd om een 
exitgesprek met de decaan te voeren. Een grote groep studenten heeft de exit-vragenlijst ontvangen. Het 
doel van deze vragenlijst is om inzicht te krijgen in de redenen waarom studenten stoppen met hun studie, 
om vervolgens gerichte maatregelen te kunnen nemen om de uitval te verlagen. De respons in 2015 was 
net als in 2014 zeer laag. In 2016 wordt onderzocht of de SLB’er een grotere rol kan spelen en exit- of 
studieloopbaangesprekken kan voeren met studenten die willen stoppen of sterk twijfelen. Dit kan helpen 
om de respons te verhogen en geeft de studieloopbaanbegeleider de mogelijkheid om de uitkomsten met 
de student te bespreken. 
 
Rendement 
In de managementgesprekken tussen het CvB en de directeuren wordt de ontwikkeling van het 
studiesucces besproken, waaronder de oorzaken van het rendementscijfer per opleiding. Van Hall 
Larenstein heeft een aantal hogeschoolbrede maatregelen genomen die de opleidingen uitvoeren op de 
manier die het beste past bij hun opleiding en studenten. Via de inrichting van het curriculum, de diverse 
leervormen in ons nieuwe onderwijsconcept, de kwaliteit en inrichting van toetsing, extra begeleiding en 
voldoende contacturen bevordert Van Hall Larenstein de studievoortgang. Deze maatregelen zijn 
onderbouwd door literatuur over studiesucces.  
 
De maatregelen hebben nog niet geleid tot een hoger rendement. De rendementscijfers van de 
hogeschool zijn gedaald ten opzichte van de nulmeting en dit is in lijn met de dalende trend in het hoger 
onderwijs van het aandeel hbo-studenten dat binnen vijf jaar een diploma haalt. Het is een spanningsveld 
van tegengestelde factoren waaronder de kwaliteit en het niveau van de opleiding, het type student per 
opleiding en per jaar, de uitval, het diplomarendement en het niveau van de instroom. Van Hall 
Larenstein probeert meer inzicht te krijgen in dit spanningsveld per opleiding en blijft maatregelen nemen 
om het rendement te verbeteren. Hierbij worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit en het niveau 
van de opleiding. De verwachting is dat de ingezette maatregelen van de hogeschool in combinatie met 
de invoering van het leenstelsel zullen leiden tot een hoger rendement in de toekomst. 
 
Extra studieloopbaangesprekken met studenten met vertraging 
SLB wordt ingezet om studenten te helpen hun studie tijdig en succesvol af te ronden en zich optimaal te 
ontwikkelen. De titel van het nieuwe SLB-beleid is dan ook: ‘SLB – Daar komen studenten verder mee!’. 
Het aangescherpte SLB omvat studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie. De SLB’er richt zich op het (leren) 
studeren en het zelfsturend vermogen van de studenten. Het bespreken van de studievoortgang en 
studieplanning van de student is daar een belangrijk onderdeel van. 
 
Van Hall Larenstein organiseert extra studieloopbaangesprekken met studenten die meer dan 30 EC 
studievertraging hebben opgelopen. Met deze studenten zijn actieplannen opgesteld om de 
studievertraging op te lossen en verdere studievertraging te voorkomen. De wijze van implementatie 
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verschilt per opleiding. Het monitoren van de studievoortgang was in 2013 en 2014 beperkt door 
wijzigingen en fouten in het Student Information System. Sinds 2015 is de mogelijkheid weer aanwezig om 
via SIS de studievoortgang te monitoren, maar de informatie en het proces zijn nog niet optimaal. In 2016 
wordt de uitvoering van deze maatregel geëvalueerd met de studieloopbaanbegeleiders. 
 
Afstudeerprotocol en reviewsessies 
De ervaring leert dat studenten vaak studievertraging oplopen bij de afstudeeropdracht. Een werkgroep 
met ervaren afstudeerbegeleiders heeft het CvB in 2013 geadviseerd over maatregelen om vertraging bij 
het afstuderen te voorkomen. Deze interne evaluatie samen met de landelijke ontwikkelingen rondom 
het afstuderen, hebben geleid tot een besluit om het proces van het afstuderen binnen de opleidingen te 
herijken op de nieuwe eisen. Daarbij streeft Van Hall Larenstein naar gemeenschappelijkheid die 
samenwerking en leren van elkaar mogelijk maakt. 
 
Vanaf 2015 vinden er review- of kalibratiesessies plaats per opleiding om de kwaliteit van de eindwerken 
en het proces te evalueren. Het doel van deze bijeenkomsten is om een gedeeld beeld te vormen over het 
afstudeerniveau en over de kwaliteit van de beoordeling op het gebied van validiteit, betrouwbaarheid en 
transparantie. Er wordt ook beoordeeld of met het eindwerk / afstudeerprogramma daadwerkelijk de 
competenties (en het niveau daarvan) worden getoetst die men beoogt te toetsen. De uitkomst is veelal 
input voor een plan van aanpak om het proces en de inhoud te verbeteren en wordt meegenomen in het 
opstellen van het afstudeerprotocol. 
 
Met het oog op transparantie, duidelijkheid en rechtsgelijkheid voor de student, is begin 2015 de 
‘Handreiking Afstudeerprotocol’ vastgesteld. Het doel van deze handreiking is om de kwaliteit van het 
afstudeerproces te verbeteren. Samen met afstudeercoördinatoren/majorcoördinatoren is gewerkt aan 
de handreiking. Van Hall Larenstein heeft geconstateerd dat het voor de opleidingen en het doel van de 
handreiking beter is dat elke opleiding vervolgens zelf een opleidingsspecifiek protocol uitwerkt binnen de 
hogeschoolbreed vastgestelde kaders die in de handreiking staan. 
 
Een aantal opleidingen heeft in 2015 hun protocol opgesteld, de rest volgt in 2016. Een afstudeerprotocol 
per opleiding zorgt voor een transparant en zorgvuldig afstudeerproces waarin zaken zijn vastgelegd zoals 
het afstudeerprogramma, het proces, criteria, borging van kwaliteit (o.a. van de beoordeling) en de 
afstudeerhandleiding voor studenten en docenten. Het protocol faciliteert en helpt de 
afstudeerbegeleiders en studenten om uitstel en vertraging tijdens het afstuderen te voorkomen. De 
opleidingen zullen vanaf het begin van studiejaar 2016-2017 de afstudeerprotocollen gebruiken, om te 
voorkomen dat studenten halverwege het lopende studiejaar met andere richtlijnen of werkwijzen voor 
hun afstuderen te maken krijgen. 
 
De meeste opleidingen hebben het proces van afstuderen strakker gemaakt en helder vastgelegd, zodat 
het proces de student help om binnen de gestelde tijd zijn of haar afstudeeropdracht af te ronden. De 
volgende voorbeelden laten zien hoe de opleidingen het afstudeerprotocol gebruiken om vertraging te 
voorkomen.  
 
Bij de opleiding Diermanagement wordt nu gebruik gemaakt van een verbeterd en transparanter 
beoordelingsformulier. Het beoordelingsformulier wordt ook tussentijds gebruikt om inzicht te krijgen in 
de verbeterpunten. Studenten en docenten zijn enthousiast over deze nieuwe werkwijze. 
 
Een ander voorbeeld is dat de opleiding Kust- en Zeemanagement het afstudeerproces heeft aangepast. 
De studenten mogen pas starten met hun afstudeeronderzoek, als het onderzoeksvoorstel positief is 
beoordeeld door een kleine commissie. Dit is een cruciale fase in het onderzoeksproces, door hier een 
‘go/no-go’ in te bouwen, wordt de kans groter dat de afstudeeropdracht goed en tijdig wordt afgerond. 
 
Van Hall Larenstein kiest voor de integratie van onderwijs en onderzoek, waarbij studenten onder andere 
betrokken worden bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. In de implementatie van het nieuwe 
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onderwijsconcept zijn kaders opgesteld voor de onderzoeksleerlijn in de opleidingen. De opleidingen 
gebruiken de ‘Handreiking Onderzoekend Vermogen’ voor het ontwikkelen en uitwerken van de 
onderzoeksleerlijn. Met de aangescherpte onderzoeksleerlijn verwerven studenten vanaf het eerste 
studiejaar de benodigde (onderzoeks-)competenties om uiteindelijk de afstudeeropdracht tijdig af te 
ronden. 
 
Tegelijkertijd kunnen de maatregelen die Van Hall Larenstein neemt om het niveau en de kwaliteit van het 
eindniveau te borgen, mogelijk een negatief invloed hebben op het rendement. Dit effect is nog niet 
meetbaar. 

 
Minder en beter geplande toetsen en grotere onderwijseenheden  
Studeerbaarheid en keuzemogelijkheden zijn belangrijke doelen van het nieuwe onderwijsconcept. De 
omvang van de onderwijseenheden is voor alle opleidingen gelijk getrokken en verhoogd naar een 
omvang van 7 EC. Dit eenduidige systeem biedt mogelijkheden voor uitwisseling en biedt studenten 
inzicht in de wijze waarop versneld kan worden. 
 
De planning van de toetsen heeft ook invloed op de studeerbaarheid. Om de studenten voldoende tijd te 
geven om te leren voor toetsen en herkansingen, is de planning van herkansingen aangepast. De 
herkansingen vinden nu niet meer plaats vlak voor de reguliere nieuwe toetsweek en er zit minder tijd 
tussen de toets en de betreffende herkansing. Studenten kunnen feedback ontvangen op de gemaakte 
toetsen. Om studenten te stimuleren van deze feedback gebruik te maken, zijn feedbacksessies 
ingeroosterd. Naar verwachting leiden deze maatregelen tot een hoger slagingspercentage per toets. Dit 
zal blijken na de evaluaties van studiejaar 2015-2016. 
 
De onderwijseenheden van 7 EC bestaan uit maximaal drie deeltoetsen. Er wordt gestreefd naar minder 
en kwalitatief betere toetsen. Per periode worden er maximaal 6 deeltoetsen afgenomen. Door het 
verminderen van het aantal toetsen is de kans kleiner dat studenten een vak niet halen, omdat ze nog een 
klein subonderdeel van de onderwijseenheid niet hebben behaald. Door variatie in toetsvormen wordt 
tegemoet gekomen aan de aan de verschillende leerstijlen van studenten. 
 
De verwachting is dat grotere onderwijseenheden van 7 EC en minder toetsen, de studeerbaarheid en 
daarmee het studierendement vergroten. Het is voor studenten relatief minder moeilijk om de 40 EC in 
het eerste jaar te verwerven en uiterlijk in het tweede jaar alle studiepunten van de propedeuse te halen. 
40 EC is de norm voor het bindend studieadvies (BSA) van Van Hall Larenstein. De onderwijseenheden van 
7 EC hebben als gevolg dat studenten minimaal 6 onderwijseenheden moeten halen, waardoor ze aan het 
eind van het jaar minimaal 42 EC nodig hebben voor een positief studieadvies. Daarnaast is 
Studieloopbaanbegeleiding (SLB) één onderwijseenheid van 4 EC en omdat de omvang is vergroot, 
stimuleert dit studenten om de onderwijseenheid te halen. Dit resulteert impliciet in een BSA van 46 EC. 
De discussie loopt om de BSA expliciet te verhogen naar 46 EC. 
 
Switch 
Het aantal studenten dat switcht naar een andere opleiding binnen de hogeschool is laag. Daarom zijn er 
geen extra maatregelen genomen, anders dan die voor het verbeteren van de studiekeuze en een goede 
opbouw van de studie. Zoals verwacht is de switch van cohort 2014 wederom onder de 5% en daarmee 
heeft Van Hall Larenstein deze prestatie-indicator gerealiseerd. 
 
Kwaliteit 
Studenttevredenheid staat hoog in het vaandel bij Van Hall Larenstein. In 2015 heeft 44,6% van de 
studenten de Nationale Studenten Enquête (NSE) ingevuld. Wij zijn verheugd om te zien dat de algemene 
tevredenheid (oordeel over ‘je studie in het algemeen’) hogeschoolbreed is gestegen van een 3,76 in 2014 
naar een 3,8 in 2015 (schaal 1-5). Daarmee hebben wij de prestatie-indicator ‘kwaliteit’ behaald conform 
de Prestatieafspraken 2012-2015. 
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Studenten van Van Hall Larenstein zijn het meest tevreden over: 

 de algemene sfeer op de opleiding; 

 wat tijdens de stage is geleerd; 

 de horecavoorzieningen in de studiestad; 

 samenwerken met anderen; 

 de bereikbaarheid van de instelling; 

 de groepsgrootte bij hoorcolleges; 

 de begeleiding op je stageplek door het bedrijf of de instelling waar je stage loopt. 
 

Vergeleken met het landelijke gemiddelde is te zien dat onze studenten met name goed te spreken zijn 
over de hbo-wetenschappelijke vaardigheden en de groepsgrootte bij werkcolleges en hoorcolleges. De 
algemene sfeer op de opleiding is met 4,13 nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde van 4,01. 
Studenten geven gemiddeld wederom een score rond de 3,9 op vraag ‘zou je jouw opleiding aanraden 
aan vrienden, familie of collega’s?’. 
 
De studenttevredenheid is gestegen over een aantal verbeterpunten naar aanleiding van de NSE 2013 en 
2014. Maatregelen zijn onder andere genomen om de informatievoorziening te verbeteren. Dit heeft 
geleid tot een hogere tevredenheid over het tijdig bekendmaken van resultaten van toetsen en 
beoordelingen. Ook zijn studenten meer tevreden over de informatie over de studievoortgang. De 
gewenste verbeteringen ten aanzien van studiefaciliteiten zijn meegenomen in de verbouwingen en naar 
verwachting zal na de verbouwingen de tevredenheid van de studenten in Velp significant hoger zijn. De 
resultaten van de NSE 2015 voor Van Hall Larenstein zijn weergegeven in bijlage 8. 
 
Elk jaar selecteert het CvB de belangrijkste verbeterpunten naar aanleiding van de NSE. Door een aantal 
verbeterpunten te kiezen en deze prioriteit te geven, wordt gericht gewerkt aan verbeteringen. Het 
kiezen van prioriteiten betekent niet dat de andere aandachtspunten niet worden opgepakt. Van Hall 
Larenstein zorgt ervoor dat de aandachtspunten worden meegenomen in (nieuw) beleid, 
beleidsimplementatie en andere plannen. Op basis van de NSE-resultaten 2015 heeft het CvB de volgende 
thema’s gekozen als verbeterpunten: communicatie in de brede zin (inclusief informatievoorziening en 
contact met studenten) en faciliteiten, met de nadruk op werkplekken. 
 
Om te weten wat er speelt en waar onze verbeterkansen liggen, zijn we in 2015 gestart met een 
inventarisatie- en verbetertraject onder de studenten. De naam van dit traject is ‘VHL-UPgrade, In 30 
dagen naar een (nog) betere hogeschool’. In dit traject zetten we in op hogeschoolbrede verbeteringen. 
Het principe van het UPgrade inventarisatie- en verbetertraject is dat we met studenten in gesprek gaan 
over verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen leiden we af uit de Nationale Studenten Enquête. 
Per onderwerp worden de knelpunten en gewenste oplossingen besproken. 
 
In het UPgrade-traject is een verbeterplan opgesteld en vastgesteld door het College van Bestuur. Enkele 
verbeteringen zijn in 2015 al gerealiseerd, zoals betere kwaliteit van wifi in Velp, informatie over de 
contactgegevens van docenten bij de receptie, meer beschikbare stopcontacten en fietspompen in de 
fietsenstalling. In de studieplekken komen bordjes waarmee studenten kunnen aangeven of zij er in stilte 
willen werken of dat ze de ruimte voor overleg willen gebruiken. Dit helpt om samen met de andere 
aanwezigen een gewenste werkomgeving te creëren. 
 
De rest van de adviezen en opmerkingen hebben betrekking op processen, gedrag van studenten en 
docenten en beleidskeuzes. Deze verbeteringen vragen meer tijd. Als resultaat van de UPgrade-
inventarisatie spreekt Van Hall Larenstein nadrukkelijk uit verbeteringen te gaan effectueren op de 
volgende terreinen: ICT-faciliteiten, roosters, studiefaciliteiten, informatievoorziening en contact met 
docenten. 
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In 2015 is ook gewerkt aan de nieuwe interne websites voor studenten en medewerkers. Met studenten 
zijn de wensen besproken met betrekking tot de ordening van informatie op de interne website voor 
studenten. Deze verbetering van ordering en structuur vindt in 2016 plaats. 
 
Op basis van de resultaten van de NSE 2015 hebben de teams ook opleidingsspecifieke verbeteringen 
doorgevoerd en opgenomen in het jaarplan 2015. Deze verbeteringen zijn ook besproken in de 
managementgesprekken tussen het CvB en de directeuren. 
 
Docentkwaliteit 
De docentkwaliteit is gemeten op basis van de gewijzigde query aangeleverd bij het ministerie van 
Economische Zaken (EZ) in 2014 ten tijde van de midtermreview. In de brief van 27 juni 2016 (kenmerk 
DGAN-ANK / 16089121) is het ministerie van EZ akkoord gegaan met de verantwoording van de prestatie-
indicator docentkwaliteit op basis van de gewijzigde query.  
 
Het percentage docenten met een master of PhD is gestegen naar 79% op peildatum 31-12-2015, 
gemeten met de gewijzigde query. Dit is een stijging van afgerond 7% ten opzichte van de nulmeting van 
72% in 2012 en conform de beoogde stijging van 7% in de prestatie-afspraken 2012-2015. Naast de 
realisatie van de beoogde toename, heeft Van Hall Larenstein ook de doelstelling van minimaal 75% 
ruimschoots behaald. Wij zijn tevreden met de gerealiseerde stijging. Van Hall Larenstein ambieert een 
verdere stijging van de docentkwaliteit naar 80% in 2017. 
 
Van Hall Larenstein heeft volop geïnvesteerd en gestuurd op de professionalisering van docenten. De 
maatregelen die Van Hall Larenstein heeft genomen vanaf 2013-2014 zijn gericht op het verhogen van het 
percentage docenten vanaf schaal 10 met een master, conform de gewijzigde query. De 
professionalisering draagt bij aan de onderwijskwaliteit, waarbij de benodigde en gevraagde expertise 
voor het onderwijs leidend is. De keuzes in de professionalisering sluiten aan bij de toekomstplannen en 
ontwikkeling van de opleidingen.  
 
Van Hall Larenstein heeft in 2015 de notitie docentkwaliteit vastgesteld. De volgende besluiten zijn 
opgenomen in de notitie: 

 Voor alle docentvacatures vanaf schaal 10 wordt de master als functie-eis opgenomen;  

 Docenten die in vaste dienst worden benoemd, dienen te beschikken over een master. Hierbij geldt 
een overgangsregeling; 

 Met docenten die reeds in vaste dienst zijn en niet beschikken over een master worden afspraken 
gemaakt over het al dan niet volgen van een master; 

 Nieuwe docenten dienen binnen een periode van 9 maanden na aanstelling een introductietraining 
didactiek te volgen; 

 Iedere docent vanaf schaal 8 in vaste dienst dient te beschikken over een getuigschrift didactiek. 
 
De faciliteiten voor het behalen van de master en didactiek vallen onder het professionaliseringsplan. Het 
professionaliseringsplan biedt kaders en beschrijft de faciliteiten voor opleidings- en ontwikkelplannen. 
Binnen deze kaders stellen de leidinggevende en medewerker individuele ontwikkelafspraken op.  
 
De maatregelen hebben de gewenste effect gehad, want Van Hall Larenstein heeft de prestatie-indicator 
docentkwaliteit behaald conform de gewijzigde query. Met het ministerie is ook afgesproken dat 
verantwoording op de indicator docentkwaliteit tevens zal plaatsvinden volgens de query waarbij ook alle 
praktijkdocenten worden betrokken. Deze aanvullende verantwoording is te vinden in bijlage 3. 
 
Onderwijsintensiteit 

Alle opleidingen hebben in het studiejaar 2014-2015 meer dan 12 geprogrammeerde contacturen in het 
eerste jaar: 0% van de opleidingen heeft in het eerste jaar minder dan 12 contacturen/week. Hiermee 
voldoet Van Hall Larenstein aan de definitie en de gestelde eis van het ministerie en aan de 
prestatieafspraak. 
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Op advies van de Reviewcommissie is gekozen om te rapporteren conform de standaard definitie van de 
indicator: het aantal bacheloropleidingen dat in het eerste jaar minder dan 12 contacturen per week heeft 
als percentage van het totale aantal bacheloropleidingen. Het advies om niet toe te staan dat de wijze van 
registratie van een contactuur verschilt per afdeling (opleiding) is overgenomen in het berekenen van 
deze definitie. 
 
Van Hall Larenstein rapporteert aanvullend over de realisatie van onze eigen doelstelling dat alle voltijd 
bacheloropleidingen gemiddeld minimaal 14 uur contacttijd per week hebben in de reguliere lesweken in 
het eerste studiejaar. Alle opleidingen hebben minimaal 14 contacturen per week in de reguliere 
lesweken in het eerste studiejaar. Per opleiding is het gemiddelde van de onderwijsintensiteit berekend 
en afgerond naar hele klokuren. 
 
Indirecte kosten 

In de prestatieafspraken zijn ook afspraken gemaakt over de indirecte kosten. Met andere 
woorden: de verhouding tussen Onderwijzend Personeel (OP) en Onderwijsondersteunend 
Personeel (OOP). Dit wordt uitgedrukt in een ratio OP/OOP (fte). 
 
Op de peildatum 31-12-2015 bedraagt de ratio 2,8. Ten opzichte van de nulmeting van 2,6 betekent dit 
dat de ratio ruimschoots binnen de doelstelling valt. 
 
Ook de andere twee ratio’s: overhead per fte (eind 2015: € 21.978 t.o.v. de nulmeting: € 22.618) en 
overhead/omzet (eind 2015: 21,0% t.o.v. de nulmeting: 21,4%) vallen beiden binnen de doelstellingen. 

2.2  Facultatieve prestatieafspraken 

Van Hall Larenstein profileert zich als internationale instelling. Dit is de reden waarom de hogeschool er in 
2012 voor koos een facultatieve prestatieafspraak voor internationalisering te formuleren. Van Hall 
Larenstein stelt zich ten doel dat in 2015 15% van het totaal aantal studenten uit het buitenland afkomstig 
is. Bij de nulmeting in 2011 had de hogeschool 13% buitenlandse studenten, in 2012 10.5%, in 2013 10.9% 
en in 2014 9% (zie paragraaf 3.6). In 2015 kwam 9.84% van de studenten uit het buitenland: 415 ten 
opzichte van het totaal aantal studenten van 4.220. Daarmee hebben wij onze doelstelling niet gehaald, 
maar tonen we aan dat de maatregelen die we hebben genomen vruchten afwerpen. 
 
We hebben de prestatieafspraak niet kunnen realiseren door de gewijzigde omstandigheden. Dit is 
aangekondigd in de brief13 m.b.t. veranderde randvoorwaarden prestatieafspraken (ons kenmerk 2014-
717) en het daaropvolgende gesprek met de Reviewcommissie. 
 
Voor de ontvlechting kon de hogeschool gebruik maken van de internationale aantrekkingskracht van 
Wageningen UR. Dit resulteerde in een relatief hoog percentage internationale instroom bij Van Hall 
Larenstein. Na de beëindiging van de fusie is dit percentage gedaald. Wageningen UR heeft tevens het 
huisvestingscontract opgezegd, waardoor Van Hall Larenstein vanaf de zomer 2015 geen gebruik meer 
kan maken van de huidige locatie in Wageningen. Deze locatie had veel voordelen voor de internationale 
studenten van de hogeschool. 
 
Het opbouwen van een zelfstandig en sterk internationaal imago los van Wageningen UR kost tijd. Aan de 
hand van het Instellingsplan versterkt Van Hall Larenstein haar internationale imago. Dit resulteert in 
meer internationaliseringsactiviteiten in het onderwijs, een groter aanbod van Engelstalige opleidingen en 
onderzoek in samenwerking met kenniscentra, organisaties en bedrijven in speerpuntlanden. Dit moet 

                                                           
13 2014-717 brief Van Hall Larenstein aan Directie Agrokennis m.b.t. veranderde randvoorwaarden 
prestatieafspraken_26062014 
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leiden tot een verhoogde instroom van buitenlandse studenten en mogelijkheden voor onze studenten 
om onderwijs te volgen in het buitenland. 

Ondanks de gewijzigde omstandigheden heeft Van Hall Larenstein hard gewerkt aan internationalisering. 
De missie van Van Hall Larenstein met betrekking tot internationalisering is: ‘Van Hall Larenstein wil een 
internationale hogeschool zijn met een internationale studieomgeving’. 
De visie, plannen en strategie zijn uitgewerkt in de ‘Kadernotitie Internationalisering 2014-2017’. 
Hieronder zijn de genomen maatregelen uiteengezet, waarmee wij de doelstelling internationalisering in 
2017 willen realiseren. 
 
Internationalisering in het onderwijs 
Van Hall Larenstein had in 2015 vijf volledig Engelstalige bacheloropleidingen, twee Engelstalige 
Professional Master-programma’s en vijf Engelstalige korte cursussen. De Engelstalige bachelor- en 
masteropleidingen trekken veel buitenlandse studenten aan. Tevens zijn nieuwe Engelstalige minors 
gestart, zoals bijvoorbeeld Dairy Technology. Het CvB heeft besloten dat Van Hall Larenstein in de 
toekomst een Engelstalige opleiding Land- en Watermanagement zal verzorgen. Ook onderzoekt Van Hall 

Larenstein mogelijkheden om 2+2-programma’s te starten met partneruniversiteiten in de speerpuntlanden. 
 

Naast het aanbod Engelstalige opleidingen voor nationale en internationale studenten, creëren de 
opleidingen waar internationale studenten onderwijs kunnen volgen een ‘international classroom’ voor 
de studenten. Dit maakt studeren bij Van Hall Larenstein aantrekkelijk voor buitenlandse studenten. Een 
aantal opleidingen heeft in 2015 het voornemen geuit om bij hun eerstvolgende accreditatie het 
Internationaliseringskeurmerk aan te vragen. De andere vormen van internationalisering in het onderwijs 
met als doel dat nationale studenten internationale competenties verwerven, zijn beschreven in 
paragraaf 3.6.  
 
Internationale studenten en Engelstalig onderwijs vereisen docenten met interculturele en internationale 
expertise. Dit betekent dat medewerkers die met internationale studenten in contact staan internationaal 
moeten kunnen communiceren en/of doceren. Naast Engelse taalvaardigheid (C114 voor docenten in 
Engelstalige opleidingen), is daarbij kennis nodig van cultuurverschillen en wat die betekenen voor de 
omgang met en lesgeven aan studenten van diverse nationaliteiten (international classroom). Vanuit 
Erasmus worden allerlei eisen gesteld, die worden meegenomen in het internationaliseringsbeleid. Daar 
wordt vervolgens een ontwikkeltraject aan gekoppeld. 
 
Werving en beurzen 
Van Hall Larenstein werft studenten in binnen- en buitenland. Halverwege 2015 is een nieuwe 
International Relationship Officer aangenomen die actief wordt ingezet voor de buitenlandse werving. Zij 
bezoekt middelbare scholen en onderwijsbeurzen in het buitenland en onderhoudt contact met onze 
buitenlandse agenten. Zo heeft ze in het najaar Indonesië bezocht. In 2016 zal zij samen met haar 
collega’s van het International Office en in nauwe afstemming met de landencoördinatoren verder 
werken aan een wervingsplan voor de internationale markt. 
 
Van Hall Larenstein neemt ook deel aan beursprogramma’s. Een relatief groot deel van de studenten die 
de Engelstalige masters volgen, ontvangen een NFP-beurs (Netherlands Fellowship Programmes). In 2015 
heeft een grote stijging plaatsgevonden, mede naar aanleiding van een verbeterde procedure binnen de 
hogeschool. 
 
In 2015 heeft Van Hall Larenstein als een van de weinige Nederlandse instellingen de KA107 subsidie 
gekregen voor International Credit Mobility buiten de EU, voor studenten- en stafmobiliteit met Servië. 
 
Speerpuntlanden  

                                                           
14 Conform het Common European Framework of Reference for Languages   
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In 2014 is de ‘Kadernotitie Internationalisering 2014-2017’ vastgesteld en als uitwerking is in 2015 een 
aanvullende notitie ‘Speerpuntlanden’ geschreven. Hierin is beschreven dat Van Hall Larenstein haar 
internationale activiteiten gaat focussen op negen speerpuntlanden (Duitsland, Spanje, Roemenië, India, 
China, Indonesië, Ethiopië, Brazilië en de Verenigde Staten). Van Hall Larenstein wil in deze landen werken 
aan een intensivering van de internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Via 
de intensivering van de internationale relaties willen wij de internationale instroom vergroten. 
 
Per speerpuntland is een landencoördinator aangewezen en er is een overleg ingesteld voor de 
landencoördinatoren met als doel afstemming en uitwisseling van ervaringen. De landencoördinator stelt 
een business case op en coördineert alle activiteiten in dat land voor Van Hall Larenstein. Een business 
case verwoordt de strategie en planning met betrekking de doelen die Van Hall Larenstein wil bereiken in 
het speerpuntland en met welke (potentiële) partners of netwerken. In deze business cases worden ook 
beoogde ontwikkelingen benoemd op gebied van nieuwe 2+2’s, studenten en stafmobiliteit, en 
gezamenlijke uitvoering van projecten om op deze wijze de internationalisering van de instelling te 
verstevigen. De eerste business cases voor China, India en Duitsland zijn in 2015 ontwikkeld. In paragraaf 
3.6 zijn recente ontwikkelingen in de speerpuntlanden beschreven, die een beeld geven van de 
activiteiten en de resultaten. 
 
Ondersteuning internationale studenten 
In de ‘Kadernotitie Internationalisering 2014-2017’ zijn de kaders voor de internationalisering van de 
hogeschool vastgelegd, waaronder het beleid voor de faciliteiten voor buitenlandse studenten. Om 
internationale studenten beter te kunnen ondersteunen, heeft Van Hall Larenstein in maart 2015 een 
International Office ingericht met ongeveer acht medewerkers. Het International Office houdt zich onder 
andere bezig met de internationale werving, het inschrijven van internationale studenten, de 
communicatie richting internationale studenten en de communicatie over internationalisering. Ook de 
begeleiding van internationale studenten bij aankomst en vertrek, het organiseren van 
internationaliseringsactiviteiten en het beheren van beursprogramma's zijn werkzaamheden die onder 
het International Office vallen. De integratie van buitenlandse studenten in de Nederlandse context wordt 
ook door het International Office begeleid, via bijvoorbeeld de studentenverenigingen en door het 
organiseren van Nederlandse lessen voor buitenlandse studenten. In het kader van Arnhem Studiestad 
heeft Van Hall Larenstein in Velp en Arnhem accommodatie georganiseerd voor internationale studenten. 
 
De internationaliseringsactiviteiten die in 2015 zijn uitgevoerd, dragen bij aan het internationale imago 
van de hogeschool en de samenwerking in speerpuntlanden. Internationalisering in het onderwijs, de 
passende begeleiding vanuit International Office, de implementatie van de business cases voor de 
speerpuntlanden, meer Engelstalig onderwijs, aanvullende eisen aan docenten, en de koppeling met 
internationaal onderzoek zullen naar verwachting leiden tot meer internationale studenten. 

2.3 Profilering Van Hall Larenstein 

Het Instellingsplan 2014-2017 verwoordt de koers van Van Hall Larenstein, met duidelijke keuzes voor 
profilering, zwaartepuntvorming en differentiatie. De Reviewcommissie heeft in de midtermreview in 
2014 geconstateerd dat Van Hall Larenstein voortgang heeft geboekt met het realiseren van haar 
ambities, die tot doel hebben de onderwijsdifferentiatie te vergroten. De commissie bevestigt dat Van 
Hall Larenstein de benodigde bijstellingen in het onderwijsaanbod heeft onderzocht, maar geen nieuwe 
opleidingen heeft gestart. De in de prestatieafspraak opgenomen onderwijsvernieuwingen zijn 
merendeels vertaald in aanpassingen aan de inhoud van bestaande opleidingen en het aanbieden van 
enkele nieuwe (deels internationale) majors en minors. De Reviewcommissie stelt vast dat Van Hall 
Larenstein in haar nieuwe instellingsplan geen uitgesproken voornemens heeft geformuleerd ten aanzien 
van excellentieonderwijs of driejarige trajecten gericht op vwo-instroom. 
 
Van Hall Larenstein heeft het advies van de Reviewcommissie ter harte genomen. In 2015 lag de nadruk in 
de profilering op het vormen van nieuw onderwijs, opleidingen en varianten, de ARC’s en nieuwe 
onderzoekslijnen (lectoraten). Deze resultaten op dit gebied en de bredere profilering zijn in dit hoofdstuk 
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uiteengezet. De keuzes in profilering zijn ook zichtbaar in de nieuwe wervingscampagne en huisstijl die in 
2015 zijn ontwikkeld. 
 
2.3.1 Ontwikkelingen in opleidingsportfolio en focusgebieden 

Als groene hogeschool op twee locaties in Nederland en met een grote variatie aan opleidingen is het 
bereik in het groene domein groot, zowel regionaal als landelijk. De aansluiting bij de regionale en 
nationale vraag is een belangrijk criterium als het gaat om de keuzes die de hogeschool maakt. Het profiel 
van Van Hall Larenstein sluit aan bij de nationale wensen voor meer ondernemerschap, duurzaamheid en 
internationale competenties. Van Hall Larenstein geeft dit vorm door praktijkgericht onderzoek uit te 
bouwen, een sterke verbinding met het werkveld te onderhouden en door de internationale oriëntatie 
van het onderwijs. 
 
Een duidelijk profiel is een voorwaarde om strategische keuzes te kunnen maken in de herordening van 
het opleidingsaanbod en differentiatie in het onderwijs. 
 
 

Ambities prestatieafspraken Realisatie tot en met 2015 

Geplande wijzigingen 
Wijzigingen onderwijsaanbod onderzocht:  

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

in Wageningen wordt 
doorontwikkeld naar Development 
Studies. 

 
Aanscherping instellingsplan  
Het profiel is verwoord in het nieuwe 
Instellingsplan 2014-2017 en dient als kader 
voor de keuzes op het gebied van onderwijs 
en onderzoek. Bij de ontwikkeling van het 
onderwijsaanbod is het profiel van Van Hall 
Larenstein leidend. In de nieuwe organisatie-
inrichting zijn de opleidingen en lectoraten 
geclusterd aan de hand van de speerpunten 
Animals and Business, Delta Areas and 
Resources en Food and Dairy, o.a. om de 
verbindingen tussen de opleidingen en 
lectoraten te versterken. 
 
Van Hall Larenstein onderzoekt welke 
nieuwe associate degrees en professionele 
masters op de gekozen speerpunten de 
komende jaren toegevoegd kunnen worden 
aan het onderwijsaanbod. De hogeschool 
ontwikkelt in ieder geval de associate degree 
Ondernemerschap Melkveehouderij en de 
master Innovative Dairy Management. 
 

Doorgevoerde wijzigingen 
1. De hogeschool verzorgt een nieuwe cursus Food Security and Gender 

vanaf 2014. De master Management of Development heeft een major 
Rural Development and Food Security 

2. (Trends in) Voedselproductie en voedsel vormen een thema in 
meerdere opleidingen en onderzoeksprojecten. Een professionele 
master op het gebied van melkveehouderij en dairy is ontwikkeld, de 
formele aanvraag vindt plaats in 2016. De aanvraag voor een Associate 
Degree op dit thema zal later in 2016-2017 plaatsvinden. 

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

4. Humane gezondheid komt aan bod in de nieuwe major Food, Health 
and Safety van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie. Deze 
major werd al verzorgd in Leeuwarden en startte in 2015 ook in Velp. 

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

6. Gesprekken worden gevoerd met het werkveld over de vraag naar een 
leerlijn/minor agrarisch natuurbeheer. In 2015 is een nieuw lectoraat 
Weidevogels gehonoreerd en deze lector zal zich o.a. bezig houden 
met onderzoeksprojecten en onderwijsontwikkeling rondom agrarisch 
natuurbeheer. Hierbij zal ook het lectoraat Bijengezondheid betrokken 
worden. 

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

8. Wilderness Academy is opgenomen in de nieuwe minor International 
Nature Entrepreneur. De minor is in 2013 gestart en bevat het 
Erasmus Intensive Programme (IP) on European Wilderness 
Entrepreneurship. Vanaf 2014 bestaat het IP van Erasmus niet meer, 
het zijn nu onderdelen van Erasmus Plus. De Minor International 
Nature Entrepreneur is in 2013 en 2014 uitgevoerd. In 2015 en 2016 is 
de minor vanwege te weinig deelname geannuleerd. Een deel van de 
onderwerpen in deze minor komen nog wel aan bod in de major 
Wildlife management bij de opleiding Diermanagement in 
Leeuwarden. 

9. Vanaf najaar 2012 kunnen studenten de minor Ontwerpanalyse en 
Plankritiek volgen en vanaf 2014 de nieuwe minor Gebiedsgericht 
werken. Beide minors komen voort uit een project over International 
Green Cities. 

10. De doorontwikkeling van de opleiding Tropische Landbouw is gereed. 
De naam van de nieuwe opleiding is International Development 
Studies. 
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Realisatie aanscherping 
De opleidingen en lectoraten maken onderdeel uit van de domeinen: 
Animals and Business, Delta Areas and Resources en Food and Dairy (zie 
bijlage 2). De domeindirecteur is integraal verantwoordelijk voor onderwijs 
en onderzoek. Vanuit de beoogde regionale, nationale en internationale 
sturing is er in het primaire proces binnen het domein eenheid van sturing 
op onderwijs en onderzoek. 
De voorbereidingen voor de master Innovative Dairy Management zijn 
gestart in de vorm van een taskforce, bestaande uit experts binnen de 
hogeschool op het gebied van masteropleidingen en de inhoud van de 
nieuwe master. De master is in maart 2016 ter goedkeuring aangeleverd bij 
het ministerie. Deze master wordt vormgegeven vanuit de samenwerking 
met Dairy Campus. Het plan voor de Ad Ondernemerschap 
Melkveehouderij is uitgewerkt in 2015 en in 2016 wordt hierover een 
besluit genomen. 
 
In 2015 is ook een aanvraag voor de nieuwe Ad-opleiding Land- en 
Watermanagement ingediend. Deze Ad is ontwikkeld samen met het 
werkveld en na goedkeuring van het Ministerie Economische Zaken is de 
Ad in het studiejaar 2016-2017 gestart. 
In de plannen voor 2016 zijn ambities vastgelegd voor driejarige trajecten 
voor vwo-instroom bij bijvoorbeeld de opleidingen Land- en 
Watermanagement, Voedingsmiddelentechnologie en Biotechnologie. 
Deze trajecten zullen waarschijnlijk pas vanaf 2017 starten. 
 
Naast deze aanpassing in ons onderwijsaanbod, heeft elke opleiding haar 
profilering aangescherpt met de vijf kenmerken van ons onderwijsconcept. 
De vijf kenmerken zijn: echte wereld centraal, keuzevrijheid, diversiteit, up-
to-date inzet van digitale middelen, onderzoek, internationalisering en 
duurzaamheid in de eindcompetenties. In september 2015 zijn de 
eerstejaars gestart met de opleidingen in de nieuwe vorm conform het 
nieuwe onderwijsconcept. In 2016 starten zij met hun tweede jaar. 

Geplande wijzigingen 
1. De opleiding Biotechnologie krijgt een 

major Watertechnologie. 
2. De opleiding 

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

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

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

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

Doorgevoerde wijzigingen 
1. Gereed. Studenten van o.a. de opleidingen Biotechnologie en 

Milieukunde volgen deze major. Aansluitend hierop kunnen studenten 
doorstromen in de geaccrediteerde masteropleiding Water 
Technology van Wetsus Academy. 

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

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

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

 
Aanscherping instellingsplan 
In 2014-2015 is het majorportfolio geëvalueerd en met de teams is 
gesproken over een aangepast majorportfolio. Het doel was om de majors 
in aantal en inhoud beter aan te laten sluiten bij de profilering van de 
school en het domein inclusief duurzaamheid, de vraag van het werkveld, 
en de financiële haalbaarheid. Ook de mogelijkheden voor uitwisseling met 
andere hogescholen en multidisciplinaire samenwerkingen zijn 
gestimuleerd, met als doel kennisuitwisseling- en vermeerdering. Dit heeft 
geleid tot een reductie van het aantal majors van 56 naar maximaal 41. Per 
opleiding is gekozen of de implementatie start in 2016-2017 of parallel aan 
de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept. 

Geplande wijzigingen Doorgevoerde wijzigingen en realisatie aanscherping instellingsplan 
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Van Hall Larenstein profileert zich als 
internationale hogeschool met een 
internationale oriëntatie in het onderwijs en 
de contractactiviteiten. 
 
Aanscherping instellingsplan  
Op ons profiel gaan wij gericht langdurige en 
duurzame samenwerkingsrelaties aan met 
een beperkt aantal (internationale) 
preferente partners. Waarbij ook kritische 
gekeken wordt naar de huidige partners. 
 
Vanaf 2015 zijn in alle opleidingen 
competenties opgenomen voor 
internationalisering, onderzoek, 
duurzaamheid en ondernemerschap. De 
hogeschool start een 2+2-programma 
rondom Dairy met minimaal één 
internationale partner. Internationalisering is 
een kenmerk van het onderzoek van Van Hall 
Larenstein. 

Na de ontvlechting uit Wageningen UR in het najaar van 2012 was de 
hogeschool genoodzaakt de internationale profilering een eigen kleur te 
geven op basis van het Instellingsplan 2014-2017. In paragraaf 2.2 zijn de 
resultaten en acties beschreven rondom het verhogen van de instroom van 
internationale studenten. De andere internationaliseringsactiviteiten zijn 
het onderwerp van paragrafen 3.6 en 6.3. Hier volgt een korte 
samenvatting van de resultaten: 
Nieuwe Engelstalige minors zijn ontwikkeld en onder leiding van lectoren 
zijn living labs opgestart in het buitenland. Het CvB heeft besloten dat Van 
Hall Larenstein in de toekomst een Engelstalige opleiding Land- en 
Watermanagement zal verzorgen. Ook onderzoekt Van Hall Larenstein 
mogelijkheden om 2+2 programma’s te starten met partneruniversiteiten 
in de speerpuntlanden. In de Onderwijs en Examenregelingen 2015-2016 
van alle opleidingen is de internationale competentie opgenomen, net als 
de competenties m.b.t. duurzaamheid en onderzoek. In het nieuwe 
onderwijsconcept biedt elke opleiding studenten de mogelijkheid om een 
internationale aantekening te halen vanaf het derde studiejaar. Om 
internationale studenten beter te kunnen ondersteunen, heeft Van Hall 
Larenstein in maart 2015 een International Office ingericht. 
 
Op basis van het Instellingsplan 2014-2017 is ook de kadernotitie 
Internationalisering 2014-2017 opgesteld. De kaders in deze notities 
hebben betrekking op het versterken van de internationale positionering 
en het internationaal onderwijs en onderzoek van Van Hall Larenstein. De 
kaders zijn concreet gemaakt voor negen speerpuntlanden in een aparte 
notitie. Voor drie speerpunten is een business case opgesteld, de rest volgt 
in 2016 en 2017. 
 
Met de Chinese Yunnan Agricultural University en het Indiase College of 
Agriculture in Baramati zijn overeenkomsten gesloten voor een 2+2-
programma rondom Dairy vanuit de opleiding Dier- en Veehouderij. 
Studenten van deze universiteiten volgen de laatste twee jaar van de 
opleiding bij Van Hall Larenstein. Vanuit voedingsmiddelentechnologie is 
een 2+2 programma met Food Technology opgezet met de Sichuan 
University. De verwachting is dat de eerste studenten vanuit China in 2016 
gaan instromen bij Van Hall Larenstein. Bij Sichuan Agricultural University is 
een eerste verkenning gedaan gericht op de opzet van een 2+2-programma 
voor Wildlife management.  

 

2.3.2. Onderscheidend in duurzaamheid en kwaliteit 

Het Instellingsplan 2014-2017, de nieuwe organisatie-inrichting vanaf 2014 en de kadernotities hebben 
consequenties voor de P&C-cyclus van Van Hall Larenstein en vereisen een aanpassing van het 
kwaliteitssysteem. De missie, visie, strategie en kwaliteitsdoelen zijn aangevuld of gewijzigd. 
Duurzaamheid is een centraal thema en dit wil Van Hall Larenstein aantonen met keurmerken en 
kenmerken op het gebied van duurzaam onderwijs, duurzame instelling en duurzaam beheer van 
gebieden. In de P&C-cyclus in de nieuwe organisatie-inrichting staan drie PDCA-cycli met elkaar in 
verbinding. De aanpassing in het kwaliteitszorgsysteem leidt tot betere kwaliteitsborging en hogere 
kwaliteit. 
 

Prestatieafspraken Realisatie tot en met 2015 

Geplande wijzigingen 
Studenten die bij ons onderwijs volgen, verwachten en 
krijgen hoge kwaliteit. 
 
Aanscherping instellingsplan 
In het instellingsplan heeft Van Hall Larenstein haar 
ambities voor kwaliteit uitgewerkt in kwaliteitsnormen. 
Vanaf 2014 zijn risicomanagement en interne audits 
onderdeel van het kwaliteitssysteem. 
 

Doorgevoerde wijzigingen en realisatie aanscherping 
instellingsplan 
Uitgevoerde maatregelen om de kwaliteit te verhogen:  

 Er zijn kwaliteitszorgmedewerkers aangewezen per 
opleiding vanaf 2013 (vanaf 2015 regierolhouders 
kwaliteit); 

 De rol en verantwoordelijkheden van de regierolhouders 
kwaliteit is uitgewerkt en vastgesteld; 
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Met de implementatie van resultaatverantwoordelijke 
teams ligt de verantwoordelijkheid voor kwaliteit dichter 
bij het team. Met de teams worden vanaf 2015 
overeenkomsten opgesteld met prestatieafspraken 
gekoppeld aan de kwaliteit van het onderwijs. 

 Hogeschoolbrede bijeenkomsten met regierolhouders 
voor scholing, uitwisseling, afstemming en verbetering 
van het kwaliteitssysteem; 

 Het opstellen van het kwaliteitshandboek is gestart vanaf 
2014; 

 Vanaf 2013 worden jaarlijkse interne resultaatafspraken 
gemaakt tussen directeuren en het CvB; 

 Resultaatafspraken zijn opgesteld per opleiding en 
lectoraat vanaf 2014 en vanaf 2015-2016 uitgewerkt in 
teamplannen per opleiding; 

 De P&C-cyclus is aangepast op basis van de nieuwe 
organisatie-inrichting; 

 De kritische prestatie indicatoren (kpi’s) zijn vastgelegd in 
het instellingsplan. De kadernotities zijn sinds 2014 
onderdeel van de P&C-cyclus en managementinformatie;  

 Het kwaliteitsbesef is vergroot door 
verantwoordelijkheden voor kwaliteit en resultaten lager 
te beleggen in de organisatie, namelijk in de 
resultaatverantwoordelijke teams; 

 De kwaliteitscultuur is nadrukkelijk onderwerp van 
gesprek met de teams, aangewezen als hogeschoolbreed 
verbeterpunt en toegevoegd aan het Kwaliteitszorgplan 
2015-2017. 

 Elk domein wordt sinds 2015 ondersteund door een 
onderwijskundige beleidsmedewerker en dit draagt bij 
aan het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen.  

Geplande wijzigingen 
Dé groene hogeschool, onderscheidend in duurzaamheid: 

 een instellingsbrede waardeoriëntatie; 

 een gezonde organisatorische en financiële situatie 
waarbij het onderwijs leidend is; 

 functionerende onderwijsondersteunende processen. 
 
Aanscherping instellingsplan 
De hogeschool heeft de nadrukkelijke ambitie om de 
groenste hogeschool te zijn: koploper in duurzaamheid 
binnen vier jaar. De kpi’s voor duurzaamheid die we in 
2017 willen hebben behaald zijn: drie AISHE-sterren voor 
elke opleiding, het keurmerk MVO (Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid van Organisaties) en het certificaat 
BREEAM voor duurzame gebiedsontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een meerjarenbegroting voor 2014-2018 borgt Van 
Hall Larenstein vanuit een solide financiële basis de 

Doorgevoerde wijzigingen en realisatie aanscherping 
instellingsplan 
Duurzaamheid is een kernwaarde van de hogeschool. 
Wij handelen vanuit onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en maken dit zichtbaar in onze missie, 
visie, beleid, strategie en communicatie. Wij hebben onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
duurzaamheidsambitie uitgewerkt in ons MVO-beleid voor de 
gebieden die voor Van Hall Larenstein relevant zijn. 
Duurzaamheid is diep in de organisatie geworteld en leidt op 
een natuurlijke en vanzelfsprekende manier tot onderwijs en 
onderzoek waarin duurzaamheid uitgebreid aan bod komt. Van 
Hall Larenstein heeft in 2015 in haar zelfevaluatie voor de 
MVO-audit aantoonbaar gemaakt dat elk product van Van Hall 
Larenstein, of het nu een afgestudeerde, een 
onderzoeksresultaat of een nieuwe uitvinding is, bijdraagt aan 
een duurzame(re) maatschappij. Van Hall Larenstein heeft er 
vertrouwen in dat zij in 2016 het keurmerk ‘toegewijd’ zal 
behalen. 
 
De opleidingen zijn bezig met het behalen van drie AISHE-
sterren. In 2015 hebben alle opleidingen de nulmeting 
uitgevoerd. Na de nulmeting stellen de opleidingen een plan 
van aanpak op voor het behalen van de drie sterren. In 2015 
heeft de opleiding Milieukunde de drie sterren ontvangen. 
Er zijn flinke stappen gezet in het verduurzamen van de 
gebouwen, het gebied en het beheer. Deze maatregelen zullen 
onder andere impact hebben op ons energiegebruik, 
waterverbruik en afvalverwerking. In de verbouwing van het 
gebouw in Velp en in de plannen voor de verbouwing in 
Leeuwarden zijn en worden onze duurzaamheidsambities 
gerealiseerd. Hiermee kan de hogeschool het BREEAM-
certificaat halen. 
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continuïteit van de hogeschool, met voldoende financiële 
ruimte voor onderwijs- en onderzoekontwikkeling. 

De meerjarenbegroting is opgesteld. In 2015 voldoen wij aan 
onze solvabiliteitsnorm. Tot nu toe realiseren we jaarlijks een 
stijging van de solvabiliteit.  

 

2.3.3 Profilering onderzoek  

Van Hall Larenstein voert onderzoek uit gericht op verbetering, ontwikkeling en innovatie van de 
beroepspraktijk binnen de gekozen speerpunten en levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van 
een duurzame samenleving. De nadruk in het onderzoek ligt nu expliciet op kennisontwikkeling en 
kennisvalorisatie, samenwerking voor en met het werkveld en op ontwikkeling van de bèta-gamma-
aanpak, waarbij Van Hall Larenstein een eigen positie verwerft in de internationale groene kennisketen. 
 
De gekozen speerpunten zijn ook leidend voor de organisatie van het onderzoek: ingaande september 
2014 kent elk domein een Applied Research Centre (ARC), in de ‘Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 
2014-2017’ omschreven als onderzoeksgroep. Een Applied Research Centre is de overkoepelende 
structuur waar meerdere lectoraten toe behoren en in samenhang werken. Een ARC heeft de functie van 
kenniscentrum en omvat een beperkt aantal onderzoeksthema’s teneinde focus en massa in het 
onderzoek te creëren. 
 
De leading lectoren spelen een belangrijke rol in de realisatie van de ambities op het gebied van 
profilering en zwaartepuntvorming. De leading lector is hiërarchisch leidinggevende van de binnen het 
ARC ondergebrachte (associate) lectoren. Hij legt verantwoording af aan de domeindirecteur. De leading 
lector stuurt op synergie, op samenhang van de onderzoekslijnen die behoren tot het ARC en met de 
andere ARC’s. 
 
De VKO constateert in mei 2015 dat de hogeschool in de afgelopen twee jaar grote stappen heeft gezet 
om de massa van het onderzoek te vergroten. De commissie constateert dat de aanstellingsomvang van 
een lector is vergroot, de samenwerkingsverbanden zijn uitgebreid (waaronder de deelname aan acht 
CoE’s en het gemeenschappelijke lectoraat met de ‘groene’ hogescholen) en de lectoraten geclusterd. De 
commissie oordeelt dat de hogeschool op de goede weg is om het onderzoek de komende tijd te 
versterken. De VKO beveelt aan in de komende jaren prioriteit te blijven geven aan versterking van de 
inhoud en profilering van het onderzoek. Hier ligt voor de leading lectoren de belangrijkste uitdaging; zij 
zijn immers eindverantwoordelijk voor synergie binnen en tussen de onderzoekslijnen. Een scherper 
profiel zal de herkenbaarheid en doorwerking – zowel naar binnen als naar buiten – ten goede komen. 
Het profiel is per ARC aangescherpt in een meerjaren contourennota. 
 
In 2015 heeft elk ARC een meerjaren contourennota opgesteld, waarin missie en visie, de centrale 
onderzoeksthema’s (drie tot vijf thema’s) zijn vastgelegd. Ook is aandacht besteed aan de koppeling van 
bestaande lectoren aan de gekozen thema’s, blinde vlekken met betrekking tot lectoren, cross-overs met 
de andere ARC’s en de financiële onderbouwing. De domeindirecteur en leading lector hebben bij 
externe, onafhankelijke partijen uit het werkveld getoetst of zij de gekozen thema’s en de voorgestelde 
ontwikkelrichting als relevant, actueel en toekomstbestendig ervaren. Het College van Bestuur heeft de 
contourennota’s vastgesteld. De keuzes in profilering uitgewerkt in de contourennota’s van de ARC’s zijn 
hieronder kort samengevat  
 
ARC Animals & Business 
De missie van het Applied Research Centre Animals and Business luidt: ‘Met praktijkgericht onderzoek 
ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties te 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’. Het ARC richt zich op de volgende vragen:  

 Hoe dieren met inachtneming van hun (intrinsieke) waarde waardevol kunnen zijn voor mensen 
(Dierenwelzijn); 
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 Hoe ondernemers duurzame waarde kunnen creëren voor maatschappij en klanten (Duurzaam 
ondernemen); 

 Hoe natuurlijke en man-made habitats van waarde kunnen zijn voor mens en dier (Biodiversiteit). 
 
Het kernbegrip hierbij is het begrip ‘waarde’: de opgave van kennisinstellingen en (profit én non-profit-
)ondernemers om waarde te creëren voor mensen (consumenten en maatschappij) waarbij de 
(intrinsieke) waarde van dieren en leefomgeving een randvoorwaarde en streven is. 
 
ARC Delta Areas & Resources (DAR) 
De missie van het Applied Research Centre is 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. 
 
Het ARC DAR richt zich op de transitie naar een duurzame ontwikkeling van delta’s inclusief de estuaria en 
kustzone van het mariene milieu. Bij de transitie naar duurzame ontwikkeling spelen drie typen van 
innovaties een sleutelrol die in samenhang moeten worden ontwikkeld en toegepast; nieuwe vormen van 
samenwerken (Innovative governance), nieuwe vormen van financiering (Innovative finance) en nieuwe 
technologieën/engineering (CleanTech & Smart Engineering). Mede na overleg met het werkveld zijn vier 
onderzoekslijnen onderscheiden: 

 Kust- en zeemanagement; 

 Duurzaam landgebruik en natuurbeheer; 

 Dynamische metropolitane gebieden; 

 Zoetwatersystemen. 
 
ARC Food & Dairy (F&D) 
De missie van ARC F&D luidt: ‘Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek 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. 
Deze missie is vertaald in drie onderzoekslijnen die leidend zijn voor de keuze van lectoraten en 
projecten: 

 Productdiversificatie op het gebied van Humane gezondheid en Voeding  
 voor een gezonde voeding en het gezond houden van mensen;  

 Toepassing van nieuwe data- en informatiesystemen  
 voor meer transparantie en toegevoegde waarde van voedselproductie in een 

maatschappelijke context; 

 Innovaties binnen en over ketens  
 voor een efficiënte en effectieve benutting van water en biomassa. 

 
De groene hogescholen hebben in 2014 een gezamenlijk lectoraatsprogramma ontworpen onder  
de titel ‘Impact: transitie in agro-food’.Goed en intensief overleg tussen de groene hogescholen heeft de 
coherentie en kwaliteit van de aanvragen voor het programma Impact geborgd. 
In 2015 is het programma goedgekeurd en gestart. Dit gezamenlijk lectoraatsprogramma omvat vijf 
coherente lectoraatsaanvragen, waarbij Van Hall Larenstein zich heeft gericht op de impact op de mens. 
Het lectoraat ‘Gezonde & duurzame voeding en welvaartsziekten’ past binnen de gekozen 
onderzoekslijnen van ARC Food and Dairy. Dit is een resultaat van de afspraak in het HAO-sectorplan dat 
de groene hogescholen samenwerken en afstemmen over te starten en te stoppen lectoraten. 
 
Op basis van de aanbevelingen van de VKO geeft Van Hall Larenstein vanaf 2015 prioriteit aan de 
volgende punten: 
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 De implementatie van de onderzoekslijnen beschreven in de contourennota’s. De contourennota’s 
zijn sturend in de selectie en afbakening van onderzoeksthema’s en onderzoekslijnen. Dit is te zien in 
de selectie van lectoraten in 2015 aan de hand van de contourennota’s; 

 Van Hall Larenstein richt zich op vier van de zestien routes in de Nationale Wetenschapsagenda die 
aansluiten bij de onderzoekslijnen van de ARC’s; 

 Starten van grote projecten, met financiële of in kind commitment van het bedrijfsleven; 

 Een intern en extern communicatieplan voor de ARC’s zal helpen om de profilering zichtbaar te 
maken. 

 
 
 
 
 

Prestatieafspraken Realisatie tot en met 2015 
Geplande wijzigingen 
Van Hall Larenstein wil zich nadrukkelijk positioneren als 
een kennisinstelling, waar onderzoek een prominente 
positie heeft. Zij zal haar ambities verwerken in 
onderzoeks- en lectorenbeleid, gebaseerd op het 
Sectorplan HAO, de topsectoren en het 
opleidingsportfolio. 
 
Aanscherping instellingsplan 
Als University of Applied Sciences doen wij kwalitatief 
hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel ons 
onderwijs versterkt als onze positie als kennisinstelling. 
Onderdeel van onze visie is dat de hogeschool met 
onderzoek en kennisvalorisatie een bijdrage levert aan 
innovatieve en duurzame ontwikkelingen, in 
samenwerking met partners uit het werkveld. De 
lectoraten dragen bij aan innovatie van het curriculum. 
 
De lectoraten zijn geclusterd in Applied Research Centres 
(onderzoeksgroepen) gekoppeld aan de speerpunten. 
Aansluitend op de speerpunten stelt Van Hall Larenstein 
nieuwe lectoren aan of beëindigt zij lectoraten. Deze 
prioritering resulteert in een hogere effectiviteit op de 
speerpunten. Wij bouwen daarmee aan een sterkere 
kennispositie in ons vakgebied. 
 
Voor de Applied Research Centre Delta Areas and 
Resources is per 1 mei 2014 een kwartiermaker 
aangesteld. Zijn opdracht is om, in overleg met 
stakeholders, te komen tot een ingerichte groep 
onderzoekslijnen, aansluitend op innovatievraagstukken 
van het werkveld en in verbinding met het onderwijs. 

Doorgevoerde wijzigingen en realisatie aanscherping 
instellingsplan 
De Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek vormt het kader 
voor de invulling van het onderzoeksbeleid van de hogeschool. 
Van Hall Larenstein profileert zich op voor de hogeschool 
specifieke thema’s in de domeinen en Applied Research 
Centres. Van Hall Larenstein heeft zeventien lectoren, twintig 
lectoraten en een onderzoeksomzet van € 6.434.000.  

 
De kerntaken van lectoraten zijn kennisontwikkeling, 
onderwijsontwikkeling, professionalisering van docenten en 
kennisvalorisatie. Elke Applied Research Centre kent een 
vastgestelde Contourennota 2014-2017 met de missie, visie, 
strategie en de invulling van de inhoudelijke onderzoekslijnen 
(lectoraten). Bij het opstellen van deze meerjarenplannen zijn 
gesprekken gevoerd met externe stakeholders. 
 
Van Hall Larenstein heeft in 2015 nieuwe lectoraten gestart en 
lectoren aangesteld om ons profiel en de gekozen 
onderzoekslijnen verder vorm te geven.  
Binnen het Applied Research Centre Food and Dairy: 

 de Chinese lector Mw. dr. M. Chen (0.6 fte) als lector 
Competitive Herd Management (onderdeel van het 
lectoraat Dairy);  

 de lector Mw. dr. E. Nederhof (0.6 fte) voor het Impact-
lectoraat ‘Gezonde & duurzame voeding en 
welvaartsziekten’. 

 
Binnen het Applied Research Centre Animals and - Business: 

 de lector Mw. dr. K. Steijven (0.6 fte) voor het lectoraat 
Bijengezondheid; 

 de vacature voor een lector voor het lectoraat 
Weidevogels is in 2015 uitgezet en begin 2016 ingevuld.  

 
Binnen het Applied Research Centre Delta Areas and 
Resources: 

 de lector Dr. ir. N. van Dooren (0.6 fte) voor het lectoraat 
Urban Farming & Slow Urbanism Design. 
Dit is een doorstart van het lectoraat Stadslandbouw als 
stedelijke ontwerpopgave; 

 de lector Mw. dr. E. Leyequién Abarca (0.6 fte) voor het 
lectoraat Management of Forested Landscapes; 

 de lector Dr. ir. D.J. Stobbelaar (0.6 fte) voor het lectoraat 
Sustainable Nature Management & Land Use; 
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 de vacature voor een lector voor het lectoraat Sustainable 
Flood Defense in River Systems. 

 
De resultaten van de twee externe onderzoeksevaluaties in 
2015 laten wederom zien dat Van Hall Larenstein een goede 
reputatie heeft op de gekozen aandachtsgebieden. Het 
werkveld is betrokken bij de onderzoeksprojecten en het 
onderzoek levert een bijdrage aan de beroepspraktijk en het 
onderwijs. 

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

Doorgevoerde wijzigingen en realisatie aanscherping 
instellingsplan 
Van Hall Larenstein is penvoerder van het CoE Agrodier en van 
het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving. Naast 
betrokkenheid bij de vier CoE’s in HAO-verband participeert 
Van Hall Larenstein in vier CoE’s in de meer ‘grijze’ sector: CoE 
Biobased Economy, CoE Healthy Ageing, CoE Water Technology 
en CoE Delta Technology. Deze CoE’s dragen bij aan de 
betreffende topsectoren. Uitgaande van de profilering in het 
instellingsplan is gekozen om niet actief deel te nemen aan de 
topsector Creative Industry. 
 
Binnen de groene CoE’s is in 2015 een nadere profilering van 
de instellingen afgesproken. Van Hall Larenstein richt zich 
hierin vooral op de CoE’s Agrodier en Food en in veel mindere 
mate op de CoE’s Greenports en Open Teelten. De verwachte 
bijdragen en de opbrengsten per hogeschool zijn vastgesteld in 
het bestuurlijke overleg voor de HAO-CoE’s. Deze verdeling is 
gebaseerd op de zwaartepunten van de hogescholen in relatie 
tot de inhoudelijke thema’s van de CoE’s. 
 
Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving heeft in 2015 
goedkeuring gekregen van EZ. In het kenniscentrum werken 
studenten en docenten uit het groen onderwijs aan 
oplossingen voor maatschappelijke vragen voor het gebruik 
van de groene ruimte. Omdat zowel HBO als MBO betrokken 
zijn bij de opzet van het kenniscentrum, kan het worden gezien 
als een koppeling tussen CIV en CoE.  

Geplande wijzigingen 
We willen als instelling ook goede relaties onderhouden 
met onze afgestudeerden. Om deze reden willen we ons 
alumnibeleid de komende jaren verbeteren. 
 
Aanscherping instellingsplan 
Van Hall Larenstein hanteert als kwaliteitsnorm dat in 2017 
in de HBO-monitor 70% van de ondervraagde alumni (zeer) 
tevreden is over de studie.  

Doorgevoerde wijzigingen en realisatie aanscherping 
instellingsplan 
Op basis van het instellingsplan is in 2015 de ‘Kadernotitie 
Alumni 2014-2017’ vastgesteld. Vanaf 2013 zijn de taken van 
een alumni-officer in de lijn belegd. Ingezet wordt o.a. op het 
creëren van duurzame relaties met en tussen (internationale) 
alumni en het invulling geven aan een uniform alumnibeleid 
voor alle locaties. Met de alumnivereniging zijn nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten op hoofdlijnen vastgesteld. 
 
De HBO-monitor 2014 (resultaten bekend in 2015) laat zien dat 
64% van de alumni van 2012-2013 (zeer) tevreden is over hun 
studie. De ingezette verbeteringen moeten leiden tot een 
hogere tevredenheid over de opleiding en de aansluiting op de 
arbeidsmarkt. 

 

2.3.4. Zwaartepuntvorming 

Door middel van zwaartepuntvorming en samenwerking versterkt Van Hall Larenstein de (infra-)structuur 
van het praktijkgericht onderzoek. De Centres of Expertise (CoE’s) zijn instrumenten waarmee Van Hall 
Larenstein keuzes maakt om in de context van topsectoren, sectorplannen en maatschappelijke 
uitdagingen tot thematische profilering te komen. In een Centre of Expertise werken docenten en 
studenten samen met ondernemers en wetenschappers om via praktijkgericht onderzoek een bijdrage te 
leveren aan innovaties in het werkveld en zo ook de kwaliteit van het onderwijs van hogescholen te 
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bevorderen. In de CoE’s worden in een publiek-private constructie praktijkgericht onderzoek, onderwijs 
en valorisatie in samenhang ingezet. De betrokkenheid van opleidingen en lectoraten van Van Hall 
Larenstein bij een CoE draagt bij aan de profilering en kerntaken van het onderzoek. Dankzij de lectoraten 
en hun bijdrage aan de CoE’s vervult Van Hall Larenstein op meerdere expertisethema’s een 
voortrekkersrol. 
 
Van Hall Larenstein heeft sinds 2014 duidelijke keuzes gemaakt inzake de inzet in en de bijdrage aan 
samenwerkingsverbanden. De inzet van Van Hall Larenstein in elk CoE wordt afgestemd op de 
zwaartepunten van de hogeschool en de contourennota's van een ARC. 
 

Van Hall Larenstein is penvoerder van het CoE Agrodier en van het Kenniscentrum Natuur & 
Leefomgeving. Het Kenniscentrum is zowel een CoE als een CIV. In december 2015 zijn de plannen en het 
budget voor het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving gehonoreerd door het Ministerie van 
Economische Zaken. Naast betrokkenheid bij de vier CoE’s in HAO-verband participeert Van Hall 
Larenstein ook in vier CoE’s in de meer ‘grijze’ sector: CoE Biobased Economy, CoE Healthy Ageing, CoE 
Water Technology en CoE Delta Technology. Subparagraaf 6.3.1 geeft daarnaast nog een overzicht van 
andere relevante partners en samenwerkingsverbanden. 
 
Van Hall Larenstein is onderdeel van het HAO. Het 
HAO zoekt naar zwaartepuntvorming door samen te 
werken en de profilering per instelling zodanig te 
laten zijn dat deze aansluit bij de regionale of 
thematische (economische) structuren. Het bestuur 
van de gezamenlijke HAO-CoE’s (Agrodier, Food, 
Greenports en Open Teelten) bestaat uit de 
bestuurders van de HAO-instellingen. De CvB-
voorzitter van Van Hall Larenstein is de voorzitter van 
dit bestuurlijk overleg CoE's. Door de bestuurlijke 
coördinatie zijn de groene CoE’s meer als een geheel 
gaan opereren en wordt in toenemende mate van 
elkaars ervaringen en expertise gebruik gemaakt. 
 
Om de publieke-private samenwerking te versterken voor praktijkgericht onderzoek, onderwijs en 
valorisatie is het bestuur uitgebreid met vijf vertegenwoordigers vanuit relevante werkvelden en is een 
mede-eigenaarschap van het werkveld georganiseerd via een werkveld-adviesraad per CoE. Via deze 
netwerken worden de consortia met het werkveld gevormd bij aanvragen voor onderzoekssubsidies. 
 
Daarnaast is er een trekkersoverleg van de vier groene CoE's onder voorzitterschap van de CvB-voorzitter 
Van Hall Larenstein. Ook de trekkers van Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving en CoE Biobased 
Economy nemen deel aan dit overleg. De trekkers stemmen af over praktische zaken, financiële 
verrekeningen en gezamenlijke kwaliteitsborging. 
 
In 2015 heeft de Reviewcommissie de minister geadviseerd over de voortgang van de Centres of expertise 
in het groene domein in het kader van de midtermreview. De commissie heeft getoetst of de CoE's Food, 
Greenports en Agrodier een solide basis hebben gelegd die voldoende vertrouwen biedt voor een 
duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private (of publiek-publieke) samenwerking in 
2016 en verder. Daarnaast heeft de Reviewcommissie advies uitgebracht over het businessplan van het 
Kenniscentrum Natuur en Groene Leefomgeving. Aan het Centre of expertise Open Teelten heeft de 
Reviewcommissie met het oog op de midtermreview in 2016 een critical friend-advies gegeven. 
 
De Reviewcommissie constateert dat de gezamenlijke meerwaarde van de vier CoE’s steeds beter uit de 
verf komt en bestuurlijk is geborgd. De lectoraten van de verschillende instellingen vormen de pijlers en 
boegbeelden van de CoE’s en de Reviewcommissie ziet dat dat bevorderlijk is voor de profilering en focus 



 

Bestuursverslag 2015 34 Van Hall Larenstein  

van de CoE’s. De Reviewcommissie beoordeelt dat de Centres of Expertise voortgang hebben geboekt die 
vertrouwen biedt voor een financieel en inhoudelijk duurzame publiek-private(-publieke) samenwerking. 
De toekomstbestendigheid blijft een aandachtspunt, maar de Reviewcommissie heeft vertrouwen in de 
toekomst en heeft daarom positief geadviseerd over de vervolgfinanciering. Het ministerie van 
Economische zaken heeft dit advies overgenomen. De opvolging van de adviezen binnen de CoE’s wordt 
gecoördineerd via het CoE-HAO-bestuur. 
 
Een beschrijving volgt van een aantal belangrijke ontwikkelingen bij verschillende groene CoE’s. De groene 
CoE’s rapporteren over de voortgang aan het bestuurlijk overleg in het HAO en per penvoerende instelling 
aan het Ministerie van Economische Zaken. 
De focus van elk van de HAO-instellingen blijkt uit de relatieve inbreng in en deelname aan elk van de vier 
CoE’s. Vanaf 2015 wordt expliciet de ambitie en inbreng per hogeschool per CoE bestuurlijk vastgelegd. 
Dit wordt na afsluiting van het jaar vergeleken met de realisatie, zodat er een nieuwe verdeling kan 
worden afgesproken. In nevenstaand diagram is deze relatieve verdeling voor de jaren 2014-2017 
weergegeven, zoals vastgesteld begin 2015. Daarin is goed te zien dat van Hall Larenstein vooral kiest 
voor inzet in de CoE’s Food en Agrodier. 
 
CoE Agrodier  
Het Centre of Expertise (CoE) Agrodier is gestart op 1 september 2013 als samenwerkingsverband 
van CAH Vilentum, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall Larenstein. Van Hall Larenstein is penvoerder 
en drs. P. C. A. van Dongen (voorzitter college van bestuur) is de verantwoordelijke bestuurder vanuit het 
HAO. De lectoraten en lectoraatsonderwerpen per instelling geven de zwaartepuntvorming per school 
aan, aangevuld met verdeling in diergroepen (melkvee – varkenshouderij – pluimveehouderij (– 
paardenhouderij)). De lectoraten Welzijn van Dieren, Duurzame Veehouderij en Smart Dairy Farming van 
Van Hall Larenstein spelen een belangrijke rol in het CoE. 
 
De focus vanuit Van Hall Larenstein op dit CoE komt voort uit de verbinding met Dairy Campus, de koers 
van twee ARC’s Animals and Business en Food and Dairy en de in 2014 aangescherpte koers van de 
lectoren op het gebied van Dairy. Van Hall Larenstein heeft zich gericht op de volgende projecten binnen 
het CoE: Jongveevoeders, Scheiden Koe en Kalf, Uierdesinfectie, Verlichting en Stalklimaat, Biologische 
konijnenhouderij, en MR optima Box.  
 
De Reviewcommissie constateert naar aanleiding van de midtermreview dat het CoE een forse herijking 
heeft gehad ten opzichte van het eerste jaar, waarbij meer nadruk is gelegd op de verbinding met het 
werkveld. Er zijn scherpe keuzes gemaakt ten aanzien van taakverdeling en profilering. De meerwaarde 
van de samenwerking wordt door de partners herkend. Daarmee is het CoE goed gepositioneerd om de 
doelstellingen omtrent zwaartepuntvorming rond onderwijs en onderzoek te behalen. Aandachtspunten 
hierbij zijn de zichtbaarheid richting de markt en het aantonen van de meerwaarde van het CoE voor 
studenten en bedrijven. 
 
De Reviewcommissie constateert dat er sprake is van een werkbare en effectieve samenwerkings- en 
overlegstructuur. Omtrent de verdeling van verantwoordelijkheden en inbreng zijn rationele en 
pragmatische keuzes gemaakt. Hiermee is sprake van meer slagkracht en mogelijkheden om als CoE de 
bedoelde buitenboordmotor te zijn. Dit heeft ook geleid tot resultaat in termen van de omvang, 
samenstelling en waarde van de projectportefeuille. Op projectniveau is het werkveld nadrukkelijk en 
substantieel betrokken. Aandachtspunt is dat de strategische samenwerking met het bedrijfsleven c.q. de 
betrokkenheid van het werkveld in de aansturing van het CoE sterker kan en moet. 
 
CoE Food 
Dit CoE wordt getrokken door HAS Hogeschool. Vanuit Van Hall Larenstein zijn de lectoraten  
Food, Health and Safety en Food Physics en de lectoren rondom Dairy gezamenlijk betrokken. De leading 
lector van de ARC Food and Dairy is lid van het managementteam van dit CoE. Van Hall Larenstein richt 
zich op de onderwerpen voedselveiligheid, gezondheid en de zuivelketen. Deze thema’s sluiten aan bij de 
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inhoudelijke koers van het ARC Food and Dairy. Met het versterken van de lectoraten op dit gebied en het 
versterken van de koppeling tussen projecten en het CoE verwacht Van Hall Larenstein ook de inbreng in 
dit CoE te vergroten. 
 
De Reviewcommissie constateert dat de ontwikkeling van het CoE Food het eerste jaar sterk heeft gerust 
op de kracht van twee instellingen (HAS Hogeschool en Van Hall Larenstein), en heeft daarmee een 
vliegende start gemaakt. Inmiddels participeren diverse HAO-instellingen in de in ontwikkeling zijnde 
projectenportefeuille. 
 
De commissie constateert ook dat er sprake is van een werkbare en effectieve governancestructuur. Er is 
voldoende stuwing vanuit onderwijs en bedrijfsleven om als CoE de bedoelde buitenboordmotor voor 
innovatie en onderwijsvernieuwing te zijn. Hiermee wordt ook resultaat geboekt, in termen van de 
omvang en waarde van de projectenportefeuille. Aandachtspunt betreft de gelijkwaardige positie van het 
werkveld ten opzichte van de penvoerende en participerende hogescholen en de toekomstbestendigheid 
van het huidige financiële model dat nu op subsidies is gebaseerd. Het advies van de Reviewcommissie 
om grotere projecten met commitment van bedrijven binnen te halen, is herkenbaar. Vanuit Van Hall 
Larenstein zijn inmiddels enkele grote projecten toegekend. 
 
CoE Greenports 
Van Hall Larenstein participeert in het CoE Greenports via het lectoraat Duurzame Agribusiness in 
Metropolitane Gebieden. Van Hall Larenstein koerst op een bescheiden rol in dit CoE. De lector houdt zich 
bezig met het thema internationalisering, passend bij onze focus op het internationale aspect van de 
tuinbouwketen. De daadwerkelijke inbreng is ook in 2015 geborgd via een groot project, HINSEE, dat zich 
richt op de tuinbouwketen in en met (Nederlandse) bedrijven op de Balkan. Naast het HINSEE-project was 
Van Hall Larenstein verantwoordelijk voor de trainingen vanuit het Centre of Excellence Horticulture India 
en een Feasibility Study Urban Vertical Farming Pune (India). 
 
Met het forse projectportfolio is het CoE ook actief en zichtbaar in de markt. Over het geheel bezien is 
sprake van substantiële voortgang. Het CoE Greenports ontwikkelt via de (recent ingestelde) partnerraad 
een publiek-privaat samenwerkingsverband, waarbij werkveldpartners betrokken worden bij strategische 
beslissingen. Het aantal betrokken bedrijven (partners/afnemers) is gegroeid van 50 in 2014 naar 100 in 
2015. Op projectniveau wordt gestuurd op en geleidelijk toegewerkt naar een grotere in cash-bijdrage van 
het werkveld; wat betreft omzet van de cofinanciering ligt het CoE op koers. De ambitie is om toe te 
werken naar meerjarige onderzoeksprogramma’s, naast kleinschalige regionale projecten. 
 
CoE Open Teelten 
Dit CoE, getrokken door Vilentum Hogeschool, is de jongste van de vier groene CoE’s en heeft begin 2014 
goedkeuring ontvangen op haar businessplan. Het eerste ‘critical friend-gesprek’ met de 
Reviewcommissie heeft in 2015 plaatsgevonden. Het CoE richt zich op de sector land- en grondgebonden 
tuinbouw, verantwoordelijk voor de productie van akkerbouwgewassen, groenten, bloemen, 
bloembollen, fruit en bomen. Voor Van Hall Larenstein is deze sector minder belangrijk, gezien de 
speerpunten. Er is dan ook geen lectoraat bij betrokken. De inbreng komt voornamelijk vanuit de 
opleiding Tuin- en Akkerbouw in Leeuwarden en zal gericht zijn op het thema ‘Crop chain’. 
 
In 2015 bleef de inzet van Van Hall Larenstein achter in de realisatie van projecten. De omvang van deze 
projecten zal beperkt blijven ten opzichte van de totale omvang van de projecten in het Centre. Dit is 
echter ook deels een afspiegeling van de grootte van de opleidingen op de vier HAO’s. 
 
Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving  
Van Hall Larenstein is penvoerder en trekker van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving. De 
partners in dit kenniscentrum zijn de vier groene HAO’s, een aantal AOC’s en vertegenwoordigers van het 
werkveld van natuur en leefomgeving. Voor Van Hall Larenstein is dit kenniscentrum een van de pijlers 
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van de ARC’s Delta Areas and Resources. De kwartiermaker van deze ARC heeft een belangrijke hand 
gehad in de ontwikkeling van het businessplan. 
 
Eind december 2015 is het Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving goedgekeurd en gestart. Het 
Kenniscentrum is opgesteld vanuit de notie dat er in het domein Natuur en Leefomgeving belangrijke 
ontwikkelingen gaande zijn die vragen om een paradigmashift. De drie inhoudelijke thema’s van het 
Kenniscentrum zijn:  

 Ontwikkeling naar een duurzame stad; 

 Ontwikkeling naar maatschappelijk natuurbeheer; 

 Integrale gebiedsontwikkeling en nieuwe functiecombinaties. 
 
Via deelname aan dit Kenniscentrum beoogt de ARC Delta Areas and Resources om ‘groen’ meer te 
integreren in de opleidingen die van betekenis zijn voor de groene inrichting van onze leefomgeving. Het 
Kenniscentrum zal bovendien bijdragen aan innovaties in het werkveld, om deze cases vervolgens ook 
weer te kunnen benutten bij onderwijsontwikkeling en kenniscirculatie. Vanuit Van Hall Larenstein 
participeren de lectoraten Bijengezondheid en Sustainable Nature Management and Land Use in het 
Kenniscentrum. 
 
De Reviewcommissie constateert in haar advies dat het businessplan Kenniscentrum Natuur en 
Leefomgeving nog aandachtspunten kent voor de uitwerking. Het Kenniscentrum Natuur en 
Leefomgeving betreft een maatschappelijk relevant domein, met voldoende potentie voor een 
gezamenlijk CoE en CIV. Door de thematische breedte en ontbrekende uitwerking mist het voorliggende 
plan nog slagkracht en focus. De commissie adviseert de staatssecretaris van EZ om dit Kenniscentrum 
van start te laten gaan met bovengenoemde aandachtspunten en om na een jaar een tussentoets uit te 
voeren om te beoordelen of de benodigde slagkracht en focus is bereikt. 
 
CoE Deltatechnologie 
De HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam en Van Hall Larenstein hebben op het terrein 
van deltatechnologie (onderdeel van de topsector Water) in 2009 het initiatief genomen tot het opzetten 
van de Dutch Delta Academy. Voortbouwend op de kennis en ervaringen van het Dutch Delta Academy is 
in 2013 het CoE voor Deltatechnologie gestart. Van Hall Larenstein heeft zich vastgelegd op invulling van 
projecten op het gebied van management van rivieren en delta. De opleidingen Land- en 
Watermanagement, Kust- en Zeemanagement en het lectoraat Kust en Zee zijn partner van dit CoE. Met 
de inzet van deze opleidingen beoogt Van Hall Larenstein via de onderzoekslijn River management een 
stevige invulling te geven aan de rivierkant van dit CoE. De projectbijdrages in dit CoE blijven nog wat 
achter, maar met de start van het Applied Research Centre Delta Areas & Resources is de bijdrage via 
projecten gestimuleerd. Van Hall Larenstein heeft drie projectvoorstellen ingediend en deze zijn 
gehonoreerd. Begin 2016 worden nog twee projectenvoorstellen aangeleverd, waaronder een RAAK-
publiek ‘Better wetter’ vanuit de domeinen Delta Areas and Resources en Food and Dairy. 
 
Centre of Expertise Biobased Economy 
Begin 2012 heeft het Ministerie van Economische Zaken positief beschikt op een financieringsaanvraag 
voor het opzetten van het Centre of Expertise Biobased Economy (CEBE). In dit expertisecentrum werkt 
Van Hall Larenstein samen met Wageningen Universiteit (penvoerder) en drie andere agrarische 
hogescholen (CAH Vilentum Dronten, HAS Hogeschool en Inholland Delft) aan het opzetten van 
onderwijsprogramma’s en (praktijk-)onderzoek op het gebied van de biobased economy. Van Hall 
Larenstein richt zich met name op de rivierdelta. 
 
Per medio 2013 zijn daarnaast ook Avans Hogeschool in combinatie met HZ University of Applied Sciences 
(die met zijn tweeën los van het CEBE geprofileerd zijn als apart Center of Expertise Biobased Economy) 
en de Hogeschool Arnhem Nijmegen als ‘grijze’ hogescholen aan dit CoE aangehaakt. Vanuit Van Hall 
Larenstein is de lector Biobased Economy actief in het CEBE. In de looptijd van dit project (tot eind 2016) 
wordt Van Hall Larenstein neergezet als dé kennisinstelling op dit gebied voor Noord- en Oost-Nederland. 
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De bijdrage vanuit Van Hall Larenstein krijgt naast de inzet van de lector ook vorm door de gezamenlijke 
inzet van de opleidingen: Tuin- en Akkerbouw, Milieukunde, Bedrijfskunde en Agribusiness, en Life 
Sciences and Technology. 
 
CoE Watertechnologie 
Het CoE Watertechnologie (CEW) wordt getrokken vanuit het samenwerkingsverband Life Sciences and 
Technology, waarin Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool samenwerken met bedrijven op het gebied 
van innovatieve watertechnologie. Dit CoE is in 2011 gestart. Begin 2014 is een tweede audit met een 
positief resultaat afgerond. Van Hall Larenstein participeert in dit CoE vooral via het lectoraat Sustainable 
Water Systems en de opleidingen in het cluster Life Sciences and Technology en de opleiding 
Milieukunde. 
 
Het Centre of Expertise Water Technology krijgt een langere looptijd. Er is een gedragen beeld over de 
voortzetting en toekomst van het CoE. Het is de ambitie om op basis van het nieuwe strategische plan, in 
de toekomst meer lectoraten te betrekken en te financieren vanuit dit CoE. 
 
CoE Healthy Ageing  
Het CoE Healthy Ageing dat wordt getrokken vanuit de Hanzehogeschool Groningen maakt deel uit van 
het Sectorplan Noord. Van Hall Larenstein participeert in dit CoE via de lectoraten Health, Food and Safety 
en Food Physics door middel van de Innovatie Werkplaats (IWP) Health, Food en Technology. Vanwege de 
focus van dit CoE heeft Van Hall Larenstein hierin een bescheiden inbreng. De verdere inzet van Van Hall 
Larenstein zal geëvalueerd worden, waarbij de focus in de Contourennota van het ARC Food and Dairy en 
de daarin beschreven onderzoekslijnen leidend zijn. 

2.4 Valorisatie 

Valorisatie, ofwel het toepasbaar maken en verspreiden van kennis, is de motor van maatschappelijke 
ontwikkeling. Het Praktijkgericht onderzoek van Van Hall Larenstein staat ten dienste van de 
maatschappij. Het lectoraat staat in open relatie met de maatschappij, het werkveld en de hogeschool en 
is in staat nieuwe ontwikkelingen te identificeren en te vertalen naar onderzoeksvragen passend bij het 
hbo. Netwerken binnen en buiten de hogeschool zijn van belang bij het formuleren van relevante 
onderzoekslijnen op basis van kennis en de behoefte in het werkveld; omgekeerd vervullen ze een rol in 
het verspreiden van kennis uit onderzoek en het zichtbaar maken van de deskundigheid van de 
hogeschool als kenniscentrum. Het onderzoek levert oplossingen of producten die bijdragen aan een 
duurzame verbetering van de praktijk. De resultaten van het onderzoek worden breed verspreid door 
publicaties, een dragende inbreng bij symposia en congressen, het actief zijn in de social media en andere 
informatieve activiteiten. 
 
Sinds 2014 is de focus verschoven van het doen van onderzoek vóór naar het onderzoek doen mét de 
praktijk: een nauwere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gewenst en de actoren 
zijn in alle fasen van het onderzoek betrokken. Daarmee zijn kennisvalorisatie en kenniscirculatie ook 
beter gewaarborgd, omdat een geslaagde toepassing in de praktijk de norm is. 
De samenwerking met externe partijen is voor Van Hall Larenstein een belangrijk uitgangspunt voor 
kennisvalorisatie. Onderzoek wordt samen met het werkveld, andere kennisinstellingen en met regionale 
en internationale partners uitgevoerd. De relatie met het werkveld is verankerd in het onderwijs en 
onderzoek van de hogeschool. Lectoren, docent-onderzoekers, docenten en studenten werken mee in 
onderzoeksprojecten samen met de beroepspraktijk. De driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld krijgt 
vorm middels de ARC’s, (internationale) werkveldadviescommissies, stages en afstudeeropdrachten voor 
en in het werkveld, gastcolleges, onderzoeksprojecten met en voor het werkveld, Centers of Expertise en 
participatie in verschillende samenwerkingsverbanden. 
 
Valorisatie is een belangrijke taakstelling van het onderzoek dat Van Hall Larenstein uitvoert binnen 
lectoraten, ARC’s en CoE’s. De sturing op profilering, zwaartepuntvorming en valorisatie vindt plaats in de 
reguliere P&C-cyclus In de ‘Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017’ zijn de kritische prestatie-
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indicatoren (kpi’s) voor onderzoek vastgesteld. Deze kpi’s hebben betrekking op de vier kerntaken van 
lectoren:  
1. Ontwikkeling van nieuwe kennis;  
2. Onderwijsontwikkeling;  
3. Professionalisering van docenten;  
4. Kenniscirculatie en -valorisatie.  
 
In de jaarplannen van de domeinen en lectoraten voor 2015 zijn de kpi’s bepaald per lectoraat. In de 
jaarverslagen 2016 van de lectoraten rapporteren de lectoraten over de realisatie van de kpi’s. 
Inkomsten uit contracten zijn voor Van Hall Larenstein een belangrijke indicator voor valorisatie. De ARC’s 
en CoE’s zijn gevormd mede op basis van extern gefinancierde lectoren en externe projecten voor en met 
de beroepspraktijk. 
 
Een goed functionerend instrument voor kenniscirculatie en valorisatie vormen de zogenoemde living 
labs, lerende omgevingen waarbinnen onderzoekers, studenten en docenten samen met regionale en 
Nederlandse ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan innovaties. Van Hall Larenstein 
engageert zich daarbij voor langere termijn met deze regionale netwerken. 
 
In Juni ondertekende CvB-voorzitter Peter van Dongen onder toeziend oog van premier Rutte een 
Memorandum of Understanding (MoU) voor het Living Lab Baramati-Pune met de chairman van de 
Agricultural Development Trust, Sharad Pawar. Naast India zijn er Living labs in Midden- en Noord-
Nederland, is het Living Lab Balkan (Servië-Roemenië) in opbouw en worden mogelijkheden voor 
ontwikkeling in Brazilië, Ethiopië-Kenya en Duitsland verkend. 
 
Het Netherlands Quality Agency (NQA) heeft ook gekeken naar de kennisontwikkeling en valorisatie in de 
uitgevoerde onderzoeksevaluaties. Hierin worden de samenwerkingsverbanden als voldoende relevant, 
intensief en duurzaam beoordeeld. De productiviteit, impact, waardering en erkenning van de lectoraten 
op het terrein van het onderwijs en de beroepspraktijk zijn voldoende. 

2.5 Meerjaren Investeringsplan 

Het Meerjaren Investeringsplan (MIP) en het Instellingsplan 2014-2017 van Van Hall Larenstein zijn 
tegelijkertijd en in grote samenhang met elkaar opgesteld. De doelstellingen van het instellingsplan zijn 
voor een deel dezelfde als de doelstellingen van het MIP. De dekking van het implementatieplan voor het 
instellingsplan is voor ruim de helft gedekt uit MIP-budget. Onderscheid maken tussen het MIP-budget en 
het resterend budget voor de implementatie is gecompliceerd, maar in de onderstaande tabel is het MIP-
aandeel zo goed mogelijk weergegeven. 
In bijlage 6 is de verantwoording weergegeven in het door het ministerie van Economische Zaken 
gevraagde format. Ook financieel is het verder uitgewerkt en in de jaarrekening verwerkt. 
 
Tabel 3. Activiteiten betaald uit het MIP-budget 
 

 
 

inclusief aanpassing budget 2015 goedgekeurd dd 13 mei 2015

nr Beoogde activiteit mip2014 mip2014 mip 2014 mip 2015 mip 2015

toekenning besteed 2014 besteed 2015 toekenning besteed 2015

k€ k€ k€ k€

a1.1 Responsiviteit 215 82 106 114

a2.1 Koploper in duurzaamheid 350 266 84 460 166

a3.1-2-3 Onderzoek in drie domeinen 900 3 897 1.602 529

d.1.1 Kennis Transfer Noord Nederland KTNN 150 36 74 100

d.2.1 Herprofilering onderwijsaanbod 300 285 15 450 169

d.3.1 Aansluiting VO, aansluiting LLL 100 20 69 100

d.4.1 Masters voedselzekerheid 100 100

Totale budget 2.115 692 1.245 2.926 864

Tabel conform MIP 2014-2015, VHL. De  financiering en uitputting van de beoogde activiteiten
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De inhoudelijke rapportage staat hier beschreven in drie grote categorieën: 

 Onderwijsontwikkeling: d.2.1 Herprofilering onderwijsaanbod, d.3.1 Aansluiting VO en aansluiting LLL 
en d.4.1: Masters voedselzekerheid; 

 Onderzoek: a.1.1: Responsiviteit, a.3 Onderzoek in de drie onderzoeksgroepen en d.1.1 Kennis 
Transfer Noord Nederland KTNN; 

 Duurzaamheid: a.2.1 koploper in duurzaamheid. 
 

Onderwijsontwikkeling 
De ontwikkelingen op het gebied van onderwijsontwikkeling zijn in hoofdstuk 3 uitvoeriger beschreven. 
De inhoudelijke onderwijsdoelstellingen ten behoeve van dit MIP zijn al een heel eind behaald: 

 Het nieuwe onderwijsconcept en het nieuwe curriculum zijn per 1 september 2015 over de volle 
breedte van de hogeschool vanaf jaar 1 ingevoerd. 

 Het nieuwe majoraanbod is grotendeels uitgekristalliseerd, zodat daar in de ontwikkeling van het 
tweede jaar van het aangepaste curriculum naar toe gewerkt kan worden. 

 Qua nieuwe opleidingen is macrodoelmatigheidsonderzoek gedaan of bezig, zoals de Ad Land- en 
Watermanagement en de master Integrated Dairy Management. 

 De onderzoeksleerlijn, internationalisering en duurzaamheid hebben inmiddels een betere plek 
gekregen in de diverse curricula. 

 De aansluiting met het voorbereidend onderwijs is verbeterd per regio en vastgelegd in de notitie 
‘Organisatie aansluiting vo en mbo’ (zie paragraaf 3.3).  

 
Onderzoek 
Voor de drie onderzoeksgroepen (ARC’s) zijn in 2015 hun focus, visie en beleid middels contourennota’s 
vastgesteld (zie paragraaf 4.1). Met behulp van MIP-budget is daarbij nader invulling gegeven aan 
bijvoorbeeld: 

 De aanstelling van de leading lectoren en aanvulling van formatie van bestaande lectoraten (zie voor 
het volledige overzicht paragraaf 4.1); 

 Projectinitiatieven waarvoor subsidievoorstellen zijn geschreven, ondersteund door de in 2015 
aangestelde subsidieadviseur, zoals voor RAAK-mkb ‘Family Dairy Tech’ en RAAK-publiek ‘Better 
Wetter’ (zie paragraaf 4.2); 

 Evenementen en publicaties om bekendheid te geven aan het onderzoek bij hogeschool Van Hall 
Larenstein (zie bijlage 6 voor meer details). 

 
Duurzaamheid 
Het bestuursverslag volgt al sinds 2014 de GRI-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving, zie paragraaf 
1.5. De ontwikkelingen rondom duurzaamheid staan zo per hoofdstuk beschreven. 
 
Op de drie afzonderlijke gebieden zijn enkele resultaten te noemen die met MIP-budget zijn gefinancierd: 

 Alle opleidingen hebben een AISHE-nulmeting gedaan voor het einde van 2015. Milieukunde heeft als 
eerste het drie sterren-keurmerk behaald, zie paragraaf 3.8. 

 Het MVO-beleid is vastgesteld, een MVO-coördinator is aangesteld en de voorbereidingen zijn 
getroffen om in het voorjaar van 2016 het MVO-keurmerk op het eerste niveau (‘toegewijd’) te 
behalen. 

 Er zijn nulmetingen uitgevoerd in het kader van BREEAM In-Use voor de gebouwen in Velp en 
Leeuwarden. De aanbevelingen uit de nulmeting zijn opgevolgd bij de verbouwing van het gebouw in 
Velp (2015) en worden meegenomen bij de verbouwing in Leeuwarden (2016). Zie verder hoofdstuk 
7. 

 De zonneboot heeft in 2015 met diverse wedstrijden en evenementen meegedaan en blijft daarmee 
ook een passend symbool van deze ambitie. 
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3. Onderwijs 

3.1  Het onderwijsaanbod  

Van Hall Larenstein beschikt over een breed aanbod van opleidingen in het groene domein. In de 
onderstaande tabel is af te lezen dat per 1 september 2015 het onderwijsaanbod van Van Hall Larenstein 
bestaat uit veertien bacheloropleidingen, drie professionele masteropleidingen en zes associate degrees. 
Van de veertien bacheloropleidingen worden de volgende vier opleidingen zowel in Leeuwarden als Velp 
aangeboden: Bedrijfskunde en Agribusiness, Dier- en Veehouderij, Management van de Leefomgeving en 
Voedingsmiddelentechnologie. 
 
Het afgelopen jaar zijn er geen substantiële aanpassingen in het onderwijsaanbod geweest. Een beperkt 
aantal wijzigingen is doorgevoerd of in gang gezet: 

 Per 1 september 2015 is de uitvoeringslocatie van alle Wageningse opleidingen gewijzigd naar Velp. 
Deze wijziging was medio 2014 al aangevraagd en eind 2014 gehonoreerd. Hierna is de wijziging 
doorgevoerd in de werving en inschrijving voor 2015-2016. 

 In november 2015 is de macrodoelmatigheidstoets voor de nieuwe Ad Land- en Watermanagement 
die valt onder de bacheloropleiding Land- en Watermanagement, aangevraagd. Het streven is om de 
opleiding te starten per 1 september 2016. 

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

 

Tabel 4. Opleidingsaanbod per 1 september 2015 

Isat Naam opleiding Onderwijsvorm Locatie Onderwijssoort 

80070 Ad Duurzaam Bodembeheer deeltijd Leeuwarden Associate Degree 

80069 Ad Duurzame Watertechnologie deeltijd Leeuwarden Associate Degree 

80023 Ad Integrale Handhaving 
Omgevingsrecht 

voltijd en deeltijd Leeuwarden Associate Degree 

80044 Ad Melkveehouderij voltijd Leeuwarden Associate Degree 

80043 Ad Ondernemerschap voltijd Leeuwarden Associate Degree 

80068 Ad Tuin- en Landschapsinrichting voltijd en deeltijd Velp Gld Associate Degree 

34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd Leeuwarden Bachelor 
34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness voltijd Velp Gld Bachelor 

34331 B Biotechnologie (samen met NHL) voltijd Leeuwarden Bachelor 

34221 B Bos- en Natuurbeheer voltijd en deeltijd Velp Gld Bachelor 

34869 B Dier- en Veehouderij voltijd Velp Gld Bachelor 

34869 B Dier- en Veehouderij voltijd Leeuwarden Bachelor 
34333 B Diermanagement voltijd Leeuwarden Bachelor 

34936 B International Business and 
Management Studies15 

voltijd Leeuwarden Bachelor 

34203 B International Development 
Management 

voltijd Velp Gld Bachelor 

39204 B Kust en Zee Management voltijd Leeuwarden Bachelor 

34226 B Land- en Watermanagement voltijd en deeltijd Velp Gld Bachelor 

34284 B Milieukunde voltijd en deeltijd Leeuwarden Bachelor 

34859 B Management van de Leefomgeving voltijd Leeuwarden Bachelor 

34859 B Management van de Leefomgeving voltijd Velp Gld Bachelor 
34220 B Tuin- en Landschapsinrichting voltijd en deeltijd Velp Gld Bachelor 

                                                           
15  Samen met Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool 
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34868 B Tuinbouw en Akkerbouw voltijd Leeuwarden Bachelor 

34856 B Voedingsmiddelentechnologie 
(samen met NHL) 

voltijd Leeuwarden Bachelor 

34856 B Voedingsmiddelentechnologie voltijd Velp Gld Bachelor 

70058 M Agricultural Production Chain 
Management 

voltijd Velp Gld Post-initiële master 

70057 M Management of Development  voltijd Velp Gld Post-initiële master 
70056 M Project- en Procesmanagement in 

de groene leefomgeving 
deeltijd Velp Gld Post-initiële master 

 

Graadtoevoegingen  
Conform de wettelijke mogelijkheid wordt vanaf 1 januari 2015 op de diploma’s van de twaalf opleidingen 
die daartoe gerechtigd zijn, structureel de graadtoevoeging ‘of Science’ dan wel ‘of Business 
administration’ vermeld. Vanaf 1 september 2015 gebeurt dat ook bij de opleiding Biotechnologie. Na de 
accreditaties in de clusters Dier (2016) en Plant (2017) krijgen ook de opleidingen Diermanagement en 
Dier- en Veehouderij (2016) en Tuinbouw & Akkerbouw en International Development Management 
(2017) dat recht. 
 
Aan studenten die in 2014 gediplomeerd zijn en die het recht op een nieuwe graadtoevoeging hadden, is 
eind 2015 individueel de mogelijkheid geboden om het diploma te komen omwisselen. Dit proces loopt in 
2016 door. 

3.2 Externe ontwikkelingen in onderwijsland 

Strategische agenda voor het hoger onderwijs en onderzoek 2015-2025 
In het verslagjaar verscheen de ‘Strategische agenda voor het hoger onderwijs en onderzoek 2015-2025’ 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Hierin zet de minister de lijnen uit 
voor het beleid voor de komende jaren. Uit analyse hiervan blijkt dat het beleid van Van Hall Larenstein 
op de meeste punten goed in lijn ligt met het landelijk beleid. Gezien de hoeveelheid veranderingen 
binnen de hogeschool, zijn specifieke programma’s rondom talentontwikkeling geen prioriteit. De 
keuzevrijheid binnen de opleidingen geeft studenten mogelijkheden om hun talenten verder te 
ontwikkelen. 
 
Leven Lang Leren 
Van Hall Larenstein wil kennispartner zijn voor de gehele leerloopbaan. De toenemende beleidsaandacht 
voor ‘Nederland als kenniseconomie’ onderstreept het belang van het blijvend scholen van volwassenen 
(werkenden en niet-werkenden). De kenniseconomie heeft behoefte aan flexibele werknemers die zich 
blijven ontwikkelen, in hun vak of switchend naar een ander vak. Van Hall Larenstein biedt de volgende 
mogelijkheden voor Leven Lang Leren: deeltijd bacheloropleidingen; deeltijd Ad-opleidingen; voltijd en 
deeltijd masteropleidingen; en cursussen en trainingen. 
 
In 2015 is verder gewerkt aan beleid op het gebied van Leven Lang Leren. In de Kadernotitie Leven Lang 
Leren is de ambitie op dit terrein onder woorden gebracht. Deze notitie is onderwerp van gesprek tussen 
College van Bestuur en Medezeggenschapsraad. In nauwe samenwerking met de direct betrokkenen 
binnen de hogeschool zijn een tweetal notities gemaakt met betrekking tot Associate Degrees en 
masteropleidingen. 
 
Examencommissies 
In het verslagjaar was landelijk veel aandacht voor de rol van examencommissies in het hoger onderwijs. 
Zo verscheen er de rapportage van de Inspectie voor het Onderwijs met de titel ‘Verdere versterking, 
onderzoek naar het functioneren van examencommissies in het Hoger Onderwijs’. Ook de Vereniging van 
Hogescholen besteedde er aandacht aan, onder meer door een landelijke bijeenkomst en door de 
publicatie van een ‘Handreiking voor examencommissies’. Binnen Van Hall Larenstein is in 2015 de 
inrichting van de examencommissies gewijzigd (zie paragraaf 3.5). 
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3.3 Beleid 

Na de ontvlechting uit Wageningen UR is Van Hall Larenstein in 2014 begonnen met het opstellen van 
eigen beleid voor onderwijs en onderzoek. In 2015 is hier met veel energie aan verder gewerkt. Naast het 
formuleren van beleid, zijn er ook hulpmiddelen ontwikkeld voor de opleidingen om het beleid te 
implementeren. Het beleid en deze hulpmiddelen zijn in overleg en afstemming opgesteld. Hieronder 
volgt een korte toelichting op de in 2015 bereikte resultaten  
op onderwijskundig gebied. 
 
Invoering van het nieuwe onderwijsconcept 
In 2014 heeft Van Hall Larenstein een onderwijsvisie opgesteld op basis van de missie en visie van de 
hogeschool, zoals opgenomen in het Instellingsplan 2014-2017. In september 2015 zijn alle opleidingen in 
het eerste jaar gestart met het programma volgens het nieuwe onderwijsconcept in jaar 1 en hebben zij 
een begin gemaakt met de vormgeving van jaar 2 (en hoger). 
 
Afstudeerprotocol 
Elke opleiding legt voor de eindfase van de studie vast in welke onderwijsonderdelen en op welke manier 
de eindcompetenties door de student aangetoond worden. Hiervoor is in 2015 het Afstudeerprotocol 
opgesteld en vastgesteld. Elke opleiding werkt in 2016 aan de verdere, eigen uitwerking van het protocol. 
 
Onderzoeksleerlijn 
In het nieuwe onderwijsconcept is het onderzoekend vermogen één van de aspecten die in de 
eindcompetenties van elke opleiding dient te worden opgenomen. Onder ‘onderzoekend vermogen’ 
verstaat Van Hall Larenstein met name het methodisch werken aan beroepsproducten. Elke opleiding 
onderscheidt drie niveaus van de onderzoekscompetentie en geeft aan hoe de studenten deze 
competentie verwerven. 
 
In 2015 is de Handreiking Onderzoekend vermogen gereed gekomen en ter beschikking aan de 
opleidingsteams gesteld. De opleidingen gebruiken de handleiding om een afstudeerprotocol op te 
stellen. Het doel van de handreiking en de protocollen is om de processen rond afstuderen binnen de 
opleidingen te herijken op de nieuwe externe en interne eisen, gemeenschappelijkheid na te streven ten 
behoeve van samenwerking en transparantie, en duidelijkheid en rechtsgelijkheid voor de student te 
borgen. 
 
Studieloopbaanbegeleiding 
In het nieuwe onderwijsconcept zijn kaders voor de inrichting van studieloopbaanbegeleiding (SLB) 
omschreven. De kaders zijn uitgewerkt in SLB-beleid. Per september 2015 is in alle opleidingen het 
nieuwe hogeschoolbrede SLB-programma voor jaar 1 van start gegaan. Hiervoor zijn onder andere een 
studenthandleiding, docenthandleiding, studievaardigheidstraining en voorbeeldmaterialen gemaakt. De 
materialen kunnen in het programma gebruikt worden en zijn via een digitale toolbox beschikbaar voor 
alle studenten en SLB’ers. 
 
De projectgroep met studieloopbaanbegeleiders en een onderwijskundige beleidsmedewerker 
organiseren een pilot rondom de toetsing van zelfreflectie. Opleidingen die graag de competentie 
zelfreflectie inhoudelijk willen toetsen, kunnen meedoen aan de pilot. Voor opleidingen die niet meedoen 
aan de pilot zal de projectgroep het SLB-programma van jaar 1 2016-2017 waar nodig aanscherpen op 
basis van de ervaringen die in 2015-2016 met het SLB-programma van jaar 1 worden opgedaan. 
 
Naast het aanscherpen van het SLB-programma van jaar 1, zal de projectgroep het SLB-programma van 
jaar 2 2016-2017 vormgeven voor alle opleidingen op basis van het SLB-beleid. Het betreft het 
hogeschoolbrede gedeelte van de implementatiefase van het SLB-beleid. In 2016-2017 loopt immers het 
SLB-programma in zowel jaar 1 als jaar 2. 
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Toetsbeleid 
In het nieuwe onderwijsconcept zijn kaders voor de inrichting van het toetsbeleid beschreven. De kaders 
zijn uitgewerkt in de notitie toetsbeleid. Deze is in maart 2015 vastgesteld. Van Hall Larenstein wil de 
kwaliteit van toetsen en beoordelen borgen, inclusief de taken en verantwoordelijkheden van de 
betrokkenen bij toetsing. Tot slot willen we met het beleid bewaken dat opleidingen adequaat toetsen 
conform de eisen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het 
accreditatiestelsel. 
 
Toetscommissies zijn onder de vlag van de verschillende examencommissies ingesteld en hebben hun 
werkplannen opgesteld. De toetscommissie ondersteunt de examencommissie bij de steekproefsgewijze 
controle van de kwaliteit van toetsen die gebruikt worden om studenten te beoordelen. Waar nog niet 
aanwezig hebben opleidingen een begin gemaakt met het opstellen van Toetsplannen.  
 
Er is een handreiking opgesteld die als hulpmiddel dient voor opleidingen bij het inrichten van een 
toetscommissie. Hierin komen de volgende onderwerpen aanbod: de taken en verantwoordelijkheden 
van de toetscommissie; de inrichting en positie van de toetscommissie; de eisen waaraan 
toetscommissieleden dienen te voldoen en hoe de toetscommissie haar taken uitvoert. 
 
Van Hall Larenstein neemt deel aan het Platform BKE/SKE van de Vereniging van Hogescholen. Hierdoor is 
de hogeschool betrokken bij de kwaliteitsontwikkeling en bouwt daar ook aan mee.  
 
Inzet digitale middelen 
De Handreiking Inzet digitale middelen is in 2015 gereed gekomen en ter beschikking van de 
opleidingsteams gesteld. Digitale middelen zijn hierbij geen doel op zich. In een zorgvuldige didactische 
afweging moet de keuze voor de inzet ervan gemaakt worden. Tevens is een notitie over de digitale leer- 
en werkomgeving (DLWO) opgeleverd. Hiervoor zijn onder meer de wensen van de verschillende 
stakeholders in kaart gebracht: studenten, docenten, onderzoekers, stafmedewerkers en 
leidinggevenden. Over de notitie vindt in 2016 besluitvorming plaats.   
 
Centrale toelatingstoetsen 
Samen met drie hogescholen in Noord-Nederland (NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en 
Hanzehogeschool) verzorgt Van Hall Larenstein deficiëntietoetsen voor aspirant-studenten die 
gezamenlijk worden ontwikkeld en afgenomen. Deze gezamenlijke toetsen voldoen aan de eisen van 
externe validering van toelatingstoetsen en besparen kosten en tijd. Deficiënte aspirant-studenten (vo en 
mbo) krijgen helderheid over toelating voor een opleiding, ongeacht welke hogeschool in het noorden dit 
is. In 2015 hebben zich drie toetsmomenten voorgedaan. In 2016 zal de samenwerking doorgaan en 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van digitale toetsen en mogelijk een uitbreiding van de toetsen. 
 
Organisatie aansluiting voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 
Van Hall Larenstein voert al een aantal jaren diverse activiteiten uit om de aansluiting tussen het vo/mbo 
en het hbo te verbeteren en soepel te laten verlopen. In 2014-2015 is vanuit MIP-gelden een groot aantal 
activiteiten ontplooid. Het gaat om een divers aantal en soort activiteiten in een regionale (Leeuwarden 
en Velp/Wageningen) en/of sectorale (‘groene’) context. Waar op dit moment een ‘aansluitteam’ deze 
activiteiten trekt, is het wenselijk dat dit in de toekomst ingebed wordt in de lijn van de organisatie en 
daarmee bij de opleidingen zelf. Daarom zijn in 2015 de ontwikkelingen, de doelstellingen, de richtlijnen 
en de vervolgstappen rondom aansluiting uitgewerkt in de notitie ‘Organisatie aansluiting vo en mbo’. 
Daarnaast is in 2015 gewerkt aan de versterking van de positionering Van Hall Larenstein in de 
aansluitingsnetwerken rondom de locatie Velp. Zo is Van Hall Larenstein in 2015 toegetreden tot het 
samenwerkingsverband ‘RxH’ tussen de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Van Hall Larenstein en regionale 
opleidingencentra (ROC’s en AOC’s) in de regio. RxH werkt aan het verbeteren van de doorstroom van 
mbo naar hbo. 
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Deze notitie is in 2015 vastgesteld. Met het verbeteren van de aansluiting beoogt Van Hall Larenstein een 
lagere uitval, hoger rendement en hogere studenttevredenheid. Komende jaren verbeteren we de 
aansluiting door bewustwording binnen de hogeschool te vergroten over mogelijkheden en kansen die wij 
hebben om vanuit de opleiding de aansluiting te optimaliseren. Daarnaast zijn taken en 
verantwoordelijkheden bepaald en toebedeeld, zodat de organisatie van de aansluiting ook beter 
verloopt. 

3.4 Kwaliteit 

Van Hall Larenstein biedt onderwijs van een goede kwaliteit. Van Hall Larenstein borgt de kwaliteit van 
het onderwijs en praktijkgericht onderzoek via een intern kwaliteitssysteem. De Planning- en 
Control-cyclus (P&C-cyclus) staat centraal in de interne kwaliteitszorg. In de P&C-cyclus wordt  
de PDCA-cyclus op drie niveaus doorlopen: instellingsniveau, directieniveau en op het niveau van 
opleiding, Applied Research Centre en stafafdeling. 
 
Tevredenheid is een belangrijke indicator van kwaliteit. Van Hall Larenstein gebruikt interne en externe 
kwaliteitsmetingen om de tevredenheid te meten. Belangrijke tevredenheidsmetingen zijn de Nationale 
Studenten Enquête (NSE) en de HBO-monitor. De uitkomsten worden gebruikt voor hogeschoolbrede en 
opleiding specifieke verbeteringen. De volledige rapportages voor Van Hall Larenstein zijn te vinden in 
bijlagen 8 en 9.  
 
NSE 2015 
Vraag aan een student van Van Hall Larenstein of hij z’n opleiding zou aanraden aan familieleden vrienden 
of collega’s en de kans is groot dat hij deze vraag met ‘ja’ beantwoordt. Dat blijkt uit cijfers van de 
Nationale Studenten Enquête (NSE) 2015. De studenten van de hogeschool zullen een opleiding bij Van 
Hall Larenstein dan ook zeker aanbevelen aan hun familie of vrienden. In totaal vulde 44,8% van de 
studenten van Van Hall Larenstein de NSE in. Met deze cijfers zit Van Hall Larenstein ruim boven het 
landelijk gemiddelde (39,5%) van alle hbo-instellingen. 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 is de algemene tevredenheid (oordeel over ‘je studie in het algemeen’) 
voor Van Hall Larenstein gestegen naar een 3,8 en daarmee hebben wij de prestatie-indicator ‘kwaliteit’ 
behaald conform de Prestatieafspraken 2012-2015. De tevredenheid van studenten over de 
informatievoorziening over studievoortgang en het tijdig bekendmaken van beoordelingen is gestegen. 
Dit waren de hogeschoolbrede verbeterpunten vanaf 2013. Vergeleken met landelijke gemiddelden blijkt 
uit deze NSE dat onze studenten met name goed te spreken zijn over de hbo-wetenschappelijke 
vaardigheden en de groepsgrootte bij werkcolleges en hoorcolleges. 
 
De studenten geven in de NSE ook hun mening over de opleiding die zij bij Van Hall Larenstein volgen. 
Vooral de bachelors Tuin- en Landschapsinrichting, Bos- en Natuurbeheer, Land- en Watermanagement in 
Velp en Management van de Leefomgeving en Voedingsmiddelentechnologie in Leeuwarden ontvangen 
hoge tevredenheidsscores. 
 
In 2015 is gestart met het inventarisatie- en verbetertraject met studenten ‘VHL-UPgrade, In 30 dagen 
naar een (nog) betere hogeschool’. Op basis van de gesprekken met de studenten is een verbeterplan 
opgesteld en gecommuniceerd. Enkele verbeteringen zijn in 2015 al gerealiseerd. De andere 
verbeteringen hebben meer tijd nodig en hebben betrekking op de ICT-faciliteiten, roosters, 
studiefaciliteiten, informatievoorziening en contact met docenten. Enkele gerealiseerde verbeteringen 
zijn: betere kwaliteit van wifi in Velp, informatie over de contactgegevens van docenten bij de receptie, 
meer stopcontacten beschikbaar en fietspompen in de fietsenstalling. In de studieplekken komen bordjes 
waarmee studenten kunnen aangeven of zij er in stilte willen werken of dat ze de ruimte voor overleg 
willen gebruiken. Dit helpt om samen met de andere aanwezigen een gewenste werkomgeving te 
creëren. 
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HBO-monitor 2014 
De resultaten van de HBO-monitor 2014 zijn in 2015 bekend gemaakt. De HBO-monitor 2014 bevat het 
oordeel van de alumni die in 2012-2013 zijn afgestudeerd. De HBO-monitor wordt gebruikt om de 
tevredenheid over en het succes van de alumni op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. De aansluiting op 
de arbeidsmarkt is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De representatie van 
alumni van Van Hall Larenstein is niet optimaal vanwege: (1) het ontbreken van recente alumnigegevens, 
(2) de grootte van de opleidingen en (3) de grote verschillen in respons per opleiding. Hierdoor dient de 
data met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 
 
De alumni van Van Hall Larenstein geven aan dat zij middelmatig tevreden zijn (drie van de vier scores 
tussen de 61% en 69%) over de aansluiting op de arbeidsmarkt. Volgens de HBO-monitor is de 
werkloosheid van de alumni van Van Hall Larenstein flink gedaald van 11,7% naar 5,7%. Dit is lager dan 
het gemiddelde werkloosheidspercentage in de agrarische sector. 
 
Van Hall Larenstein scoort relatief hoog op de onderdelen:  

 Betrokkenheid van docenten; 

 Functierichting past bij opleidingsrichting; 

 Actualiteit van de inhoud; 

 Functieniveau past bij opleidingsniveau; 

 Inhoudsdeskundigheid van docenten; 

 Internationale oriëntatie. 
 
Verbeterpunten voor Van Hall Larenstein zijn de voorlichting over beroepsmogelijkheden en de 
voorbereiding op de beroepsloopbaan. Deze verbeterpunten zijn ook meegenomen in het beleid voor 
Studieloopbaanbegeleiding (SLB) en in de implementatie van dit beleid. SLB richt zich bij Van Hall 
Larenstein enerzijds op het begeleiden van studenten bij het (leren) studeren en anderzijds op 
begeleiding bij de oriëntatie van hun loopbaan als professional. Het doel van de loopbaanoriëntatie is de 
studenten voor te bereiden op een professionele houding en om een professional in de beroepspraktijk te 
worden. 
 
Keuzegids 2016 
De positie van Van Hall Larenstein in de Keuzegids is een kritische prestatie indicator (kpi) in ons 
Instellingsplan. Het is onze ambitie om aan het eind van de planperiode 2014-2017 een plek te hebben in 
de top vijf van middelgrote hogescholen. De keuzegids 2016 is in oktober 2015 uitgekomen. Van Hall 
Larenstein staat op plaats acht (van de negen) bij de middelgrote hogescholen. 
 
Plattelandsvernieuwing (vanaf 2015 Management van de Leefomgeving) in Leeuwarden is wederom 
uitgeroepen tot Topopleiding. Een Topopleiding heeft een score van minstens ++. Ook Land- en 
Watermanagement wordt goed gewaardeerd (66/+). 
 
De Keuzegids spreekt de hoop en verwachting uit dat door de verhuizing van Wageningen naar Velp het 
beter zal gaan met het geheel van de opleidingen uit Wageningen. Het kameraanbod en de huur van de 
kamers in Velp, Leeuwarden en Arnhem zijn goed beoordeeld. In de tabel scoren deze steden als 
studentenstad hoog en bovengemiddeld. 
 
Het CvB, de directeuren en de teams streven naar betere resultaten in de Keuzegids 2017. De faciliteiten 
in Leeuwarden en de communicatie richting studenten vragen om extra aandacht. De verbouwingen in 
Velp en komend jaar in Leeuwarden zullen naar verwachting leiden tot hogere tevredenheid op het punt 
faciliteiten. De vele veranderingen die in de afgelopen jaren zijn ingezet om de onderwijskwaliteit te 
verbeteren, zullen waarschijnlijk nog niet het beoogde effect hebben op de positie van Van Hall 
Larenstein in Keuzegids 2017, maar op een langere termijn wel leiden tot een hogere plek in de Keuzegids. 
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Meta-analyse 2014-2015 
In de NSE 2015 is een positieve trend geconstateerd voor de hogeschoolbrede tevredenheidsscore over 
de studie in het algemeen. Dit is mede te verklaren door de goede eigenschappen van Van Hall Larenstein, 
die zichtbaar worden in de kwaliteitsmetingen: goede sfeer, stage-ervaring, groepsgrootte, samenwerken 
met andere studenten, huisvesting, onderzoek en internationale oriëntatie. 
 
De gestegen tevredenheid heeft nog weinig effect op onze plek in de ranglijsten, omdat de tevredenheid 
over de hogescholen en opleidingen waarmee wij worden vergeleken sneller stijgt of hoger is. In de 
landelijke ranglijsten van hogescholen wordt met name gekeken naar de opleidingen die hoger scoren 
dan het gemiddelde. 
 
De goede eigenschappen willen we verder ontwikkelen. Dit doen we in de implementatie van ons 
onderwijsconcept, waarin we de lat voor onszelf nog hoger leggen. Tegelijkertijd wil Van Hall Larenstein 
de aandachtspunten verbeteren om de kwaliteit te verhogen. Het verbeteren van het tijdig inleveren van 
roosters en cijfers heeft geleid tot een hogere tevredenheid. Passende maatregelen zijn opgenomen in de 
implementatie van het nieuwe onderwijsconcept, het nieuwe toetsbeleid, nieuwe studieloopbaanbeleid, 
de professionalisering van de docenten en in de verbetering van processen in de informatievoorziening. 
De onvrede over enkele faciliteiten zijn meegenomen in de verbouwing en verbouwingsplannen van de 
locaties Velp en Leeuwarden en de ontwikkeling van een eigen ICT-infrastructuur.  
 
De kern van de aandachtspunten van de opleidingen is samen te vatten in klantgerichtheid en 
kwaliteitsbesef. Klantgerichtheid en het leveren van kwaliteit is een opgave die de medewerkers 
herkennen als integraal onderdeel van hun werk. Medewerkers hebben veelal een eigen interpretatie van 
kwaliteit en dit leidt tot verschillende kwaliteit in de organisatie. Van Hall Larenstein wil eenduidig zijn in 
de kwaliteit die studenten en externen van de hogeschool kunnen en mogen verwachten. Kwaliteitsbesef 
is daarmee het hogeschoolbrede en overkoepelende verbeterpunt voor komend jaar. 
 
Bepalen wat een klantgerichte en kwalitatief goede opleiding is en hoe dat wordt vormgegeven, kan 
alleen in teamverband en in gesprek met interne en externe stakeholders. Dit vraagt gerichte focus, 
sturing en ondersteuning in de P&C-cyclus en HRM-cyclus op alle niveaus. Van Hall Larenstein vertrouwt 
erop dat wanneer teams gestimuleerd worden om gezamenlijk te werken vanuit hun enthousiasme en 
bezieling voor het onderwijs, onderzoek en de studenten, dit leidt tot groei van de klantgerichtheid. 

3.5  Examencommissie 

In 2014-2015 waren binnen van Hall Larenstein twaalf examencommissies actief. De inrichting van de 
examencommissies is in oktober 2015 gewijzigd. Een aantal examencommissies is  samengevoegd 
waardoor in 2015-2016 met zes examencommissies wordt gewerkt. Hiermee is een efficiëntere, 
opleidingoverstijgende werkwijze beoogd. De nieuwe inrichting geeft tevens ruimte om twee ambtelijk 
secretarissen aan te stellen die de commissies ondersteunen bij hun werkzaamheden. 
 
Externe leden zijn lid van de examencommissies. Daarbij is gekozen voor externe leden afkomstig van 
adviesbureau Hobeon die tegelijkertijd bijdragen aan de verdere professionalisering van de 
examencommissies. De externe leden hebben de examencommissies met name ondersteund op 
onderwijskundig vlak, het borgen van kwaliteit eindniveau en het uitvoeren van de wettelijke taken van 
de examencommissies. Ook in 2015-2016 doen de examencommissies nog een beroep op dezelfde 
externe leden. 
 
In 2015 is ook een professionaliseringstraject opgezet en gestart voor (in ieder geval) alle 
examencommissies en docenten die examens afnemen binnen Van Hall Larenstein. In het verslagjaar 
heeft Van Hall Larenstein een viertal Basis Kwalificatie Examinering (BKE) trainingen georganiseerd, waar 
64 docenten aan hebben deelgenomen. 
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In 2015 hebben alle examencommissies een kalibratiesessie of review uitgevoerd ten aanzien van het 
niveau en de beoordeling van de eindwerken. De sessies hebben tot verbeterplannen geleid die in 2016 
zullen worden uitgevoerd. 
 
In 2015 zijn vertegenwoordigers van examencommissies vier keer bij elkaar gekomen in het Breed Overleg 
Examencommissies (BOE). In dit platform was er overleg tussen de commissies, het College van Bestuur 
en de afdeling Beleid. Er zijn diverse zaken besproken zoals processen, (boven)wettelijke taken, het profiel 
van examinatoren en uitkomsten van kalibratiesessies. In 2016 zal in de gezamenlijke overleggen verder 
gesproken worden over de aanpassing van de inrichting preadviezen en BSA en fraude.  
 
Elke examencommissie heeft een jaarverslag over 2014-2015 geschreven. Het jaarverslag beschrijft welke 
taken en verzoeken de examencommissie in dat jaar heeft uitgevoerd en behandeld. Duidelijk is dat de 
examencommissies actief werken aan het verbeteren van hun werkwijze en de uitvoering van hun taken. 
Ze zijn tevreden met de inzet van de externe leden. 
 
Er is in bijna alle examencommissies gewerkt aan de professionalisering van de leden, bijvoorbeeld door 
het volgen van de BKE. Daarmee is ook het opstarten van toetscommissies versneld in ontwikkeling 
geraakt. Naast verdere professionalisering en het werken in de nieuwe structuur met een ambtelijk 
secretaris en met toetscommissies, zijn het aanwijzen van examinatoren en het structureel gesprek met 
het management aandachtspunten voor 2015-2016. 
 
Op basis van het jaarverslag heeft het CvB aparte gesprekken met de voorzitter en secretaris van de 
individuele examencommissies. 

3.6 Internationalisering 

Van Hall Larenstein leidt nationale en internationale studenten op. Internationale studenten hebben de 
keuze uit vijf volledig Engelstalige bachelorprogramma’s, twee Engelstalige Professional 
Masterprogramma’s (bestaande uit vijf varianten) of vijf Engelstalige korte cursussen. Alle studenten van 
Van Hall Larenstein worden voorbereid op een beroepspraktijk in een multiculturele en internationale 
context. In elke studie verwerven studenten competenties op het gebied van internationalisering. 
 
Internationalisering in het curriculum 
In het nieuwe onderwijsconcept is vastgesteld dat iedere opleiding de internationale competentie dient 
vorm te geven in het curriculum. In 2015 is hiermee een start gemaakt voor het eerste jaar en vanaf 2015-
2016 zal dit meegenomen worden in de vormgeving van het 2e t/m 4e studiejaar. Iedere opleiding geeft 
op haar eigen manier vorm aan de invulling internationalisering, afhankelijk van de ontwikkelingen en 
wensen in het (internationale) werkveld. Een aantal opleidingen heeft in 2015 het voornemen geuit om bij 
hun eerstvolgende accreditatie het Internationaliseringskeurmerk aan te vragen. 
 
In het nieuwe onderwijsconcept biedt elke opleiding studenten tevens de mogelijkheid om een 
internationale aantekening te halen vanaf het derde studiejaar. Het derde studiejaar in het nieuwe 
onderwijsconcept start 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 die worden gebruikt in het curriculum: 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, en een international classroom. 
 
Een aantal opleidingen die hoge prioriteit geven aan internationalisering, hebben eind 2015 
regierolhouders internationalisering aangewezen om alle internationale activiteiten binnen hun opleiding 
te coördineren. In 2016 zal aan deze nieuwe rol en aan de onderlinge afstemming en afstemming met 
International Office en beleid verder invulling gegeven worden. 
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Speerpuntlanden 
In 2015 is een notitie over speerpuntenlanden van de hogeschool vastgesteld, gestoeld op de Kadernotitie 
Internationalisering 2014-2017. De speerpuntlanden van Van Hall Larenstein zijn:  
Duitsland, Spanje, Roemenië, India, China, Indonesië, Ethiopië, Brazilië en de Verenigde Staten. Het doel 
van de speerpuntlanden is om de samenwerkingen in en met die landen te intensiveren op het gebied van 
onderwijs en onderzoek. Om deze strategie en de doelen voor samenwerking concreet te maken stelt Van 
Hall Larenstein een business case op per speerpuntland. In 2015 zijn de business cases voor Duitsland, 
India en China geschreven. Hieronder zijn recente ontwikkelingen in de speerpuntlanden beschreven, die 
een beeld geven van de activiteiten en de resultaten. 
 
Voor elk speerpuntland is een landencoördinator aangewezen, die de business case schrijft en de 
activiteiten in dit land coördineert. In 2015 is een overleg ingesteld voor de landencoördinatoren met als 
doel afstemming en uitwisseling van ervaringen. 
 
India 
In 2015 is gewerkt aan het initiatief voor twee certificate-programma’s en een gezamenlijke master voor 
de Indiase markt. Tevens is de Indiase samenwerking met ADT uitgebreid tot het Biotechnology Colleges 
(VSBT), waar gezamenlijk onderzoek wordt uitgevoerd in het Nutripack project. De eerste Indiase 
studenten zijn in 2015 gestart met de 2+2 van de bacheloropleiding Animal Husbandry en een Indiase 
student is ingestroomd in een minor in Leeuwarden. 
 
China 
Vanuit het Sino-Dutch Dairy Development Center (SDDDC) in Beijing is het gelukt om een Chinese lector 
van de China Agricultural University (CAU) aan te stellen binnen Van Hall Larenstein. Deze lector gaat zich 
richten op ‘competitieve melkveehouderij’. Voor onderwijs en onderzoek is dit een belangrijkste eerste 
stap in de verbinding richting CAU. Het CAU is een van de oprichters van het SDDDC. De meeste mensen 
van het SDDDC hebben verbindingen met het CAU. Het SDDDC is de Dairy Campus van Beijing en kan in de 
toekomst een aanvulling zijn op de lectoren die onder de Dairy Campus vallen. 
 
Vanuit voedingsmiddelentechnologie is een 2+2 programma met Food Technology opgezet met Sichuan 
University. De verwachting is dat de eerste studenten vanuit China in 2016 gaan instromen bij Van Hall 
Larenstein. Vanuit de verbindingen en de relatie met Food Technology is er een goede relatie opgebouwd 
met het International Office van de Sichuan University. Hierdoor is het eenvoudiger geweest om met de 
andere domeinen in contact te komen. Inmiddels hebben twee studenten van Van Hall Larenstein 
deelgenomen aan een international forum, georganiseerd door de Sichuan University. 
 
Bij Sichuan Agricultural University is een eerste verkenning gedaan gericht op de opzet van een 2+2 
Wildlife management. Op dit moment zit de samenwerking nog in de verkennende fase, maar van beide is 
al aangegeven dat samenwerking rondom Wildlife management als positieve ontwikkeling wordt gezien. 
 
Er is een opdracht verstrekt vanuit Liyang, de zusterstad van Leeuwarden, aan de Leeuwarder 
hogescholen voor het trainen van docenten uit Liyang op het vlak van probleemgestuurd onderwijs. In 
april 2015 zijn zes docenten in Leeuwarden getraind door de drie hogescholen. Ook is er succesvol 
uitwisselingsproject ‘Water lillies & Tree top houses’ geweest, waarbij studenten uit Leeuwarden één 
week in Liyang hebben gewerkt aan vraagstukken van Garden Valley in samenwerking met studenten uit 
Liyang. In de toekomst zal dit ondergebracht worden in het Living Lab Recreatie & Toerisme. 
 
Ethiopië 
Door de uitvoering van extra wervingsactiviteiten in Ethiopië, ontving Van Hall Larenstein in 2015 een 
hoger aantal Ethiopische studenten voor de masters dan in voorgaande jaren. 
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Brazilië 
In 2015 heeft Van Hall Larenstein besloten deel uit te gaan maken van het Living Lab Biobased Economy in 
Brazilië, samen met Avans, HAS Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en NHL Hogeschool. In 
2016 gaan de eerste studenten van Van Hall Larenstein in Brazilië stage lopen via het living lab in de 
deelstaat Minais Gerais. 
 
Indonesië 
De leading lector van Delta Areas and Resources heeft een sterk netwerk meegebracht in Indonesië. In 
2016 zal gekeken worden hoe dit netwerk optimaal te benutten door het opzetten van een Living Lab in 
de ‘Upper Citarum river basin’ samen met Indonesische instellingen. Dit zal dan ondergebracht worden in 
het Living Lab Water Indonesia, onderdeel van CoE Delta Technology, samen met HZ en Hogeschool 
Rotterdam. 
 

Beurzenprogramma’s 
Naast deze inspanning voor het verbeteren van de structurele relaties in de speerpuntlanden, neemt Van 
Hall Larenstein deel aan verschillende beurzenprogramma’s. 
 
Netherlands Fellowship Programme (NFP) 
De twee masteropleidingen ontvangen elk jaar een aantal studenten met een NFP-beurs (Netherlands 
Fellowship Programme). Afgelopen jaar heeft er na een uitgebreide evaluatie met alle betrokkenen en het 
doorvoeren van gewijzigde procedures een grote stijging plaatsgevonden van de masterinstroom ten 
opzichte van het jaar ervoor en zijn er 53 NFP bursalen begonnen bij Van Hall Larenstein in Velp. Relatief 
gezien heeft Van Hall Larenstein ten opzichte van andere instellingen zeer veel NFP-beurzen 
binnengehaald en hebben de extra acties en aangepaste procedures hun vruchten afgeworpen. 
 
Erasmus Plus 
Voor Europese mobiliteit doet Van Hall Larenstein mee aan het Erasmus Plus-beurzenprogramma van de 
EU. De Ka103 mobiliteit in studiejaar 2014-2015 was iets hoger dan het voorgaande jaar. In 2014-2015 
heeft dit geleid tot een (Europese) stroom van 109 uitgaande studenten (waarvan 42 voor studie en 67 
voor stage) naar 15 partnerinstituten en 55 bedrijven in 19 Europese landen en tot 32 inkomende 
beursstudenten uit 19 partnerinstituten in 10 Europese landen. De mobiliteit van de Erasmus-studenten 
telt niet mee voor de prestatieafspraken, omdat het niet-bekostigde studenten zijn. Voor meer details 
over de uitwisseling van Erasmus-studenten, zie bijlage 7. 
 
Voor de start van het nieuwe Erasmus Plus-programma zijn alle bilaterale contracten met Erasmus-
partners geëvalueerd en indien gewenst opnieuw afgesloten. In 2016 zal bij de verlenging van bilaterale 
contracten (interinstitutional agreements) kritischer gekeken worden of de buitenlandse partner aansluit 
bij de strategie van Van Hall Larenstein. 
 
Bij een aantal majors, gericht op een werkveld in de tropen, is een studie- of stageverblijf in het 
buitenland verplicht. Meestal is dat buiten Europa. In dat geval kan er niet van een beurs gebruik 
worden gemaakt. Behalve buiten Europa zijn er nog veel stages binnen Europa, waarbij geen 
Erasmus-beurs wordt aangevraagd. De daadwerkelijke mobiliteit is daarom veel groter dan het 
aantal Erasmus-beurzen aangeeft. In 2014-2015 is vijfmaal gebruik gemaakt van een vergoeding met 
Erasmus-docenten of stafmobiliteitsgeld (negen maal in 2013-2014). 
 
In 2015 heeft Van Hall Larenstein als een van de weinige Nederlandse instellingen de Ka107 subsidie voor 
International Credit Mobility voor buiten de EU toegekend gekregen voor studenten en stafmobiliteit met 
Servië. Begin 2016 zal hierdoor uitwisseling plaatsvinden met studenten en medewerkers uit Novi Sad. 
Tevens zal er gekeken worden in hoeverre deze uitwisseling een bijdrage kan leveren aan de uitvoering 
van het living Lab in de Balkan/Roemenië. 
 
Holland Scholarship 
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In 2015 is door EP-Nuffic, het ministerie van OC&W, de VSNU en de Vereniging Hogescholen het Holland 
Scholarship Programma gelanceerd om internationalisering te stimuleren. Van Hall Larenstein heeft 
hieraan deelgenomen en heeft 5 inkomende studenten met een beurs ontvangen en heeft na uitgebreide 
selectie 10 uitgaande studenten een beurs toegekend. OC&W heeft de helft van de beursbedragen 
bijgedragen en de andere helft is door Van Hall Larenstein gefinancierd uit het Profileringsfonds. De 
inkomende bursalen hebben in september hun certificaat ontvangen uit handen van de Burgemeester van 
Arnhem. 
 
VSBfonds 
Zes studenten hebben deelgenomen aan het VSBfonds-beurzenprogramma om aansluitend aan hun 
bachelor te gaan studeren in het buitenland. Na een uitvoerige selectie hebben twee studenten vanuit 
het VSBfonds een beurs ontvangen. 
 
Opvang en begeleiding van internationale studenten 
Om de inschrijving, opvang en begeleiding van de internationale studenten te verbeteren, is per ingang 
van 2015 het International Office ingesteld. Met de verhuizing van Wageningen naar Velp heeft dit tot 
gevolg gehad dat de meeste activiteiten die voor internationale studenten werden georganiseerd door 
Wageningen, overgenomen moesten worden door het International Office. Zo is er een introductie voor 
internationale studenten georganiseerd, is huisvesting in en rondom Velp gerealiseerd en zijn er lessen 
Nederlands gestart voor buitenlandse studenten om hun integratie te bespoedigen. Niet alleen voor 
buitenlandse studenten zijn activiteiten georganiseerd, ook zijn er wil-weg-bijeenkomsten georganiseerd 
voor Nederlandse studenten. 
 
Om als hogeschool goed met eventuele calamiteiten rondom internationale mobiliteit om te kunnen 
gaan, is eind 2015 het calamiteitenplan inkomende en uitgaande mobiliteit ontwikkeld. In 2016 zal dit 
verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden. 
 
Al deze internationale inspanningen hebben geleid tot een instroom van 415 buitenlandse studenten. Het 
percentage buitenlandse studenten (aantal 415) ten opzichte van het totaal aantal studenten 4220 is 
9,84%. De internationale studenten komen uit 59 verschillende landen. 
 
Tabel 5. Nationaliteiten internationale studenten Van Hall Larenstein 
 

Nationaliteit 
buitenlandse 
studenten16 

Leeuwarden Velp Wageningen Totaal 

 Bachelor Bachelor Master  

Europa17 142 113 0 255 

Afrika 0 6 46 52 
Azië 1 86 12 99 

Noord- en Zuid-Amerika  0 2 0 2 

Oceanië 0 0 1 1 

Onbekend 0 6 0 6 

Totaal 143 213 59 415 

 

 
 
 
 
 

                                                           
16 Uit Student Information System, peildatum 1 oktober 2014. 
17 Exclusief studenten met een Nederlandse nationaliteit. 
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Tabel 6. Internationale studenten per opleiding en enkele speerpuntlanden 
 

 2010 2011 2012 201318 2014 2015 
Instroom bachelor  1.096 950 1.047 1.247 1.107 1.059 

Instroom internationale studenten 
bachelor  

161 134 98 111 98 123 

       

Instroom Ad  30 91 49 65 49 52 

Instroom internationale studenten 
Ad  

0 1 0 0 1 1 

       

Instroom master  78 89 54 81 33 59 
Instroom internationale studenten 
Master  

77 65 54 81 33 59 

       

Chinese studenten 89 81 59 49 40 34 

Duitse studenten 290 291 263 223 206 190 
Indiase studenten      37 

Spaanse studenten      1 

Ethiopische studenten      15 
Indonesische studenten      7 

Roemeense studenten      2 

 
Vanaf 2015 rapporteert Van Hall Larenstein ook over het aantal studenten uit andere speerpuntlanden 
waar wij ons op richten. De cijfers uit 2015 zijn een startpunt. De komende jaren zal blijken of de 
activiteiten gericht op de speerpuntlanden resulteren in een hogere instroom uit de betreffende landen. 
De dalende trend in het aantal Chinese studenten is een resultaat van de beëindiging van het 2+2-
programma met China Agricultural University (CAU). op basis van de vastgestelde businesscase China 
wordt er nu actief ingezet op groei van het aantal Chinese studenten. 
 
De instroomcijfers laten een dalende trend zien van het aantal Duitse studenten, dit sluit aan bij de 
landelijke trend van dalende instroom uit Duitsland. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het 
aanbod in Duitsland. In de businesscase Duitsland is dit geëvalueerd met betrokkenen en wordt een 
strategie weergegeven hoe Van Hall Larenstein vanaf 2016 deze dalende Duitse instroom wil ombuigen 
naar een stijgende instroom. 

3.7 Vooropleiding studenten 

Op 1 oktober 2015 hebben 1.211 studenten zich ingeschreven voor het eerste jaar van een 
bacheloropleiding of associate degree (bron: SIS Van Hall Larenstein). In de onderstaande tabel zijn de 
cijfers van 1 Cijfer HO gebruikt. 
 
Ten opzichte van 2013 zijn er meer studenten gestart met een mbo-vooropleiding. Dit kan een eerste 
resultaat zijn van de activiteiten en gesprekken met mbo-scholen met als doel een betere aansluiting. 
 

Tabel 7. Instroom studenten bachelor en Ad naar vooropleiding  
 

Instroom bachelor en Ad naar 
vooropleiding19 

2015 2014 2013 2012 

Mbo 288 278 367 237 

Havo 581 650 656 582 

Vwo 93 101 114 96 

Buitenlands 32 14 34 148 

Overig (inclusief vmbo) 118 113 141 38 

Totaal 1.112 1.156 1.312 1.101 

                                                           
18 Bron 2013 is 1 Cijfer HO en SIS. De voorgaande jaren kwam de informatie alleen uit het Student Information System 
19 Exclusief de studenten die wel in de klas zitten maar niet worden meegeteld door 1 Cijfer HO 
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Tabel 8. Totaal aantal studenten bachelor en associate degree naar vooropleiding 
 

Totaal aantal studenten bachelor en 
Ad naar vooropleiding 

2015 2014 2013 2012 

Mbo 1.097 1.111 1.157 1.001 

Havo 2.219 2.179 2.049 1.820 

Vwo 437 440 447 369 

Buitenlands 165 185 257 393 

Overig (inclusief vmbo) 302 267 252 316 

Totaal 4.220 4.182 4.162 4.013 

3.8  Duurzaamheid in het onderwijs 

Van Hall Larenstein is een University of Applied Sciences. Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en 
innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Van Hall Larenstein wil mensen 
opleiden die de transitie naar een duurzame samenleving kunnen vormgeven en aanjagen. Daarom is 
duurzame ontwikkeling een belangrijk thema in onze opleidingen. Dit is onder andere te zien in de 
Onderwijs- en Examenregelingen en de nulmetingen van AISHE. 
 
Duurzaamheid is ook een kenmerk in onze wervingscampagne ‘Doe iets zinnigs!’. De campagne laat zien 
dat Van Hall Larenstein studies aanbiedt waarbij studenten aan de slag gaan met relevante en actuele 
maatschappelijke vraagstukken. Er is gekozen voor het woord ‘zinnig’, omdat dit concreter is dan 
‘duurzaam’. 
 

Duurzaamheid in de inhoud van opleidingen 
Elke opleiding is vanaf 2014 gestart met het aanpassen van de inhoud van de opleidingen op basis van het 
nieuwe onderwijsconcept. In het nieuwe onderwijsconcept is vastgelegd dat opleidingen onder andere 
duurzaamheid in hun eindcompetenties opnemen. In de implementatieplannen van elke opleiding is 
duidelijk hoe de inhoud rondom duurzaamheid en de andere kenmerken vorm krijgt. 
 
Met AISHE willen we aantonen dat duurzaamheid in de inhoud van de opleidingen is geïntegreerd. Het 
streven is dat elke opleiding voor 2018 drie AISHE-sterren heeft behaald en daarna het bijzondere 
kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs krijgt bij de opleidingsaccreditaties van de NVAO. NVAO beschouwt 
een procedure waarin gebruik is gemaakt van AISHE equivalent aan de procedure voor het toekennen van 
een bijzonder kenmerk. 
 
Bij AISHE wordt gekeken naar hoe duurzaamheidsthematiek in de opleiding als doorlopende leerlijn is 
meegenomen, welke doelen zijn geformuleerd en welke resultaten zijn gerealiseerd. 
 
De opleidingen hebben een goede start gemaakt. De planning verschilt per opleiding. Alle opleidingen 
hebben een nulmeting gedaan voor het eind van 2015, de ene opleiding wat uitgebreider dan de ander. 
De nulmetingen laten zien dat de meeste opleidingen zich bevinden in de ‘procesfase’ met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling, wat zich zou kunnen laten vertalen als twee AISHE-sterren. De nulmetingen laten 
zien dat de meeste opleidingen nu ongeveer twee sterren hebben. Op basis van de nulmeting stellen de 
opleidingen een reparatieplan op om de benodigde verbeteringen te implementeren, die nodig zijn om 
drie AISHE-sterren te behalen voor 1 januari 2018. 
 
Voor elke opleiding is een AISHE-coördinator aangewezen. Er is één AISHE-projectleider en er zijn elf 
AISHE-coördinatoren. Dit zijn docenten van Van Hall Larenstein en zij begeleiden de teams van de 
opleidingen. Ieder team geeft zelf invulling aan het begrip duurzame ontwikkeling, passend bij het domein 
en werkveld waarvoor zij opleidt. De AISHE-coördinatoren worden op hun beurt begeleid door twee 
externe deskundigen, één gespecialiseerd in de keurmerksystematiek en één gericht op processen bij 
verandering. Ze komen twee tot vier keer per jaar bij elkaar en ook de MVO-coördinator sluit hier 
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regelmatig bij aan. In deze bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en de planning besproken. De 
stuurgroep duurzaamheid bespreekt elk kwartaal de voortgang van alle opleidingen. Wanneer een 
opleiding te veel vertraging oploopt, neemt de stuurgroep een besluit over de te nemen maatregelen. De 
directeuren zijn op de hoogte van de voortgang en ook de teams bespreken regelmatig de voortgang van 
hun opleiding. 
 
De opleiding Milieukunde is de eerste opleiding die de drie AISHE-sterren heeft gehaald. Het auditpanel 
concludeerde onder andere dat ‘Alle afgestudeerden dienen in staat te zijn om integrale oplossingen te 
bedenken waarbij er altijd gezocht wordt naar de balans tussen People, Planet en Profit. Deze 
vaardigheden worden getoetst bij de uitvoering van opdrachten en projecten’. De opleiding Bos en 
Natuurbeheer is de volgende die begin 2016 de audit voor drie sterren ondergaat. 
 
De opleidingen zijn goed op weg om duurzaamheid in de opleiding expliciet vorm te geven. Wat de 
komende tijd extra aandacht vraagt, is het gesprek tussen de opleidingen over hoe zij ethiek en 
duurzaamheid opnemen in het curriculum, om van elkaar te leren en best practices te delen. De uitdaging 
voor de meeste opleidingen is om ervoor te zorgen dat het concept ‘duurzame ontwikkeling’ helder blijft, 
en om de profilering als duurzame opleiding meer uit te dragen naar de verschillende stakeholders. 
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4. Praktijkgericht onderzoek  
Zoals vastgelegd in het Instellingsplan 2014-2017 en in de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-
2017 kiest Van Hall Larenstein university of applied sciences er uitdrukkelijk voor om kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs te bieden én praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Doel van het praktijkgericht 
onderzoek is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve kennis ten 
dienste van de beroepspraktijk. Het praktijkgericht onderzoek sluit aan bij de gekozen speerpunten Delta 
Areas and Resources, Food and Dairy en Animals and Business en levert daarmee een bijdrage aan de 
ontwikkeling van een duurzame samenleving. 
 
De nadruk in het praktijkgericht onderzoek ligt op kennisontwikkeling en kennisvalorisatie, samenwerking 
voor én met het werkveld, op ontwikkeling van de bèta-gamma-aanpak (meer aandacht voor 
handelingsvraagstukken, naar ontwikkeling van proceskennis en bijbehorende vaardigheden) en het 
creëren en uitbouwen van onze eigen positie in de (internationale) groene kennisketen. De 
onderzoeksvraagstelling komt voort uit de regionale of (inter)nationale professionele praktijk (‘real life’-
situaties). Naast opdrachtgevers als de regionale, provinciale en nationale overheid zijn mkb-bedrijven en 
maatschappelijke organisaties in toenemende mate van belang als samenwerkingspartners. De verbinding 
en uitwisseling van kennis tussen onderzoek voor en met de (internationale) praktijk dragen bij aan de 
ontwikkeling van het onderwijs en professionalisering van docenten. 

De aard van het praktijkgerichte onderzoek wordt gekenmerkt door: 

 relevant en met impact voor de beroepspraktijk; 

 maatschappelijk valide en met aandacht voor de bijdrage aan de algemene kennis ten behoeve van 
de maatschappij en beroepspraktijk; 

 relaties met het onderwijs; 
 internationale oriëntatie. 

4.1 Applied Research Centres 

Van Hall Larenstein kent drie Applied Research Centres (ARC), elk gekoppeld aan een domein. De ARC’s 
zijn de onderzoeksgroepen van Van Hall Larenstein. Een ARC heeft de functie van kenniscentrum en 
omvat meerdere onderzoekslijnen (lectoraten). Elk ARC wordt aangestuurd door een leading lector, in het 
voorjaar 2015 is de laatste vacature ingevuld. 
 
Een leading lector is hiërarchisch leidinggevende van de binnen het ARC ondergebrachte (associate) 
lectoren. Hij legt verantwoording af aan de domeindirecteur, die integraal verantwoordelijk is voor 
onderwijs en onderzoek. 
 
Het onderstaande overzicht geeft de onderzoekslijnen (lectoraten) en de personele invulling van elke ARC 
weer per 31 december 2015, aangevuld met enkele aanstellingen bij het ARC Delta Areas and Resources 
kort daarna. 
 
Tabel 9. Overzicht lectoraten per 31 december 2015 
 

Animals and Business ARC 

Leading lector Dr. H.P.A. Eweg 

Lectoraten  Lector(en) (fte) 

Welzijn van Dieren Dr. ing. H. Hopster (0.5) 

Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden Dr. H.P.A. Eweg (0.8) 

Bijengezondheid Mw. ir. K. Steijven (0.6) 

Weidevogels Vacature (0.5) 

Delta Areas and Resources ARC 

Leading lector Prof. dr. A.J.M. Smits  

Lectoraten  Lector(en) (fte) 
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Delta Areas and Resources Prof. dr. A.J.M. Smits (0.6) 

Kust en Zee  

- Duurzame Visserij en Aquacultuur 

 

Mw. dr. P.A. Walker (0.6) 

Sustainable Nature Management and Land Use Dr. ir. D.J. Stobbelaar (0.6) per 01-01-2016 

Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave Ir. N. van Dooren (0.6) per 01-02-2016 

Management of Forested Landscapes Mw. dr. E. Leyequién Abarca (0.6) per 01-02-2016 

Sustainable Flood Defense in River Systems Vacature  

Food and Dairy ARC 

Leading lector Mw. dr. ir. W. Voskamp-Harkema (0.8) 

Lectoraten  Lector(en) (fte) 

Food, Health and Safety 

- Health and Food 

- Food Safety 

 

Dr. F. van der Leij (0.2) 

Dr. ing. A. Schaafsma (0.5) 

Food Physics Mw. dr. A.A.C.M. Oudhuis (0.5) 

Melkveehouderij: 

• Sustainable Dairy Farming 

• Herd Management and Smart Dairy Farming  

• Cost-effective Dairy Farming 

 

Mw. dr. ir. W. Voskamp-Harkema (0.8) 

 

Dr. ir. K. Lokhorst (0.4) 

Mw. dr. M. Chen (0.6)  

Zuivelprocestechnologie  Dr. ir. P. de Jong (0.6)  

Gezonde en duurzame voeding & welvaartziekten Mw. dr. E. Nederhof (0.5) 

Sustainable Water Systems Dr. ir. P.J. van Eijk (0.8) 

Biobased Economy Dr. H. Derksen (0.4) 

 

Van Hall Larenstein kent twee ere-lectoren, verbonden aan het domein Delta Areas and Resources: ir. G. 
Baks en drs. W. Helmer. 
 
Zoals ook al eerder is vermeld, heeft Van Hall Larenstein eind 2015 voor elk ARC een ‘contourennota’ 
vastgesteld. Hierin zijn missie, visie en de invulling van de onderzoekslijnen (lectoraten) uitgewerkt. Bij het 
schrijven van de contourennota’s is het betreffende werkveld geconsulteerd. 
 
Lectorenoverleg 
In maart heeft het eerste ‘Leading lectorenoverleg’ plaatsgevonden, dat in 2015 in totaal vier keer is 
georganiseerd. Het College van Bestuur, de directeuren, de leading lectoren en directeur Beleid hebben 
overleg gevoerd over onder andere de voorbereiding, resultaten en de vervolgstappen van het bezoek 
van de VKO mei 2015, de contourennota van elk ARC, de inbreng van Van Hall Larenstein in de Centres of 
Expertise, in te dienen subsidieaanvragen, de implementatie van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg 
Onderzoek 2016-2022 inclusief de planning voor onafhankelijke onderzoeksevaluaties op het niveau van 
een ARC, en de invulling en uitvoering van de P&C-cyclus onderzoek. Ook de samenhang en de 
samenwerking in en tussen de ARC’s is een terugkerend onderwerp. 
 
ARC Delta Areas & Resources (DAR) 
Op basis van de vastgestelde contourennota heeft Van Hall Larenstein besloten drie nieuwe lectoraten in 
te stellen, te weten Sustainable Nature Management and Land Use, Management of Forested Landscapes, 
en Sustainable Flood Defense in River Systems, de laatste in samenwerking met de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN). In januari 2016 zijn twee vacatures ingevuld. 
De in 2013 aangestelde Groene Plus-lector Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave heeft zijn 
aanstelling per oktober 2015 beëindigd. Per februari 2016 is een opvolger aangesteld voor vier jaar; de 
Groene Plussubsidie loopt tot februari 2018. 
 
De resultaten van het in 2014 beëindigde Groene Plus-lectoraat Geïntegreerd Natuur- en 
Landschapsbeheer vormen input voor het nieuwe lectoraat Sustainable Nature Management and Land 
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Use. Voor het Groene Plus-lectoraat Duurzame Visserij en Aquacultuur is verlenging met een jaar 
gevraagd en verkregen. Per april 2015 is het lectoraat Groene Leefomgeving van Steden beëindigd. 
 
ARC Food & Dairy (F&D) 
Per januari 2016 is de eerste associate lector bij Van Hall Larenstein aangesteld, verbonden aan het 
lectoraat Dairy. In 2015 heeft Van Hall Larenstein het Groene Plus-lectoraat Duurzame Voeding & 
Welvaartsziekten ingesteld, dat onderdeel is van het door de groene hogescholen gezamenlijk opgezette 
en uit te voeren lectoraatsprogramma ‘Impact: transitie in de groene sector’.  
Het Groene Plus-lectoraat Biobased Economy is per juni 2015 afgesloten. Van Hall Larenstein heeft 
besloten het lectoraat in aangepaste vorm door te laten lopen, waarmee de continuïteit van de 
geïnitieerde projecten is gewaarborgd. 
 
ARC Animals & Business (A&B) 
Met ingang van september 2015 is de lector Bijengezondheid gestart bij Van Hall Larenstein. De breed 
gedeelde zorg bij de nationale overheid, verschillende organisaties, bijenhouders en onderzoeksinstituten 
over bijen(winter-)sterfte en de mogelijke relatie met het gebruik van bepaalde 
gewasbeschermingsmiddelen heeft voorjaar 2015 geleid tot het Actieprogramma Bijengezondheid. Op 
basis hiervan zijn afspraken gemaakt over de instelling en financiering van het lectoraat Bijengezondheid. 
Het lectoraat met een omvang van 0,5 fte wordt voor drie jaar gefinancierd door het Ministerie van 
Economische Zaken. Conform het geformuleerde beleid heeft Van Hall Larenstein gekozen voor een 
invulling van 0,6 fte voor vier jaar. Eind 2015 heeft Van Hall Larenstein het lectoraat Weidevogels 
ingesteld en is de vacature opengesteld. 
 
Kwaliteitszorg 
Het Kwaliteitszorgplan 2015-2017 verwoordt het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool, waaronder de 
PDCA-cyclus voor onderzoekslijnen (lectoraten): het op te stellen meerjarenplan en de begroting bij de 
start van een onderzoekslijn (lectoraat), het jaarplan, de begroting en het jaarverslag. De lector is 
verantwoordelijk voor de realisatie van de PDCA-cyclus per onderzoekslijn (lectoraat). De leading lector is 
eindverantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het ARC als geheel. De leading lector stuurt op synergie 
en samenhang van de onderzoekslijnen die behoren tot het ARC. Beleid ondersteunt hierbij en bewaakt 
de gestelde termijnen. 
 
Van Hall Larenstein streeft ernaar een goede balans te vinden tussen enerzijds de processen en 
documentatie en anderzijds de effectiviteit van de P&C-cyclus. We zijn ervan overtuigd dat de vorming 
van de ARC’s en onder andere de nieuwe BKO 2016-2022 een bijdrage leveren aan de vermindering van 
de administratieve druk. 
 
De notitie ‘HRM-beleid voor praktijkgericht onderzoek Van Hall Larenstein’ is in het voorjaar 2015 
vastgesteld door het College van Bestuur. In deze notitie worden onder andere het promotiebeleid, de 
aanstelling van (associate en leading) lectoren en de samenstelling van kenniskringen uitgewerkt. 
Speerpunten voor de hogeschool zijn de verdere professionalisering van docent-onderzoekers en de 
samenstelling van kenniskringen die een bijdrage leveren aan een intensievere samenwerking tussen 
onderwijs en onderzoek. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de door de kenniskringen te 
leveren bijdrage aan uit te voeren onderzoeksprojecten.  
 
De nota ‘Borging wetenschappelijke kwaliteit’ is in maart 2015 vastgesteld door het College van Bestuur. 
De beschreven basisstructuur voor borging van de wetenschappelijke kwaliteit wordt de komende tijd 
besproken binnen elk ARC, alsmede met de kenniskringen en opleidingen. 
 
In 2015 is het reglement voor de Advisory Board opgesteld en hebben de leading lectoren de beoogde 
kandidaten voor de Advisory Board geïnventariseerd. De randvoorwaarden zijn nu aanwezig voor het 
goed functioneren van de Advisory Board. De daadwerkelijke start vindt plaats in 2016. 
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Van Hall Larenstein heeft haar beleid en organisatiestructuur aangepast mede met als doel om de relatie 
en aansluiting met de beroepspraktijk te verbeteren. De VKO-commissie sprak begin 2015 haar 
waardering uit over de wijze waarop het oordeel van de beroepspraktijk een belangrijke rol in het 
systeem van kwaliteitsbewaking van het onderzoek krijgt. Deze verbondenheid met de praktijk komt 
onder meer tot uiting bij het benoemen van de Advisory Boards en het toetsen van het meerjarig 
onderzoeksprogramma van een ARC door het werkveld. 
 
Conform de planning zijn in 2015 twee externe onderzoeksevaluaties uitgevoerd: het lectoraat Biobased 
Economy is in januari beoordeeld, het lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden eind 
2015. Ook in 2015 hebben lectoren en beleidsmedewerkers hierin nauw samengewerkt volgens het 
vastgestelde draaiboek ‘Onderzoeksevaluatie Lectoraten Van Hall Larenstein 2013-2016’. 
 
Op basis van de onderzoeksevaluaties in 2014/2015 is in februari 2015 een derde meta-analyse 
uitgevoerd, waarbij ook de meta-analyses van 2012 en 2013 zijn betrokken. Van Hall Larenstein 
onderschrijft de geformuleerde aanbevelingen en heeft dit meegenomen als input voor de 
contourennota’s per ARC: 

 Leg meer de nadruk op kennisontwikkeling. Stuur expliciet op theorievorming en het ontwikkelen van 
nieuwe concepten. Besteed meer aandacht aan kennisvalorisatie en -circulatie; 

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

 Definieer, waar nodig, de ‘unique selling points’ van het onderzoek van Van Hall Larenstein; 

 Geef meer aandacht aan het verwerven van private middelen en zoek intensieve 
samenwerkingsvormen met de regionale private sector, waaronder nadrukkelijk ook het mkb; 

 Blijf aandacht houden voor de omvang van aanstelling van lectoren en de in te zetten uren van 
docent-onderzoekers. 

 
Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek  
In maart 2013 heeft de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) het kwaliteitszorgsysteem 
onderzoek van Van Hall Larenstein als voorwaardelijk gevalideerd. Daarom vond in 2015 een hervalidatie 
plaats op basis van de ‘Zelfevaluatie Kwaliteitszorg Praktijkgericht Onderzoek Van Hall Larenstein 2015’. 
 
De commissie heeft geconstateerd dat Van Hall Larenstein in de periode 2013-2015 veel tijd en energie 
heeft gestoken in het verbeteren van het kwaliteitszorgsysteem voor onderzoek en heeft vastgesteld dat 
Van Hall Larenstein laat zien dat zij prioriteit heeft gegeven aan het uitwerken van de aanbevelingen uit 
2013. De organisatie heeft op de VKO een zelfbewuste indruk gemaakt en de medewerkers die de 
commissie heeft gesproken, zijn enthousiast over de ingezette koers en zien unaniem de noodzaak voor 
de veranderingen. Met de gekozen profilering en zwaartepuntvorming creëert Van Hall Larenstein focus 
en massa in het onderzoek. De commissie is van mening dat kwaliteitscyclus waarmee een ARC en de 
daaraan verbonden lectoraten door middel van een meerjaren-onderzoeksprogramma, jaarplannen en 
bestuursverslagen op koers worden gehouden van goede kwaliteit is. De VKO heeft op basis van haar 
bevindingen het kwaliteitszorgsysteem praktijkgericht onderzoek Van Hall Larenstein gevalideerd.  
 
Van Hall Larenstein onderschrijft de door de VKO geformuleerde aanbevelingen of verbeterpunten voor 
de komende periode: 

 Ga door op de ingeslagen weg waarbij onderwijs, onderzoek en praktijk steeds meer met elkaar in 
verband gebracht worden; 

 Werk verder aan de concretisering van het meerjaren-onderzoeksprogramma van een ARC. Een 
simpele boodschap kan helpen om het onderscheidende karakter van de hogeschool voor het 
voetlicht te brengen;  

 Zorg dat het meerjarenplan sturend is op de selectie en afbakening van de onderzoeksthema's binnen 
een ARC en de daaraan verbonden lectoraten; 

 Blijf het kwaliteitszorgkader op onderling vergelijkbare wijze hanteren;  



 

Bestuursverslag 2015 58 Van Hall Larenstein  

 Blijf aandacht schenken aan de horizontale verbinding tussen de lectoraten en ARC’s; 

 Zorg ervoor dat de aandacht voor de kwaliteit van het onderzoek niet verslapt. 
 
De aanbevelingen spelen de komende jaren een belangrijke rol in de jaarplannen op instellingsniveau, op 
het niveau van het ARC en de onderzoekslijnen (lectoraten). Punt van aandacht blijft het versterken van 
de onderlinge relatie tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. 
 
Onderzoeksomzet  
De omzet van de (onderzoeks)projecten is een vast onderwerp in het jaarplan van de domeinen.  
In de kaderbrief 2015 heeft het CvB specifieke kaders en aandachtspunten voor het jaar 2015 en de 
begroting uitgewerkt. Ook in 2015 is het verhogen van extern onderzoeksgeld een expliciete doelstelling 
geweest. 
 
In 2015 is een subsidieadviseur aangesteld om vanuit de stafdirectie Beleid lectoren en opleidingen te 
ondersteunen bij het onderzoeken en aanvragen van subsidiemogelijkheden binnen onder andere RAAK, 
NWO en Horizon 2020. 
 
In verband met de overgang naar een nieuw brancheprotocol heeft de Vereniging Hogescholen geen 
cijfers opgevraagd bij de hogescholen. Voor Van Hall Larenstein is dit wel een belangrijke indicator en 
daarom is besloten wel te rapporteren conform het nieuwe brancheprotocol. De onderstaande cijfers zijn 
gebaseerd op het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022 en daarom niet te vergelijken 
met het bestuursverslag en de cijfers van 2014. 
 

Tabel 10. Onderzoek omzetcijfers 2015 
 

Aard van de gerealiseerde inkomsten voor onderzoek  Gerealiseerde inkomsten in 2015 op basis van 
brancheprotocol 2016-2022 (x € 1.000) 

1.Inkomsten 1e geldstroom20 0 

2.Inkomsten 2e geldstroom 4.240 
3.Inkomsten 3e geldstroom 2.194 

4.Overige middelen voor onderzoek die niet vallen onder 
voornoemde categorieën  0 

Totaal 6.434 

4.2 Projecten 

Voor praktijkgericht onderzoek en innovatie waren tot en met 2015 middelen beschikbaar vanuit de 
zogenaamde regeling Praktijkleren en Groene Plus, afgesloten met de toekenning van de zogenaamde 
MIP-middelen (het Meerjaren Investeringsplan). De laatste projecten uit de oude regeling Praktijkleren en 
Groene Plus (zoals KIGO en box 4) waren inhoudelijk in 2014 al afgerond en financieel uiteindelijk allemaal 
in 2015. De verantwoording van de MIP-middelen staat in paragraaf 2.5 
 
De fase van losse onderzoeksprojecten is inmiddels overgegaan naar een fase waarin langlopende 
onderzoeksprogramma’s zijn en worden gedefinieerd binnen de drie Applied Research Centra (ARC) en de 
Centres of Expertise (CoE’s). Voor projecten binnen deze onderzoeksprogramma’s, gekoppeld aan externe 
vragen vanuit het werkveld, wordt financiering gezocht bij RAAK-NWO-subsidieprogramma’s en 
Internationale (EU)-subsidies. Vanaf medio 2015 is hiertoe een subsidie-adviseur aan het werk. 
 
RAAK 
Van Hall Larenstein heeft in 2015 meerdere RAAK-voorstellen ingediend, waarvan drie als penvoerder. 

 RAAK-mkb (penvoerder): het project ‘Family Dairy Tech’ werd opnieuw ingediend en toegewezen. Dit 
project is in september 2015 gestart. In het project wordt onderzoek gedaan naar de introductie van 
Nederlandse duurzame staltechnologie voor familie-melkveehouderijbedrijfjes in India. 

                                                           
20 Exclusief ontwerp en ontwikkeling bedragen van € 565.000 die vanuit de rijksbijdragebrief 2015 ter beschikking wordt 
gesteld. Dit budget wordt gebruikt voor de financiering van de lectoren. 
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 RAAK-mkb (partner): het in 2015 door Vilentum Hogeschool ingediende project ‘Circulaire 
Rundermest’ is positief beoordeeld. Begin 2016 bevindt het zich nog in de hoor-en-wederhoorfase. In 
dit project worden duurzame oplossingen gezocht voor de mestproblematiek in de melkveehouderij. 

 RAAK-publiek (penvoerder): het project ‘Better Wetter’ werd ingediend, en positief beoordeeld. Begin 
2016 bevindt het zich nog in de hoor-en-wederhoorfase, met een grote kans van toekenning. Het 
project omvat praktijkgericht onderzoek naar een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem in 
Noordoost Fryslân. 

 RAAK-PRO (penvoerder): Het in 2014 ingediende ‘ZeeVivo’-project is goedgekeurd en van start 
gegaan. Dit project behelst een onderzoek naar het duurzaam gebruik van zeewier als voer voor 
vissen in een aquacultuur-omgeving. 

 RAAK PRO (partner): het in 2014 door NHL-Hogeschool ingediende project ‘OILS’ werd toegekend en 
is gestart. Dit project gaat over preventie en bestrijding van olieverontreiniging in de Waddenzee. 

 
Internationaal 
Van Hall Larenstein is partner binnen het in juni 2015 ingediende en in november toegekende Horizon 
2020-project ‘Data Driven Dairy Decision 4 Farmers (4D4F)’. Het project zal in de eerste helft van 2016 van 
start gaan. Er zitten 16 Europese partners in het consortium dat geleid wordt door ‘Innovation for 
Agriculture’ uit Engeland. Het project gaat over de rol van sensoren (melkvee- en milieugerelateerd) voor 
het beter onderbouwd nemen van bedrijfsbeslissingen in de melkveehouderij. 
 
Een EU COST-aanvraag werd in 2015 toegekend: ‘Advancing marine conservation in the European and 
contiguous seas’. Van Hall Larenstein draagt bij aan dit project, waarbij het gaat om het behoud van 
biodiversiteit in de zee en het overbruggen van de kloof tussen beleidsmakers en 
natuurbehoudwetenschappers. 
 
Er zijn in 2015 een aantal Interreg-aanvragen (Expression of Interest) ingediend, waarvan er een Interreg 
North Sea Region (NSR) doorgaat naar het full proposal. Ook zijn er een aantal aanvragen in ontwikkeling 
om in 2016 ingediend te worden. Het gaat voornamelijk om Interreg North West Europe (NWE), NSR en 
Duitsland/Nederland. Van Hall Larenstein is partner in het NSR-project, dat naar de volgende ronde gaat. 
Dit project gaat over duurzame en traceerbare visserij in de Noordzee. 
 
Een door het bedrijf Mott McDonald ingediend NICHE-project in Rwanda, met Van Hall Larenstein als 
belangrijke partner, is in 2015 toegekend en van start gegaan. Het project is gericht op het versterken van 
ontwikkelingen in de landbouw van Rwanda. 

4.3 Duurzaamheid 

Van Hall Larenstein heeft in haar Instellingsplan ‘Op weg naar de groenste Hogeschool’ 2014-2017 ingezet 
op innovatieve duurzaamheidsontwikkelingen op alle fronten. In het MVO-beleid 2014-2017 verwoorden 
wij onze visie dat praktijkgericht onderzoek ons inziens een belangrijke voorwaarde is om duurzaamheid 
verder te ontwikkelen. Via praktijkgericht onderzoek kunnen duurzaamheidsperspectieven voor de 
beroepspraktijk helder worden. 
 
In elke contourennota is duurzaamheid een belangrijk integraal onderdeel. In de contourennota’s wordt 
beschreven op welke wijze onderzoekslijnen (lectoraten) een bijdrage leveren aan actuele duurzame 
ontwikkelingen. Zo dragen de onderzoekslijnen bijvoorbeeld bij aan hogere (voedsel)veiligheid, duurzaam 
beheer van grondwater, biodiversiteit en dierenwelzijn. Ook de beschrijving van de thematiek en ambities 
in de vacatures, lectoraatsopdrachten en jaarplannen van de lectoren die geworven zijn op de 
onderzoekslijnen (lectoraten) bevestigen dit. De in 2015 gerealiseerde bijdragen van een onderzoekslijn 
(lectoraat) aan duurzaamheid zijn zichtbaar in de twee uitgevoerde externe onderzoeksevaluaties, via de 
kenniscirculatie en intern in de jaarverslagen onderzoekslijnen (lectoraten) 2015. 
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5. Ondersteunende diensten 
 

Van Hall Larenstein kent sinds september 2014 drie stafdirecteuren: een directeur Beleid, een directeur 
Services en een directeur Finance & Control. De stafdirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de 
betreffende werksoorten. Dit hoofdstuk beschrijft de recente ontwikkelingen in 2015 bij de 
ondersteunende diensten, die veel impact hebben gehad op de hele organisatie. 
 
ICT-ontvlechting 
Vanaf 1 januari 2016 is Van Hall Larenstein zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van 
haar ICT. Dit betekent dat er in 2015 veel werk is verzet aan hardware- en softwaremigratie en de 
realisatie van het nieuwe netwerk voor de hogeschool. Bij de migratie werken we samen met veertig 
bedrijven die een grotere of kleinere ICT-dienst aan onze hogeschool leveren. De migratie is relatief 
vlekkeloos overlopen. We staan op eigen benen en kunnen verder met optimaliseren. 
 
Het operationeel beheer van de ICT-infrastructuur, de hosting en de daarbij behorende dienstverlening 
zijn ondergebracht bij Operator Groep Delft (OGD). Deze ICT-dienstverlener is via een Europese 
aanbesteding geselecteerd en inmiddels volop operationeel. Dit alles onder leiding van onze eigen ICT-
afdeling. 
 
De omvangrijke werkplekmigratie behelst onder meer de implementatie van het nieuwe Identity 
Management Systeem (IMS) en de hieraan gekoppelde systemen voor de nieuwe HVHL-card met haar 
faciliteiten en Office 365. Deze laatste Microsoft-applicatie wordt de basis van onze systemen en hieraan 
wordt ook ieders gepersonaliseerde e-mailfunctionaliteit verbonden. 
In de kerstvakantie zijn de meeste applicaties gemigreerd van de Wageningen UR-omgeving naar onze 
eigen omgeving. Dit was een groot logistiek en technisch project, maar op maandag 4 januari 2016 waren 
de systemen weer operationeel voor de medewerkers en studenten. 
 
Als gevolg van het nieuwe IMS heeft iedere medewerker een nieuw e-mailadres gekregen. De ICT-
migratie heeft ook geleid tot een eigen Intranet en Studentnet. Vanaf de migratie kunnen de 
medewerkers en studenten hulp en ondersteuning vragen bij onze eigen TOPdesk ICT support. 
 
Van Hall Larenstein heeft inmiddels met ICT-organisatie SURF een eigen overeenkomst voor wat betreft 
de afname van diensten. Vanaf januari 2016 kunnen medewerkers en studenten van de hogeschool 
gebruik maken van de software die via Surfspot van SURF beschikbaar komt. 
 
De afgelopen jaren hebben medewerkers en studenten van Van Hall Larenstein gebruik kunnen maken 
van talloze online literatuurdatabanken waar de bibliotheek van de Wageningen UR licenties voor heeft. 
Met de ICT-ontvlechting per januari 2016 vervallen deze licenties voor Van Hall Larenstein. In 2015 is met 
de inbreng van zowel personeel als studenten geïnventariseerd welke databanklicenties wenselijk zijn. 
Inmiddels zijn de keuzes gemaakt en vanaf januari 2016 is een pakket aan licenties geactiveerd. 
 
Student Information System (SIS) en onderwijslogistiek 
Omdat de in de eerste helft van 2013 gerealiseerde SIS-implementatie binnen Van Hall Larenstein veel 
knelpunten opleverde in de dagelijkse operatie, is in november 2013 een project OASIS gestart ter 
verbetering van de implementatie. Het project OASIS is eind 2015 afgerond. Het team van functioneel 
beheerders van SIS is nu zodanig opgeleid dat zij zelfstandig en professioneel de SIS-gerelateerde 
werkzaamheden kunnen uitvoeren. 
 
Aan het eind van het OASIS-project heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden, waarbij 
medewerkers zijn geïnterviewd en een enquête hebben ingevuld. De resultaten laten zien dat het voor 
vrijwel iedereen duidelijk is dat er veel is verbeterd. De in het OASIS-project gerealiseerde veranderingen 
in de organisatiestructuur en organisatiecultuur dragen bij aan een betere aansluiting tussen het 
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hulpmiddel SIS en de organisatie. Het hulpmiddel wordt daardoor beter gebruikt en beter gewaardeerd. 
De evaluatie liet ook zien dat de gebruikers nog niet tevreden zijn over het huidige niveau van 
functioneren van het systeem. Een verdere verbetering is daarom noodzakelijk. De verdere ontwikkeling 
en verbetering van het SIS-gebruik worden vanuit de lijn gestuurd. Verbeteracties zijn belegd bij 
actiehouders en het hogeschoolbrede platform rondom SIS ‘de Modelhogeschool’ monitort de uitvoering 
van de acties. 
 
In het verlengde van de afronding van het OASIS-project is een traject gestart om te komen tot een 
programma voor de verbetering van de onderwijslogistiek. Het doel van het traject was om 
een ambitie en een prioritering op te stellen voor verbeterprojecten op het gebied van de 
onderwijslogistiek. Daarbij is gebruikgemaakt van het model Onderwijslogistiek van SURF als 
gemeenschappelijk model en begrippenkader. Het model en de bovengenoemde acties gaan ons helpen 
om de kwaliteit van de onderwijslogistieke processen te verbeteren. 
 
Verbouwing en verhuizing 
Het jaar 2015 stond in het teken van de verbouwing van de locatie Velp en de verhuizing van locatie 
Wageningen naar Velp. Van Hall Larenstein maakte tot 1 oktober 2015 gebruik van drie gebouwen in 
Velp, Leeuwarden en Wageningen. Vanwege de groeiende studenteninstroom van Wageningen University 
en het gebrek aan onderwijsruimte dat daardoor in het Forumgebouw is ontstaan, heeft Van Hall 
Larenstein zich in 2014 gebogen over alternatieve huisvesting voor de Wageningse opleidingen. In juli 
2014 is besloten deze opleidingen vanaf het studiejaar 2015-2016 te huisvesten op de locatie in Velp. 
Argumenten die een rol hebben gespeeld bij deze keuze waren onder andere de beschikbare ruimte in 
het gebouw in Velp en de ambitie en mogelijkheden om samen met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN) en ArtEZ, hogeschool voor de kunsten een internationale studieomgeving te ontwikkelen. De 
verhuizing van de Wageningse opleidingen per augustus 2015 betekent een wijziging in de standplaats 
van de betrokken medewerkers en een wijziging in de uitvoeringslocatie van het onderwijs voor de 
huidige studenten. 
 
Voor de inhuizing van de medewerkers en studenten van de opleidingen in Wageningen in de locatie Velp 
was een verbouwing noodzakelijk. Tegelijkertijd was er de wens om de studiefaciliteiten te verbeteren. De 
concept-verbouwingsplannen zijn besproken met interne stakeholders: directeuren, medewerkers en 
studenten. 
 
In de zomer is in een periode van 90 werkdagen de verbouwing gerealiseerd waarbij 10.800 m² 
vloeroppervlak is vernieuwd en circa 35.000 m² wanden zijn bewerkt. Naast het aanpassen van studie- en 
werkplekken zijn er (open) ontmoetingsruimtes, (project-)lokalen, zelfstudieruimtes, ateliers, een 
mediatheek en labzalen gecreëerd of verbeterd. Hierbij is verantwoord omgegaan met de beschikbare 
bronnen. Zo is er gebruik gemaakt van onder meer gerevitaliseerd meubilair, multiplex/spaanplaat (100% 
afvalhout), cradle-to-cradle tapijttegels, gerecyclede verf en led-verlichting. De verbouwing in Velp heeft 
geleid tot betere klimaatbeheersing, isolatie, energiebesparende installaties, drinkwaterbesparing, 
duurzaam materiaalgebruik en duurzaam onderhoud. 
 
In de duurzaamheidscampagne ‘Green Steps Forward’ worden de behaalde resultaten op het gebied van 
duurzaamheid fysiek zichtbaar gemaakt met groene voetstappen in de gebouwen. 
In 2015 is tevens een start gemaakt met de voorbereiding van de verbouwing van de locatie Leeuwarden, 
die bij de start van het nieuwe schooljaar in 2016 gereed moet zijn. 
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6. People 
Van Hall Larenstein heeft de betrokkenheid van stakeholders hoog in het vaandel staan. In dit 
hoofdstuk lichten wij toe hoe wij omgaan met onze interne en externe stakeholders, hoe wij hen 
betrekken bij de hogeschool en welke bijdrage ze hebben geleverd. 
 
Een interne dialoog staat hoog in het vaandel bij Van Hall Larenstein en deze interne dialoog is integraal 
onderdeel van onze besturings- en overlegstructuur. Medewerkers en studenten praten mee en geven 
input op beleid via de Medezeggenschapsraad, Opleidingscommissie, hogeschoolbrede bijeenkomsten 
met de regierolhouders en examencommissies, de duurzaamheidsteams, Green Office en 
stakeholderbijeenkomsten rondom projecten zoals de verbouwing en andere specifieke thema’s. Hoe wij 
studenten en medewerkers faciliteren en betrekke, is onderwerp van de paragrafen 6.1 en 6.2. 
 
Van Hall Larenstein streeft ernaar om een duurzame organisatie te zijn door rekening te houden met de 
wensen van studenten en medewerkers, maar ook met die van de beroepspraktijk, alumni en 
maatschappij. Wij maken hierin strategische keuzes met betrekking tot de samenwerking en relaties die 
wij aangaan en onderhouden, gebaseerd op onze koers zoals verwoord in het Instellingsplan 2014-2017. 
De samenwerking met externe stakeholders is uiteengezet in hoofdstuk 6.3 over de maatschappelijke 
verbindingen. 

6.1 Student 

Van Hall Larenstein voorziet in eerlijke en volledige informatie voor studenten tijdens het proces van 
studiekeuze. Wij zetten ons in om een goede aansluiting tussen de vorige opleiding/school en de 
opleiding bij Van Hall Larenstein te faciliteren. Tijdens de studie worden studenten begeleid bij hun 
studieloopbaan en de voorbereiding op hun werkcarrière. Studenten krijgen de mogelijkheid om tijdens 
hun studie actief betrokken te zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en de 
ontwikkelingen binnen de hogeschool.  
 
6.1.1 Werving nieuwe studenten 

De wet Kwaliteit in Verscheidenheid heeft in 2014 voor een verandering in de werving gezorgd. Deze wet 
verplicht leerlingen om zich voor 1 mei in te schrijven voor een hbo-opleiding en geeft leerlingen het recht 
op een studiekeuzecheck. Voor de werving betekent dit dat potentiële studenten eerder een keuze 
moeten maken. De informatiebehoefte en -verschaffing gaan dus eerder in het jaar spelen. 
 
Van Hall Larenstein informeert potentiële studenten via de website, folders, open dagen, 
voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders, en social media. Op onze website zijn wij transparant naar 
studenten en anderen over ons onderwijs, onderzoek, beleid en resultaten. Ook de opbouw van het 
instellingscollegegeld is uiteengezet. Deze informatie is actueel door de nauwe samenwerking en 
afstemming tussen de voorlichters van de opleidingsteams, de afdeling Beleid en de afdeling Marketing 
en Communicatie. De afdeling Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor de 
wervingscampagne. De afdeling Beleid heeft een controlerende rol en verstrekt informatie over 
wijzigingen in bijvoorbeeld de toelatingseisen of naamgeving. 
 
De wervingscampagne sluit aan bij de beelden, interesses en informatiebehoefte van potentiële 
studenten. Van Hall Larenstein heeft in 2015 een onderzoek laten uitvoeren door NewCom naar hoe 
jongeren aankijken tegen de drie domeinen en de duurzaamheidsambities van de hogeschool. Het 
onderzoek is uitgevoerd onder 800 potentiële studiekiezers in Nederland en Duitsland en er zijn interne 
gesprekken met bijna 70 mensen over ‘wie Van Hall Larenstein is’. Uit het onderzoek van NewCom bleek 
dat de interesse in duurzaamheid bij jongeren sterk aanwezig is, ook in relatie tot hun studiekeuze, maar 
dat ze het tegelijkertijd lastig vinden om het begrip duurzaamheid goed te kunnen begrijpen. Daarom is 
gekozen om niet te werven met de term duurzaamheid, maar om dit te vertalen naar ‘Doe iets zinnigs’. In 
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de uitwerkingen worden voorbeelden getoond van projecten vanuit het 
onderwijs die goed illustreren dat je je bij Van Hall Larenstein bezig houdt 
met zinnige onderwerpen, bij opleidingen die er echt toe doen. 
De nieuwe wervingscampagne start in 2016 in binnenland en buitenland. 
Onder leiding van de International Relationship Officer werken we toe naar 
een specifieke wervingsaanpak per focusland. 
 

6.1.2. Aansluiting binnen de onderwijskolom  

In 2015 heeft binnen Van Hall Larenstein het aansluitteam gewerkt aan het 
verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het mbo 
op het hbo. Er is een notitie vastgesteld waarin de activiteiten in dit kader 
integraal en structureel bij elke opleiding worden belegd. De uitwerking en 
uitvoering hiervan moeten in 2016 verder vorm krijgen. 
 
In 2015 is op de locatie in Velp een convenant getekend met de Stichting Technasium en een aantal 
Technasia uit de regio. Onderdeel van deze samenwerking is de begeleiding door een hbo-docent van een 
havo- of vwo-eindexamenleerling bij de meesterproef. De startbijeenkomst die werd georganiseerd voor 
schoolleiders en technatoren uit het vo is goed ontvangen en vormt inmiddels een good practice voor 
andere activiteiten van de Stichting Technasium. Verschillende technasia hebben onze expertise inmiddels 
ingeroepen en hun leerlingen naar Van Hall Larenstein gestuurd voor projecten. In 2016 zal de 
samenwerking verder vorm en inhoud krijgen. 
 
Het mbo gaat vanaf 2016-2017 werken met keuzedelen in hun opleidingen. Met een keuzedeel kan een 
deelnemer zich verdiepen of verbreden in een bepaald onderdeel. Een keuzedeel kan de deelnemer ook 
voorbereiden op doorstroom naar het hbo. Samen met de noordelijke mbo- en hbo-instellingen is in 2015 
gewerkt aan een keuzedeel doorstroom groen mbo> groen hbo en servicedocumenten voor het mbo. 
 
Een paar voorbeelden van activiteiten in het kader van aansluiting vo/mbo die hebben plaatsgevonden, 
veelal binnen de bestaande samenwerkingsverbanden (in Noord-Nederland en in de (brede) regio om 
Arnhem): 

 Platform VO-HO Arnhem-Nijmegen: deelname op managementniveau, bijdrage aan workshop tijdens 
jaarlijkse conferentie in december 2015; 

 Platform VO-HO netwerk Wageningen/Food Valley: financiële projectbijdrage van Platform Bèta 
Techniek gekregen via ‘Call for proposal’; 

 RxH: Van Hall Larenstein participeert sinds dit jaar in een netwerk waarin Van Hall Larenstein, de HAN 
en 10 ROC’s vertegenwoordigd zijn. Door Van Hall Larenstein zijn ook drie AOC's toegetreden tot dit 
netwerk en kunnen er verbindingen gemaakt worden tussen ROC-AOC en Van Hall Larenstein; 

 Bètasteunpunt Wageningen: Van Hall Larenstein participeert sinds dit jaar actief in dit netwerk, 
waarin 10 VO-scholen, 3 hogescholen en de Wageningen University vertegenwoordigd zijn. Van Hall 
Larenstein levert een bijdrage aan de nascholing van vakdocenten; 

 Samenwerking HAN, o.a. op het gebied van aansluiting: Van Hall Larenstein participeert sinds 
september 2015 in project Van Leerling naar Student, waarin havo-4-leerlingen uit de regio zich op 
het hbo komen oriënteren tijdens een studiekeuzeactiviteit met onze studenten; 

 Samenwerking Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool in studiekeuzeactiviteiten voor scholieren in 
Friesland; 

 Deelname Food Valley Netwerk; 

 Decanenkring Arnhem e.o.: gastheer geweest van bijeenkomst in september waarbij het nieuwe 
gebouw en de nieuw aangesloten opleidingen uit Wageningen gepresenteerd werden;  

 Presentaties gehouden voor verschillende andere decanenkringen in Nederland; 

 Enkele tientallen scholen bezochten Van Hall Larenstein voor onderwijsactiviteiten waarin deze 
scholen een beroep doen op onze expertise; 
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 Gedurende hele jaar 2015 bij Van Hall Larenstein locatie Leeuwarden: bijeenkomsten van docent-
ontwikkelteams voor biologie, scheikunde, aardrijkskunde en met het bedrijfsleven. In totaal nemen 
30 vakdocenten deel (mbo en hbo);  

 bijdrage aan conferenties van beroepsvereniging vakdocenten (NIBI, KNAG); 

 DIG-IT voor havo-4: acht workshops waar ca. 90 havo-4 leerlingen aan hebben deelgenomen 

 Uitgave rapport propedeuseresultaten Van Hall Larenstein/Stenden Hogeschool/NHL Hogeschool; 

 Uitgave en verspreiding rapportages HBO-Aansluitingsmonitor onder onze opleidingen en 
toeleverende scholen in regio Noord. 

 Van Hall Larenstein is komende drie jaar de gastheer van Biologie Olympiade Junior: een wedstrijd 
voor scholieren die uitblinken in bètavakken en in techniek. 

 
6.1.3 Studentenbegeleiding 

 
Studentendecanaat 
De studieloopbaanbegeleiders verwijzen studenten door naar het decanaat wanneer er sprake is van 
grotere studieproblemen, een functiebeperking of problemen van persoonlijke aard. Het decanaat 
adviseert en begeleidt deze groep studenten en werkt daarbij volgens een gedragscode. 
Van Hall Larenstein heeft op elke locatie een eigen decanaat met kennis over de opleidingen van de 
betreffende locatie. Het decanaat rapporteert en adviseert binnen de organisatie over (knelpunten in) het 
onderwijs en studentaangelegenheden. 
 
Het aantal studenten dat het decanaat bezoekt, blijft toenemen. Van 1.146 in 2013-2014 naar 1.186 in 
2014-2015. Het decanaat constateert dat net als in 2014 het aantal studenten met functiebeperkingen 
ook blijft toenemen: van 229 in 2013-2014 naar 275 in 2014-2015. Dit is een landelijke trend. 
 
Naast tentamenfaciliteiten hebben studenten met een zwaardere beperking zoals een stoornis uit het 
autismespectrum (ASS) vaak extra begeleiding nodig. In principe zijn de decanen niet toegerust voor het 
begeleiden van dit type studenten. Hiervoor hebben zij een lokaal medisch-sociaal netwerk achter de 
hand. Daarnaast ziet het decanaat dat studenten met een functiebeperking moeite hebben met het 
verscherpte afstudeerprotocol. Dit betekent dat zij nog meer een beroep op decanen doen. 
 
Studieloopbaanbegeleiding 
Alle studenten krijgen gedurende hun gehele studietraject persoonlijke begeleiding bij hun 
studieloopbaanontwikkeling. Deze begeleiding krijgen studenten binnen de opleiding die zij volgen. 
Studieloopbaanbegeleiding (SLB) omvat studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie. SLB is gericht op het 
begeleiden van studenten bij het (leren) studeren en op begeleiding bij de oriëntatie op hun loopbaan als 
professional. Het uiteindelijke doel van SLB is dat studenten succesvol hun studie afronden, hun talenten 
ontwikkelen en optimaal op de toekomst zijn voorbereid. 
 
SLB is studentgericht en maatwerk. De begeleiding bestaat uit individuele gesprekken met studenten en 
uit groepsactiviteiten en vindt zowel reactief als proactief plaats. In de eerste twee jaren ligt het 
zwaartepunt op succesvol zelfstandig studeren, tevens de eerste doelstelling van SLB. In de laatste twee 
jaren verschuift het zwaartepunt naar de ontwikkeling van een professionele houding, de tweede 
doelstelling van SLB. In de eerste twee jaren wordt vooral proactieve begeleiding geboden, later meer 
reactief. Er zijn vaste contactmomenten om zicht te houden op alle studenten (van instroom tot de 
overstap naar de arbeidsmarkt). Hierin worden onder andere studenten met (studie)problemen 
gesignaleerd en ondersteund (proactief). Daarnaast wordt er op verzoek van de student advies en 
begeleiding geboden (reactief). 
 
Om studenten goed te kunnen adviseren over hun studiekeuzes, studievoortgang en loopbaanoriëntatie, 
zijn de SLB’ers veelal docenten van de betreffende opleiding. De SLB’er helpt studenten een zelfsturend 
vermogen te ontwikkelen en een leerroute te kiezen die het beste bij hen past. Dit leidt ertoe dat 
studieloopbaanbegeleiding een bijdrage levert aan studiesucces en -rendement. 
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Studeren met functiebeperking 
Het decanaat geeft voorlichting op de open dagen en aan eerstejaars studenten, zodat elke student weet 
hoe Van Hall Larenstein studenten met een functiebeperking kan ondersteunen. Studenten en docenten 
kunnen bij het decanaat terecht als zij vragen hebben over studeren met een functiebeperking. Via een 
speciale folder ‘Studeren met een functiebeperking’ krijgen de studenten informatie over de 
voorzieningen en begeleidingsmogelijkheden. 
 
Een student met een functiebeperking wordt doorverwezen naar de decaan. De decaan houdt een 
intakegesprek en stelt een onderwijsovereenkomst op, waarin de faciliteiten en afspraken worden 
vastgelegd. Conform de afspraken in de Regeling profileringsfonds kunnen studenten met een 
functiebeperking financiële compensatie krijgen uit het profileringsfonds. 
 
Het externe visitatiepanel bij de aanvullende opleidingsbeoordelingen was onder de indruk van de 
ondersteuning van studenten met een functiebeperking. De regie ligt in handen van de student zelf. Van 
Hall Larenstein regelt de faciliteiten en begeleiding op maat waar de student zich goed bij voelt. De 
studieloopbaanbegeleiders en decaan weten hierbij op subtiele wijze stigmatisering te voorkomen. Ook 
het samenspel met examencommissie en opleidingsdirecteur, ieder vanuit hun eigen rol, kwam zeer goed 
naar voren. Per opleiding en locatie bieden decanen en studieloopbaanbegeleiders binnen de kaders van 
het beleid maatwerk in de begeleiding. 
  
Op verzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) worden studenten met een 
functiebeperking jaarlijks gevraagd te oordelen over diverse aspecten van studeren met een 
functiebeperking. In 2015 behaalde Van Hall Larenstein een totaalscore van 6,45. Hiermee staat Van Hall 
Larenstein op een vijfde plek op de lijst voor handicapvriendelijke hogescholen (van middelgrote 
hogescholen). 
 
Profileringsfonds 
Conform de afspraken in de Regeling profileringsfonds kunnen studenten die vertraging oplopen als 
gevolg van bijzondere omstandigheden financiële compensatie krijgen uit dit fonds. In 2015 heeft Van Hall 
Larenstein aan 57 EER-studenten en 68 niet-EER-studenten financiële ondersteuning verleend uit het 
profileringsfonds. Aan 33 EER-studenten is ondersteuning verleend voor een totaalbedrag van € 56.844. In 
2014 was dit € 34.248. Deze financiële ondersteuning is verleend aan studenten die vertraging opliepen 
als gevolg van ziekte, een functiebeperking of familieomstandigheden. Financiële ondersteuning in de 
vorm van bestuursbeurzen werd in 2015 uitgekeerd aan 24 EER-studenten voor een totaal bedrag van 
€ 43.346. In 2014 was dit € 43.261. De bestuursbeurzen werden uitgekeerd voor bestuursfuncties bij de 
studentenverenigingen: Arboricultura, Quercus, 
Nji Sri en Osiris. 
 
Daarnaast zijn in 2015 vier niet-EER-studenten (afkomstig uit een ‘NFP-land’) gefinancierd in de 
vorm van elk een waiver (€ 3.500) ten laste van het profileringsfonds. Het totaalbedrag voor de 
waivers was in 2015 € 14.000. Niet-EER-studenten in een 2+2-programma met één van de 
partneruniversiteiten in China of India krijgen, conform de afspraken, jaarlijks een korting van 
tussen de € 1.700 en € 2.000 op het kostendekkend collegegeldtarief, afhankelijk van het jaar van 
instroom. In 2015 hebben 59 studenten deze korting gekregen op hun collegegeld, waarmee in  
totaal een bedrag van € 107.200 was gemoeid. 
 
Verder is de bijdrage aan het Holland Scholarship Programma ook uit het profileringsfonds betaald. In 
2015 hebben vijf inkomende studenten elk een bijdrage van € 2.500 ontvangen (totaal € 12.500). Het 
totale bedrag van de bijdrage voor drie uitgaande studenten was € 1.875. 
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6.1.4 Betrokkenheid studenten   

Binnen Van Hall Larenstein telt de mening van studenten, want wie kunnen er beter oordelen over het 
onderwijs dan de studenten zelf? Studenten hebben op diverse manieren inspraak. Ze kunnen lid zijn van 
opleidingscommissie en de Medezeggenschapsraad (MR). Ook hebben studenten de mogelijkheid om 
deel te nemen in het college van beroep voor studenten en kunnen zij bezwaar en/of beroep indienen. Ze 
zijn lid van werkgroepen en geven hun mening in evaluaties. Zo zijn studenten in 2014 en 2015 intensief 
betrokken bij de verbouwingsplannen voor de gebouwen in Velp en Leeuwarden. In het studiejaar 2015-
2016 krijgen vijf studenten de mogelijkheid om een dag mee te lopen met leden van het CvB. 
 
Het eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en klachten is vaak de studieloopbaanbegeleider. 
Binnen Van Hall Larenstein zijn er voor studenten diverse mogelijkheden om officieel bezwaar of beroep 
aan te tekenen, dan wel een klacht in te dienen. Dit loopt via een centraal loket. Ook is er een 
vertrouwenspersoon beschikbaar voor studenten. 
 
Duurzaamheid  
Een aantal studenten heeft in 2015 Green Office (GO) opgezet. Op 9 oktober 2015 is GO officieel 
gelanceerd op de duurzaamheidsdag in Velp. De Green Office bestaat uit studenten die opkomen voor de 
duurzaamheidsinitiatieven van studenten binnen de hogeschool. Het doel van Green Office is dat de 
ideeën, signalen en initiatieven van studenten met betrekking tot duurzaamheid onder de aandacht 
komen van en worden opgepakt door de directeuren en het CvB. Green Office wordt geleid door 
studenten en ondersteund door de hogeschool. De Green Office heeft een jaarplan en begroting 
opgesteld, die zijn goedgekeurd door de stuurgroep duurzaamheid. 
 
In december 2015 heeft Green Office een ‘warme truiendag’ georganiseerd om duurzaamheid onder de 
aandacht te brengen. In Leeuwarden heeft GO een zichtbare locatie en in Velp wordt dit nog geregeld. GO 
richt zich nu voornamelijk op het werven van nieuwe leden. GO neemt actief deel aan landelijke 
netwerken van studenten over duurzame ontwikkeling. Green Office is een onderdeel van Studenten van 
Morgen, een internationaal studentennetwerk voor een duurzame toekomst. 
 
Green Office voert deze taken uit in nauwe afstemming met de projectleiders van de 
duurzaamheidsprojecten (MVO, AISHE en BREEAM). GO werkt daarbij samen met studieverenigingen op 
de twee locaties. Op eigen initiatief of initiatief van de projectleiders organiseert GO activiteiten die de 
bewustwording versterken en duurzaamheidsprojecten ondersteunen binnen de Hogeschool.  
 
VHL-UPgrade 
Studenten op beide locaties praten mee over de verbeterplannen naar aanleiding van de NSE in het 
verbetertraject ‘VHL-UPgrade, In 30 dagen naar een (nog) betere hogeschool’. In dit traject zijn at random 
ruim 600 studenten van beide locaties gevraagd om mee te praten, waarvan een aantal aanwezig was bij 
de bijeenkomsten. De opkomst was relatief laag. Gesprekken zijn gevoerd met 30 studenten. 
 
De ontvangen suggesties zijn uitgewerkt in een verbeterplan. Op Studentnet zijn diverse berichten 
gepubliceerd, waarin alle studenten van Van Hall Larenstein zijn geïnformeerd over de resultaten, de 
verbeterpunten en wat er met de verbeterpunten is gedaan. In 2015 zijn er al verbeterslagen gerealiseerd 
(zie paragraaf 2.1 en 3.4). 
 
Klachten en geschillen studenten 
Binnen Van Hall Larenstein zijn er voor studenten diverse mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te 
tekenen, dan wel een klacht in te dienen. Het indienen van zo’n bezwaar, beroep of klacht verloopt via 
één loket. Dit loket zorgt ervoor dat de klacht, het beroep of bezwaarschrift wordt doorgezonden naar de 
juiste instantie. De door het loket vastgestelde datum van ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig 
bezwaar of beroep is ingesteld. Studenten kunnen in beroep gaan tegen een beslissing van de 
examencommissie en examinatoren. In hoofdstuk 9 zijn de beroepen en bezwaren over 2015 opgenomen. 
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Opleidingscommissie  
Studenten zijn ook lid van de opleidingscommissies. De opleidingscommissies hebben hun wettelijke 
taken uitgevoerd in 2015. In de opleidingscommissie adviseren studenten en docenten hun directeur over 
de kwaliteit van de betreffende opleiding. De opleidingscommissie brengt advies uit over de onderwijs- en 
examenregeling alvorens het CvB deze regeling vaststelt. Daarnaast beoordeelt de opleidingscommissie 
jaarlijks de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en geeft zij desgevraagd of uit eigen beweging 
advies aan de medezeggenschapsraad, de directeur of het CvB over alle andere aangelegenheden 
betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. De student heeft de mogelijkheid om zich op te 
geven als commissielid. Via Studentnet en andere communicatiekanalen informeren de 
opleidingscommissies onze studenten en medewerkers over hun activiteiten. 
 
In 2015 is een aangepast reglement opgesteld, waarbij onder andere de scholing, het aantal 
bijeenkomsten en de minimaal te bespreken onderwerpen zijn vastgelegd. Het doel van het herziene 
reglement is het verbeteren van de ondersteuning en werking van de opleidingscommissies. De 
opleidingscommissies hebben de mogelijkheid gehad om hun feedback te geven op het reglement. Eind 
2015 is het reglement ter instemming aan de Medezeggenschapsraad voorgelegd. 
  
Medezeggenschapsraad (MR) 
De wettelijke basis voor de medezeggenschap op hogescholen is gelegen in de Wet op het Hoger 
onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW). In deze wet wordt het minimum aan regels en 
bevoegdheden vastgelegd, waar een Medezeggenschapsraad in het hoger onderwijs recht op heeft. Dit 
minimum, aangevuld met extra verworven regels en bevoegdheden, is vertaald en gepreciseerd in een 
eigen medezeggenschapsreglement toegespitst op Van Hall Larenstein. Het doel van de 
medezeggenschap van Van Hall Larenstein is om zowel studenten als personeel invloed te geven op het 
beleid en alles (of anders zoveel als redelijkerwijs mogelijk) dat de hogeschool aangaat zich alle in 
openheid te laten afspelen. 
 
De Medezeggenschapsraad van Van Hall Larenstein bestaat uit twintig leden, tien vanuit Leeuwarden en 
tien vanuit Velp. De helft van de leden (dit geldt ook per locatie) bestaat uit medewerkers en de helft uit 
studenten die ingeschreven zijn bij de hogeschool. Studenten kunnen zich kandidaat stellen voor de 
Medezeggenschapsraad door een kandidaatstellingsformulier in te vullen. Ieder jaar worden er voor de 
zomervakantie verkiezingen gehouden. 

6.2 Medewerker 

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van Van Hall Larenstein. De hogeschool ondersteunt haar 
medewerkers op een zodanige wijze dat het primair proces optimaal kan functioneren. In dit hoofdstuk 
worden de ontwikkelingen met betrekking tot personeel uiteengezet. 
 
6.2.1 Ontwikkeling personeelsformatie 

In 2015 (Personeelsbestand 31-12-2015) is er sprake van een hoger aantal medewerkers en fte’s ten 
opzichte van vorige jaren. Deze groei heeft deels te maken met een aantal veranderingen, zoals de 
ontvlechting met Wageningen UR en de opbouw van een eigen ICT-afdeling conform het stevenplan. 
Daarnaast is er ook sprake van een lichte groei in het onderwijzend personeel. De onderverdeling OP/OOP 
is gebaseerd op de interne indeling van de loonadministratie van Van Hall Larenstein. 
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Ontwikkeling personeelsformatie 
 

 
 

Onderwijzend (OP) en ondersteunend (OOP) personeel 
 

 
 

6.2.2 Gezondheid en Welzijn 

ARBO en RI&E 
Van Hall Larenstein werkt conform het Arbo/Milieubeleidsplan 2011-2015. Het arbobeleid is gericht op 
waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en studenten en het voorkomen en 
beheersen van psychosociale arbeidsbelasting. De doelstellingen van het arbobeleid worden in 
samenhang met de doelstellingen van Van Hall Larenstein geformuleerd en vermeld in het plan van 
aanpak op basis van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor het realiseren, beheren en 
controleren van de doelstellingen bij het arbobeleid zijn een Arbo-stuurgroep en Arbo-commissie 
ingesteld. Afgelopen jaar is de school in Velp verbouwd. Dit heeft geresulteerd in Arbo-werkplekken voor 
de medewerkers. Daar waar nodig en na arbeidsdeskundigonderzoek zijn de plekken extra uitgerust met 
de benodigde attributen. De school in Leeuwarden zal na toestemming van verschillende organen, ook 
worden voorzien van Arbo-werkplekken. 
 
Verzuim en preventie 
Het verzuim binnen Van Hall Larenstein laat ten opzichte van 2014 een stijging zien: 4.5% in 2014 naar 
5,6% in 2015. De gemiddelde verzuimduur is wel fors afgenomen: van 17.9 dagen naar 14.3 dagen. Het 
streefpercentage ziekteverzuim binnen Van Hall Larenstein is 4% of lager. 
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In 2015 hebben er per locatie minimaal vier Sociaal Medisch Team-overleggen (SMT) plaatsgevonden. 
Tijdens dit overleg bespreken bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, HR-adviseurs en 
leidinggevenden de hoofdlijnen, aandachtspunten en risico’s met betrekking tot het verzuim per 
opleiding/afdeling/domein. Op basis van deze overleggen wordt er actie ondernomen per dossier, zoals 
het doorverwijzen van medewerkers naar adequate hulpverlening of het inzetten van diverse re-
integratieactiviteiten. 
 
In 2015 hebben er ook twee Beleids-SMT’s plaatsgevonden. Binnen dit overleg worden de beleidslijnen, 
aandachtspunten en risico’s met betrekking tot het verzuim besproken binnen de gehele organisatie. Dit 
overleg vindt plaats onder leiding van de voorzitter van het college van bestuur en in aanwezigheid van de 
directeur Beleid, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en HR-adviseurs. Op basis van deze 
overleggen is waar nodig het beleid aangepast en zijn hogeschoolbrede activiteiten georganiseerd, zoals 
het verzorgen van trainingen op het gebied van werkdruk. 
 
Vanuit de werknemersverzekering Livvit van het Zilveren Kruis zijn er in 2015 preventiemaatregelen 
ingezet met een totale vergoeding/bekostiging van € 32.559,57. De voornaamste maatregelen waren: 

 inzet van bedrijfstrainingen;  

 taxivervoer bij fysieke beperking; en 

 bedrijfsmaatschappelijk werk. 
Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) 
Sinds april 2013 werkt Van Hall Larenstein samen met de bedrijfsmaatschappelijk werkers van de 
landelijke organisatie GIMD. De samenwerking verloopt naar wens en zal ook in 2016 worden voortgezet. 
 
In totaal zijn er 27 aanmeldingen geweest bij bedrijfsmaatschappelijk werk in 2015. Dit is een lichte 
stijging ten opzichte van de 24 aanmeldingen in 2014. De belangrijkste verdelingen van deze 
aanmeldingen waren als volgt: 
 Aanmeldingen per vestiging: Leeuwarden 14, Velp 13; 
 Verdeling per sekse: Man 9, Vrouw 18; 
 Verzuimend bij intake: Niet verzuimend 17, wel verzuimend 10; 
 Initiatiefnemer voor intake: Medewerker 12, Leidinggevende 6, Bedrijfsarts 1, HR 7. 
 
Aangaande de belangrijkste aanleiding voor de hulpvraag is door het GIMD de volgende top 10 
samengesteld:  
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Op basis van de belangrijkste aanleidingen zullen er tijdens het Beleid SMT in 2016 verdere maatregelen 
worden getroffen. 
 
Vertrouwenspersonen 
Hogescholen zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers en studenten te beschermen tegen 
psychosociale belasting. Het hebben van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit 
beleid. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over 
ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en 
discriminatie. Medewerkers en studenten kunnen een beroep doen op de bemiddeling van een 
vertrouwenspersoon. 
 
Er zijn in 2015 geen formele klachten ingediend. In 2015 hebben twee medewerkers en vier studenten 
een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. Twee vrouwelijke medewerkers deden dit beroep in 
verband met intimidatie door hun leidinggevende. Meldingen van studenten betreffen intimidatie door 
docenten (2), machteloosheid in communicatie met studiebegeleiders (1), intimidatie door 
medestudenten (1). Termen die studenten gebruiken rondom het effect van gebruik van sociale media 
voor de communicatie in projecten is machteloosheid en uitsluiting. Met één projectgroep is intensieve 
begeleiding geweest gericht op het gebruik en de effecten van social media. 
 
De vertrouwenspersoon in Leeuwarden heeft deelgenomen aan de training Wet Meldcode Hogeschool. 
 
Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) 
Elke twee jaar wordt er, conform de hbo-cao, een MTO uitgevoerd binnen Van Hall Larenstein. Net als in 
2013 heeft onderzoeksbureau Integron in 2015 het MTO uitgevoerd. Het onderzoeksbureau maakt 
gebruik van het meetinstrument ‘TIM’: Tevredenheid Instrument Medewerkers. Dit instrument is op 
verzoek van de Vereniging Hogescholen en in samenwerking met Zestor ontwikkeld voor het hbo. Er 
wordt gewerkt met een standaard vragenlijst voor de hogescholen, waardoor een benchmark mogelijk is. 
 
Het onderzoek heeft in het laatste kwartaal van 2015 plaatsgevonden. In totaal heeft 77% van de 
medewerkers meegewerkt aan dit onderzoek. In 2013 was de deelname 62% onder de medewerkers. De 
resultaten van het onderzoek zullen in de loop van 2016 worden uitgewerkt en bekendgemaakt. 
 
Participatiewet 
In 2013 heeft Van Hall Larenstein, in navolging op cao-afspraken, voor het eerst beleid ontwikkeld op het 
terrein van Wajongers. In dit beleid is afgesproken dat de hogeschool zich inzet om mogelijkheden te 
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creëren met betrekking tot een dienstverband voor mensen met een Wajong-status. Met de komst van de 
landelijke participatiewet is deze doelgroep breder geworden. Onder de Participatiewet vallen naast 
Wajongers ook mensen met een wsw-indicatie en mensen met een wiw of id-baan. 
 
Naast een verbreding van de doelgroep heeft de komst van de Participatiewet ook geleid tot een 
concretere doelstelling binnen de hbo-sector. In de cao 2014-2016 is een taakstelling binnen de sector 
opgenomen. De taakstelling is het creëren van 99 extra arbeidsplaatsen per jaar in de periode van 2014-
2024. Dit vertaalt zich in het creëren van 2 arbeidsplaatsen bij Van Hall Larenstein. Deze twee 
arbeidsplaatsen zijn ingevuld door het aanstellen van een medewerker met een Wajong-status en een 
medewerker met een wiw-baan. De verwachting voor 2016 is dat er binnen Van Hall Larenstein vier 
arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden. 
 
Wajongers 
In 2013 heeft Van Hall Larenstein, in navolging op de cao-afspraken, beleid ontwikkeld op het terrein van 
Wajongers. In dit beleid is afgesproken dat de hogeschool zich inzet om mogelijkheden te creëren met 
betrekking tot een dienstverband voor mensen met een Wajong-status en/of een andere vorm van 
arbeidshandicap. Om deze mogelijkheden te creëren, zijn er afspraken gemaakt met landelijke re-
integratiebureaus inzake het vrijblijvend aanbieden van mogelijke kandidaten. Ook toetst de afdeling 
HRM-vacatures om vast te stellen of deze geschikt zijn voor kandidaten met een Wajong-status of 
arbeidshandicap. Van Hall Larenstein wil hiermee vanuit een breder maatschappelijk perspectief haar 
verantwoordelijkheid als werkgever en opleider nemen. Van Hall Larenstein heeft in 2013 één 
medewerker in dienst genomen met een Wajong-status. Over 2015 zijn geen bijzonderheden te melden. 
 
Zelfstandige Zonder Personeel  
De belastingdienst heeft vanaf eind 2013 de regels met betrekking tot de Zelfstandige Zonder Personeel 
(ZZP’er) aangescherpt. In relatie hiermee heeft de afdeling HRM alle ZZP-contracten beoordeeld en is het 
beleid aangescherpt. In 2014 werd duidelijk dat de belastingdienst van mening is dat de ZZP’er niet 
thuishoort in het onderwijs. De optie voor de inhuur van een ZZP’er dreigt te vervallen. Het 
aangescherpte beleid is uitgevoerd, waardoor we volledig ‘belastingproof’ zijn op het gebied van ZZP’ers. 
De nieuwe wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de ZZP’er in het onderwijs is uiteindelijk 
uitgesteld tot 2016. 
 

6.2.3 Kwaliteit, ontwikkeling en scholing 

Van Hall Larenstein heeft een Professionaliseringsplan 2014-2017 vastgesteld. Het 
professionaliseringsplan is een vertaling van het instellingsplan, de prestatieafspraken en HRM-beleid en 
beschrijft de manier waarop Van Hall Larenstein met behulp van opleiden en ontwikkelen de komende 
jaren gaat werken aan (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast biedt het 
professionaliseringsplan kaders voor opleidings- en ontwikkelplannen in het speelveld, waarbinnen 
leidinggevende en medewerker samen individuele ontwikkelafspraken opstellen. 
Van Hall Larenstein faciliteert de scholing van medewerkers en de invulling van het 
professionaliseringsplan in de vorm van de Van Hall Larenstein Academy. 
 
Van Hall Larenstein Academy 
In 2015 is de Van Hall Larenstein Academy gestart en zijn de volgende trainingen, cursussen en 
opleidingen opgezet en georganiseerd: 
 
Examencommissies  
De rol van de examencommissie is gewijzigd, mede als gevolg van nieuwe wetgeving. De 
examencommissies zijn ondersteund in hun verdere professionalisering door de externe leden van de 
examencommissies. Deze externe leden waren afkomstig van adviesbureau Hobeon en hebben de 
examencommissies met name ondersteund op onderwijskundig vlak, het borgen van kwaliteit eindniveau 
en het uitvoeren van de wettelijke taken van de examencommissies. 
 



 

Bestuursverslag 2015 72 Van Hall Larenstein  

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden 
Vanaf 1 januari 2015 dienen alle hogescholen een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden 
(BDB) voor docenten in te voeren. Van Hall Larenstein heeft een eigen cursustraject voor de 
Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden vormgegeven, passend bij het unieke profiel van Van Hall 
Larenstein. Het cursustraject voor de BDB is afgestemd op het behalen van de competenties waarover 
docenten bij Van Hall Larenstein minimaal dienen te beschikken om goed onderwijs te kunnen verzorgen, 
namelijk: doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen (Basiskwalificatie 
Examinering (BKE)) en professioneel docentschap. Het cursustraject bestaat uit: 
 een opleiding Didactiek van Van Hall Larenstein; 
 een training Basis Kwalificaties Examinering van Van Hall Larenstein. 
 
Didactiek  
In 2015 is vanuit de Van Hall Larenstein Academy één cursus Didactiek georganiseerd in Leeuwarden. 
Daarnaast hebben (nieuwe) docenten zich ook individueel aangemeld bij een daartoe gecertificeerd 
opleidingsinstituut. 
 
Basis Kwalificatie Examinering (BKE) 
In 2015 is een professionaliseringstraject opgezet en gestart voor (in ieder geval) alle examencommissies 
en docenten die examens afnemen binnen Van Hall Larenstein. Hiervoor is een aanbestedingstraject 
gestart, waarbij de aanbesteding is gegund aan CITO. 
In 2015 heeft de Van Hall Larenstein Academy een viertal BKE-trainingen georganiseerd. Twee in 
Leeuwarden en twee in Velp, waar 64 docenten aan hebben deelgenomen. In 2016 vindt de certificering 
plaats. 
In 2016 organiseert de Van Hall Larenstein Academy meerdere BKE-trainingen en zal ook een Senior 
Kwalificatie Examinering (SKE) training georganiseerd worden. 
 
Studieloopbaanbegeleiding 

In het najaar van 2015 is voor alle SLB’ers een trainingsdag georganiseerd, hierbij waren 100 SLB’ers 
aanwezig. Het doel van de training was enerzijds om SLB’ers te informeren en mee te laten denken 
over de verdere invulling van het nieuwe SLB-programma, anderzijds om de benodigde vaardigheden 
verder te ontwikkelen. 
 
Scholingskosten 2015 
Volgens de professionaliseringafspraken in de cao-hbo moet 6% van de getotaliseerde 
brutosalariskosten worden besteed aan professionalisering. Hiervan moet 3% besteed worden aan 
een basisrecht in uren en 3% aan out-of-pocket-kosten. De gerealiseerde scholingskosten over 
2015 bedragen € 708.075 (out-of-pocket-kosten). De beoogde 3% out-of-pocket-kosten bedragen  
€ 726.000 (totale brutosalariskosten jaar 2015 € 24.212.000 X 3%). Dit betekent dat Van Hall Larenstein in 
2015 in totaal 98% hieraan heeft besteed. 
 
Planning basis- en professionaliseringsuren jaar 2015 
Het basisrecht is conform de cao vastgesteld op 3%. Tijdens de planningsgesprekken zijn door de 
leidinggevenden en medewerkers afspraken gemaakt over de aanwending van deze uren. De werkelijke 
uitputting van deze uren is niet geregistreerd, echter op basis van de planningsgesprekken is het beeld dat 
de totale basisrechten ruimschoots gerealiseerd worden. 
 
Inzet professionalisering jaar 2015 
In 2015 is binnen de professionalisering ingezet op: 



 

Bestuursverslag 2015 73 Van Hall Larenstein  

 
 

 Bedrag 
Vakmatige opleidingen/congressen e.d. € 343.805 
Professionalisering teams € 207.228  
Didactiek € 29.890  
Traject examencommissies € 98.199  
Coaching en intervisie € 28.953 
Totaal € 708.075 

 
6.2.4 Loopbaanbeleid 
Van Hall Larenstein ondersteunt de medewerker bij diens ontwikkeling, voor zover deze aansluit bij de 
behoefte vanuit de organisatie. Daarbij geeft de organisatie duidelijk aan wat zij verwacht van de 
medewerker, welke ontwikkelingen het functioneren beïnvloeden en wat dat betekent voor de functie en 
de medewerker. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de loopbaan. Hij doet 
dit met behulp van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en bespreekt dat regelmatig met de 
leidinggevende. 
 
Functioneren en beoordelen 
Jaarlijks worden er planningsgesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd. Indien daartoe aanleiding is, 
worden er ook tussentijds voortgangsgesprekken gevoerd. In het planningsgesprek worden afspraken 
gemaakt over de resultaten/werkzaamheden in het komend jaar en de professionele ontwikkeling van de 
medewerker. De ontwikkelingen in de functie en binnen de eenheid komen aan de orde. Het 
planningsgesprek is een tweezijdig gesprek en toekomstgericht. In het beoordelingsgesprek wordt 
teruggekeken op het (studie)jaar: zijn de resultaten bereikt en hoe is de ontwikkeling van de medewerker 
ingevuld? De leidinggevende beoordeelt de medewerker mede in de vorm van een ‘score’: onvoldoende, 
goed of uitstekend. Deze score bepaalt de beloningsbeslissing. 
 
Doelstelling van Van Hall Larenstein is dat met minimaal 85% van alle medewerkers jaarlijks een plannings- 
en beoordelingsgesprek gevoerd wordt. In 2015 is met bijna 83% van alle medewerkers een 
beoordelingsgesprek gevoerd. In totaal is 1,8% van de gesprekken uitgesteld in verband met langdurige 
ziekte van betreffende medewerkers. 
 
Besloten is dat de F&B-cyclus zal worden toegesneden op de werkwijze binnen de 
resultaatverantwoordelijk teams. In 2015 zijn de ideeën over de gewenste aanpassingen besproken en in 
2016 is de aangepaste F&B-cyclus uitgewerkt. 
 
6.2.5 Ontwikkelingen CAO en Arbeidsvoorwaarden 
De huidige cao voor het HBO heeft een looptijd tot 1 april 2016. 
 
Loonstijging  
De nieuwe cao voorziet in een loonstijging per 1 december 2015 met 1%. In augustus 2015 is een 
eenmalige uitkering toegekend van € 475,- bruto (naar rato van de aanstellingsomvang). 
 
Regeling duurzame inzetbaarheid 
Op grond van cao-afspraken kunnen werknemers 40 uur per jaar inzetten ten behoeve van ‘duurzame 
inzetbaarheid’ bijvoorbeeld voor het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool, mantelzorg voor 
een beperkte periode, sabbatical verlof of aanvullend studieverlof. In 2015 is een reglement Duurzame 
inzetbaarheid opgesteld die de regeling uit de cao nader uitwerkt. Deze regeling is nog onderwerp van 
gesprek tussen het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad.  
De nieuwe regeling is ingegaan op 1 augustus 2015 en geldt voor werknemers met een dienstverband 
vanaf 0,4 fte, waarbij parttimers hun uren naar rato krijgen. Gelijktijdig is de regeling Werktijden oudere 
werknemer (werktijdverkorting halve/hele uren vanaf 50 respectievelijk 60 jaar) vervallen. 
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Werktijdenregeling Senioren 
Per 1 januari 2015 is de SOP-regeling vervallen. Daarvoor in de plaats is de regeling Werktijdvermindering 
Senioren gekomen.  
 
Arbeidsverhoudingen en ontwikkelingen in de arbeidsvoorwaarden 
 
Verhuizing Wageningen naar Velp 
In juli 2015 is de locatie Wageningen naar Velp verhuisd. In dat kader is een regeling getroffen voor 
medewerkers in Wageningen. 
 
Flexibele arbeidsovereenkomsten 
Van Hall Larenstein streeft naar een verhouding tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten 
van 15/85%. In 2015 is het aantal tijdelijke arbeidscontracten licht gedaald van gemiddeld 22,6% naar 
20,4% ten opzichte van 2014. De oorzaak hiervan is dat veel tijdelijke medewerkers een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben gekregen en er een kleine instroom van nieuwe 
medewerkers is geweest. Nieuwe medewerkers krijgen altijd eerst een tijdelijke contract aangeboden. 
 

 
 

 De zogenoemde min-max-contracten worden binnen de hogeschool alleen bij hoge uitzondering 
toegepast. In 2015 zijn er geen min-max-contracten afgesloten. 

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

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

Lokaal overleg 
In het lokaal overleg waar het College van Bestuur overlegt met de vakbonden over de decentrale 
arbeidsvoorwaarden, is een regeling voor mantelzorg in relatie tot de regeling voor doorbetaald 
ouderschapsverlof onderwerp van gesprek geweest. Beide regelingen worden gefinancierd uit de 
decentrale middelen. Die middelen zijn beperkt. De vakbonden en de werkgever zijn het eens over het 
feit dat mantelzorg voor medewerkers een belasting kan zijn. Dat dit ook binnen onze organisatie aan de 
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orde is, blijkt uit de landelijke cijfers; gemiddeld 1 op de 8 Nederlanders verricht mantelzorgtaken. 
Aanvullend op de reeds bestaande regelingen uit de cao is in het lokaal overleg besloten een regeling 
gedeeltelijk doorbetaald mantelzorgverlof aan te bieden waarin sprake is van de mogelijkheid tot het 
opnemen van een beperkt aantal uren (maximaal 20% van de arbeidsduur per week arbeidstijd) en 
gedeeltelijke doorbetaling van salaris (25% van de opgenomen verlofuren). De werknemer betaalt 
bovendien het werkgeversdeel van de pensioenpremies over het opgenomen verlof. De regeling 
gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof wordt vooralsnog niet gewijzigd. Omdat er vanuit de 
decentrale middelen geen budget beschikbaar is voor de regeling mantelzorg is besloten deze regeling 
voor een beperkte periode open te stellen en met een beperkt budget. 
Volgend jaar wordt de toepassing van de regeling mantelzorg geëvalueerd en vindt nadere besluitvorming 
plaats over het voortzetten van de regeling en de financiële middelen daarvoor. 
 
In het lokaal overleg zijn de gevolgen voor medewerkers van de verhuizing van Van Hall Larenstein van de 
locatie Wageningen naar de locatie Velp besproken. Betrokken medewerkers konden kiezen uit een 
aantal compenserende maatregelen, daarnaast voorziet de hardheidsclausule erin dat in uitzonderlijke 
individuele gevallen aangepast maatwerk geleverd kan worden. De bonden meldden na de zomer 2015 
dat zij verder geen klachten hadden ontvangen. 

6.3 Maatschappelijke verbindingen met externe stakeholders 

Externe stakeholders hebben er baat bij dat wij onze maatschappelijke functie zo goed mogelijk 
uitvoeren. Dit is de reden dat wij proactief een dialoog organiseren en participeren in bestaande gremia 
met externe stakeholders. Betrokken externe stakeholders zijn afkomstig uit het werkveld van 
toekomstige afgestudeerden, overheid (ministerie van Economische Zaken, provincie, gemeente) en 
partners op het gebied van onderwijs, toegepast onderzoek en kenniscirculatie. Het is onze visie om met 
ons onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. 
Samenwerking op het profiel met strategische partners en verbinding met het werkveld – zowel 
regionaal, nationaal als internationaal – zijn noodzakelijk voor innovaties en toepasbare kennis. Wij 
werken samen met andere onderwijsinstellingen in de regio’s en lokale organisaties en bedrijven aan een 
goede doorstroom binnen de beroepskolom en aansluiting op de arbeidsmarkt. 
 
Op ons grondgebied en in onze gebouwen organiseren wij interactieve onderwijsactiviteiten en leveren 
wij diensten voor bewoners, organisaties en bedrijven. De hogeschool investeert in duurzame relaties met 
de beroepspraktijk, onder andere in de vorm van Centres of Expertise, samenwerkingsconvenanten, 
netwerken, trainingen, cursussen, externe begeleiders in het onderwijs en de werkveldadviescommissies 
van de opleidingen. 
 
Van Hall Larenstein heeft een duidelijke koers en profiel, leidend voor keuzes met betrekking tot 
samenwerking en netwerken. In het Instellingsplan 2014-2017, de bijbehorende Kadernotities en 
beleidsnotitie zijn de gewenste samenwerkingsverbanden met externe stakeholders beschreven op het 
gebied van onderwijs en onderzoek.  
 
Op hoofdlijnen hanteert Van Hall Larenstein de volgende criteria: 

 Draagt het bij aan onze regionale en landelijke profilering op onze speerpunten? 

 Draagt het bij aan ons onderwijs en onderzoek? 

 Geeft het ons mogelijkheden om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een 
bijdrage te leveren aan onze omgeving door o.a. kennisontwikkeling en -verspreiding 

 Valt het binnen de kaders benoemd in onze business cases voor de speerpuntenlanden? 

 Voldoen de leden van de werkveldadviescommissies en Advisory Board aan de gestelde eisen in de 
reglementen? 

 
De waardering van externe stakeholders voor de identiteit, bestaansgrond en koers van de hogeschool is 
zeer belangrijk. Van Hall Larenstein toetst de aantoonbare herkenbaarheid van de identiteit en profilering 
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van Van Hall Larenstein in het imago-onderzoek, dat om de twee of drie jaar wordt uitgevoerd. De 
resultaten van het imago-onderzoek in 2015 hebben geleid tot een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en 
een wervingscampagne om ons profiel en onze koers beter zichtbaar en herkenbaar te maken. Wij vinden 
het ook belangrijk dat externe stakeholders tevreden zijn en zich herkennen in ons Instellingsplan en de 
contourennota’s van de ARC’s. Tegelijkertijd zijn wij transparant over beleidsprocessen en prestaties van 
de hogeschool onder andere in ons bestuursverslag, jaarrekening en publicaties op onze website. 
 
De kwaliteit van ons onderwijs en het opleidingsportfolio bespreken wij met de 
werkveldadviescommissies en alumni. De criteria voor leden van de werkveldadviescommissie als 
afgevaardigden van het werkveld zijn vastgelegd in het reglement. Daarnaast onderhoudt elke docent 
contact met het beroepenveld met betrekking tot zijn of haar vakgebied en hebben zij een actueel beeld 
van de beroepspraktijk. 
 
In de Kadernotitie Praktijkgericht Onderzoek 2014-2017, in de contourennota’s van de Applied Research 
Centres en in de business cases van de speerpuntlanden zijn de ambities voor samenwerkingen met 
externe stakeholders op het gebied van onderzoek vastgelegd. Met de leading lectoren is een vragenlijst 
ontwikkeld, die zij gebruiken in het evaluatiegesprek met externe opdrachtgevers om een goed beeld te 
krijgen van de tevredenheid over het onderzoek. De criteria voor leden van de Advisory Board voor de 
Applied Research Centres zijn bepaald en vastgelegd in het betreffende reglement. 
 
Het CvB en de directeuren spelen een proactieve rol in het samenbrengen van partijen met als doel 
duurzame ontwikkeling in de betreffende beroepspraktijk of vakgebied. De officiële en non-formele taken 
en rollen hebben onder andere het doel om mogelijkheden voor Van Hall Larenstein te creëren en te 
faciliteren om met onderwijs en onderzoek bij te dragen aan de regionale, nationale en internationale 
omgeving. 
 
In 2015 is gestart met het verder uitwerken van het beleid voor de horizontale dialoog en de strategische 
samenwerking. Dit wordt in 2016 afgerond. 
 
6.3.1. Nationale en regionale samenwerking 

In Nederland zijn de andere (agrarische) hogescholen, Wageningen UR en andere universiteiten (o.a. de 
Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit) belangrijke partners. Ook houdt Van Hall 
Larenstein nadrukkelijk verbinding met het werkveld in de regio, in Nederland en in het buitenland. 
Doelen van deze samenwerking zijn het delen van kennis, innovaties, duurzame ontwikkelingen en het 
bundelen van krachten. 
 
De samenwerking met andere hogescholen wordt onder meer vormgegeven in enkele opleidingen en de 
samenwerking in Centres of Expertise (CoE’s). Binnen het cluster opleidingen Life Sciences and 
Technology werkt Van Hall Larenstein samen met de NHL Hogeschool. Samen met Stenden Hogeschool en 
de NHL Hogeschool wordt de opleiding International Business and Management aangeboden. De 
samenwerkingsverbanden voor gezamenlijke opleidingen worden uitgevoerd conform artikel 8.1 van de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 
 
De samenwerking met het bedrijfsleven loopt in toenemende mate via de Centres of Expertise en het 
Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving. Op projectniveau binden bedrijven zich aan onderzoeken in een 
dergelijk CoE. In sommige CoE’s is al een enkele structurele samenwerkingsrelatie vastgelegd. Daarnaast 
zijn er samenwerkingsrelaties vastgelegd op programmaniveau, zoals de AgroAgenda Noord-Nederland 
(met FrieslandCampina, LTO Noord en drie noordelijke provincies), gemeente Leeuwarden 
(duurzaamheidsalliantie), Natuurmonumenten en Waterschap Rivierenland (getekend in 2015). 
Hoofdstuk 2 beschrijft de deelname van Van Hall Larenstein in de Centres of Expertise. 
 
Van Hall Larenstein participeert in de volgende samenwerkingsverbanden: Centre of Expertise voor Water 
Technology, Centre for Biobased Economy (CBBE), Dairy Campus, WaterCampus Leeuwarden, Food Circle, 
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Carbohydrate Competence Centre, O-gen, Delta Academy, Waddenacademie, Water Alliance, 
Waterapplicatiecentrum (WAC), FoodTechHolland, Netwerk Noord, TechnologieCentrum Noord-
Nederland (TCNN), Circulair Fryslân, Bio-Economy Region of Northern Netherlands (BERNN) en Food 
Valley. Bij de Groene Tafel en in het sectoraal overleg Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO) werkt Van Hall 
Larenstein samen met andere scholen in het groene onderwijs. In het noorden is het Sectorplan Noord 
richtinggevend voor een gezamenlijke strategie en afstemming met alle noordelijke hogescholen. Het 
cluster Life Sciences & Technology valt binnen de hbo-sector HTNO, waardoor Van Hall Larenstein ook aan 
die tafel meepraat. 
 
Van Hall Larenstein neemt deel aan diverse overleggen met andere scholen, waaronder het LICA 
(Landelijk Informatie- en expertiseCentrum Aansluiting hbo), het Platformoverleg Voortgezet/Hoger 
Onderwijs (VOHO) in Velp en Leeuwarden, AOC-overleg Leeuwarden en AOC Oost, HBO Onderwijs en 
ontwikkeling netwerk (hbo-breed netwerk met onderwijskundigen), RxH, NNK (hbo-breed netwerk op 
gebied van kwaliteitszorg), Stichting Technasia, VHTO, C3, HIB (netwerk 
internationaliseringsmedewerkers), Nature fits all, Food Valley/Bètasteunpunt, Veluwse Onderwijsgroep, 
kennistransfer in Noord Nederland (KTNN), Technologiecentrum Noord-Nederland (TCNN) en DUPLHO 
(netwerk voor duurzaamheid in het Hoger Onderwijs). 
 
Van Hall Larenstein heeft in 2014 het Frisian Dutch Dairy Network opgezet, samen met de provincie 
Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Het Frisian Dutch Dairy Network is een platform dat kennisbieders 
en kennisvragers regelmatig bij elkaar brengt. In het Frisian Dutch Dairy Network zijn bedrijven uit de 
primaire en de secundaire sector breed vertegenwoordigd. 
 
Ook in de regio’s Gelderland en Noord-Nederland is Van Hall Larenstein actief betrokken. Via de volgende 
netwerken en initiatieven zet de hogeschool zich in om een bijdrage te leveren aan de regionale 
ontwikkelingen: Arnhem Studiestad, Ondernemers Kontakt Arnhem, Economic Board regio Arnhem-
Nijmegen, Club Diplomatique Fryslân en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 
 
Van Hall Larenstein is ook betrokken bij landelijke en regionale ontwikkelingen rondom duurzaamheid en 
MVO. Het College van Bestuur, de directeuren en de lectoren nemen onder andere deel aan de 
netwerken Het Groene Brein, Vereniging Noorden Duurzaam, MVO Nederland en MVO-netwerk Food & 
Agribusiness. De studenten van Green Office worden begin 2016 officieel lid van Studenten voor Morgen. 
 
6.3.2. Internationale samenwerking 

In het kader van het speerpuntlandenbeleid is er het afgelopen jaar ingezet op het aangaan en uitbreiden 
van de samenwerkingsverbanden met organisaties in de speerpuntlanden. De internationale 
samenwerkingsverbanden zijn de laatste jaren uitgebreid van China naar instellingen in India, Brazilië en 
Duitsland. In 2016 zal verder gewerkt worden aan het aangaan van samenwerkingsverbanden in Ethiopië, 
Indonesië, Spanje en Roemenië. 
 
In de speerpuntlanden zijn we in India en China actief in zogenaamde 2+2-programma’s, waarbij 
studenten na twee jaar studie elders instromen in het derde jaar in Nederland. Via deze 
samenwerkingsovereenkomst en toelatingstoetsen worden de kwaliteit van de aansluiting en instroom 
geborgd. In 2015 lopen samenwerkingsovereenkomsten met de volgende instellingen: 

 India: College of Agriculture (Baramati, Pune); 

 China: Yunnan Agricultural University (Kunming) en met Sichuan University (Chengdu). 
 
Internationaal zijn er samenwerkingsverbanden getekend in China met Liyang en Sichuan University en in 
India met Baramati Development Trust. In 2015 zijn ook de gesprekken gestart voor het verbeteren van 
de samenwerking tussen Hochschule Rhein-Waal in Duitsland en plannen voor het gezamenlijk opzetten 
van een living lab in de Rijndelta. Voor Brazilië is Van Hall Larenstein toegetreden tot het Living Lab 
Biobased Economy Brazil, waar we samen met Avans, Has Hogeschool, HZ en NHL Hogeschool de 
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samenwerking met universiteit Viçosa in Minais Gerais willen verbeteren. In Ethiopië wordt gewerkt aan 
het opzetten van een samenwerking met Jimma University. 
 
Voor de mobiliteit van studenten en staf in Europa heeft Van Hall Larenstein (NL Velp05) de meeste 
overeenkomsten met partnerinstellingen via een InterInstitutional Agreement (IIA) vernieuwd. Hierbij 
spreken beide instellingen af dat ze zich houden aan de Erasmus-voorwaarden en geven de instellingen 
het maximaal aantal uitwisselingen per jaar aan. Afspraken over onder meer het Engelse taalniveau bij 
binnenkomst, voorzieningen voor studenten met een functiebeperking en het grading system zijn daarin 
expliciet gemaakt. Zie bijlage 7 voor het overzicht met de instellingen waarmee daadwerkelijk uitwisseling 
heeft plaatsgevonden. 
 
6.3.3. Alumni 

In februari 2015 heeft het CvB de Kadernotitie Alumni 2014-2017 vastgesteld. Van Hall Larenstein wil 
goede relaties onderhouden met haar Nederlandse en internationale alumni op basis van uniform beleid 
voor de locaties. Alumni zijn een belangrijke bron van informatie en helpen de hogeschool om het 
onderwijs beroepsgericht vorm te geven en de onderwijskwaliteit te verbeteren en aan te scherpen. 
Alumni zijn lid van werkveldadviescommissies, faciliteren excursies en stages en geven gastlessen. In 
samenwerking met alumniverenigingen en alumni organiseert Van Hall Larenstein 
bijscholingsmogelijkheden, trainingen en cursussen voor alumni. 
De uitvoering van de taken met betrekking tot alumni is belegd bij het onderdeel Marketing en 
Communicatie van Services, het ontwikkelen en bewaken van beleid rondom alumni is belegd bij Beleid. 
In Velp en in Leeuwarden is een contactpersoon alumni voor het onderwijs benoemd. 
 
In 2015 hebben Van Hall Larenstein en de alumniverenigingen VVA Larenstein en Aristaeus driemaal 
overleg gevoerd, onder andere over de te sluiten samenwerkingsovereenkomst 2015-2017, de 
gezamenlijk uit te voeren activiteiten in 2015 en de financiële bijdrage van Van Hall Larenstein in deze. 
 
Op hoofdlijnen is overeenstemming bereikt over de te sluiten samenwerkingsovereenkomst, die naar 
verwachting in 2016 zal worden getekend door partijen. De gezamenlijk uitgevoerde activiteiten in 2015 
zijn de Carrièredagen in Leeuwarden en in Velp, in combinatie met de verkiezing Alumnus van het Jaar. 
Het jubileumcongres over Dutch design, Delta Areas & Resources, dat op 26 november zou zijn gehouden, 
is in verband met de samenloop met andere soortgelijke evenementen doorgeschoven naar 19 april 2016. 
De VVA Larenstein heeft haar 110-jarig bestaan in 2015 gevierd. 
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7. Planet  
 

Onze duurzaamheidsambities hebben ook betrekking op onze bedrijfsvoering en de invloed op onze 
natuurlijke omgeving. Wij willen een voorbeeld zijn in duurzaam beheer en de inzet van onze 
gebouwen en grondgebied. Wij streven naar een minimale voetafdruk door verhoogde effectiviteit en 
efficiëntie. Onze bedrijfsvoering wordt een proeftuin voor duurzame innovaties. 
 
Er zijn al stappen gezet in de richting van een duurzame bedrijfsvoering. Deze stappen moeten gedurende 
het planningsjaar 2016 verder vorm krijgen. In 2016 brengen we alle processen en prestaties in kaart, 
gericht op het verbeteren van de afvalscheiding, duurzame energieopwekking en minder waterverspilling. 
 
Energie  
In het kader van het convenant Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 2008-2020 (MJA3) voor energie-
efficiency is gewerkt aan de implementatie van het Energie Efficiency Plan (EEP) voor de periode 2013-
2017. Het gaat hierbij om de locaties Velp (ca. 15.000 m2 BVO) en Leeuwarden (ca. 30.000 m2 BVO). 
Elk jaar publiceert Van Hall Larenstein in een zogenaamd e-MJV de stand van zaken en het effect van de 
genomen maatregelen. Ook het percentage groene stroom (100%), de herkomst van groene stroom 
(zowel eigen opwekking als ingekocht), de CO2-uitstoot en de totale energiereductie maken deel uit van 
het e-MJV. 
 
Streven is om elk jaar tenminste een besparing (energie-efficiencyverhoging) van 2% te bereiken. In 2014 
is een energiebesparing van 14% gerealiseerd. Voor 2015 is vooral ingezet op intensiever gebruik van de 
beide gebouwen, een hogere bezetting in Velp en structureel energiebesparende maatregelen. Een aantal 
technische installaties is vervangen waardoor het elektriciteitsverbruik lager is. Door het gebruik van LED-
verlichting wordt minder warmte geproduceerd en hoeft er minder gekoeld te worden. Sensoren zorgen 
ervoor dat de verlichting alleen brandt wanneer er mensen in een ruimte aanwezig zijn. De 
warmteregulatie is verbeterd. Het systeem voor warmteterugwinning (wtw) blaast ’s nachts koele lucht 
van buiten het gebouw naar binnen, waardoor er geen airco nodig is. In de komende maanden wordt 
zonwering geplaatst. 
Het vergt in elk geval een schooljaar om de effecten op het energieverbruik te kunnen bepalen. 
 
In november 2015 is gestart met het plaatsen van 336 zonnepanelen op het dak van onze school in Velp. 
De panelen hebben een totaal vermogen van 87.360 Watt en zullen op jaarbasis naar verwachting zo’n 
65.000 kilowattuur aan stroom opwekken. De opbrengsten van de installatie zullen komend jaar op een 
scherm bij de entree worden weergegeven. Eén van de belangrijkste indicatoren op dit scherm is 
uiteraard de CO2-besparing die wordt bewerkstelligd. 
 
Op de locatie Leeuwarden is in het najaar een tweetal draaideuren bij de hoofdingang geplaatst ten 
behoeve van meer comfort en minder energieverlies. Verdere energiebesparende maatregelen zijn 
voorzien in de voorgenomen verbouwing van het gebouw in Leeuwarden in 2016. 
 
De ambities van Van Hall Larenstein zoals in het Instellingsplan 2014-2017 en meer in het bijzonder de 
Energiebeleidsverklaring (2015) van de hogeschool zijn verwoord, zullen in 2016 worden uitgewerkt in het 
EEP voor de periode 2017-2020. 
 
Gebouwen en gebied 
Nulmetingen BREEAM In-Use zijn uitgevoerd voor de gebouwen in Velp en Leeuwarden. BREEAM-NL In-
Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden 
gemonitord. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen, het gebouw (Asset), het beheer en het 
gebruik. De aanbevelingen in de nulmeting zijn opgevolgd in de verbouwing van de locatie Velp en 
worden meegenomen in de verbouwingsplannen voor Leeuwarden. Het streven is om bij de verbouwing 
in Leeuwarden tegelijkertijd de audit voor het BREEAM-NL In-Use keurmerk te laten plaatsvinden. 
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Op beide locaties is Van Hall Larenstein actief in het organiseren en beheren van duurzame ontwikkeling 
van het grondgebied landgoed Larenstein (Velp) en de Potmarge (Leeuwarden). Er is al veel gedaan om de 
natuurlijke omgeving van beide vestigingen te versterken (zoals bijvoorbeeld bijen-, vogel- en 
vlindervriendelijk groenbeheer en het afkoppelen van het regenwater naar het riool). Dit doen we samen 
met onze studenten en onderzoekers, met nabijgelegen groene scholen zoals Helicon in Velp en Nordwin 
College in Leeuwarden, met de gemeentes Rheden en Leeuwarden, en andere externe stakeholders in de 
omgeving. 
 
Water 
Van Hall Larenstein heeft in Velp de toiletten vervangen door zuinige toiletten die minder water 
gebruiken bij het doorspoelen. Bij beide locaties wordt het regenwater geloosd op het oppervlaktewater, 
in Velp van het dak, de parkeerplaats en de fietsenstalling en in Leeuwarden van het dak. 
 
Het drinkwaterverbruik wordt de laatste jaren gemonitord door een slimme meter van het 
waterleidingsbedrijf. Hierdoor kunnen we ook redelijk snel constateren of er iets niet klopt. In de 
onderstaande tabel is te zien dat het verbruik in 2014 aanzienlijk hoger lag dan in de jaren daarvoor. 
In 2015 is het waterverbruik behoorlijk afgenomen. Dit is te verklaren doordat een van onze huurders, 
Wetsus het pand heeft verlaten. Wetsus is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut op het gebied van 
water. In het laboratorium werden grote hoeveelheden water verbruikt. 
Het waterverbruik bij Van Hall Larenstein en Nordwin college is zeer waarschijnlijk hoger dan gemiddeld. 
Dit wordt mede veroorzaakt door het praktijkgerichte onderwijs dat wij verzorgen. 
 
Voorbeelden van een hoger verbruik zijn: 
 in het Waterapplicatiecentrum wordt toegepast onderzoek uitgevoerd op het gebied van water;  
 in de proeffabriek; de school heeft practicaruimtes waar allerlei levensmiddelen worden 

geproduceerd. Bij deze productieprocessen en schoonmaak wordt veel water verbruikt; 
 in de verschillende laboratoria; 
 in de broeikassen waarin beregend wordt; 
 in de dierenverblijven voor drinkwater- en schoonmaakwerkzaamheden; 
 inhuizing van een aantal opleidingen uit Wageningen, meer studenten en docenten. 
 
Het verbruik van de laatste 5 jaar ziet er als volgt uit: 
 
Tabel 11. Waterverbruik Van Hall Larenstein locaties Leeuwarden en Velp 
 

Jaar Leeuwarden Velp 
2011 10.187 m3 4.128 m3    
2012 11.015 m3 4.684 m3    
2013 10.930 m3 -1.369 m3 
2014 12.743 m3 2.491 m3   
2015 8.148 m3 2.150 m3 

 
Het waterverbruik in 2011, 2012, en 2013 is door Vitens geschat, inclusief een negatief waterverbruik. 
 
Afval 
Binnen Van Hall Larenstein komen de volgende afvalstromen voor: restafval, papierafval, glasafval, 
mestafval van dieren, groen- en tuinafval, frituurvet, chemisch afval vanuit de labs, klein afval, witgoed, tl-
lampen, etc.. Van Hall Larenstein houdt zich aan de wettelijke verplichting en scheidt chemisch afval op de 
daarvoor voorgeschreven manier. In Velp zijn bij de verbouwing afvaleilanden gerealiseerd, waardoor het 
meeste afval bij de bron gescheiden werd. In Leeuwarden scheiden we groen- en restafval. Het afval 
wordt verder gescheiden door de afvalverwerker Van Gansewinkel. Bij de nieuwe aanbesteding is 
duurzaamheid een belangrijk criterium. In 2015 is een grote hoeveelheid (2.000) tl-buizen opgehaald door 
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Wecycle. Wecycle is een non-profitorganisatie die de inzameling en recycling van afgedankte elektrische 
apparaten en verlichting (e-waste) organiseert. Wecycle zorgt in opdracht van producenten en importeurs 
voor verantwoorde inzameling, garandeert recycling met een hoog milieurendement en rapporteert 
hierover aan overheid en samenleving. 
 
In 2014 is in samenwerking met mbo Helicon een biomassaverbrander op het Kennislandgoed Larenstein 
geplaatst om energie te wekken uit fruit-, tuin- en bosafval. Helaas wordt de biomassabrander nog niet 
optimaal gebruikt omdat er onvoldoende restmassa beschikbaar is. Het groenafval wordt nu voornamelijk 
gecomposteerd en hergebruikt, en het hout wordt versnipperd om de zandpaden mee op te hogen. De 
biomassaverbrander levert nu warmte voor de kassen. Eigenlijk zouden er regelmatig grote vrachtwagens 
biomassa aangevoerd moeten worden om voldoende warmte te produceren en het apparaat rendabel te 
maken. Er loopt nu een onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid om extra biomassa uit de 
regio aan te voeren om de biomassaverbrander rendabel te maken. 
 
Mobiliteit 
In de reiskostenvergoeding van Van Hall Larenstein wordt het gebruik van de auto ontmoedigd door een 
relatief lage compensatie van woon-werkverkeer ten opzichte van het gebruik van openbaar vervoer. Met 
het fietsplan willen wij als groene hogeschool het gebruik van de fiets ten behoeve van het woon-
werkverkeer stimuleren door fiscale voordelen mogelijk te maken bij de aanschaf van een fiets. Van Hall 
Larenstein stimuleert het gebruik van elektrische auto’s en fietsen, door laadpalen beschikbaar te stellen. 
Van Hall Larenstein is ook partner in het project ‘Leeuwarden VRIJ BAAN’ (werk slim, reis slim). Het 
vergaderen via videoconferencing is een alternatief voor het reizen naar de andere locatie en er wordt 
volop gebruikt van gemaakt door zowel het CvB, directeuren, hogeschoolbrede platforms als projecten en 
teams. 
 
Daarnaast organiseren medewerkers verschillende initiatieven om fietsen en carpoolen te stimuleren, 
zoals het initiatief ‘Fietsen Scoort’. Locatie Leeuwarden neemt deel aan een mobiliteitsconvenant, waarbij 
onder andere wordt geëxperimenteerd met het gebruik van elektrische fietsen in woon-werkverkeer. Van 
Hall Larenstein is tevens betrokken bij een projectaanvraag van provincie Gelderland om met het 
beschikbaar stellen van E-bikes studenten te motiveren vaker te kiezen voor de fiets dan een ander 
vervoersmiddel. De projectaanvraag is in het najaar 2015 ingediend. Deze pilot geeft relevante informatie 
voor de provincie en Van Hall Larenstein over hoe we het gebruik van fietsen onder studenten kunnen 
stimuleren. 
 
Deze initiatieven worden vanaf 2016 uitgevoerd binnen de kaders van het mobiliteitsplan. Na een meting 
van de huidige mobiliteit, wordt duurzame mobiliteit met behulp van het mobiliteitsplan integraal en 
planmatig opgepakt, gestimuleerd en gefaciliteerd. In het mobiliteitsplan wordt onder andere gekeken 
naar het vervoer tussen de twee locaties, buitenlandse dienstreizen en het bevorderen van het gebruik 
van digitale alternatieven voor vergaderingen. 
 
Catering en materiaal 
De studenten en medewerkers van Van Hall Larenstein maken gebruik van catering. Van Hall Larenstein is 
in gesprek met de leveranciers van de catering en koffiemachines over duurzaamheid (bijvoorbeeld de 
keuze van de bekertjes, verkoop mineraalwater), biologisch en fairtrade producten, internationale 
producten en de prijs. Dit zal waarschijnlijk leiden tot andere afspraken met de cateraar en meer 
producten die gekenmerkt worden door eerlijke handel (Fairtrade) en een EKO-keurmerk/Europees 
biokeurmerk. 
 
Potmargezone 
De locatie Leeuwarden bevindt zich in de Potmargezone. De Potmargezone wordt ook wel de groene long 
van Leeuwarden genoemd. De bloemrijke wegbermen en natuurvriendelijke oevers van de Potmarge 
brengen de natuur de stad in. Een groot project is gestart waarin Van Hall Larenstein met andere 
stakeholders werkt aan duurzame ontwikkeling en beheer van het gebied. Een voorbeeld is een 
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deelproject met betrekking tot stadslandbouw. De projecten worden geïntegreerd in het onderwijs. Door 
de inzet van studenten en docenten(-onderzoekers) draagt Van Hall Larenstein bij aan kennisverspreiding 
en werkt zij aan duurzame oplossingen en innovaties. 
 
In 2015 is op basis van een stakeholderanalyse ingezet op gezamenlijke ontwikkeling van de duurzame 
inrichting van de Potmargezone met alle eigenaren, vertegenwoordigers van bewoners en met 
medewerking van de gemeente Leeuwarden. 
 
Kennislandgoed Larenstein 
Van Hall Larenstein en Helicon hebben de ambitie om Landgoed Larenstein een duurzaam kennislandgoed 
te laten zijn. Om dat te realiseren, is vanuit beide instellingen een projectgroep aangewezen die concrete 
voorstellen aandraagt voor onderwijs en praktijkgericht onderzoek met behulp van het landgoed. De 
voorstellen dragen bij aan de duurzaamheidsagenda van beide instellingen en aan de exposure van het 
Kennislandgoed Larenstein. In 2015 is het project concreet van start gegaan. 
 
Ook studenten dragen bij aan voorstellen. Derdejaars studenten Tuin- en Landschapsinrichting (T&L) 
werken aan de opdracht om een passend ontwerp te maken. Gekoppeld hieraan heeft de opleiding T&L 
een openbare lezingenreeks over ‘Duurzame landschapsarchitectuur’ ontwikkeld in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL). 
 
Inkoop 
Met ingang van maart 2015 is een inkoper aangetrokken. Sindsdien is er een inkoopbeleid en 
inkoopkalender. 
 
In de aanbestedingen die bij de inkoop langs komen, past Van Hall Larenstein standaard de 
duurzaamheidscriteria van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toe, mits de criteria 
beschikbaar zijn voor de productgroep die wordt ingekocht. Daarnaast wordt per aanbesteding de 
afweging gemaakt welke duurzaamheidseisen er aan de in te kopen producten worden gesteld. Tevens 
worden (zo veel als mogelijk) de inschrijvers uitgedaagd zelf aan te dragen hoe zij bezig zijn met 
duurzaamheid in het kader van de uit te voeren opdracht. Hiervoor kunnen de inschrijvers punten 
verdienen die worden meegewogen in de uiteindelijke keuze voor een leverancier. Dit zorgt voor een 
extra impuls met betrekking tot duurzaam inkopen. 
 
Van Hall Larenstein voert wegens haalbaarheid geen controle op locatie uit, omdat veel producten in het 
buitenland worden vervaardigd. Waar nodig wordt soms om extra bewijs gevraagd. Van Hall Larenstein 
heeft als doelstelling om ten minste bij alle Europese aanbestedingen en meervoudige offertetrajecten de 
criteria van de RVO mee te nemen voor zover deze aanwezig zijn. Leveranciers die niet kunnen of willen 
voldoen aan de eisen van RVO, of die de code verantwoordelijk gedrag niet willen tekenen, kunnen niet 
deelnemen aan een openbare aanbesteding en dus geen leverancier van Van Hall Larenstein worden. 
 
De aanbesteding van de catering en koffie is opgenomen in de inkoopkalender voor 2016. De wensen 
zoals benoemd in het bestuursverslag 2014 zullen hierin worden meegenomen. 
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8. Profit  
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële resultaten van Van Hall Larenstein en de ingezette (financiële) 
middelen om de koers en doelstellingen in het Instellingsplan 2014-2017 te realiseren. Na de terugblik 
op 2015 geven wij een doorkijk naar 2016. Een uitgebreide financiële verantwoording is opgenomen in 
een separate Jaarrekening 2015. 

8.1 Voorinvesteringen 

Van Hall Larenstein heeft in 2015 vanuit haar eigen middelen voor € 0,8 miljoen extra geïnvesteerd in 
onderwijskwaliteit. Zij neemt haar verantwoordelijkheid om de ontvangen financiële middelen in te 
zetten voor het continu verbeteren van het onderwijs en onderzoek. Bij het beschikbaar stellen van de 
extra middelen is rekening gehouden met de vermogenspositie en het risicoprofiel van de hogeschool. 

De inhoudelijke en financiële kaders over de wijze van besteding van deze extra middelen worden 
vastgelegd in de jaarlijkse interne kaderbrief van Van Hall Larenstein. De uitwerking hiervan is vanaf 2015 
opgenomen in het instellingsjaarplan en de domeinjaarplannen, en verwerkt in de domeinbegrotingen. In 
de begrotingsgesprekken tussen CvB en de directeuren zijn deze afspraken vastgelegd. De monitoring 
vindt plaats in de vierjaarlijkse managementgesprekken met de directeuren en het CvB. De kaderbrieven 
en begrotingen 2015 en 2016 zijn besproken met de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht, 
goedgekeurd en vastgesteld. Het CvB bespreekt ieder kwartaal de financiële kwartaalrapportage en de 
voortgang (op hoofdlijnen) met de Raad van Toezicht en Medezeggenschapsraad. 

Van Hall Larenstein verwacht dat vanaf 2018 de extra investeringen in toenemende mate gedekt worden 
vanuit externe middelen uit het studievoorschot. 

Van Hall Larenstein heeft in haar Instellingsplan 2014-2017 eigen kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) en 
kwaliteitsindicatoren opgesteld om gericht op onderwijskwaliteit te sturen. Deze kpi’s en doelstellingen 
sluiten aan bij de Prestatieafspraken 2012-2015. De extra investeringen ondersteunen de inzet om de 
kwaliteitsindicatoren te realiseren. Deze interne indicatoren en resultaatsafspraken passen bij ons 
kwaliteitssysteem en organisatiecultuur. Ze zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de informele en 
laagdrempelige cultuur binnen de hogeschool, de intrinsieke motivatie en expertise van medewerkers, en 
de afstemming binnen onze P&C-cyclus tussen de verschillende teams en lagen in de organisatie. Wij 
hopen dat onze extra investeringen en onze eigen interne resultaatsafspraken de noodzaak tot het 
opstellen van nieuwe prestatieafspraken in een nieuw licht plaatsen en dat onze eigen investeringen 
leidend zijn voor de verdeling van de middelen uit het studievoorschot na 2017. 

Jaarlijkse beleidsgelden  
In het meerjarenkader dat Van Hall Larenstein hanteert vanaf 2015 is vastgelegd dat naast de reguliere 
budgetten voor onderwijs, onderzoek en ondersteuning, Van Hall Larenstein jaarlijks 5% van de totale 
opbrengsten van de opleidingen (exclusief de materiële component onderzoek/ contractresearch) 
reserveert om in te zetten voor innovatie en beleidsontwikkeling. 
 
Samen met het budget voor het Meerjaren Investeringsplan (MIP) worden deze beleidsgelden ingezet 
voor hogeschoolbrede ontwikkelingen gerelateerd aan het instellingsplan en om in te kunnen spelen op 
externe ontwikkelingen. De kritische prestatie-indicatoren en kwaliteitsnormen in het Instellingsplan zijn 
gericht op het continu verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. De inzet van het 
budget voor het MIP en de beleidsgelden hebben daarmee hetzelfde doel, maar het budget voor het MIP 
wordt tevens bepaald door de specifieke afspraken voor de besteding. 
 
In 2015 is € 0,8 miljoen geïnvesteerd in onderwijskwaliteit, naast € 0,6 miljoen vanuit het Meerjaren 
investeringsplan. De beleidsgelden zijn samen met het budget voor het MIP geïnvesteerd in onderwijs, 
onderzoek, internationalisering, digitalisering, organisatieverandering en duurzaamheid. De investeringen 
hebben allemaal als doel om de onderwijskwaliteit te bevorderen. 
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In de begroting 2016 is € 2,0 miljoen begroot voor beleid en ontwikkeling. Tevens wordt een gedeelte van 
het incidentele frictiebudget van € 1,4 miljoen aangewend als beleidsgeld. In bijlage 13 is te zien dat het 
grootste gedeelte van het budget wordt besteed aan de continuering van de besteding in 2015, omdat 
het veelal meerjarentrajecten betreft voor de implementatie van het Instellingsplan 2014-2017. 
 
In november 2015 zijn door alle domeinen en stafdirecties conceptaanvragen ingediend voor beleids- en 
MIP-gelden, deze aanvragen zijn uitgebreid besproken en inhoudelijk toegelicht tijdens de tweedaagse 
van de directeuren en het CvB en inmiddels definitief vastgesteld. 
 
Onderwijskwaliteit 
In het Instellingsplan 2014-2017 zijn de belangrijkste kwaliteitsnormen vastgelegd die Van Hall Larenstein 
hanteert voor de kwaliteit van het onderwijs. De visie op kwaliteit en de maatregelen om de beoogde 
kwaliteit te realiseren, worden integraal benaderd en zijn ingebed en beschreven in onze beleidsnotities. 
Het beleid en de kwaliteitsdoelstellingen zijn besproken met de directeuren, de betreffende 
regierolhouders21 van de teams, de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad. Ook de 
opleidingscommissies hebben inspraak op en geven advies over de onderwijskwaliteit. 
 
In het Kwaliteitszorgplan 2015-2017 staan de volgende kwaliteitsdoelen centraal: tevreden studenten, 
gegarandeerd beroepsgericht onderwijs, grotere internationale oriëntatie, verankering van praktijkgericht 
onderzoek, ruimte voor ontwikkeling en groei van medewerkers, en optimalisatie van processen 
(bedrijfsvoering). Daarbij is duurzaamheid een overkoepelende doelstelling. Deze doelen zijn uitgewerkt 
in meetbare indicatoren en doelstellingen. 
 
Voor de zomer van 2014 heeft Van Hall Larenstein het nieuwe onderwijsconcept vastgesteld. Het nieuwe 
onderwijsconcept leidt tot een hogere kwaliteit onderwijs. De implementatie heeft een hoge prioriteit in 
2015 en 2016. In het onderwijsconcept is onze visie op kwalitatief goed onderwijs uitgewerkt. Het 
onderwijsconcept is gebaseerd op de kernpunten uit de instellingsvisie, de visie op afgestudeerden en de 
visie op leren. Ons onderwijsconcept biedt ruimte aan de individuele student voor het ontwikkelen van 
zijn talenten en beroepscompetenties in een inspirerende omgeving. Onderwijs heeft goede kwaliteit 
doordat elke opleiding onder andere aan de volgende vijf inhoudelijke kenmerken voldoet: echte wereld 
centraal, keuzevrijheid, diversiteit, up-to-date inzet van digitale middelen, en onderzoek, 
internationalisering en duurzaamheid in de eindcompetenties. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept en de daaraan 
gerelateerde beleidsnotitie, zal leiden tot hogere kwaliteit en het realiseren van onze 
kwaliteitsdoelstellingen. Daarom hebben wij de beleidsgelden voor een groot deel geïnvesteerd in de 
implementatie van het onderwijsconcept. 
 
In september 2015 zijn alle opleidingen gestart met het eerste jaar van het programma volgens het 
nieuwe onderwijsconcept in jaar 1 en hebben zij het begin gemaakt met de vormgeving van jaar 2 (en 
hoger). Deze grootschalige onderwijsvernieuwing naar aanleiding van een nieuw onderwijsconcept vraagt 
tijd en extra inzet. Opleidingen hebben aanvullend budget ontvangen uit de beleidsgelden onder andere 
om docenten tijd en ruimte te geven voor het vernieuwen van het onderwijs. Er zijn beleidsmedewerkers 
aangesteld om de opleidingen te ondersteunen in het traject van onderwijsontwikkeling. 
 
Daarnaast is extra geïnvesteerd in professionalisering, onderzoek, internationalisering en digitalisering, 
met als doel om de onderwijsontwikkeling en kwalitatief goed onderwijs te faciliteren en te versterken. 
De resultaten van de investeringen zijn samengevat in het onderstaande overzicht:  

                                                           
21 Van Hall Larenstein werkt met resultaatverantwoordelijke teams. In elk team zijn meerdere regierolhouders aangewezen 
en zij vervullen specifieke taken in het team. De teams kennen regierolhouders curriculum, kwaliteit, 
studieloopbaanbegeleiding, planning en roostering en team. 
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Studiefaciliteiten 
Van Hall Larenstein heeft een totaalbedrag van € 6,9 miljoen geïnvesteerd in de verbouwing van de 
locatie Velp, met als doel om de kwaliteit van de studiefaciliteiten en omgeving te verbeteren. In 2016 
investeert Van Hall Larenstein € 8,1 miljoen in de verbouwing van het gebouw in Leeuwarden. De 
kwaliteit van de gebouwen en faciliteiten is één van de randvoorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs 
en onderzoek. Door het schoolgebouw beter in te richten en loze ruimten te benutten, zijn in Velp het 
aantal werkplekken voor studenten gestegen van 400 naar 1.000. Hier kunnen studenten individueel en in 
kleine en grotere groepen werken. Ook zijn er zogenaamde ‘student-docent-ontmoetingsruimtes’ 
gecreëerd, is de mediatheek uitgebreid, zijn er extra atelierruimtes, is de wifi-capaciteit in het gebouw 
verdubbeld en zijn er vijf laboratoria beschikbaar. De verbouwing was noodzakelijk, aangezien afgelopen 
zomer vier opleidingen van de locatie Wageningen naar Velp kwamen en het studentenaantal steeg van 
1.500 naar 2.000. 
 
Hiermee zijn de doelen die Van Hall Larenstein met de verbouwing in Velp had, gerealiseerd: 
1. laagdrempelig contact tussen docenten en studenten; 
2. genoeg studieplekken en computers; 
3. een stimulerende en positieve sfeer voor studenten en medewerkers; 
4. milieuvriendelijk en energiezuinig. 
 
In 2016 vindt de verbouwing van de locatie Leeuwarden plaats. De concept-verbouwingsplannen voor 
Velp en Leeuwarden zijn besproken met interne stakeholders: directeuren, medewerkers en studenten. 
 
Betrokkenheid bij besluitvorming  
Met de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht is gesproken over de inzet van de extra 
beleidsgelden ten behoeve van de onderwijskwaliteit bij het bespreken van het Instellingsplan 2014-2017, 
de kaderbrieven en begrotingen voor 2015 en 2016. Uit de brieven en instemming van de 
Medezeggenschapsraad blijkt dat zij de gesprekken over de kaderbrieven en begrotingen als positief 
ervaren. De Medezeggenschapsraad heeft haar complimenten uitgebracht over de overzichtelijkheid van 
de interne kaderbrief en zij kijkt terug op een plezierig proces inzake behandeling van de financiële 
stukken. De Raad van Toezicht heeft ook ingestemd met de betreffende documenten waarin de besteding 
van de extra beleidsgelden (en de MIP-gelden) is vastgelegd.  

De directeuren hebben inspraak op de verdeling en inzet van de middelen via gesprekken die zij voeren 
met elkaar en het College van Bestuur over de meerjarenplannen en kaders, de jaarlijkse kaderbrief, de 
begroting en het jaarplan van de instelling. Zij geven leiding aan de opleidingen en de Applied Research 
Centres die behoren tot hun domein. Voor het advies dat zij geven aan het College van Bestuur 
verzamelen zij input vanuit de opleidingen en hun Applied Research Centre. Het College van Bestuur en 
de directeuren spreken ook zelf met studenten, het werkveld en alumni over de kwaliteit van het 
onderwijs. De directeuren gebruiken deze input tevens voor de jaarplannen en begrotingen van de 
domeinen. 

Voor 2016 hebben de directeuren specifieke projecten ingediend voor een deel van de besteding van de 
beleidsgelden. In een directeurenoverleg met het College van Bestuur zijn deze projecten besproken, zijn 
besluiten genomen en zijn projecten geprioriteerd. Een belangrijk criterium in deze besluitvorming was de 
bijdrage die de projecten leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs of de daarvoor 
benodigde randvoorwaarden. 

Zoals aangegeven is een groot deel van het beleidsgeld besteed aan het ontwikkelen van onderwijs in het 
kader van het nieuwe onderwijsconcept. De aanpassingen en wijzigingen van het onderwijs zijn 
besproken met de opleidingsteams. De kennis van de inhoud ligt bij de resultaatverantwoordelijke teams 
van de opleidingen en de teams borgen dat de onderwijsontwikkeling bijdraagt aan een hogere 
onderwijskwaliteit. 
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Met studenten is tevens apart gesproken over verbetering van de onderwijskwaliteit in het traject ‘VHL-
UPgrade, In 30 dagen naar een (nog) betere hogeschool’. In dit traject werden de belangrijkste 
knelpunten en gewenste verbeteringen naar aanleiding van de Nationale Studenten Enquête besproken. 
De studenten gaven aan dat informatievoorziening, studiefaciliteiten en het contact met de docenten of 
medewerkers verbetering behoeven. Wij verwachten dat onze investeringen in 2015 en 2016 in de 
verbouwingen, de digitalisering (waaronder een digitale leer- en werkomgeving), het nieuwe Studentnet 
en de implementatie van de resultaatverantwoordelijke teams zullen bijdragen aan deze gewenste en 
gevraagde verbeteringen. De plannen voor de digitale leer- en werkomgeving en voor de verbouwingen 
zijn tevens nog apart met studenten besproken. 

Vermogenspositie en risicoprofiel 
De indicator die Van Hall Larenstein hanteert voor de vermogenspositie is de solvabiliteit. In 2014 was de 
solvabiliteitsratio 35,1% en in 2015 34,8%. Van Hall Larenstein hanteert sinds 2014 een minimale 
solvabiliteitsnorm van 30%. Deze solvabiliteitsnorm sluit aan bij de gestelde minimumnorm van het 
ministerie van OC&W. Het uitgangspunt van deze norm is dat de beschikbare gelden zoveel mogelijk 
worden aangewend ten behoeve van onderwijs en onderzoek. De minimale norm van 30% is bedoeld om 
eventuele incidentele tegenvallers op te vangen en voor een toekomstbestendige financiële huishouding. 

In de jaarlijkse begroting wordt 5% (van de omzet) aan beleidsgelden gereserveerd om in te zetten voor 
onderwijs en onderzoek, het jaarlijkse begrote resultaat bedraagt nihil. 

De incidentele tegenvallers worden ingeschat aan de hand van het risicoprofiel. Deze incidentele 
tegenvallers worden besproken in de kwartaalgesprekken tussen het College van Bestuur en de 
directeuren. Naast de incidentele tegenvallers, worden ook de risico’s besproken die nog niet direct 
leiden tot financiële consequenties, maar wel zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden. Deze 
maatregelen en de benodigde investeringen zijn onderdeel van de jaarplannen en jaarbegrotingen van de 
directies en ook van het jaarplan en de jaarbegroting op instellingsniveau. 

8.2 Resultaat 2015 

Dit betreft het resultaat van Stichting Van Hall Larenstein en haar groepsmaatschappijen (Stichting 
Business Center Van Hall, Stichting Onroerend Goed Larenstein en Stichting Larenstein Transfer). 
De geconsolideerde jaarrekening 2015 sluit af met een positief resultaat van € 42.000 en is daarmee 
€ 42.000 positiever uitgevallen dan was begroot. Hierin zijn de eenmalige ICT-ontvlechtingskosten 
begrepen, met daar tegenover de rijksbijdrage die hoger is uitgevallen dan waar in de begroting 2015 
rekening mee was gehouden. 
 
Liquiditeit 

De liquiditeit uitgedrukt in de current ratio is ten opzichte van 2014 lager uitgevallen. Per 31 december 
2015 bedraagt de current ratio 0,6. Per 31 december 2014 was dit 1,0. 
 
Van Hall Larenstein stuurt op een current ratio van 0,7, daarbij is sprake van een gezonde financiële 
positie. Hierbij wordt namelijk rekening gehouden met de structurele post aan vooruit ontvangen 
collegegelden en projectgelden. De current ratio per 31 december 2015 ligt een fractie lager omdat de 
vooruit ontvangen gelden op projecten incidenteel lager uitvallen per 31 december 2015. 
Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2015 bedraagt € 9,4 mln. Het begrote saldo van de 
liquide middelen per 31 december 2015 bedraagt € 9,2 mln., een positieve afwijking van € 0,2 mln. Dit 
betreft het beginsaldo van de liquide middelen dat per 1 januari 2015 € 1,8 mln. lager was dan begroot en 
daar tegenover het werkkapitaal dat € 2,0 mln. positiever uitvalt. 
 
Van het saldo van de liquide middelen van € 9,4 mln. is € 3,6 mln. vrij beschikbaar en 5,8 mln. betreft het 
niet-beschikbare gedeelte van een depositierekening bij de BNG en wordt alleen gebruikt ter aflossing van 
de lening aan de BNG; de deposito loopt gelijk evenredig af met de lening. 
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In de begroting 2015 was rekening gehouden met een aan te trekken langlopende lening van € 3,0 mln. 
die uiteindelijk niet is aangetrokken, doordat de verbouwing van de locatie Velp gefinancierd is uit de vrij 
beschikbare liquide middelen. 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit is in 2015 licht gedaald ten opzichte van 2014. De solvabiliteit bedraagt per 31 december 
2015 34,8%; per 31 december 2014 was dit 35,1%. 
 
Deze daling van 0,3% is gerealiseerd door de toename van het balanstotaal met € 0,4 mln. als gevolg van 
een stijging van het saldo materiële vaste activa met € 8,0 mln. (betreft met name de verbouwing van 
locatie Velp van € 6,9 mln.) met daar tegenover een daling van de vorderingen met € 7,6 mln. (met name 
het saldo te vorderen projectgelden is fors afgenomen). Het doel is om de solvabiliteit de komende jaren 
te handhaven boven dan wel op het normpercentage van 30%. 
 
Als de langlopende lening van € 5,8 mln. zou worden afgelost met de beschikbare liquide middelen, 
verbetert de solvabiliteitsratio aanzienlijk en zou daarmee op 40,1% uitkomen. De lening is echter niet 
afgelost omdat dit tot een forse boeterente zou leiden. 

8.3 Geconsolideerde balans 

Na bestemming van het netto resultaat: 
 

  
Geconsolideerde balans na bestemming van het netto resultaat 
(bedragen x € 1.000)  

31-12-2015 31-12-2014 

ACTIVA     

  VASTE ACTIVA     

1 Materiële vaste activa 30.586 22.592 

2 Financiële vaste activa 387 351 

  Totaal vaste activa 30.973 22.943 

        

  VLOTTENDE ACTIVA     

3 Voorraden 224 228 

4 Vorderingen en overlopende activa 3.310 5.647 

5 Liquide middelen 9.390 14.634 

  Totaal vlottende activa 12.924 20.509 

        

TOTAAL ACTIVA 43.897 43.452 

        

PASSIVA     

  EIGEN VERMOGEN     

  Algemene reserves 15.280 15.238 

  Bestemde reserve 0 0 

6 EIGEN VERMOGEN 15.280 15.238 

        

7 VOORZIENINGEN 1.149 1.644 

8 LANGLOPENDE SCHULDEN 5.166 5.976 

9 KORTLOPENDE SCHULDEN 22.302 20.594 

TOTAAL PASSIVA 43.897 43.452 
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8.4 Geconsolideerde staat van baten en lasten 

  
Geconsolideerde staat van baten en lasten (bedragen x € 1.000) Resultaat 

2015 
Begroting 

2015 
Resultaat 

2014 

10 BATEN       

  Rijksbijdrage EZ 32.049 29.810 30.680 

  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.526 1.553 2.712 

  College-, cursus- en examengelden 8.627 8.884 8.503 

  Baten werk in opdracht van derden 6.434 6.417 8.168 

  Overige baten 3.487 2.693 3.627 

  TOTAAL BATEN 52.123 49.357 53.690 

          

  LASTEN       

11 Personele lasten 33.856 34.857 32.543 

12 Afschrijvingen 1.139 1.342 1.174 

13 Huisvestingslasten 2.953 3.148 3.583 

14 Overige lasten 13.971 9.759 12.002 

  TOTAAL LASTEN 51.919 49.106 49.302 

          

  BEDRIJFSRESULTAAT 204 251 4.388 

          

15 Financiële baten en lasten -162 -251 -172 

          

  
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR 
BELASTINGEN 

42 0 4.216 

          

16 Resultaat uit deelnemingen 0 0 45 

          

  
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA 
BELASTINGEN 

42 0 4.261 

          

  Buitengewone baten en lasten 0 0 0 

  NETTO RESULTAAT 42 0 4.261 
 

8.5 Investeringsbeleid 

Van Hall Larenstein had een meerjaren-investeringsplan dat liep van 2013 tot en met 2015. Hierin staan 
de totale investeringen in materiële vaste activa en het effect op de afschrijvingen en de cashflow. Het 
uitgangspunt van het investeringsplan is dat de jaarlijkse investeringsbedragen in lijn liggen met de 
jaarlijkse afschrijvingskosten (ideaalcomplex). Voor de investeringen in de verbouwing locatie Velp en ICT-
ontvlechting zijn aparte investeringsbudgetten gereserveerd. 
 
De gerealiseerde investeringen in 2015 bedragen € 9,1 mln., bestaande uit de verbouwing van locatie 
Velp: € 6,9 mln., ICT -ontvlechting: € 0,8 mln. en reguliere investeringen in 2015: € 1,4 mln. 
 
Voor 2015 bedraagt het totale investeringsbudget € 8,3 mln., de gerealiseerde investeringen bedragen 
€ 9,1 mln.; de uiteindelijke investeringen zijn € 0,8 mln. hoger uitgevallen. 
 
Dit betreffen de investeringen in het kader van ICT-ontvlechting van € 0,6 mln. en de aanschaf van 
meubilair en lab-inventaris locatie Velp € 0,8 mln., in totaal € 1,4 mln., deze investeringen zijn na 
afronding van de begroting 2015 inzichtelijk geworden. Daar tegenover staat de begrote investering in de 
verbouwing van locatie Leeuwarden van € 0,6 mln. die niet in 2015 is uitgevoerd. 
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Conform de missie van de Hogeschool maken de duurzame en groene investeringen een belangrijk deel 
uit van de gerealiseerde investeringen in 2015. 

8.6 Treasurybeleid 

Van Hall Larenstein heeft zich in 2015 gebaseerd op haar eigen Treasury-statuut dat van kracht is sinds 1 
januari 2015, waarbij de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’ als 
uitgangspunt is genomen. Hierbij wordt door Van Hall Larenstein bij het beheer van financiële posities en 
financiële stromen, gestreefd naar minimalisatie van de kosten en de risico’s en maximalisatie van de 
opbrengsten. 
 

Van Hall Larenstein heeft in 2015 gehandeld binnen de Regeling beleggen en belenen door Instellingen 
voor onderwijs en onderzoek. In tussentijdse rapportages is een toelichting gegeven op de financiële 
ontwikkeling van Van Hall Larenstein. Op 31 december 2015 heeft Van Hall Larenstein een lening 
verstrekt aan Stichting WAC die voldoet aan de regeling, daarnaast zijn er geen beleggingen en 
beleningen. 
 
De onder liquide middelen opgenomen BNG-depositorekening, met een saldo van € 5,8 mln. per 31 
december 2015, is volledig als zekerheid gesteld (openbaar pandrecht in de eerste rang) voor de onder de 
langlopende schulden opgenomen lening met de BNG. De aflossing van de lening wordt ieder kwartaal 
rechtstreeks op de depositorekening in mindering gebracht gedurende de komende acht jaar. 

8.7 Publiek en private activiteiten 

De private activiteiten van Van Hall Larenstein zijn beperkt en niet materieel, voor zover hiervan sprake is, 
betreffen dit trainingen en cursussen, waarbij marktconforme tarieven worden gehanteerd. 
 
Voor 2011 was een groot gedeelte van de projectactiviteiten ondergebracht in een aparte Stichting 
(Stichting Business Center Van Hall). Vanaf 2011 zijn de nieuwe projecten ondergebracht in Stichting Van 
Hall Larenstein, waarbij het uitgangspunt is dat er een directe inhoudelijke koppeling bestaat tussen het 
onderzoeksproject en het onderwijs (de opleidingen). De financiers betreffen nagenoeg alleen 
subsidieverstrekkers uit het publieke domein, zoals EZ, EP-Nuffic, Provincies, EU, e.d. Bij deze 
subsidieverstrekkers zijn de tarieven (c.q. de grondslag ervan) in de subsidievoorwaarden vastgesteld. 

8.8 Bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Van Hall 
Larenstein van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, plafond € 178.000. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting Van Hall Larenstein is € 178.000. Het weergegeven 
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de 
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter 
kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor 
de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van 
de duur van het dienstverband. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen  
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Leidinggevende topfunctionarissen 
 

Bedragen x € 1 
P.C.A. 

van Dongen 

A.C. Keizer- 

Mastenbroek 

Functie(s) Voorzitter CvB Lid CvB 

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? Ja Ja 

Echte of fictieve dienstbetrekking? Ja Ja 

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 

maanden werkzaam? 
n.v.t. n.v.t. 

   

Individueel WNT-maximum 178.000 178.000 

   

Bezoldiging   

Beloning 141.291 131.577 

Belastbare onkostenvergoedingen  n.v.t. n.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn 15.939 15.636 

Subtotaal 157.230 147.223 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. 

   

Totaal bezoldiging 157.230 147.223 

   

Motivering indien overschrijding: zie n.v.t. n.v.t. 

   

Gegevens 2014   

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2014 (in fte)  1,0 1,0 

   

Bezoldiging 2014   

Beloning  141.290 131.577 

Belastbare onkostenvergoedingen  n.v.t. n.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn 24.279 22.488 

Totaal bezoldiging 2014 169.569 154.065 

Individueel WNT-maximum 2014 230.474 230.474 

 

Toezichthoudende topfunctionarissen 
 

bedragen x € 1 A.M.A. van 

Ardenne- 

van der 

Hoeven 

M.C. Korff L.W. Fopma R.H.J. 

Mooren 

H.Th.M. 

Pieper 

K.F.B. Baele 

Functie(s) Voorzitter 

RvT 

Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 

Duur dienstverband  

(ingangsdatum –  

einddatum) 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 3/11 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 1/12 

Individueel WNT-

maximum 

26.700 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 

       

Bezoldiging       

Beloning 12.000 8.000 6.667 8.000 8.000 7.333 
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Belastbare vaste en 

variabele 

onkostenvergoedingen 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

Voorzieningen 

beloning betaalbaar op 

termijn 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

Subtotaal 12.000 8.000 6.667 8.000 8.000 7.333 

-/- Onverschuldigd  

Betaald bedrag 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

       

Totaal bezoldiging 12.000 8.000 6.667 8.000 8.000 7.333 

Toepasselijk WNT-

maximum 

26.700 17.800 14.972 17.800 17.800 16.337 

       

Gegevens 2014       

Duur dienstverband in 

2014  

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/6 – 31/12 

       

Motivering 

overschrijding 

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

       

Bezoldiging       

Beloning 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.666 

Belastbare 

onkostenvergoedingen  

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

Beloningen betaalbaar 

op termijn 

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

Totaal bezoldiging 

2014 

12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.666 

Individueel WNT-

maximum 
17.286 11.524 11.524 11.524 11.524 6.722 

 

De bezoldiging van het College van Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Van Hall Larenstein blijft 
binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT). 

8.9 Declaraties vergoedingen en diensten individuele bestuurders 

Onderstaand een overzicht van de declaraties c.q. vergoedingen aan de bestuursleden over het 
verslagjaar 2015: 
 

bedragen x € 1 Drs. P.C.A. van Dongen Drs. A.C. Keizer-Mastenbroek 

Representatiekosten € 56  € 36 

Reiskosten binnenland  € 117 € 132 

Reiskosten buitenland € 0 € 0 

Overige kosten € 173 € 168 
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8.10 Relevante nevenfuncties leden College van Bestuur 

Onderstaand een overzicht van de relevante nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur: 

 Relevante nevenfuncties 

Drs. P.C.A. van Dongen  Lid Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep  

 Lid Bestuur Stichting Kennisintensief Innovatief Ondernemerschap 
Gelderland (SKIOG)  

 Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Steun Bosbouw en Cultuurtechnisch 
Onderwijs (BCO) 

Drs. A.C. Keizer-Mastenbroek   Voorzitter raad van toezicht vereniging Noorden Duurzaam 

 Commissaris Raad van Commissarissen Woonservice 

 Voorzitter Stichting Bison, techno startersfonds 

 Gekoppeld aan functie: 
o Voorzitter raad van toezicht Stichting Waterapplicatiecentrum (WAC) 
o Lid raad van toezicht Centre of Expertise Water Technology (CEW) 
o Penningmeester bestuur Stichting Studiekeuze123 

8.11 Continuïteitsparagraaf en toekomstparagraaf  

In dit hoofdstuk legt Van Hall Larenstein de financiële verwachtingen voor de komende drie (verslag)jaren 
vast door middel van een toelichting op de voorziene ontwikkelingen in de balans. Daarnaast beschrijft de 
hogeschool de verwachte ontwikkelingen in studentenaantallen, personele bezetting, huisvestingsbeleid, 
financieringsstructuur, mutaties van reserves, en voorzieningen voor de komende drie kalenderjaren. 

 

Meerjarige balansen  
 

BALANS Realisatie Begroting 

(bedragen x € 1.000) 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

          

ACTIVA         

Immateriële vaste activa 0  0 0  0  

Materiële vaste activa 30.586 37.825 36.584 35.289 

Financiële vaste activa 387 337 287 237 

TOTALE VASTE ACTIVA 30.973 38.162 36.871 35.526 

         

Vorderingen, voorraden en overlopende 
activa 
Liquide middelen 

3.534 
 

9.390 

4.320 
 

6.074 

4.320 
 

5.851 

4.320 
 

5.128 

TOTALE VLOTTENDE ACTIVA 12.924 10.394 10.171 9.448 

          

TOTAAL ACTIVA 43.897 48.556 47.042 44.974 

          

PASSIVA         

EIGEN VERMOGEN         

Algemene reserve 15.280 15.280 15.280 15.280 

TOTALE EIGEN VERMOGEN 15.280 15.280 15.280 15.280 

          

VOORZIENINGEN 1.149 1.300 1.300 1.300 

LANGLOPENDE SCHULDEN 5.166 14.361 13.118 11.895 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 22.302 17.615 17.344 16.499 

          

TOTAAL PASSIVA 43.897 48.556 47.042 44.974 

 
Solvabiliteitsratio 

 
34,8% 

 
31,5% 

 
32,5% 

 
34,0% 

 

Solvabiliteitsratio 
De verwachting is dat de algemene reserve jaarlijks op hetzelfde niveau blijft, zolang de solvabiliteitsratio 
boven 30% blijft, stuur Van Hall Larenstein jaarlijks op een nihil resultaat. 
 
De solvabiliteitsratio bedraagt eind 2015 34,8% en ligt daarmee ruim boven de interne norm van 30%. De 
verwachting is dat de komende jaren de solvabiliteitsratio gemiddeld 31% zal bedragen en weer licht zal 
oplopen. 
 
Materiële vaste activa 
De verwachting is dat de boekwaarde van de materiële vaste activa stijgt van € 30,6 mln. eind 2015 naar 
€ 37,8 mln. eind 2016, een toename van € 7,2 mln. Hierin is begrepen de investering in de verbouwing van 
de locatie Leeuwarden. 
 
Van Hall Larenstein houdt rekening met een jaarlijks investeringsbedrag van € 1,0 mln., naast de 
investeringen in de verbouwingen. 
 
Liquiditeiten 
De liquide middelen nemen af van € 9,4 mln. eind 2015 naar € 5,1 mln. eind 2018, dit is een afname van 
€ 4,3 mln. Dit betreft een afname van vrij beschikbare liquide middelen met € 2,1 mln. die aangewend zijn 
voor de verbouwingen van de locaties Velp en Leeuwarden en een afname van niet vrij beschikbare 
depositorekening van € 1,2 mln.; die gelden worden aangewend ter aflossing van de langlopende lening. 
 
Onder de langlopende schulden is een lening van € 10,0 mln. opgenomen die naar verwachting medio 
2016 wordt afgesloten ter financiering van de verbouwingen. 
 
Voorzieningen 
Het jaarlijkse saldo van de voorzieningen bedraagt € 1,3 mln., dit betreffen de voorzieningen voor WW 
(€ 0,8 mln.), WIA (€ 0,2 mln.) en jubilea (€ 0,3 mln.). De verwachting is dat de voorzieningen jaarlijks op dit 
niveau uitkomen en daarmee beperkt toenemen ten opzichte van eind 2015. 
 
Meerjarige staat van baten en lasten 
 

Staat van baten en lasten 
(bedragen x € 1.000) 

Realisatie 
2015 

Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 

BATEN        

Rijksbijdrage  32.049 32.161 32.600 32.600 

Overige overheidsbijdragen 1.527 600 500 500 

College- en cursusgelden 8.627 8.744 8.800 8.800 

Baten werk in opdracht van derden 6.434 8.481 7.800 7.900 

Overige baten 3.486 3.060 3.110 3.110 

Totaal baten 52.123 53.046 52.810 52.910 

         

LASTEN        

Personele lasten 33.856 35.683 35.800 35.800 
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Afschrijvingen 1.139 1.646 2.100 2.100 

Huisvestingslasten 2.953 2.427 2.400 2.400 

Overige lasten 13.971 13.023 12.148 12.283 

Totaal lasten 51.919 52.779 52.448 52.583 

         

Saldo baten en lasten gewone 
bedrijfsvoering 204 267 362 327 

Saldo financiële bedrijfsvoering -162 -267 -362 -327 

Totaal resultaat 42 0 0 0 

 

Baten 
De verwachting is dat de baten van € 52,1 mln. in 2015 toenemen naar € 52,9 mln. in 2018, een toename 
van € 0,8 mln. 
 
Onder de post ‘Baten werk in opdracht van derden’ zijn de MIP-gelden vanuit EZ begrepen (jaar 2016 € 2,5 
mln.) die vanaf 2017 komen te vervallen en derhalve grotendeels gecompenseerd dienen te worden met 
andere subsidiegelden en andere inkomsten. Voor de jaren 2016 t/m 2018 is de doelstelling van Van Hall 
Larenstein om jaarlijks 15% onderzoeksomzet (ten opzichte van de totale omzet) te realiseren, dit 
betreffen zowel 2e als 3e geldstroomprojecten. 
 
Studentenaantallen 
In paragraaf 1.3 is het verloop van de studentenaantallen opgenomen. Het aantal bekostigde studenten 
per 1 oktober 2014 bedraagt 4.220. In de meerjarenbegroting is het uitgangspunt dat de 
studentenaantallen jaarlijks met gemiddeld 1% stijgen, dit is ongeveer 42 studenten op jaarbasis 
gedurende de jaren 2016, 2017 en 2018. 
 
Personele lasten 
De verwachting is dat de personele lasten toenemen met € 2,2 mln. (2015 € 30,6 mln. en in 2018 € 32,8 
mln.) als gevolg van de toename van het aantal fte’s. Het aantal fte’s in 2015 bedraagt 436, de 
verwachting is dat dit richting 2017 zal toenemen naar 460 fte’s als gevolg van de toename van het aantal 
lectoren en docenten (i.v.m. kenniskringen lectoren) en de toename van het aantal stafmedewerkers door 
de opzet van een eigen ICT-afdeling. 
 
In paragraaf 6.2 is een overzicht opgenomen met een verdeling van de medewerkers en fte’s over OP en 
OOP. 
 
Huisvestingsbeleid 
In 2018 ten opzichte van 2015 nemen de afschrijvingslasten met € 1,0 mln. toe als gevolg van de 
investeringen in de verbouwingen van de locaties Velp (in 2015: € 7,0 mln.) en Leeuwarden (in 2016: € 8,0 
mln.). Beide gebouwen zijn in eigendom van Van Hall Larenstein. 
Per 1 juli 2015 heeft Van Hall Larenstein de locatie Wageningen verlaten (het huurcontract is niet 
verlengd) en zijn de studenten en medewerkers overgegaan naar de locatie Velp, de huurkosten nemen 
hierdoor jaarlijks structureel af met € 1,4 mln. 
 
Overige lasten 
De overige lasten nemen in 2018 ten opzichte van 2015 met € 1,7 mln. af, onder andere als gevolg van de 
ontvlechting SLA ICT per 1 januari 2016 (zie toelichting bij personele lasten). 
In de overige lasten zijn de materiële kosten begrepen die doorbelast worden aan subsidieverstrekkers (in 
jaar 2015 € 2,5 mln.). 
 
De financiële lasten nemen met € 0,2 mln. toe in 2018 ten opzichte van 2015, dit betreft de rentelast ten 
behoeve van de afgesloten lening voor de verbouwingen. 
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Risicoparagraaf 
In hoofdstuk 9 wordt het risicomanagement beschreven. 
 
In 2015 en 2016 zijn er diverse interne ontwikkelingen zoals de ontvlechting van de SLA ICT met 
Wageningen UR, de verhuizing vanuit de locatie Wageningen naar Velp en de verbouwingen van de 
locaties Velp en Leeuwarden. 
 
De externe ontwikkelingen betreffen met name de aangekondigde bezuinigingen van EZ, waarbij de 
financiële bijdrage per student afneemt en de projectinkomsten vanuit EZ grotendeels komen te 
vervallen. 
 
Door de verhuizing vanuit Wageningen en ontvlechting van ICT is Van Hall Larenstein beter in staat om 
direct invloed uit te oefenen op haar kostenstructuur. Bij de externe financiering van de verbouwingen 
wordt als uitgangspunt genomen een optimale mix van flexibiliteit tegen zo’n laag mogelijke 
vermogenskosten. 
 
Overige 
De toelichting op basis van de notitie ‘Helderheid inzake de bekostiging van het hoger onderwijs’ is 
opgenomen als bijlage 12 in dit jaarverslag. 
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9. Corporate Governance 

9.1 Interne controle en risicomanagement 

Interne controle en risicomanagement zijn onderdeel en functies van het kwaliteitssysteem van de 
hogeschool. In de kwaliteitszorg van Van Hall Larenstein staan het onderwijs- en onderzoeksproces 
centraal. Kwaliteitszorg is een middel en kwaliteit het doel. Naast een goede structuur voor beheersing, 
is een professionele kwaliteitscultuur een voorwaarde voor een merkbare kwaliteit. 
 
De visie en missie van Van Hall Larenstein zijn vertaald in een strategie en beleid met bijbehorende 
(kwaliteits-)doelstellingen. De voortgang en realisatie van de doelstellingen worden gemonitord en 
gebruikt om verbeteringen door te voeren. Dit is de basis van de PDCA-cyclus waarin Van Hall Larenstein 
haar plannen en doelstellingen vastlegt, de plannen uitvoert, de resultaten monitort en indien nodig 
bijstuurt. Van Hall Larenstein doorloopt de PDCA-cyclus op het niveau van de instelling, het niveau van de 
directie en het niveau van de opleiding/Applied Research Centre/stafteams. De P&C-cyclus van Van Hall 
Larenstein bestaat uit deze drie PDCA-cycli gekoppeld aan de cyclus van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. 
 
Het College van Bestuur stuurt de organisatie aan en is verantwoordelijk voor de gehele kwaliteit van de 
hogeschool. De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van de doelen; op de uitvoering van de 
werkzaamheden en de uitoefening van de bevoegdheden door het CvB daarin; en het kwaliteitssysteem 
ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. De directeuren zijn 
verantwoordelijk voor de PDCA-cyclus op het niveau van het domein of staf. De PDCA-cyclus op het 
niveau van de opleidingen stafdirectie verwijst naar de PDCA-cyclus die wordt uitgevoerd door de 
Resultaatsverantwoordelijke Teams. 
 
In de P&C-cyclus worden de voortgang en de risico’s bewaakt, zodat de hogeschool tijdig kan ingrijpen om 
de realisatie van de visie en missie te waarborgen. De PDCA-cycli zijn aan elkaar verbonden door 
managementgesprekken tussen het CvB en de directeuren en gesprekken tussen de directeuren en de 
resultaatverantwoordelijke teams en leading lector/lectoren. Deze gesprekken worden gevoerd mede op 
basis van managementinformatie over de voortgang, realisatie van doelen en resultaten van 
kwaliteitsmetingen. 
 

 

Figuur 2. P&C-cyclus Van Hall Larenstein (zie bijlage 11 voor een grotere versie) 

Het financiële beheer is belegd bij de directeur Finance & Control. De directeur Finance & Control is 
integraal verantwoordelijk voor finance, control, personeels- en salarisadministratie, planning- en control-
cyclus en auditing in de brede zin. Tevens is de directeur de concerncontroller. Vier domeincontrollers 
ondersteunen de directeuren bij financiële rapportages en de begrotingen. 
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De stafdirecteuren borgen de naleving van wet- en regelgeving die betrekking hebben op hun 
werkzaamheden, processen en systemen. Zij volgen ook de wetswijzigingen en rapporteren hierover aan 
het CvB. Wanneer de wetswijzigingen tevens invloed hebben op andere directies, dan worden de 
wijzigingen en de opvolging breder besproken in bijvoorbeeld het directeurenoverleg met het CvB. 
 
In 2015 hebben de meeste resultaatverantwoordelijke teams voor het eerst een jaarplan voor de 
opleiding opgesteld, binnen de kaders van het jaarplan van het domein of directie. Dit proces waarin de 
teams eigenaarschap en verantwoordelijkheid krijgen voor het jaarplan 2016, is goed verlopen. 
 
Met de lectoren is gewerkt aan processen voor het meten van de kritische prestatie-indicatoren voor het 
onderzoek en een aanpassing van de kritische prestatie-indicatoren op basis van het nieuwe 
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022. 
 
Van Hall Larenstein maakt gebruikt van interne en externe audits. In 2015 zijn interne audits uitgevoerd 
rondom de meting prestatie-indicator onderwijsintensiteit, de eindwerken, en diploma’s. Deze audits 
vinden plaats naast de reguliere procesevaluaties die jaarlijks plaatsvinden, zoals de procesevaluatie 
Onderwijs- en Examenreglement en het verstrekken van Bindend Negatief Studieadvies. Daarnaast heeft 
in 2015 de midtermaudit plaatsgevonden bij de masteropleiding Project- en Procesmanagement in de 
groene leefomgeving. 
 
Een jaarlijkse externe audit wordt uitgevoerd door de accountant. Als controle op en borging van de 
financiële gezondheid van Van Hall Larenstein analyseert een externe, onafhankelijke accountant de 
financiële gegevens van de hogeschool. De accountant adviseert Van Hall Larenstein over de financiële 
situatie en de wijze waarop deze kan worden verbeterd. Op basis van de inbreng van de accountant 
worden verbeterpunten voor de toekomst geformuleerd. 
 
Risicobeheersing 2015 
In het Instellingsplan 2014-2017 is de ambitie geformuleerd om risicomanagement een plaats te geven in 
de bedrijfsvoering en de P&C-cyclus van Van Hall Larenstein. Binnen Van Hall Larenstein gebeurde er al 
veel op het gebied van risicomanagement, maar risicomanagement is vanaf 2014 geformaliseerd. 
Risicomanagement is nauw verbonden met het auditsysteem, managementinformatiesysteem en 
kwaliteitshandboek. Gedetailleerde informatie over de risico’s en beheersmaatregelen is vastgelegd en 
wordt bijgehouden in het risicoregister. Van Hall Larenstein heeft in 2015 het risicoprofiel met de 
belangrijkste risico’s geactualiseerd. 
 
De belangrijkste hogeschoolbrede risico’s die in 2014 zijn geïnventariseerd en beoordeeld, zijn ook voor 
2015 en 2016 relevant. Daarnaast kent elke directie eigen risico’s die voor een deel overeenkomen met 
de hogeschoolbrede risico’s, aangevuld met specifieke risico’s met betrekking tot de opleidingen, 
lectoraten en diensten van de directie. 
 
Het risicoprofiel 2015 verschilt ten opzichte van het risicoprofiel 2014, mede omdat de beheersing van 
een aantal risico’s de kans dat het risico zich voordoet, verlaagt. Ook zijn externe omstandigheden 
veranderd die invloed hebben op risico’s. Risico’s die gedaald zijn in de top vijftien zijn: de aansturing en 
controle van projecten door projectleiders, de lage naamsbekendheid, te weinig aandacht voor interne 
communicatie, en de vertraging van de implementatie van het onderwijsconcept. Er zijn ook een aantal 
risico’s waarvan de kans dat het zich voordoet is gestegen, of de mogelijke impact: werkdruk, dalende 
instroom, en minder inkomsten door bezuiniging rijksbijdrage of minder studenten. 
 
Daarnaast zijn er nieuwe risico’s gesignaleerd. Eén van deze risico’s is de toenemende druk op 
praktijkvoorzieningen door de verhuizing, verbouwing en het zelf organiseren van praktijkonderwijs dat 
eerst werd uitbesteed. Ook het gebrek aan een eenduidige professionele kwaliteitscultuur is een nieuw 
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en relatief groot risico. Dit laatste risico werd bevestigd in de jaarlijkse meta-analyse van alle 
kwaliteitsmetingen. 
 
Hieronder zijn de vijftien belangrijkste hogeschoolbrede risico’s benoemd, inclusief de maatregelen die 
wij nemen om de risico’s te beheersen. Deze beheersmaatregelen zijn verder aangescherpt ten opzichte 
van het risicoprofiel in het bestuursverslag 2014. 
 

Tabel 12. Belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen Van Hall Larenstein 2015 
 

Risico Beheersmaatregelen 
1. Hoge ervaren werkdruk   Gesprekken gevoerd met medewerkers over werkdruk en n.a.v. deze 

gesprekken maatregelen genomen om de hoge beleefde werkdruk te 
verminderen (aparte notitie). 

 Monitoring en bespreking werkdruk, MTO en ziekteverzuim in elk 
managementgesprek tussen CvB en directeuren. 

 Duidelijke taakverdeling gekoppeld aan prioriteiten in 
personeelsplanning. 

 In het Strategische Personeelsplan hiaten in personeelsplanning oplossen. 

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

 Verbeteren projectacquisitie met strakke sturing en ondersteuning 
subsidieadviseurs. Monitoring projectomzet lectoraten. 

 Verbetering planning inzetbaarheid personeel in onderzoeksprojecten. 
De onvoorspelbare beschikbaarheid van personeel blokkeert voortgang 
projecten. 

 Na signalering van te lage projectomzet en een lage kans op herstel op 
korte termijn; bezuinigen op personeel of out-of-pocketkosten. 

3. Gebrek eenduidige professionele 
kwaliteitscultuur. Leidt o.a. tot lagere 
studenttevredenheid.  

 Gesprek over kwaliteit, professionaliteit en eigenaarschap agenderen via 
resultaatverantwoordelijke teams, regierolhouders en directeuren en de 
PDCA-cyclus. 

 Resultaatverantwoordelijke teams en directies voeren meer gesprekken 
met interne en externe stakeholders: studenten, alumni, etc.  

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

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

 De kansrijke doelgroepen beter in beeld brengen en o.a. in de werving 
concentreren op deze doelgroepen.  

5. Negatieve beoordeling accreditaties, 
visitaties of VKO 

 Intensief intern hersteltraject bij hoog risico na negatieve midtermreview 
of onvolledige PDCA-cyclus. Een negatieve midtermreview zien wij als een 
hulpmiddel om herstelprocessen tijdig in gang te zetten. 

6. Bezuiniging rijksbijdrage (door niet halen 
prestatieafspraak) of krimp studentenaantallen 
onvoldoende opgevangen 

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

7. Onvoldoende aansturing en controle 
projecten door projectleiders 

Aanscherping proces projectbeheer: 

 Controles en toetsing bij start van project op de haalbaarheid van 
inhoudelijke en financiële doelstellingen. 

 Ondersteuning van projectleiders door projectdomeincontrollers van 
start tot de afronding van het project. 

 Duidelijke verantwoordelijkheden in het bewaken van processen om 
projecten te realiseren en het aanjagen. Dit proces vastleggen in het 
Kwaliteitshandboek. Kwaliteit projectbeheer onderdeel van plannings- en 
beoordelingscyclus van projectleiders en medewerkers. 

8. Onvoldoende ondersteuning door systemen 
en bijbehorende processen leidt tot 
onvolledige managementinformatie en extra 
werk in het primaire proces.  

 Bij de start van het proces kijken naar wensen, verwachtingen en 
mogelijkheden van betrokken partijen en van daaruit zien wat te 
realiseren is. 

 Project Managementinformatiesysteem is gestart eind 2015 om 
managementinformatie te organiseren. 

 De interne klanttevredenheid monitoren. Structurele oplossingen worden 
gezocht voor knelpunten in systemen en ondersteuning van stafdiensten 
die werkzaamheden belemmeren.  

9. Toenemende druk op praktijkvoorzieningen 
zoals de laboratoria en op praktijkdocenten 
met risico’s voor veiligheid.  

 Vraag en aanbod evalueren. 

 Interne audit op veiligheid laboratoria.  
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10. Te weinig aandacht voor interne 
communicatie over wijzigingen binnen de 
hogeschool. 

 Organiseren van de informele overlegstructuur en informatie-uitwisseling 
binnen de organisatie versterken. 

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

11. Lage naamsbekendheid   De beheersmaatregelen om de naamsbekendheid te verhogen zijn 
uitgewerkt in de Kadernotitie Marketing en Communicatie. De 
implementatie start vanaf januari 2015 en loopt door in 2016. 

 Nieuwe huisstijl en nieuwe wervingscampagne vanaf 2016. 

 Monitoring naamsbekendheid organiseren waaronder metingen door 
externen minimaal een keer in de vier jaar. 

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

12. Ontevredenheid over de verbouwing 
Leeuwarden  

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

13. Proces opstellen van de onderwijsagenda 
vertraagd.  

 Strakke sturing en monitoring op tijdige aanlevering en afstemming in het 
proces. 

14. Examencommissies voeren niet alle 
wettelijke taken uit, maar wel te veel 
additionele taken. 

 Examencommissies volgen een professionaliseringstraject onder 
begeleiding van Hobeon. 

15. Implementatie van beleid en 
onderwijsconcept loopt achter op schema 

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

9.2 Klachtenregeling 

Binnen Van Hall Larenstein zijn er voor studenten en personeel diverse mogelijkheden om bezwaar 
of beroep aan te tekenen, dan wel een klacht in te dienen. Zowel voor studenten als voor personeelsleden 
is er een loket beschikbaar, waar zij een bezwaar, beroep of klacht kunnen indienen. 
 
Ombudsman 
Personeel of studenten (personen of groepen) die zich benadeeld voelen door een handeling of 
nalatigheid van de instelling of een functionaris, kunnen terecht bij de ombudsman. De ombudsman kan 
doorverwijzen, adviseren, bemiddelen of formeel onderzoeken. Het aantal klachten in 2015 was in totaal 
19. Daarvan betrof het in 13 gevallen studenten en in 6 gevallen medewerkers. Alle klachten zijn via 
advisering, bemiddeling en mediation tot een oplossing gekomen. Sommige klachten vroegen een lang 
traject, andere klachten konden via één of twee gesprekken worden afgehandeld. 
 
Klachten en geschillen studenten 
Binnen Van Hall Larenstein zijn er voor studenten diverse mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te 
tekenen, dan wel een klacht in te dienen. Het indienen van zo’n bezwaar, beroep of klacht verloopt via 
één loket. Dit loket zorgt ervoor dat de klacht of het beroep- of bezwaarschrift wordt doorgezonden naar 
de juiste instantie. De door het loket vastgestelde datum van ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig 
bezwaar of beroep is ingesteld. Studenten kunnen in beroep gaan tegen een beslissing van de 
examencommissie en examinatoren. In hoofdstuk 9 zijn de beroepen en bezwaren over 2015 opgenomen. 
 
College van Beroep voor de Examens 
Studenten kunnen in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie en examinatoren. 
In 2015 heeft het college van beroep in totaal 69 beroepschriften ontvangen. Het merendeel van de 
beroepszaken was gericht tegen het bindend negatief studieadvies. Van alle beroepschriften zijn er zeven 
niet ontvankelijk verklaard, 14 studenten hebben hun beroepschrift ingetrokken en in 26 gevallen bleek 
een minnelijke schikking mogelijk. Vervolgens heeft het college in 22 zaken uitspraak gedaan. Het college 
heeft 10 zaken gegrond verklaard en 12 zaken ongegrond. 
 
Geschillenadviescommissie 
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Studenten kunnen bezwaar indienen tegen een besluit genomen op grond van de WHW en de daarop 
gebaseerde regelingen, waarvoor het college van beroep niet bevoegd is. 
De Geschillenadviescommissie is bevoegd advies uit te brengen aan het CvB op bezwaren van studenten. 
In 2015 heeft de Geschillenadviescommissie één bezwaarschrift ontvangen. Een minnelijke schikking van 
dit bezwaar was mogelijk. 
 
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) 
Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een externe instantie die beroepszaken behandelt 
van studenten die het niet eens zijn met een besluit van een orgaan van een hogeschool, meestal het CvB 
of een uitspraak van het College van Beroep. In 2015 zijn er geen beroepzaken geweest bij het College van 
Beroep voor het Hoger Onderwijs. 
 
Adviescommissie heroverwegingen 
In 2015 is er één bezwaar ingediend, deze procedure loopt nog. 

Commissie Bezwaar beoordelingen 
In 2015 is er één bezwaar ingediend en behandeld. De commissie heeft het bezwaar ongegrond verklaard. 
Het CvB heeft het advies van de commissie overgenomen. 

Bedenkingen functiewaardering 
In 2015 zijn er geen bedenkingen ingediend. 
 
Rechtszaken en overige bezwaren 
In 2015 zijn er twee arbeidsrechtelijke zaken gevoerd. Beide met een ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst tot gevolg. 

9.3 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gekozen medewerkers en studenten vanuit de Hogeschool en 
is een formele gesprekspartner van het College van Bestuur (CvB). De MR heeft recht op informatie en 
heeft advies- en instemmingsbevoegdheden op belangrijke onderwerpen die de Hogeschool, studenten 
en medewerkers aangaan. Een en ander staat beschreven in het MR-Reglement, dat op zijn beurt 
gebaseerd is op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De MR speelt 
een belangrijke rol bij beslissingen over voorstellen voor beleid en maatregelen die invloed hebben op het 
primaire proces. Voorbeelden hiervan zijn: onderwijsuitvoering, studenten, kwaliteit en werkuitvoering. 
Ook levert de MR op een actieve en betrokken wijze een bijdrage aan een plezierige en veilige studeer- en 
werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. 
 
De samenstelling en het functioneren van de MR is overeenkomstig de wettelijke bepalingen in de WHW. 
In de MR zijn de geledingen van elke locatie vertegenwoordigd. Tot augustus 2015 bestond de Raad uit 24 
leden; 12 medewerkers en 12 studenten. De drie locaties werden naar rato van studentenaantallen 
vertegenwoordigd in de MR. De zetelverdeling was als volgt: Leeuwarden telde 12 leden (6 medewerkers 
en 6 studenten), Velp telde 8 leden (4 medewerkers en 4 studenten) en Wageningen telde 4 leden (2 
medewerkers en 2 studenten). Met ingang van juli 2015 is de locatie Wageningen ondergebracht op de 
locatie Velp. Dit had gevolgen voor de zetelverdeling binnen de MR. Sinds september 2015 telt de MR 20 
zetels, gelijkelijk verdeeld over de twee locaties, Velp en Leeuwarden. 
Ten behoeve van de continuïteit binnen de MR treedt jaarlijks de helft van de leden af en blijft de andere 
helft van de leden zitten. De vrijgekomen zetels worden ingevuld op basis van de resultaten van gehouden 
verkiezingen. 
 
De MR kent drie commissies, te weten: 

 de Commissie Management & Organisatie; 

 de Commissie Onderwijs & Onderzoek; 

 de Commissie Financiën. 



 

Bestuursverslag 2015 101 Van Hall Larenstein  

 
De Commissies spelen een belangrijke rol in de voorbereiding van de agendapunten en besluitvorming. Zij 
voeren vooroverleg met het CvB, formuleren voorlopige standpunten en presenteren deze vervolgens aan 
de MR. Na overleg met de overige raadsleden en het CvB wordt het definitieve standpunt bepaald en 
schriftelijk aan het CvB medegedeeld. Bij de oordeelsvorming en besluitvorming over onderwerpen maakt 
de MR gebruik van adviezen van de achterban en van opleidings- en examencommissies. 
 
Bij de besluitvorming binnen de MR staan onderstaande uitgangspunten centraal: 

 (de kwaliteit van) het primaire proces; 

 één hogeschool, waarbij lokale zaken lokaal geregeld worden en locatie-overstijgende zaken centraal 
geregeld worden; 

 een ondernemende hogeschool die uitgaat van kansen; 

 een plezierige en open werksfeer met aandacht voor de menselijke maat; 

 transparantie; 

 kostenbewustzijn;  

 doelstellingen van de hogeschool zoals genoemd in het Instellingsplan. 
 
In 2015 heeft de MR zich in het bijzonder sterk gemaakt voor het onderstaande speerpunt: 

 optimale communicatie tussen organisatie en student. 
 
De MR vergadert veertien keer per jaar. De vergaderingen worden afwisselend gehouden in Velp, 
Leeuwarden of via videoconferencing. Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en zowel 
medewerkers als studenten kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. De MR informeert zijn 
achterban over aankomende vergaderingen, besluitvorming en andere belangrijke onderwerpen via een 
nieuwsflits, de notulen en de website. 
Ook overlegt de MR twee keer per jaar met de Raad van Toezicht (RvT), één keer in aanwezigheid en één 
keer in afwezigheid van het CvB. De agenda’s voor deze overleggen worden in nauw overleg met elkaar 
vastgesteld. 
 
Gedurende 2015 heeft de MR zijn instemming verleend op diverse beleidsnotities, onder andere 
Toetsbeleid, Prestatieafspraken, Studentenstatuut, diverse Onderwijs- en Examenregelingen, Kaderbrief 
2016, notitie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, notitie Inrichting Stafdiensten en 
Profileringsfonds. Ook heeft de MR ingestemd met de verbouwing van de Locatie Velp. 
(Nog) niet ingestemd heeft de MR met de notitie Ongewenste Omgangsvormen, Reglement Duurzame 
Inzetbaarheid en Reglement Opleidingscommissie en Kwaliteitszorgplan. De verbouwing van de locatie 
Leeuwarden is op dit moment in behandeling. 
 
De MR heeft positief geadviseerd ten aanzien van Begroting, Alumnibeleid, Jaarrekening en 
Bestuursverslag. De studentgeleding heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van Prijsbeleid. 
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10. Raad van Toezicht 
 

In het verslagjaar is de Raad van Toezicht zes maal bijeengeweest. Daarnaast heeft de raad overlegd 
met de medezeggenschapsraad; eenmaal in aanwezigheid van de leden van het College van Bestuur en 
eenmaal zonder het college van bestuur. Deze vergaderingen vonden plaats in juni en december 2015. 
De Raad van Toezicht heeft besloten de decembervergadering met de medezeggenschapsraad altijd 
zonder het College van Bestuur te laten plaatsvinden. 
 
In april 2015 hield de Raad van Toezicht een themamiddag. Bij deze middag waren de directeuren van de 
hogeschool betrokken. Het thema van deze interactieve middag was ‘de centrale rol van de student’. 
 
De zittingstermijn van de voorzitter mevrouw Van Ardenne, en de heer Fopma eindigde in november 
2015. De voorzitter is unaniem door de leden van de raad herbenoemd voor een tweede termijn. De heer 
Fopma heeft zich niet herbenoembaar gesteld. In december 2015 trad mevrouw Baele af vanwege het 
aanvaarden van een nieuwe functie waardoor zij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Van Hall 
Larenstein niet meer kon uitoefenen. 
 
Onder begeleiding van de externe deskundige heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren aan de 
hand van het door de Raad vastgestelde toezichtkader geëvalueerd. 
 
De Raad van Toezicht heeft conform het gestelde in de statuten van Stichting Van Hall Larenstein 
toegezien dat de Branchecode goed bestuur is nageleefd. Op de website van Van Hall Larenstein zijn de in 
de branchecode aangegeven regelingen en documenten te vinden. Ook de overige bepalingen van de 
branchecode heeft de raad in zijn vergadering nagelopen. In 2015 is gestart met het beleid voor de 
horizontale dialoog en de strategische samenwerking. Dit wordt in 2016 afgerond. 
 
De Raad heeft aan de jaarrekening Van Hall Larenstein 2015, het bestuursverslag Van Hall Larenstein 2015 
en de begroting Van Hall Larenstein 2016 voorafgaand aan de vaststelling van deze documenten zijn 
goedkeuring gegeven. 
 
De Raad van Toezicht heeft eveneens zijn voorafgaande goedkeuring gegeven aan een wijziging van de 
statuten van Stichting Van Hall Larenstein die door het verdwijnen van de locatie Wageningen 
noodzakelijk was. 
 
De Raad van Toezicht kent drie commissies: de auditcommissie, de commissie Onderwijs, Onderzoek en 
Kwaliteit (OOK) en de benoemingen- en remuneratiecommissie. 
De auditcommissie is in 2015 zeven keer bijeen geweest. De auditcommissie voorziet de Raad van 
Toezicht van advies op de financiële stukken. De huisvesting van de hogeschool was een belangrijk 
onderwerp voor de Raad van Toezicht en derhalve ook voor de auditcommissie. Zo zijn het strategisch 
huisvestingsplan, het voorlopige en het definitieve ontwerp van de verbouwing van het gebouw van de 
hogeschool in Velp uitgebreid aan de orde gekomen. Verder is in de februarivergadering van de 
commissie de managementletter door de accountant van de hogeschool toegelicht. Daarnaast heeft de 
auditcommissie gesproken over de studentaantallen van de hogeschool mede in relatie tot het 
marktaandeel. Ook het rapport van Berenschot over de benchmark overhead hogescholen 2014 is 
besproken. 
De auditcommissie ontvangt elk kwartaal de financiële rapportage van het voorafgaande kwartaal. 
 
De commissie OOK heeft tweemaal vergaderd. Een deel van de vergaderingen is ingeruimd voor 
gesprekken met verschillende gremia van de hogeschool. In mei van het verslagjaar is gesproken met 
studenten uit opleidingscommissies en in oktober met een lid van een van de werkveldadviescommissies 
die de hogeschool kent. De commissie heeft in het kader van de kwaliteit de Nationale Studenten Enquête 
(NSE) en de HBO-aansluitingsmonitor besproken. Verder heeft de commissie het HRM-beleid over het 
praktijkgericht onderzoek en de rapportage van de validatie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) behandeld. 
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De benoemingen- en remuneratiecommissie heeft de leden van het College van Bestuur beoordeeld. De 
commissie heeft mondeling verslag gedaan van de gevoerde gesprekken in de vergadering van de Raad 
van Toezicht. 
 
De Raad van Toezicht heeft de huisvesting van de hogeschool nauw gevolgd, evenals de aanmelding van 
de nieuwe studenten. Daarnaast heeft de Raad uitgebreid gesproken over de kwaliteit van de hogeschool 
zoals die blijkt uit de verschillende externe kwaliteitsmetingen als bijvoorbeeld de NSE. Ook 
duurzaamheid kwam aan de orde in de vergaderingen van de Raad. 
 
In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de Raad onafhankelijk 
zijn. Naar zijn eigen oordeel is de Raad in zijn samenstelling onafhankelijk; dit in overeenstemming met de 
eisen die de branchecode Goed Bestuur van de Vereniging Hogescholen daaraan stelt. 
 
De Raad van Toezicht was in 2015 als volgt samengesteld: 
 
Mevrouw A.M.A. van Ardenne-Van der Hoeven (1950) 
Voorzitter van de Raad van Toezicht sinds november 2012, lid van de benoemingen- en 
remuneratiecommissie. Mevrouw Van Ardenne bekleedde in het verslagjaar diverse functies in het 
openbaar bestuur en in bedrijvenconsortia. 
 
Mevrouw drs. K.F.B. Baele (1959)  
Lid van de Raad van Toezicht sinds juni 2014 tot 1 december 2015, voorzitter van de commissie 
Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit. 
 
De heer L.W. Fopma (1976) 
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012 tot 1 november 2015, lid van de commissie Onderwijs, 
Onderzoek en Kwaliteit. De heer Fopma is aandeelhouder van The Friesian Agro Consultancy BV. 
 
De heer drs. M.C. Korff (1954) 
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012, voorzitter van de auditcommissie en lid van de 
commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit. De heer Korff is voormalig directeur van Alfa Accountants. 
 
De heer drs. R.H.J. Mooren (1956) 
Lid van de Raad van Toezicht sinds november 2012, voorzitter van de benoemingen- en 
remuneratiecommissie en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Mooren is Global Director 
Infrastructure van Arcadis. 
 
De heer drs. H.Th.M. Pieper (1962) 
Lid van de raad van toezicht sinds november 2012, lid van de auditcommissie. De heer Pieper is dijkgraaf 
van het waterschap Rijn en IJssel. 
 
De gegevens over de bezoldiging over 2015 van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de 
jaarrekening. 
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Relevante nevenfuncties van de Raad van Toezicht 
 

Naam Relevante nevenfuncties 
A.M.A. van Ardenne-
Van der Hoeven 
 

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

 Vicevoorzitter Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur 
 Voorzitter Dutch Biorefinery Cluster 
 Lid BIC Board BRIDGE 
 Voorzitter Curatorium Afrika Studiecentrum 
 Voorzitter raad van Commissarissen Zorgcombinatie Argos, Regio 

Waterweg 
 Voorzitter landschapsbeheer Nederland 

 

K.F.B. Baele 
 

 Lid van de Onderwijsraad 
 Lid Raad van Advies van EP-Nuffic 
 Lid Raad van Advies van het VSBfonds  
 Lid Raad van Toezicht Politieacademie 

 

L.W. Fopma 
 

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

 

M.C. Korff 
 

 Lid Raad van Commissarissen AgruniekRijnvallei Holding bv 
 Commissaris Sociale Werkvoorziening Permar 
 Bestuurslid Concours Hippique Bennekom 
 Bestuurslid Stichting Alfa Omega 

 

R.H.J. Mooren 
 

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

 

H.Th.M. Pieper 
 

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

 

 

Het rooster van aftreden van de raad van toezicht 
 

 Eerste benoeming Herbenoeming Lopende termijn tot 

A.M.A. van Ardenne 01-11-2012 01-11-2015 01-11-2019 

L.W. Fopma 01-11-2012  01-11-2015 

R.H.J. Mooren  01-11-2012  01-11-2016 

M.C. Korff 01-11-2012  01-11-2016 

H.Th.M. Pieper  01-11-2012  01-11-2016 

K.F.B. Baele 01-06-2014  01-12-2015 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Kernwaarden en kritische prestatie-indicatoren 

De kernwaarden die de basis van de identiteit van Van Hall Larenstein vormen, zijn: 

 Duurzaam: bij alles wat we doen, worden wij gedreven door de ambitie een bijdrage te leveren aan 
een duurzame samenleving, waarbij de aspecten people, planet en profit in evenwicht zijn; 

 Betrokken: wij zijn betrokken bij de student, bij elkaar, bij de organisatie en bij onze 
samenwerkingspartners. Wij zijn ook inhoudelijk betrokken bij het domein van Van Hall Larenstein; 

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

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

 

Een aantal onderdelen moet nog in beleid uitgewerkt worden, waarbij een nadere definiëring plaatsvindt 
van de kritische prestatie indicatoren (kpi’s). 
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Realisatie kpi’s 2015 
 

Kpi Instellingsplan 2014-2017  Meting 2015 
Al onze opleidingen hebben 3 AISHE-sterren 
uiterlijk 1 januari 2018 

In 2015 heeft de opleiding Milieukunde de 3 AISHE- 
sterren behaald. De andere opleidingen volgen in 
2016 en 2017. 

Van Hall Larenstein als instelling in de HBO 
Keuzegids: Top 5 in 2017 

Van Hall Larenstein staat op plaats acht (van de 
negen) bij de middelgrote hogescholen.  

Van Hall Larenstein in de Nationale Studenten 
Enquête (NSE) een gemiddelde instellingsscore 
behaald van 3,8 

Van Hall Larenstein scoort een 3.8 in de NSE 2015. 

Totale aantal studenten: 4.500 op 1 oktober 2017 
(1 Cijfer HO) 

4.279 

15% Buitenlandse studenten in 2017 (1 Cijfer HO) 9.84% 

Nieuw onderwijsconcept: Plan gereed op 1 
september 2014.  
Start implementatie 1 september 2015 

Gerealiseerd in 2014 en 2015 

Klanttevredenheid post-initiële activiteiten: 70% 
‘tevreden’ in 2017 

De vragenlijst is in 2015 nog niet gestandaardiseerd 
i.v.m. overgangsjaar. Het gemiddelde rapportcijfer 
voor de 11 cursussen is 7.6 (tussen de 6.7 en 8.5).  

Elke opleiding is van goede kwaliteit conform onze 
definitie: In 2017 scoort elke opleiding op alle 
indicatoren positief  

Vanaf 2016 zijn alle data bekend voor elke opleiding. 

Wervingsplan gereed in 2015 Gerealiseerd in 2015 

Solvabiliteit eind 2015 30% 34,8%  

Liquiditeit op basis van de current ratio: 0,5-1,5. 
Gedurende de hele planperiode. 

0,6 

Omzet opdrachten bij bedrijfsleven, overheden en 
maatschappelijke organisaties. Minimaal 15% 
van de totale omzet van Van Hall Larenstein in 
2017. 

Nog niet volledig gerealiseerd. 

Internationale oriëntatie van het onderzoek en de 
verbinding daarvan met het onderwijs. In 2016: 

 Participatie in min. 1 Europees subsidieproject 

 Groei van de internationale instroom op alle 
locaties 

- Gerealiseerd in 2015. Eind 2015 hebben we een 
H2020 binnengehaald; dit is het onderzoeks- en 
innovatieprogramma van de Europese unie voor 
2014-2020. Wij zijn partner, namelijk Kees 
Lokhorst: F&D. Titel: 4D4F - Data Driven Dairy 
Decisions 4 Farmers. Looptijd 36 maanden, start 
begin 2016. Totaal project: meer dan € 2 miljoen, 
Van Hall Larenstein-deel: +/- € 240.000. 

- Leeuwarden: 5.9% (143 internationale studenten 
op totaal 2403). Velp: 15% (272 internationale 
studenten op totaal 1817). Niet te vergelijken met 
vorig jaar i.v.m. wijzigingen in locaties en 
ontbreken van locatie in 1 Cijfer HO. 

Verhouding OP/OOP incl. inhuur: 2,6 gedurende 
gehele planperiode 

2,6 

Keurmerk Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen: Niveau ‘ingestapt’ in 2014.  

Dit is uitgesteld naar begin 2016. 
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Speerpunten 2016 

Onderdeel Ambities Instellingsplan 2014-2017 Speerpunten 2016 

Onderwijs  Van Hall Larenstein als instelling in de HBO 
Keuzegids in de top 5 

 Totaal aantal studenten 4.500 

 Nieuw onderwijsconcept gereed en start 
implementatie op 1 september 2015. 

 Klanttevredenheid over de post-initiële 
activiteiten: 70% ‘tevreden’ 

 Elke opleiding van goede kwaliteit conform onze 
definitie: opleiding scoort op alle indicatoren 
positief. 
 

 Hogere tevredenheid 
studenten, alumni en werkveld 
in NSE, HBO-monitor en interne 
evaluaties 

 Verhogen instroom nationaal 
en internationaal 

 Ontwikkelen nieuw onderwijs 
jaar 2, 3 en 4 

 Start 2e jaar nieuw 
onderwijsconcept inclusief 
nieuwe/aangepaste majors en 
minors 

 Verhogen rendement en 
verlagen uitval 

 Implementatie nieuw beleid 
masters, deeltijd, Associate 
degrees en Leven Lang Leren. 
Inclusief ontwikkeling aanbod 

 Opvangen bezuinigingen door 
hogere effectiviteit en 
efficiëntie in onderwijs 

Onderzoek  Minimaal 15% van de totale omzet van Van Hall 
Larenstein komt van opdrachten vanuit 
bedrijfsleven, instellingen en overheden. 

 Implementatie kwalitatieve en kwantitatieve 
indicatoren voor onderzoek 

 Participatie in min. 1 Europees subsidieproject  

 Groei van de internationale instroom op alle 
locaties 

 Meer focus en massa door 
inrichten Applied Research 
Centres met onderzoekslijnen 
(lectoraten) op domeinprofiel 

 Meer kennisontwikkeling 

 15% externe onderzoeksgelden 

 Meedoen in projecten van 
Centres of Expertise 

Professionalisering  Elke docent met een vaste aanstelling heeft een 
didactische aantekening. 

 80% van de docenten heeft een mastergraad of 
is gepromoveerd. 
 

 Medewerkers 
professionaliseren door 
scholing en het leren van 
anderen 

 Scholing georganiseerd door 
Van Hall Larenstein academy 

 Scholing op gebied van masters, 
didactiek, BKE, onderzoek  

Implementatie 

besturingsfilosofie  

 Verdere implementatie organisatie-inrichting en 
besturingsfilosofie.  

 Resultaatverantwoordelijke 
Teams implementeren 

Groenste hogeschool  Keurmerk Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO): 
niveau ‘ingestapt’ 2015 en in 2017 het niveau 
‘erkend’ 

 Al onze opleidingen hebben aan het einde van de 
planperiode 3 AISHE- sterren. 

 Het certificaat BREEAM duurzame 
gebiedsontwikkeling voor onze locaties in Velp 
en Leeuwarden uiterlijk in 2017. 

 MVO-niveau ‘ingestapt’ 

 Opleidingen implementeren 
verbeterplannen AISHE 

 BREEAM-criteria opnemen in 
verbouwing Leeuwarden. 

Internationalisering   Implementatie Kadernotitie 
Internationaliseringsbeleid  
2014-2017. 

 Van Hall Larenstein streeft naar 15% 
internationale studenten in 2017. 

 Samenwerking met 
speerpuntlanden 

 Kennisverspreiding 
en -uitwisseling 

Communicatie met 

studenten 

 Alle opleidingen scoren minimaal een 3.8 in de 
NSE. 

 Contact tussen docenten en 
studenten 

 Tijdige en correcte 
informatievoorziening 
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Ondersteunende 

processen en 

bedrijfsvoering, en 

financieel 

 Financieel solide en toekomstbestendige 
organisatie 

 Verhouding OP/OOP inclusief inhuur 2.6 

 Implementatie indicatoren in de P&C-cyclus 

 Faciliteiten voor studenten 
verbeteren  

 Managementinformatiesysteem 
inrichten 

 ICT-afdeling opbouwen 
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Bijlage 2. Organogram 
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Bijlage 3. Definities en queries prestatie-indicatoren 

Bij het bepalen van de eindbeoordeling van de prestatieafspraak is het van belang dat Van Hall Larenstein 
uitgaat van de definities, methoden en databronnen per prestatie-indicator, zoals vastgelegd in de bijlage 
bij de prestatieafspraak getiteld ‘Gebruikte definities verplichte indicatoren onderwijskwaliteit en 
studiesucces’ en eventuele daarop in brieven expliciet door OC&W/EZ toegestane aanpassingen. 
 

3.1    Prestatie-indicator uitval 

 Uitval  

Definitie Van Hall 
Larenstein conform 
RCHOO22 

Het aandeel van het totaal aantal voltijd bachelorstudenten (eerstejaars HO) 

dat na één jaar niet meer bij dezelfde instelling het hoger onderwijs staat 

ingeschreven. De definitie conform de prestatieafspraken 2012-2016.  

Nulmeting RCHOO Van 
Hall Larenstein 

30,2% 

Doelstelling 2015 27,5% in 2015 en 25% in 2020 

Bron Gegevens van DUO. DUO levert jaarlijks de prestatie-indicatoren uit 1 cijfer HO 
en het algemeen studentenoordeel over de opleiding en instelling (NSE). 

Methode nulmeting DUO heeft de query vastgelegd in een technische afleiding23.  

Methode 2015 Gelijk aan nulmeting. Resultaten prestatie-indicatoren aangeleverd door DUO.  

Peildatum eindresultaat 1 oktober 2015 

Opleidingen Alle voltijdse bacheloropleidingen met een eerste inschrijving bij Van Hall 
Larenstein, dus exclusief: 

 International Business and Management Studies (Stenden, NHL) 

 Chemische Technologie (LS&T) 

 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (LS&T) 

 Chemie (LS&T) 
 

3.2 Prestatie-indicator rendement 

 Rendement 

Definitie Van Hall 
Larenstein conform 
RCHOO12 

Het aandeel van de voltijd bachelorstudenten die zich na het eerste studiejaar 
opnieuw bij dezelfde instelling inschrijven (herinschrijvers) dat in de nominale 
studietijd + één jaar (C+1) bij dezelfde instelling het bachelordiploma behaalt. 
De definitie is gelijk aan de definitie in de prestatieafspraken 2012-2016.  

Nulmeting RCHOO Van 
Hall Larenstein 

68,9% 

Doelstelling 2015 75% in 2015  

Bron Gegevens van DUO. DUO levert jaarlijks de prestatie-indicatoren uit 1 cijfer ho 
en het algemeen studentenoordeel over de opleiding en instelling (NSE). 

Methode nulmeting DUO heeft de query vastgelegd in een technische afleiding19.  

Methode 2015 Gelijk aan nulmeting. Resultaten prestatie-indicatoren aangeleverd door DUO. 

                                                           
22 De definitie en de toelichting komen overeen met de bijlage bij de prestatieafspraak getiteld ‘Gebruikte 

definities verplichte indicatoren onderwijskwaliteit en studiesucces’ (2012). 
23 DUO Prestatie-indicatoren-technische afleiding 20 mrt 2012. 
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Peildatum eindresultaat 1 oktober 2015 

Opleidingen Alle voltijdse bacheloropleidingen met een eerste inschrijvingen bij Van Hall 
Larenstein, dus exclusief:  

 International Business and Management Studies (Stenden, NHL) 

 Chemische Technologie (LS&T) 

 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (LS&T) 

 Chemie (LS&T) 
 

3.3 Prestatie-indicator switch  

 Switch 

Definitie Van Hall 
Larenstein conform 
RCHOO24 

Het aandeel van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) 
dat na één jaar studie staat ingeschreven bij een andere studie bij dezelfde 
instelling. 

Nulmeting RCHOO Van 
Hall Larenstein 

2,1% 

Doelstelling 2015 < 5% per jaar in 2015  

Bron Gegevens van DUO. DUO levert jaarlijks de prestatie-indicatoren uit 1 cijfer ho 
en het algemeen studentenoordeel over de opleiding en instelling (NSE). 

Methode nulmeting DUO heeft de query vastgelegd in een technische afleiding25.  

Methode 2015 Gelijk aan nulmeting. Resultaten prestatie-indicatoren aangeleverd door DUO. 

Peildatum eindresultaat 1 oktober 2015 

Opleidingen Alle voltijdse bacheloropleidingen met een eerste inschrijvingen bij Van Hall 
Larenstein, dus exclusief:  

 International Business and Management Studies (Stenden, NHL) 

 Chemische Technologie (LS&T) 

 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (LS&T) 

 Chemie (LS&T) 
 

3.4 Prestatie-indicator kwaliteit 

 Kwaliteit  

Definitie Van Hall 
Larenstein conform 
RCHOO15 

Studentenoordeel op de vraag ‘Wat vind je van je studie in het algemeen?’ in 
de Nationale Studenten Enquête (NSE). 

Nulmeting RCHOO Van 
Hall Larenstein 

Score 3,7 op een schaal van 1-5  

Doelstelling 2015 Minimaal een 3,8 score  

Bron NSE, algemeen oordeel per instelling. De NSE valt onder verantwoordelijkheid 
van Stichting Studiekeuze123 

Methode nulmeting Query uitgevoerd door de NSE. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van 
Stichting Studiekeuze123.  

Methode 2015 Geen wijzigingen  

                                                           
24 De definitie en de toelichting komen overeen met de bijlage bij de prestatieafspraak getiteld ‘Gebruikte definities 
verplichte indicatoren onderwijskwaliteit en studiesucces’ (2012). 
25 DUO Prestatie-indicatoren-technische afleiding 20 mrt 2012. 
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Peildatum eindresultaat NSE 2015 

Opleidingen Alle voltijdse bacheloropleidingen met een eerste inschrijvingen bij Van Hall 
Larenstein, dus exclusief:  

 International Business and Management Studies (Stenden, NHL) 

 Chemische Technologie (LS&T) 

 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (LS&T) 

 Chemie (LS&T) 
 

3.5.a. Prestatie-indicator docentkwaliteit gewijzigde query 

 
3.5.b. Prestatie-indicator docentkwaliteit oorspronkelijke query  

De oorspronkelijke query is met goedkeuring van het ministerie van EZ vervangen door de gewijzigde 
query. Van Hall Larenstein heeft afgesproken met het ministerie van EZ om wel te rapporteren over de 
resultaten van de ongewijzigde query. Die verantwoording is opgenomen in het onderstaande overzicht. 
 

 Docentkwaliteit oorspronkelijke query 

Definitie VHL 
(conform RCHO) 

Het aandeel van de docenten (OP) met een master / PhD in het totaal aantal 
docenten (OP).   

Toelichting RCHO 
definitie  

Bij docenten gaat het om personen (niet formatieplaatsen), ongeacht de aard van 
hun dienstverband (voltijd/deeltijd, tijdelijk/vast). Docenten zijn als 
docerend/onderwijzend personeel in de administratie opgenomen. 
Studentassistenten en tutoren worden bij deze indicator niet als docent meegeteld. 
Voor master en PhD graden geldt dat ze erkend moeten zijn, dwz. Door de NVAO 

 Docentkwaliteit gewijzigde query 

Definitie VHL 
(conform RCHO) 

Het aandeel van de docenten (OP) met een master / PhD in het totaal aantal 
docenten (OP).   

Toelichting RCHO 
definitie  

Bij docenten gaat het om personen (niet formatieplaatsen), ongeacht de aard van 
hun dienstverband (voltijd/deeltijd, tijdelijk/vast). Docenten zijn als 
docerend/onderwijzend personeel in de administratie opgenomen. 
Studentassistenten en tutoren worden bij deze indicator niet als docent meegeteld. 
Voor master en PhD graden geldt dat ze erkend moeten zijn, dwz. Door de NVAO 
geaccrediteerd of door een vergelijkbare instantie in het buitenland 
erkend/gecertificeerd. 

Bron Personeelsdossiers, diploma’s en overzicht vast/tijdelijke aanstellingen.  

Gewijzigde query 
geaccordeerd door 
het ministerie van EZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verduidelijkte 
facultatieve query 
didactiek  

Master/PhD: Het aandeel docenten vanaf schaal 10 (inclusief de lectoren) met een 
master of PhD opleiding in het totaal aantal docenten (OP). Een docent is een 
persoon die onderwijs verzorgt in dienst van de onderwijsinstelling in schaal 10 of 
hoger. De noemer is een uitdraai van OP vanaf schaal 10 inclusief de lectoren. 
 
Overzicht uit Workforce waarin geselecteerd: OP aangevuld met lectoren, schaal, 
vast en tijdelijk dienstverband, hay-profiel (check op onderwijzend personeel). Aan 
dit overzicht zijn handmatig de aanwezige diploma’s toegevoegd; deze toevoeging 
op basis van de afschriften van diploma’s uit de personeelsdossiers. Selecties 
gemaakt in uitdraai uit Workforce:  
Schaal: vanaf schaal 10 inclusief lectoren 
Dienstverband: vast en tijdelijk 
HAY-profiel: docent 1 en 2, hoofddocent 1 en 2 en lector 
 
Didactiek: Aandeel docenten met een getuigschrift didactiek en docenten vaste 
dienst met 5 jaar onderwijservaring. Een docent is een persoon die onderwijs 
verzorgt in dienst van de onderwijsinstelling in schaal 8 of hoger, exclusief lectoren. 
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geaccrediteerd of door een vergelijkbare instantie in het buitenland 
erkend/gecertificeerd. 

Bron Personeelsdossiers, diploma’s en overzicht vast/tijdelijke aanstellingen.  

Methode VHL 
nulmeting: 
goedgekeurd 
 

Hogeschool VHL heeft via het personeelsinformatiesysteem alle (HAY) 
docentfuncties (docent 1, docent 2, hoofddocent 1 en hoofddocent 2) geselecteerd 
en deze medewerkers gevraagd om hun opleidingen en behaalde diploma’s (voor 
zover bij ons niet bekend) aan ons door te geven. De diploma’s zijn digitaal 
opgeslagen. Op deze wijze konden wij handmatig bepalen hoeveel docenten een 
master of PhD hadden, wat is afgezet tegen het totaal aantal docentfuncties. In de 
toekomst gaan we het personeelsinformatiesysteem zo inrichten dat we het 
opleidingsniveau kunnen opvragen op het niveau van de functie/medewerker.  

Resultaat  De ongewijzigde query, conform de nulmeting, resulteert in een lager percentage 
docentkwaliteit. De nulmeting bleek niet goed berekend te zijn. Dit is in 2014 ook 
aangegeven bij het ministerie. De docentkwaliteit is opnieuw berekend en geeft een 
nulmeting van 65,89% en een stijging naar 68,62% op 31-12-2015. De ambitie was 
niet gestoeld op de daadwerkelijke situatie en door de sturing op de gewijzigde 
query is het resultaat ondanks de gerealiseerde stijging lager dan de ambitie.  

 

3.6 Prestatie-indicator onderwijsintensiteit 

 Onderwijsintensiteit 

Definitie Van Hall Larenstein 
conform RCHOO26 

Aandeel voltijd bacheloropleidingen met minder dan twaalf 
geprogrammeerde contacturen (klokuren/week) in het eerste jaar. 

Toelichting RCHO definitie20 Contactuur: onderwijsuur waarbij een docent fysiek aanwezig is, 
waaronder hoor- en werkcolleges, studiebegeleiding, stagebegeleiding, 
tentamens, examens en SLB wanneer geprogrammeerd. Tijd voor 
zelfstudie, stages/werkplekleren en (onbegeleide) tijd voor 
afstudeeronderzoek en scriptie behoren niet tot de contacttijd, ook al is 
dit wel tijd die de student aan zijn opleiding besteedt. 
Docent: een persoon die onderwijs verzorgt in dienst van de 
onderwijsinstelling (inclusief studentassistenten en tutoren). 
Weken per jaar: aantal weken dat de opleiding besteedt aan 

onderwijsactiviteiten. Van Hall Larenstein heeft 36 lesweken. 

Doelstelling 2015 0% van de opleidingen heeft minder dan twaalf geprogrammeerde 
contacturen (klokuren/week) in het eerste jaar. 

Aanvullende doelstelling 
Van Hall Larenstein  

Uiterlijk in 2015 hebben alle voltijd bacheloropleidingen gemiddeld 
minimaal veertien uur contacttijd per week in de reguliere lesweken in 
het eerste studiejaar dus geen (0%) van de opleidingen heeft in het 
eerste jaar minder dan twaalf contacturen/week. 

Bron Roosterprogramma’s: In Leeuwarden en Velp/Wageningen worden twee 
verschillende roosterprogramma’s gebruikt: in Leeuwarden Untis en in 
Velp/Wageningen Rostar. 

Methode nulmeting27 De nulmeting is verkregen door het handmatig tellen van roosters van 
onze voltijd bacheloropleidingen op alle locaties, omdat deze gegevens 
nog niet uit huidige informatiesystemen voor handen was. In de 
toekomst (in 2011 zou dat volgens verwachting in 2014 operationeel zijn) 
zal een nieuw studentinformatiesysteem (SIS) geïmplementeerd worden, 
waaruit deze informatie verstrekt kan worden. De toekomstige query is 
momenteel nog onbekend.  

                                                           
26 De definitie en de toelichting komen overeen met de bijlage bij de prestatieafspraak getiteld ‘Gebruikte 

definities verplichte indicatoren onderwijskwaliteit en studiesucces’ (2012). 
27 Vastgelegd in de brief van 18 juni 2012, kenmerk 2012-763, van Van Hall Larenstein aan het Ministerie van 

Economische Zaken met de antwoorden op technische prestatievragen. 
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Methode vanaf 2014 Van Hall Larenstein heeft in 2012 bij het indienen van de 
prestatieafspraken gemeld dat de toekomstige query nog niet bekend 
was. Hieronder lichten wij de nieuwe query toe die wij hanteren vanaf 
2014. 
 
1. Standaard definitie conform oorspronkelijke afspraak: het aantal 

bacheloropleidingen die in het eerste jaar minder dan 12 
contacturen per week hebben als percentage van het totale aantal 
bacheloropleidingen, dus geen (0%) van de opleidingen heeft in het 
eerste jaar minder dan 12 contacturen/week 

2. Eigen aanvullende definitie en doelstelling: Uiterlijk in 2015 hebben 
alle bachelorvoltijdsopleidingen gemiddeld minimaal 14 uur 
contacttijd per week in de reguliere lesweken in het eerste studiejaar 
(36 weken). Per opleiding (CROHO) wordt het gemiddelde berekend 
en afgerond naar een heel getal. 

Opleidingen Alle opleidingen met eerste inschrijvingen bij Van Hall Larenstein, dus 
exclusief: 

 International Business and Management Studies (Stenden, NHL) 

 Chemische Technologie (LS&T) 

 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (LS&T) 
 Chemie (LS&T) 

Peildatum eindresultaat Studiejaar 2014-2015 

 

3.7 Prestatie-indicator indirecte kosten 

 Indirecte kosten 

Indicator Overheadformatie: fte’s zuivere overhead inclusief interne inhuur als 
percentage van de totale fte’s van Van Hall Larenstein inclusief inhuur.  

Nulmeting  Op basis van begroting 2012: 325,6/126,7 = 2,6. 

Doelstelling 2015 Handhaven van de ratio 2,6. 

Bron Salarissysteem en rapport Berenschot. De gegevens zoals gebruikt in het 
Berenschot onderzoek bij Berenschot-indicator A met OOP = zuivere 
overhead incl. inhuur en OP = totale formatie – OOP. 

Methode/query nulmeting  Fte’s op basis van de interne afdelingsbegrotingen 2012 van Van Hall 
Larenstein 

 Inhuur (structureel) extern op basis van de interne afdelings-
begrotingen 2012 van Van Hall Larenstein 

 Fte’s begrepen in afgesloten SLA’s met Wageningen UR 

Methode/query 2014  Fte’s en inhuur extern over 2013 afkomstig uit salarissysteem 
opgesplitst in OP en OOP 

 Fte’s begrepen in afgesloten SLA’s met Wageningen UR: hierbij worden 
de berekende fte’s in verhouding tot de totale SLA-kosten uit de 
nulmeting in dezelfde verhouding berekend op basis van de SLA-kosten 
in 2013. 

Wijziging in query? Zo ja, 
waarom en wat? 

 Fte’s en inhuur (structureel) extern: De query vanuit het salarissysteem 
zal nog nader in detail beoordeeld moeten worden, elke keer kost het 
ca. 1 dag werk om deze informatie te toetsen aan de definitie van 
Berenschot. 

 Fte’s SLA Wageningen UR: wordt handmatig bepaald op basis van de 
verhoudingscijfers in de nulmeting. 
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Peildatum eindresultaat 31-12-2015 
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Bijlage 4. Facultatieve prestatie-indicatoren  

4.1 Indirecte kosten: Overhead per fte 

 Indirecte kosten: overhead per fte 

Indicator Overhead per fte: Loonkosten zuivere overhead + onderwijs- en 

onderzoeksondersteuning inclusief inhuur als percentage van het totaal aantal 

fte’s inclusief inhuur 

Nulmeting  € 22.618,- conform de definitie vastgesteld door Berenschot 

Doelstelling 2015 € 23.975,- conform de definitie vastgesteld door Berenschot 

Bron Salarissysteem en rapport Berenschot 

Methode/query 

nulmeting 

 Loonkosten op basis van de interne afdelingsbegrotingen 2012 van Van 
Hall Larenstein 

 Kosten inhuur extern op basis van de interne afdelingsbegrotingen 2012 
van Van Hall Larenstein. 

 Loonkosten begrepen in afgesloten SLA’s met Wageningen UR. 
Methode/query 2014  Loonkosten inclusief inhuur: De nieuwe rapportagetool die gekoppeld is 

aan het salarissysteem is in ontwikkeling, in het 2e kwartaal 2014 zal 
duidelijk zijn in hoeverre deze informatie beschikbaar is. 

 Loonkosten begrepen in afgesloten SLA’s met Wageningen UR: hierbij 
worden de loonkosten in verhouding tot de totale SLA-kosten uit de 
nulmeting in dezelfde verhouding berekend op basis van de SLA-kosten in 
2013. 

Wijziging in query? Zo ja, 

waarom en wat? 

Zie toelichting bij methode 2014. 

Peildatum eindresultaat 31-12-2015 

 

4.2 Indirecte kosten: Overhead/omzet 

 Indirecte kosten: overhead/omvang 

Indicator Overhead/omzet: De overhead als percentage van de totale omzet 

Loonkosten overhead incl. kosten inhuur -/- opbrengst derden en overige 

kosten Informatisering & Automatisering / totale omzet. 

Nulmeting  21,4% conform de definitie vastgesteld door Berenschot 

Doelstelling 2015 21,4% conform de definitie vastgesteld door Berenschot 

Bron Salarissysteem en rapport Berenschot 

Methode/query 

nulmeting 

 Loonkosten op basis van de interne afdelingsbegrotingen 2012 van Van 
Hall Larenstein 

 Kosten inhuur extern op basis van de interne afdelingsbegrotingen 
2012 van Van Hall Larenstein 

 Loonkosten begrepen in afgesloten SLA’s met Wageningen UR 

 Opbrengsten van derden: detacheringsopbrengsten op basis van de 
afdelingsbegrotingen 2012 van Van Hall Larenstein 

Methode/query 2014  Loonkosten inclusief inhuur: De nieuwe rapportagetool die gekoppeld 
is aan het salarissysteem is in ontwikkeling, in het 2e kwartaal 2014 zal 
duidelijk zijn in hoeverre deze informatie beschikbaar is. 

 Loonkosten begrepen in afgesloten SLA’s met Wageningen UR: hierbij 
worden de loonkosten in verhouding tot de totale SLA-kosten uit de 
nulmeting in dezelfde verhouding berekend op basis van de SLA-kosten 
in 2013. 
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 Opbrengsten van derden: detacheringsopbrengsten worden bepaald 
op basis van onderliggende detacheringscontracten (info afkomstig 
van F&C). 

Peildatum eindresultaat 31-12-2015 

 

4.3 Prestatie-indicator internationalisering: aantal internationale studenten  
 

 Aantal internationale studenten 

Definitie Van Hall 

Larenstein 

Het aantal studenten met een buitenlands nationaliteit als percentage van het 
totaal aantal studenten 

Nulmeting  13% 

Doelstelling 2015 15% 

Bron nulmeting Jaarverslag Van Hall Larenstein, opgenomen in dat van Wageningen UR, 2011 

Methode nulmeting Het percentage buitenlandse studenten is berekend als het totaal aantal 
studenten met een buitenlandse nationaliteit ten opzichte van het totaal 
aantal studenten. Van Hall Larenstein heeft dus een andere indicator gebruikt 
dan verwoord in de prestatieafspraken 2012-2015. 
 
De indicator in de prestatieafspraken 2012-2015 verwijst naar het aantal 
studenten met een vooropleiding behaald in het buitenland. Het aantal 
studenten met een vooropleiding in het buitenland is in de afgelopen twee jaar 
niet gemeten en komt niet overeen met de nulmeting van 13%. De doelstelling 
van 15% verwijst naar het aantal studenten met een buitenlandse nationaliteit. 
 
Van Hall Larenstein stelt een wijziging voor van de indicator 
internationalisering en de indicator te vervangen door de methode die 
daadwerkelijk is toegepast. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze 
wijzing goedgekeurd28. 

Bron vanaf 2014 1 Cijfer HO en het Student Information System van Van Hall Larenstein. 

Methode in 2014 Het percentage buitenlandse studenten is berekend als het totaal aantal 
studenten met een buitenlandse nationaliteit ten opzichte van het totaal 
aantal studenten. Het aantal studenten met een buitenlandse nationaliteit is 
afkomstig uit het Student Information System, omdat 1 Cijfer HO geen 
informatie geeft over nationaliteit. 1 Cijfer HO is wel de bron van het totaal 
aantal studenten. Door problemen in de implementatie van het Student 
Information System was het totaal aantal studenten nog niet volledig 
betrouwbaar ten tijde van de meting. Dit is de reden waarom Van Hall 
Larenstein deze keuze heeft gemaakt. 
 
Van Hall Larenstein werkt aan de implementatie van het Student Information 
System. De volgende metingen zullen volledig zijn gebaseerd op gegevens uit 
het Student Information System.  

Opleidingen Alle studenten die zich bij Van Hall Larenstein hebben ingeschreven.  

Peildatum eindresultaat 1 oktober 2015 

 

 

                                                           
28 Brief van ministerie Economische Zaken, kenmerk DOMUS-#16044097-v2-Queries_prestatie-indicatoren 
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4.4 Prestatie-indicator internationalisering: internationale competentie 
 

 Internationale competentie 
Definitie Van Hall 

Larenstein 

Het streven is om internationalisering op te nemen in de 
competentiebeschrijving: Student kan communiceren op nationaal en 
internationaal niveau, in verschillende contexten en met verschillende 
(multidisciplinaire) partijen. Per opleiding of major wordt bekeken of het voor 
de context- of situatiebeschrijving voor het werkveld nog wenselijk is dat er 
toegevoegd wordt dat er gewerkt wordt in een internationale context. 

Nulmeting  De strekking komt overeen voor negen van de opleidingen (LWM, BNB, KZ, MK, 
BAB (W), VMT(W), TL(W), DV(W), PLV(W)). Bij de overige opleidingen DM (wel 
bij major Wildlife Management), DV(L), TA(L), BAB(L), T&L is het niet 
opgenomen, of zijn de Onderwijs- en Examenregeling 2012-2013 nog niet 
bekend: (VMT(L), BT(L). 

Doelstelling 2015 In de competentiebeschrijvingen van alle opleidingen wordt 
internationalisering zoals hierboven geformuleerd opgenomen in de 
competentie Communiceren. 
 
Nuancering: In elke studie verwerven studenten competenties op het gebied 
van internationalisering. In 2015 heeft elke opleiding een internationale 
component opgenomen in de competenties. 

Bron nulmeting De onderwijs- en examenregeling van elke opleiding. 

Methode nulmeting  Handmatige analyse op basis van de onderwijs- en examenregeling. 

Methode vanaf 2014 De methode en de bron zijn ongewijzigd.  

Opleidingen Alle opleidingen van Van Hall Larenstein.  

Peildatum eindresultaat OER 2015-2016 
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Bijlage 5. Prestatie-indicatoren 2015 opleidingen 

 

  

                                                           
29 In de kengetallen van DUO is geen onderscheid gemaakt tussen niet-unieke opleidingen op de verschillende 

locaties. 
30 Publicatiejaar is anders dan het jaartal in de naam van de Keuzegids. Jaartal in de naam verwijst naar het 

instroomjaar waarvoor de Keuzegids relevant is. 
31 Door de lage respons zijn de tevredenheidsscores voor een aantal opleidingen niet representatief, dit is 

aangegeven met een -. 
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B Tuin- en Landschapsinrichting  Vt/Dt 54,4 21,7 g(vgg) 5xg 70/+ 
 

3,97 55 82 

B Milieukunde  Vt/Dt 59,4 25,0 g(vgg)* 
kenmerk 
duurzaamhe
id 

5xg 64/o 
 

3,74 47 64 

B Land- en Watermanagement  Vt/Dt 82,9 26,3 v (vvv) 5xg 68/+ 3,99 59 77 

B Management van de Leefomgeving 
Leeuwarden 

Vt 57,1 29,4 v (vgv) 5xg 82/++ 4,55 76 - 

B Biotechnologie  Vt 58,6 27,8 5xv, 7xg n.v.t 62/o 3,79 54 56 

B Bos- en Natuurbeheer  Vt/Dt 61,4 37,6 v (vvg) 5xg 60/o 3,92 51 67 

B Dier- en Veehouderij Leeuwarden  Vt 77,1 23,7 7xv, 5xg n.v.t 62/o 3,74 51 54 

B International Development Management  Vt 62,5 44,4 6xv, 6xg vgggv 56/o 3,66 51 - 

B Voedingsmiddelentechnologie Velp Vt 76,2 21,3 v (vvg) vgggv 64/o 3,17 45 - 

B Dier- en Veehouderij Velp Vt 77,1 23,7 6xv, 5xg en 
1xe 

n.v.t 54/- 3,40 47 44 

B Kust en Zee Management  Vt 64,7 17,7 v (vgv) 5xg 54/- 3,60 43 67 

B Tuinbouw en Akkerbouw Vt 80,0 20,0 6xv, 6xg n.v.t 66/+ 3,69 54 74 

B Bedrijfskunde en Agribusiness Velp Vt 77,4 21,5 v (vvv) vgggv 64/o 3,73 55 50 

B Bedrijfskunde en Agribusiness Leeuwarden Vt 77,4 21,5 v (vvv) 5xg 64/o 3,88 57 38 

B Voedingsmiddelentechnologie Leeuwarden  Vt 76,2 21,3 6xv, 6xg n.v.t 62/o 4,00 57 68 

B Diermanagement Vt 53,6 29,1 7xv, 5xg 5xg 54/- 3,77 42 58 
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Masteropleidingen 2015 
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M Project & Process Management in the Domain of Land and Water  Deeltijd - - - 

M Management of Development  Voltijd v (gev) 92/+++ - 

M Agricultural Production Chain Management  Voltijd v (ggv) 82/++ - 

                                                           
32 Publicatiejaar is anders dan het jaartal in de naam van de Keuzegids. Jaartal in de naam verwijst naar het 

instroomjaar waarvoor de Keuzegids relevant is. 
33 - =onvoldoende respons 
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Bijlage 6. MIP 2014-2015 

Besteding aanvullende bijdragen Investeringsmiddelen 2014 en 2015 (artikel 3) Van Hall Larenstein, (verplichte tabel). 
Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag art. 5 Bedrag besteed in jaar van 

ontvangst; verwachting besteding 
in latere jaren 
 
2014   2015    2016 e.v. 

Beknopte beschrijving van uitgevoerde acties Beknopte beschrijving van bereikte resultaten 
a.d.h.v. indicatoren 

a.1 vernieuwing opleidingen: a1.1 
Responsiviteit 

2014 € 215.152 k€ 82 
 

k€ 106  Begeleiding subsidietrajecten 

 Raak-mkb heringediend 

 Raak-mkb-partner ingediend Circulaire 
Rundermest 

 Raak publiek: 1x 

 NWO ARF-2 aanvragen  

 Interreg NSR , NWE en Dld-Ned voorbereid 

 H2020 als partner 2x meegedaan 

 Niche Rwanda 
 
 
 
 
 
Ondersteuning CoE’s bestuur, trekkers en 
reviewvoorbereiding 
 
 
Subsidieadviseur gestart 
Informatiesessies over en met SIA, Nether, 
Regio Oost en Noord 
EU-fondsen, raak-kennis delen, efro, erasmus 
 
 
Proces/procedure subsidieaanvragen 
utgeschreven en gedragen 
 
MIP-plan zelf en  
Afhandeling lopende GP-subsidies 
 
Inhoudelijke regie deelplannen MIP 

Resultaat: 

 Raak-pro Zeevivo toegekend; Oils als 
partner mee 

 Raak-mkb Familiy dairy tech toegekend 

 Raak-publiek Better wetter: toegekend ‘16 

 NWO-ARF afgewezen 

 Interreg NSR naar 2e ronde 
Voorstellen voor NWE en Nl-Dld concept 

 H2020 1x als partner goedgekeurd: 4D4F 

 Niche Rwanda ok 
 
Trekkersoverleggen 
Bestuursoverleggen 
Goedkeuring midterm groene CoE’s 
 
Brede kennis van subsidievoorwaarden 
Netwerk extern uitgebreid 
Interne organisatie per ARC op orde 
Subsidieadviseur wordt steeds vaker gevraagd. 
 
Subsidietraject-proces opgesteld/besproken 
 
Tussenrapportages GP-lectoraten naar 
tevredenheid 
MIP-rapportage ok 
Deze rapportage 

2015 € 114.000      
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Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag art. 5 Bedrag besteed in jaar van 
ontvangst; verwachting besteding 
in latere jaren 
 
2014   2015    2016 e.v. 

Beknopte beschrijving van uitgevoerde acties Beknopte beschrijving van bereikte resultaten 
a.d.h.v. indicatoren 

a.2 groene kennis voor burgers 
a2.1: Koploper in duurzaamheid 

2014 € 350.000 k€ 266 
 

K€ 84  AISHE: rest nulmetingen, pva per opleiding voor 
3 sterren. 
Milieukunde 3 sterren 
 
 
MVO-beleid verder uitgerold; voorbereiding 
MVO-audit (gepland april 2016) voor 
‘toegewijd’ 
Organisatie: stuurgroep en project-groepen 
 
Groene voetstap-uitrol 
 
 
Gebouw Velp verbouwing veel duurzamer. 
BREEAM-gereed. Leeuwarden: verbouwing 
voorbereid. 
 
Landgoedplan uitwerking 
 
Zonneboot gevaren 

AISHE: alle opleidingen nulmeting en pva voor 
3sterren  
Miliekunde 3 sterren behaald; NVAO-aanvraag 
gedaan 
 
Onderbouwing MVO-audit (toets-dossier); 
toetsdatum; borging MVO-beleid vastgelegd. 
Green Office gestart. 
 
 
Personeelsgroepen per locatie. ‘Green Steps 
Forward’-uitingen. 
 
BREEAM in-use nulmeting -klaar Gebouw Velp 
duurzamer.; Lw: plan gestart 
 
Landgoed plan Larenstein 
 
Zonneboot heeft gevaren 

2015 € 460.000  k€ 166  Zie hierboven Zie hierboven 

a.3 kennistoepassing 
a3.1 water&land/natuur 

2014 € 300.000  k€ 300  Leading lector aangesteld 
Lectoren geworven 
 
Meerjarenplan uit beleidsplan 
 
 
RAAK-publiek Better Wetter geschreven 
CoE Delta Technology-projecten geschreven 
 
Subsidie-proces als pilot uitgeschreven 
 
Concept living labs verder uitwerken 
Erasmus + partners opzoeken in India/ 
Indonesie 
 

Leading lector 
Drie lectoren aangesteld 
 
Meerjarenplan; beleid gereed. 
Subsidieproces gereed 
 
RAAK-publiek toegekend (Better Wetter) 
RAAK ZeeVivo toegekend,  
RAAK: OILS (als partner) 
 
Subsidieproces helder en gedragen. 
 
3 CoE Delta Technology-projecten 
goedgekeurd 
Erasmus+ strategisch partnership goedgekeurd 
(partner) 
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Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag art. 5 Bedrag besteed in jaar van 
ontvangst; verwachting besteding 
in latere jaren 
 
2014   2015    2016 e.v. 

Beknopte beschrijving van uitgevoerde acties Beknopte beschrijving van bereikte resultaten 
a.d.h.v. indicatoren 

EU-subsidies verkend en aanvragen geschreven 
(EU-COST, interreg NWE, NSR) en netwerkbouw 
 
 

 
EU-COST aanvraag toegekend (Marine 
conservation) 
Partner Interreg NSR 
Nuffic Niche Rwanda goedgekeurd (partner) 

2015 € 533.917  k€ 217  Zie hierboven Zie hierboven 

a.3 kennistoepassing 
a3.2 voedsel/dairy 

2014 € 300.000  k€ 300  Overige lectoren aangesteld incl. Impact-
lectoraat 
 
ARC-beleid gereed 
 
Flinke inbreng projecten CoE Food en Agrodier 
 
H2020-partner dairy-project (4D4F) 
 
Inauguraties enkele lectoren 
 
Deelname raak-mkb partner circulaire 
rundermest 
 
Activiteiten China, India 
 
 
Voedingsapplicatiecentrum verder uitgebouwd 
 
Praktijkleervoorziening elders ondergebracht 
 
Onderzoek Carnitine in the dairy Chain 
 

Lectoraten compleet 
 
 
Beleid gereed 
 
CoE Food en Agrodier projecten 
Ook Open teelten 
 
4D4F project akkoord 
 
 
 
 
 
 
Samenwerkingen China, India: 
samenwerkingsovereenkomsten  
 
Voedingsapplicatiecentrum vrijwel gereed 
 
 
 
 
Carnitine in the dairy chain: carnifit 
interventiestudie van start 

2015 € 533.917  k€ 92  Zie hierboven Zie hierboven 

a.3 kennistoepassing 
a3.3 dier/dierenwelzijn 

2014 € 300.000  k€ 300  Evaluatie lectoraat Duurzame agbribusiness in 
metropolitane gebieden 
 
Lector bijengezondheid aangesteld 
Weidevogels lector geworven 

Evaluatie ok. 
 
 
 
Lector bijengezondheid 



 

Bestuursverslag 2015 124 Van Hall Larenstein  

Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag art. 5 Bedrag besteed in jaar van 
ontvangst; verwachting besteding 
in latere jaren 
 
2014   2015    2016 e.v. 

Beknopte beschrijving van uitgevoerde acties Beknopte beschrijving van bereikte resultaten 
a.d.h.v. indicatoren 

 
 
Beleid uitgeschreven 
 
RAAK-mkb Family Dairy tech: succesvol 
 
NWO-Arf subsidie ingediend Kenya en Ethopiëe 
 
Meegedaan H2020-project balkan 
  
Diertuinvoeding conferentie 
 
Professionalisering docent-onderzoekers 
 

Onderzoeksgroep op orde, bijna compleet  
 
Beleid gereed 
 
RAAK-mkb Family Dairy Tech: goedgekeurd 
 
 
 
 
 
 
Dierentuinconferentie in jan. 2015  
 
Professionalisering van onderzoekers 
 

2015 € 533.917  k€ 85  Zie hierboven Zie hierboven 

d.1 groene groei 
d.1.1 Kennistransfer Nrd NL 

2014 € 150.000 k€ 36 k€ 74  3 regio’s: 
 
Noordoost Friesland: 
10 opdrachten; 60 studenten DV, ML, MK 
 
Westerkwartier: 
6 projecten; 40 studenten: ML, MK,  
Geen lectoren betrokken 
 
Veenkoloniën 
4 projecten; 20 studenten: TA, ML 
Herijking agenda en plan 
Verhuizing. Van Hall Larenstein 2020 
aangehaakt. 
 
Ondersteuning boerencoaches Dick Kuiper 
 
Bijdrage aan energie kenniscentrum door Sietze 
Bottema 
 
Landencoördinatie Duitsland: Jan van der Valk 

 
 
Ontwerpen voor haven Munein en kade 
Burgum 
 
 
Bodemgerelateerde activiteiten 
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Actielijn art. 17 Jaar  Bedrag art. 5 Bedrag besteed in jaar van 
ontvangst; verwachting besteding 
in latere jaren 
 
2014   2015    2016 e.v. 

Beknopte beschrijving van uitgevoerde acties Beknopte beschrijving van bereikte resultaten 
a.d.h.v. indicatoren 

2015 € 100.000 Xxxxxx     

d.2 thema’s innovatieagenda’s 
d.2.1 herprofilering onderwijsaanbod 

2014 € 300.000 k€ 285 k€ 15  Grassroots projecten  
(ict in onderwijs) 

Grassroots projecten  
(ict in onderwijs) 

2015 € 450.000  k€ 169  Implementatie nieuw onderwijs in jaar 1 en 
ontwikkeling jaar 2 e.v. 
 
Per opleiding uren, afstemming 
hogeschoolbrede opzet 
 
Major-overzicht compleet 

In 2015-2016 start jaar 1 nieuw hele 
hogeschool 
 
Curriculum-opbouw jaar 2 e.v. Hele 
hogeschool;  
 
Set nieuwe majoren 

d.3 agenda bèta – techniek 
d.3.1 aansluiting VO en LLL 

2014 €100.000 k€ 20 k€ 69  Aansluitteam vo/ mbo-ho 
Aansluitonderzoek en toetsingen 

Aansluitplan en implementatie gereed 
Onderzoek en toetsen 

2015 € 100.000      

d.4 voedselzekerheid 
d.4.1 masters voedselzekerheid 

2014 € 100.000      

2015 € 100.000      
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Bijlage 7. Studentenmobiliteit: Erasmus-uitwisseling 

Van Hall Larenstein = VHL  

Country Name Institution Subject 
VELP LEEUWARDEN WAGENINGEN 

to VHL from VHL to  to VHL from VHL to to VHL from VHL to 

Austria Universität fur Bodenkultur – BOKA Wien 1.7      1 

Austria FH Joanneum – University of Applied Sciences 1.3     2  

Belgium Haute Ecole Charlemagne 2.5 1      

Czech Republic Mendel University of Agriculture and forestry 

BRNO 
2.5 3      

Finland Oulu University of Applied Sciences 1.6   1    

Finland North Karelia University of Applied Sciences 1.6    1    

France ESA Group – Graduate school for Agriculture, 

Food Processing and Agribusiness 
1.7 & 7.2   1  3  

Germany Technische Hochschule Deggendorf 1.3     1  

Germany Technische Universität Berlin 2.5  1     

Germany Fachhochschule Weihenstephan 
2.5 3 1     

 
  

Germany Fachhochschule Rottenburg 1.6  2 1 1     

Hungary Szent István Egyetem 7.2     2    

Hungary Corvinus University of Budapest 2.5       

Iceland University of Akureyri 13.8    2   

Norway Høgskulen I Sogn Og Fjordane 1.6 & 13.0 & 
2.5  

 1  5   

Norway Hedmark University 1.6  1  1   

Norway Sør-Trøndelag University College 7.2   2    

Poland Wroclaw University of Environmental and Life 

Sciences 
1.3    2  

 

Portugal Universidade do Porto 2.5  4     

Spain Universidad Autonoma de Barcelona 7.2   2    

Spain Universidad de Granada 1.7     1  

Spain Universitat de Las Palmas de Gran Canaria 4.0   1   1 

Spain Universidad Politecnica de Madrid 7.2   1    

Spain Universidad de Murcia 1.3   2    

Sweden Swedish University of Agricultural Science 1.6  12    1 

Turkey Ege University 2.5 2      

United Kingdom Birmingham Institute of Art and Design 2.5 1 3     

United Kingdom Bangor University 13.8   1 2     

United Kingdom Inverness College UHI 1.6  1         

 
  Total 10 26 15 13 7 3 

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

 
 
2.5 = Landscape Architecture  
4.0= Business and Administration 
6.4 = Building and Civil Engineering  
7.2 = Environmental Sciences  
13.0 = Biology and Biochemistry  
13.8 = Coastal Zone Management 
16.1 = Sports 
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Bijlage 8.  Nationale Studenten Enquête 
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Bijlage 9. HBO-monitor  

De HBO-monitor 2014 bevat het oordeel van de alumni die in 2012-2013 zijn afgestudeerd. De HBO 
monitor 2015 bevat het oordeel van de alumni die in 2013-2014 zijn afgestudeerd. Bij meerdere 
opleidingen is de HBO-monitor ingevuld door minder dan 20 respondenten, waardoor de uitkomsten niet 
significant zijn en alleen gebruikt kunnen worden om trends te analyseren. 

 Schaal Van Hall 
Larenstein 

2014 

Van Hall 
Larenstein 

2015 

HBO Totaal 
2015 

(Zeer) tevreden over studie % 64 66 66 

Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde 
hogeschool 

% ja 62 69 68 

Opleiding aanraden aan 
familie/vrienden 

% ja 56 62 65 

Inhoud     

Actualiteit van de inhoud  % (zeer) tevreden 69 65 68 

Inbedding van praktijkgericht onderzoek % (zeer) tevreden 55 67 54 

Voorlichting over studiemogelijkheden % (zeer) tevreden 22 28 22 

Studiebegeleiding tijdens de opleiding % (zeer) tevreden 44 55 49 

Inhoudelijke samenhang % (zeer) tevreden 60 62 62 

Internationale oriëntatie % (zeer) tevreden 44 50 37 

Toetsing en beoordeling     

Opleiding uitdagend qua niveau % mee eens 54 51 48 

Toetsen en opdrachten hoog niveau % mee eens 48 48 43 

Gehanteerde beoordelingscriteria 
vooraf duidelijk 

% mee eens 54 53 58 

Beoordelingscriteria voor alle studenten 
op gelijke wijze toegepast 

% mee eens 53 60 55 

Moeilijk om bij groepsopdrachten mee 
te liften 

% mee eens 16 13 15 

Docenten     

Actuele kennis docenten over 
beroepspraktijk 

% (zeer) tevreden 62 64 66 

Betrokkenheid van de docenten % (zeer) tevreden 72 72 65 

Inspirerend vermogen van de docenten % (zeer) tevreden 56 54 53 

Inhoudsdeskundigheid van docenten % (zeer) tevreden 66 72 68 

Didactische vaardigheden van docenten % (zeer) tevreden 44 48 52 

Aantal respondenten  291 271 16.357 

 
 

    

Arbeidsmarktintrede  Schaal Van Hall 
Larenstein 

2014 

Van Hall 
Larenstein 

2015 

HBO Totaal 
2015 

Voorbereiding     

Voorbereiding op beroepsloopbaan % (zeer) tevreden 43 46 45 

Goede basis om te starten op de 
arbeidsmarkt 

% sterke mate 43 49 51 

Goede basis om competenties verder te 
ontwikkelen 

% sterke mate 62 67 64 

Onderwijsmethoden geschikt 
voorbereiding beroepsloopbaan 

% sterke mate 49 51 50 

Voorlichting over beroepsmogelijkheden % (zeer) tevreden 28 31 32 

Aansluiting     
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Voldoende/goede aansluiting opleiding-
werk 

% 61 74 73 

Functieniveau past bij opleidingsniveau % 67 75 78 

Functierichting past bij 
opleidingsrichting 

% 69 75 76 

Voldoende/goede benutting van 
capaciteiten 

% 49 58 63 

Succes     

Werkloosheid % 5,7 10,9 5,9 

Bruto uurloon (mediaan) euro 12,98 11,66 12,98 

(Heel) veel carrièremogelijkheden % 50 62 57 

(Zeer) tevreden met functie % 62 69 66 

Aantal respondenten  277 183 12.419 
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Bijlage 10. Sociaal jaarverslag kengetallen 
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Beheersing uitkeringen na ontslag 
Bij beëindiging van een tijdelijk contract en in specifieke situaties kan het voorkomen dat oud-
medewerkers na ontslag recht hebben op een wettelijke werkloosheidsuitkering (WW) en conform cao-
hbo ook op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BW). Door het eigen risico-dragerschap komen 
beide uitkeringen ten laste van het resultaat van de hogeschool. 
 
Met de beheersing van de WW/BW-kosten is in 2012 gestart door het volgen en begeleiden van oud-
medewerkers die een uitkering ontvangen ten laste van de hogeschool. De kosten hiervan wegen op 
tegen de baten. De contacten met deze oud-medewerkers en de bewaking van de voortgang van de re-
integratiedossiers lopen in overleg met de directie Beleid/HRM via een specifieke functionaris met 
specialistische kennis, die in deeltijd wordt gedetacheerd bij Van Hall Larenstein. 
 
Per ultimo 2015 ontvingen 17 (ex-)medewerkers een uitkering (6 alleen een WW-uitkering, 5 een 
WW/BW-uitkering en 6 alleen een BW-uitkering). Van deze 17 (ex-)medewerkers zijn er 14 in 2015 
begeleid. Dit heeft geresulteerd in 4 werkhervattingen, waarvan 1 gedeeltelijk. 
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Bijlage 11. P&C-cyclus Van Hall Larenstein 
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Bijlage 12 Notitie Helderheid inzake bekostiging 

Inleiding 
Hogeschool Van Hall Larenstein heeft kennis genomen van de notitie 'Helderheid in de bekostiging van 
het hoger onderwijs'. Onderstaand verstrekken wij de informatie met betrekking tot acht thema’s uit de 
notitie Helderheid. 
 
Thema 1 
Uitbesteding een of meer delen onderwijsprogramma(’s) CROHO-opleidingen aan een private organisatie 
(+ kosten)  
Bij Hogeschool Van Hall Larenstein vindt geen uitbesteding van werkzaamheden plaats in de hierboven 
bedoelde zin. Waar voor het verzorgen van onderwijs expertise van elders wordt ingehuurd, gebeurt dat 
incidenteel bij zusterinstellingen voor hoger onderwijs of door het individueel inhuren van gastdocenten. 
 
Thema 2 

Investeren van publieke middelen in private activiteiten  
Hogeschool Van Hall Larenstein besteedt middelen aan de volgende private activiteiten: 

 studentenvoorzieningen, zoals sportvoorzieningen en vormingsactiviteiten; 

 studentenhuisvesting. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft in 2015 voor € 55.456 bijgedragen in de 
studentenhuisvesting voor buitenlandse studenten. Hoewel studentenhuisvesting niet tot de primaire 
taken van de hogeschool behoort, maakt de korte verblijftijd van de meeste buitenlandse studenten 
het onmogelijk adequate huisvesting voor hen te vinden. Tegen deze achtergrond heeft Hogeschool 
Van Hall Larenstein besloten een gedeelte in de leegstandkosten bij te dragen in de exploitatie van de 
tijdelijke huisvesting voor buitenlandse studenten. De woonruimte wordt tegen marktconforme 
tarieven doorberekend aan de huurders. 

 
Thema 3 
Het verlenen van vrijstellingen  
De eisen omtrent de vrijstellingen voor toetsen en toelating voor de opleiding zijn vastgelegd  
in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De uiteindelijke besluitvorming voor het al dan niet toekennen 
van vrijstellingen voor toetsen berust bij de examencommissie. Voorts is de examen-commissie 
verantwoordelijk voor aanwezigheid van traceerbare besluiten in individuele gevallen. 
 

Thema 4 
Bekostiging van buitenlandse studenten 
Door Van Hall Larenstein zijn met diverse hoger onderwijsinstellingen in het buitenland 
uitwisselingscontracten afgesloten. Voor Europese mobiliteit doet Van Hall Larenstein mee aan het 
Erasmus-beurzenprogramma van de EU en heeft Van Hall Larenstein de meeste overeenkomsten met 
partnerinstellingen via een InterInstitutional Agreement (IIA) vernieuwd. Voor de zogenaamde 2+2-
programma’s buiten Europa, waarbij studenten na twee jaar studie elders instromen in het derde jaar in 
Nederland, heeft Van Hall Larenstein samenwerkingsverbanden met een aantal instellingen in Azië. Deze 
2+2-studenten worden niet voor de bekostiging opgevoerd en betalen een kostendekkend tarief. Via deze 
samenwerkingsovereenkomst wordt de kwaliteit van de aansluiting en instroom geborgd. 
 
Thema 5 

Collegegeld niet betaald door de student zelf 
Hogeschool Van Hall Larenstein kent in 2015 een aantal studenten dat tegelijkertijd als personeelslid bij 
de hogeschool zijn aangesteld, of anders gezegd, personeelsleden die tevens als student staan 
ingeschreven. De namen van deze personen zijn bekend. Het betreft onder meer student-assistenten en 
studenten met een bijbaan van geringe omvang. 
 
Geen van deze personeelslidstudenten volgt in het kader van opleiding en vorming van het personeel van 
Hogeschool Van Hall Larenstein één van de initiële opleidingen van de hogeschool. Er is dus ook geen 
sprake van dat de hogeschool voor enig personeelslid het collegegeld heeft betaald. 
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Thema 6 
Studenten volgen modules van opleidingen  
Dit thema is niet van toepassing op de hogeschool. Aanschuifonderwijs en losse modules worden als 
contractonderwijs tegen kostendekkend tarief aangeboden en worden buiten het bekostigd onderwijs 
gehouden. 

 
Thema 7 
Student volgt een andere opleiding dan waarvoor ingeschreven. 
Dit thema is niet van toepassing op de hogeschool. 

 
Thema 8 
Bekostiging van maatwerktrajecten  
Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt geen maatwerktrajecten voor bedrijven en/of organisaties in de 
vorm van CROHO-opleidingen die leiden tot een diploma. Door Hogeschool Van Hall Larenstein worden 
wel in het kader van 'een leven lang leren' diverse cursussen en trainingen verzorgd voor bedrijfsleven en 
overheden. 
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Bijlage 13. Extra Investeringen in onderwijskwaliteit 

 

 2015 2016 
Onderwijsontwikkeling Het eerste jaar van de opleidingen is 

ontwikkeld en gestart in het nieuwe 
onderwijsconcept, met als doel een 
hogere kwaliteit onderwijs. 

 

Het tweede, derde en vierde jaar van 
de opleidingen ontwikkelen en het 
tweede jaar starten in het nieuwe 
onderwijsconcept, met als doel een 
hogere kwaliteit onderwijs. 

1. Studieloopbaanbegeleiding (SLB) is vernieuwd en aangescherpt op basis 
van een duidelijke onderwijskundige visie en beleid. De eerstejaars 
studenten van studiejaar 2015-2016 zijn gestart met het vernieuwde SLB. 

2. Samen met docenten is een handreiking en kader voor de 
onderzoeksleerlijn ontwikkeld. In 2015-2016 ontwerpen de opleidingen 
de onderzoeksleerlijn en vanaf 2016 vindt de implementatie plaats. Met 
deze onderzoeksleerlijn verwerven studenten een hoger niveau aan 
onderzoeksvaardigheden. 

3. Er zijn reviewsessies gestart vanaf 2015 waarin per opleiding de kwaliteit 
van de eindwerken en het proces jaarlijks worden geëvalueerd. Dit 
resulteert in concrete verbeterplannen. 

4. Een nieuwe afstudeerprotocol en de implementatie van de 
bovengenoemde verbeterplannen verhogen de kwaliteit van het 
afstuderen, zowel het proces, de kwaliteitsborging als de kwaliteit van de 
eindwerken. 

5. De opbouw van de opleidingen is aangepast om de studievoortgang te 
bevorderen: minder toetsen, een betere planning van de toetsen en het 
vergroten van de onderwijseenheden naar 7 EC leiden tot minder 
obstakels in het programma. 

6. Nieuwe of aangepaste minors en majors die aansluiten bij profilering en 
onderwijsconcept. Vanaf 2016 kiezen studenten majors en minors vanuit 
het aangepaste aanbod. Van Hall Larenstein is bezig met het ontwikkelen 
van een nieuwe masteropleiding en deeltijd onderwijs. 

Digitalisering Grassroots zijn kleinschalige, laagdrempelige ICT-projecten waarvan de resultaten 
direct in het onderwijs kunnen worden ingezet. Grassroots zijn in het leven 
geroepen om digitalisering binnen het onderwijs te stimuleren. De inzet van de 
Grassroots leidt tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.  
In 2015 zijn negen digitaliseringsprojecten afgerond. Twee voorbeelden zijn het 
gebruik van digitaal mindmapping, kennisclips en specifieke databases.  
In 2016 worden de resultaten van nog zestien andere digitaliseringsprojecten 
bekend gemaakt. In bijeenkomsten worden resultaten van de verschillende 
Grassroots met een geïnteresseerd publiek (collega’s en studenten) gedeeld, zodat 
een brede groep docenten en studenten hiermee aan de slag kan. 
Tegelijkertijd zijn ambities geformuleerd en plannen gemaakt voor een integrale 
digitale leer- en werkomgeving (DLWO).  

Internationalisering  Gerichte samenwerkingsverbanden en contacten zijn gelegd met internationale 
partners met als doel om een internationale hogeschool te zijn met internationale 
studieomgeving. Resultaten zijn behaald en worden gerealiseerd op de volgende 
punten: 

 Nieuwe samenwerkingscontracten zijn opgesteld en ondertekend met 
internationale partners. 

 Student- en stafmobiliteit (uitwisseling en meer internationale instroom) 
worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 Internationale onderzoeksprojecten zijn gerealiseerd of gestart. 

 Een International Office is ingericht ter ondersteuning van de 
internationalisering en internationale studenten. 

 De opleidingen hebben internationalisering als competentie opgenomen in 
het programma. 

Verbinding onderwijs en 
onderzoek 

De Applied Research Centres zijn ingericht en nieuwe lectoren zijn aangesteld. De 
lectoren dragen bij aan onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten, 
naast de taken kennisontwikkeling en kennisvalorisatie.  
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Tevens is beleidsgeld gebruikt voor de inzet van een subsidieadviseur, ter 
ondersteuning van het aanvragen van subsidies en middelen voor 
onderzoeksprojecten.  
Eind 2016 zijn grote stappen gerealiseerd voor het inrichten van een loketfunctie 
voor vragen vanuit het mkb, waarbij de koppeling tussen onderzoek, onderwijs en 
het werkveld leidt tot onder andere kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing. 

Professionalisering  Van Hall Larenstein heeft in 2014 de organisatie-inrichting en besturingsfilosofie 
gewijzigd, met resultaatverantwoordelijke teams als basis. De verantwoordelijkheid 
en het eigenaarschap voor onderwijskwaliteit zijn zo laag mogelijk in de organisatie 
belegd, binnen duidelijke kaders. Ook het aanwijzen van de regierollen is hier 
onderdeel van, waaronder de regierollen kwaliteit, curriculum en 
studieloopbaanbegeleiding. De regierolhouders faciliteren en stimuleren de 
kwaliteit, onderwijsontwikkeling, kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg van de 
opleiding. De continue ontwikkeling van de resultaatverantwoordelijke teams zal 
leiden tot hogere kwaliteit van het onderwijs en onderzoek.  
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