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1| Zuyd 

 

 

Missie en strategie 

Besturingsopgave krijgt vorm: duurzaam van betekenis voor 

professies  
Het studiejaar 2011-2012 staat voor Zuyd in het teken van de Besturingsopgave.  

Zuyd wil duurzaam van betekenis zijn voor de professies. De verbinding van onderwijs, 

onderzoek en opleiding en training voor volwassenen, in combinatie met de 

speerpunten van de (Eu)regio, staat daarin centraal. Zuyd heeft haar visie hierover 

geformuleerd in de notitie Besturingsopgave; duurzaam van betekenis voor een 

professie. 

 

‘De rol van het onderwijs verandert. Het hoger beroepsonderwijs van de toekomst leidt niet 

alleen professionals op, maar denkt mee over problemen van de beroepspraktijk, onderzoekt 

ze en ontwikkelt met het werkveld oplossingen. De kern van het hbo is steeds meer dat we er 

zijn voor professies en voor de regio’, vat Karel van Rosmalen de visie samen. Zuyd wil 

duurzaam van betekenis zijn voor de professies waarvoor ze studenten opleidt, toegepast 

onderzoek doet en levenlang leren verzorgt.  

 

Organisatieverandering noodzakelijk 

Om die ambitie waar te maken gaat de organisatie op de schop. ‘Het werd tijd om onze 

organisatie tegen het licht te houden van deze ontwikkelingen. Hoe kunnen we de drie 

processen – onderwijs, onderzoek en levenlang leren – zo goed mogelijk op elkaar afstemmen? 

Hoe kunnen we zodanige dwarsverbanden en samenwerking creëren dat zowel onderwijs, 

onderzoek als levenlang leren de aandacht krijgen die nodig is? Hoe zorgt Zuyd ervoor dat de 

buitenwereld gemakkelijk de weg naar en binnen de organisatie vindt?’  

Om die reden werkt Zuyd in 2011-2012 aan de vorming van tien faculteiten waarin onderwijs, 

onderzoek en levenlang leren met elkaar verbonden zijn. De implementatie van de nieuwe 

organisatiestructuur is op 1 september 2012 voltooid.   

 

Missie vernieuwd  
In 2011 formuleert Zuyd haar missie opnieuw. De instelling kiest als missie duurzaam 

van betekenis voor een professie door de verbinding van onderwijs, onderzoek en 

levenlang leren. 

 

Met deze nieuwe missie consolideert Zuyd de ontwikkelingen die de instelling afgelopen jaren 

in gang heeft gezet: Zuyd zoekt de verbinding in de opleidingskolom vo-mbo-hbo-wo en met 

het afnemend beroepenveld, bij voorkeur in de vorm van Centres of Expertise, met een 

gedeelde verantwoordelijkheid voor de inhoud en ontwikkeling van het beroep en de 

professional. De hogeschool ambieert het beste uit elke student te halen en haar plaats in de 

top van grote hogescholen te continueren. Met de nieuwe missie sluit Zuyd aan bij het 

Sectorplan Hoger Onderwijs Limburg, de negen topsectoren die door de Nederlandse overheid 
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zijn benoemd en Brainport 2020. 

 

Prestatieafspraken  
Begin mei 2012 heeft Zuyd een voorstel met betrekking tot de prestatieafspraken naar 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. In het voorstel zijn de 

doelstellingen van Zuyd tot en met 2015 en een beschrijving van het profiel van de 

hogeschool opgenomen. 

 

Dit ingediende voorstel heeft de kwalificatie 'zeer goed' gekregen. De hogescholen hebben zich 

verplicht zeven procent van het totale onderwijsbudget aan prestaties te koppelen. Bij Zuyd 

gaat dat om een bedrag van zeven miljoen in 2013. 

 

Zwaartepunten 

In het voorstel van Zuyd staan de zwaartepunten beschreven met de bijbehorende belangrijke 

onderzoeksthema’s op het gebied van:  

 Innovatieve zorg en technologie; 

 Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving; 

 Life Science and Materials.  

De zwaartepunten sluiten aan bij het topsectorenbeleid en worden geconcretiseerd in drie 

Centres of Expertise. Opleidingen in de economische, sociale, educatieve en publieke sectoren 

ondersteunen en faciliteren de drie zwaartepunten. Daarnaast hebben ze elk hun eigen 

regionale profilering zoals smart services en maatschappelijk verantwoord ondernemen, iArts, 

jeugdzorg, demografische ontwikkelingen en opleiden in de school. 

 

Profilering onderwijsaanbod 

De beschreven profilering van Zuyd sluit aan bij de bestaande kracht en de ambities van de 

regio. In het kader daarvan is er gerichte aandacht voor het opleiden van excellente studenten, 

internationalisering en het invoeren van verkorte trajecten voor vwo-abituriënten. Daarnaast 

zal het beleid voor de doorstroom naar een professionele master of universitaire master 

versterkt worden, naast de bij-, na- en omscholing voor professionals en werkzoekenden. 

 

Onderwijskwaliteit 

Met het ministerie zijn doelstellingen van de prestatieafspraken afgesproken op het gebied van 

onderwijskwaliteit en studiesucces. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verminderen van de 

uitval van studenten in de propedeuse, het verhogen van het aantal afstudeerders, het 

verhogen van het aantal contacturen van studenten en het verhogen van het opleidingsniveau 

van medewerkers (mastersgraad of PhD).  

 

Valorisatie 

Zuyd Hogeschool heeft een belangrijke rol in het regionaal valorisatieprogramma Zuid-

Limburg Ondernemen met Kennis. Dit programma is vooral gericht op het verhogen van het 

aantal ondernemende professionals en het ontwikkelen van een stevige structuur voor 

kenniscirculatie en daaruit voorkomende kennisvalorisatie. Zuyd Hogeschool staat een aanpak 

voor die de economische en maatschappelijke meerwaarde van opgebouwde kennis vergroot. 
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De verbetering van het ondernemerschaponderwijs zal daar een belangrijke bijdrage aan 

leveren. 

 

Profilering  
De eerder genoemde zwaartepunten sluiten aan bij het topsectorenbeleid en worden 

geconcretiseerd in drie Centres of Expertise die hier nader worden toegelicht. 

 

Centre of Expertise voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) 

Begin april 2012 besluiten meer dan twintig partijen in de regio samen een centrum voor 

Innovatieve Zorg en Technologie te realiseren. Dit plan is door Limburg Economic 

Development (LED) opgenomen als een van de vier programma’s die binnen Brainport 2020 in 

Zuid-Limburg worden uitgevoerd. Het gaat om één Centre of Expertise, waarin Zuyd en Fontys 

Hogescholen samen optrekken. 

 

Centre of Expertise Nieuwe Energie, Built Environment en Renewables (NEBER)  

De lectoraten Nieuwe Energie en Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling werken 

samen op het gebied van transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving. Speciale 

aandachtsgebieden zijn zonne-energie en duurzaamheid. De Wijk van Morgen is een aanjager 

van duurzame ontwikkeling in de regio. Om dit te realiseren zal het Centre of Expertise 

NEBER opgericht worden dat inzet op de ontwikkeling van een sterke kennisvalorisatie en 

kenniskapitalisatie op het gebied van Nieuwe Energie, Built Environment en Renewables. Ook 

dit plan is door LED opgenomen als een van de vier programma’s die binnen Brainport 2020 in 

Zuid-Limburg worden uitgevoerd. 

 

Centre of Expertise Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)  

Het lectoraat Life Sciences, de faculteit Bèta Sciences and Technology en verschillende 

opleidingen van Zuyd Hogeschool zijn partner in het Centrum voor Chemie. Dit centrum 

bundelt het Centre of Expertise en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap op het gebied 

van Chemie. De kracht van het centrum ligt in de verbinding van de gehele opleidingskolom 

(mbo-hbo-wo), met zowel grote als kleine productie- en R&D-bedrijven en de 

innovatiecampus Chemelot Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL). Dat is de naam 

van het Centre of Expertise voor chemie dat Zuyd samen met partners uit het onderwijs en 

bedrijfsleven op Chemelot inricht. Hier komen wetenschap, ontwikkeling, onderwijs, 

faciliteiten en productie bij elkaar. CHILL is een exponent van het topsectorenbeleid. 

 

Zuyd blikt vooruit naar 2021  
Om verder te kijken dan de huidige strategische planperiode, die tot en met 2013 loopt, 

start Zuyd in 2011-2012 met scenarioplanning. Een team van medewerkers heeft 

scenario’s ontwikkeld, die ondersteunen bij het nadenken over de toekomst van Zuyd 

na 2013. 

 

Frits Simon, strategisch adviseur van het College van Bestuur: ‘Eerst hebben we bepaald met 

welke grote onzekerheden Zuyd te maken krijgt, daarna is bekeken hoe we daar in ons beleid 

mee omgaan.’ Zuyd kent een aantal onzekerheden. ‘Over wie of wat de ontwikkelingen in het 

hoger onderwijs aanstuurt, bijvoorbeeld. Is dat de overheid die voorschrijft wat er wel en niet 
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kan? Een andere onzekerheid is de vraag of een hogeschool vooral een instituut is dat 

regionale problematiek mee kan oplossen. Of dienen we ons internationaal te onderscheiden 

en te concurreren op het Europese vlak?’ 

 

Vier scenario’s 

Met de onzekerheden in het achterhoofd zijn vier scenario’s geschreven, waarbij met een 

daling van de instroom van studenten en afnemende overheidsbijdrage rekening is gehouden. 

‘Die twee ontwikkelingen zijn zeker.’ Zuyd kan de resultaten op verschillende manieren 

gebruiken. We kunnen bestaande plannen tegen het licht houden en kijken of ze in elk van de 

scenario’s kunnen overleven. Vaak kan dat in één of twee scenario’s, maar zelden bij alle vier.  

De scenario’s hebben een rol gespeeld bij de implementatie van de Besturingsopgave en de 

vorming van de huidige tien faculteiten.  

Organisatieontwikkeling 

Startschot klinkt voor vorming van faculteiten  
De nieuwe Besturingsopgave is in 2011 aanleiding om het organisatiemodel van Zuyd 

onder de loep te nemen. De verbinding van onderwijs, onderzoek en opleiding en 

training in tien faculteiten, heldere managementlijnen en de vorming van teams staat 

daarin centraal. 

 

Binnen de voorheen bestaande organisatiestructuur waren onderwijs, onderzoek en opleiding 

en training - de drie kerntaken van Zuyd -  apart georganiseerd waardoor de afzonderlijke 

activiteiten elkaar niet versterkten. Gezocht is naar een organisatiestructuur waarin die 

verbinding wel gerealiseerd werd en dat is met de huidige organisatiestructuur in tien 

faculteiten vormgegeven. Maar er zijn nog andere redenen. ‘We willen veel meer 

verantwoordelijkheden bij de docenten neerleggen. Hen verantwoordelijkheid geven voor hun 

eigen carrière, hun professionalisering en hun dagelijkse werk, door ze in teams een bijdrage te 

laten leveren aan de resultaten van Zuyd,’ aldus collegevoorzitter Karel van Rosmalen.  

 

Tien faculteiten 

Om die reden is een eenvoudige, transparante structuur nodig, met een heldere verdeling van 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die goede samenwerking en besluitvorming 

faciliteert. In de Besturingsopgave is om die reden de faculteit als richtinggevend element 

vastgesteld. In september 2011 klinkt het startschot voor de vorming van de tien faculteiten. 

‘De complexe organisatie van Zuyd - we hadden twintig faculteiten, zeventien lectoraten en zes 

expertisecentra - zal hierdoor sterk vereenvoudigen’, aldus Karel van Rosmalen. ‘Er zijn tien 

directeuren benoemd die de implementatie van faculteiten hebben vormgegeven. De 

implementatie van de nieuwe organisatiestructuur is op 1 september 2012 voltooid.’ 

 

Uitgangspunten 

Elke faculteit kent een samenhangend repertoire van opleidingen, zowel in de bachelorfase als 

in de masterfase. Daarnaast is er een samenhangend onderzoeksprogramma (veelal in 

samenwerking met andere faculteiten) dat vragen vanuit de professie aanpakt en de 

professionals in het werkveld ondersteunt bij de ontwikkeling van hun praktijk. Er is een rijk 

en samenhangend aanbod voor volwassenen. De ene keer meer gericht op onderwijs, de 
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andere keer wellicht meer op onderzoek. Het is maar net waar in een professie behoefte aan is. 

Faculteiten beslissen samen met het werkveld over de inzet van middelen. 

 

Teamvorming 

In de faculteiten zijn naast heldere managementlijnen ook teams en teamleiders een belangrijk 

uitgangspunt. Met de vorming van teams werkt Zuyd aan een belangrijk verbeterpunt uit het 

medewerkertevredenheidsonderzoek van 2010. ‘Medewerkers zijn tevreden hoewel ze een te 

grote afstand tot hun leidinggevende ervaren. Maar ook adviezen van de werkgroep 

Docentprofessionalisering hebben we in de keuze voor teamvorming meegenomen. 

Voortdurende professionele ontwikkeling, toetsing en certificering, creëren van eigen 

autonome regelruimte en versterking van de samenwerking tussen docenten over 

organisatorische grenzen heen, zijn lijnen in het profiel van die nieuwe docent. In kleine 

teams, zoals voorzien in de faculteiten, komt dit profiel beter tot zijn recht,’ aldus Karel van 

Rosmalen.  

 

Integrale Managementrapportage 

Prestatieafspraken en ontwikkelingen   
Als systematiek voor prestatiemeeting hanteert Zuyd sinds 2010 een Integrale 

Managementrapportage (IMR). Deze geeft inzicht in de mate waarin de strategische 

doelen van de organisatie gerealiseerd zijn. Op grond van een evaluatie in 2011 is 

genoemde systematiek doorontwikkeld en aangepast aan het Hoofdlijnenakkoord van 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de HBO-raad. 

 

De Integrale Managementrapportage (IMR) bestaat in het studiejaar 2011-2012 nog uit tien 

kritische succesfactoren, met daarvan afgeleid negenentwintig kritieke prestatie-indicatoren. 

Met ingang van 1 september 2012 omvat de IMR acht OCW prestatie-indicatoren plus twaalf 

zogeheten Zuyd-indicatoren. Deze vormen de basis voor monitoring, sturing en 

verantwoording van de prestaties in relatie tot de strategische doelen van Zuyd.  

 

Prestatieafspraken 

In het najaar van 2011 startte het ministerie van OCW het traject om met de afzonderlijke 

hogescholen prestatieafspraken voor de periode 2012-2015 te maken. Dit als uitvloeisel van het 

Hoofdlijnenakkoord van het ministerie en de HBO-raad. In die afspraken speelden ook 

indicatoren over rendement en bedrijfsvoering een rol. Uit onderzoek bleek dat de tot dusverre 

door Zuyd gehanteerde indicatoren daar qua doelstelling en inhoud goed bij aansloten. Het 

College van Bestuur besliste daarom deze OCW-indicatoren in de plaats te laten komen van 

een aantal bestaande indicatoren, met name die voor rendement, uitval en studieswitch. Deze 

beslissing vroeg aanpassing van de bestaande indicatoren vanwege kleine verschillen in de 

gebruikte definities. De totstandkoming van targets inclusief de benodigde communicatie over 

deze definitieaanpassing heeft veel aandacht gehad in de periode van november 2011 tot mei 

2012.  

 

IMR aangepast 

Op grond van een evaluatie in 2011 in het kader van de Besturingsopgave is deze systematiek 
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doorontwikkeld. De nieuwe IMR zal gehanteerd worden in het planning- en begrotingsproces 

voor het studiejaar 2012-2013 en voor de vierjarige voortschrijdende periode 2012-2016. Vanaf 

dan hanteert Zuyd als indelingscriterium voor de indicatoren de op grond van de 

Besturingsopgave verder aangescherpte strategische doelen.  

 

Targets per kritieke prestatie-indicator 

De IMR kent targets per kritieke prestatie-indicator en laat de voortgang op de targetrealisatie 

zien. Bij elke sturingsrelatie, Raad van Toezicht - College van Bestuur, College van Bestuur - 

faculteit, College van Bestuur - dienst, College van Bestuur - lectoraat, is een passende 

deelverzameling van indicatoren uit deze basisset vastgesteld. Jaarlijks stellen de 

sturingspartners per kritieke prestatie-indicator in het kader van het planning- en 

begrotingsproces targetwaarden vast voor het komende studiejaar en voor de vierjaarse 

middellange termijn. De dienst Finance and Control levert drie maal per jaar een rapportage 

aan over realisaties van alle belanghebbenden. 

 

Integrale Managementrapportage – de kritische succesfactoren en 

prestatie-indicatoren voor  
Als systematiek voor prestatiemeting hanteert Zuyd een Integrale 

Managementrapportage (IMR). Een set van tien kritische succesfactoren en daaraan 

gekoppelde prestatie-indicatoren vormt de basis voor monitoring, sturing en 

verantwoording van de prestaties in relatie tot de strategische doelen van Zuyd.  

De onderstaande tabel van realisatie is gebaseerd op de voor 2011-2012 geldende indicatoren. 

Met ingang van september 2012 zullen bachelorrendement, studieswitch en uitval volgens de 

definities van het ministerie van OCW (analoog aan Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO) 

hierin de plaats innemen van hoofdfaserendement, percentage studiestakers dat vervolgt en 

uitstroom.  

kritische 
succesfactor 

kritieke prestatie-indicator target 2014 realisatie 
1 okt 2012 

 Indicatoren in lijn met de OCW 
indicatoren, zoals geldig in 2011-2012 

  

studievoortgang/ 
studieresultaat 

recente uitstroom - 24,7% 

 % van studiestakers dat vervolgt op de 
hogeschool 

25% 23,9% 

 rendement bacheloropleidingen * - 
 
 

 aantal bacheloropleidingen met minder 
dan 12 klokuren contact in de 
propedeuse 

* - 

niveau 
opleidingen  

oordeel studenten over kwaliteit van 
onderwijs 

≥ 4 3,85 

kwaliteit 
medewerkers   

opleidingsniveau - % masters 70% 51% 

 opleidingsniveau - % PhD 10% 6% 
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 verhouding OP/OOP in fte’s n.v.t.  

 Aanvullende Zuyd indicatoren 2011-
2012 

  

internationale 
oriëntatie 

% buitenlandse studenten 15% 12,6% 

% studenten die een deel van hun studie 
in het buitenland hebben gedaan 

- 30,3% 

studievoortgang/ 
studieresultaat 

propedeuserendement 70% 63,5% 

hoofdfaserendement 90% 84,4% 

welbevinden 

studenten  

door studenten ervaren aandacht ≥ 4 3,81% 

welbevinden 
medewerkers  

gemiddelde medewerkertevredenheid - 7,1 

% ziekteverzuim ≤ 4% 3,7% 

niveau 
opleidingen  

oordeel alumni over gerealiseerde 
eindkwalificatie van de opleiding 

≥ 4 3,4* 

kwaliteit 
medewerkers   

geld besteed aan professionalisering M€ 1,5 M€ 1,5 

% medewerkers in lectoraat 11% 8,8% 

financieel 
gezond   

budgetrealisatie ≥ 0 M€ 2,6 

solvabiliteit (hogeschool) ≥ 30 % 40,4 % 

aantal ingeschreven studenten - 15.002 

interne 
dienstverlening  

 

krachtig 
onderzoek 

totale omzet onderzoek M€ 10 M€ 6,6 

aantal promotietrajecten per jaar 
(afgeronde trajecten) 

7 3 afgerond, 39 
lopend 

 
* Het rendement bacheloropleidingen en het aantal bacheloropleidingen met minder dan twaalf klokuren contact 

in de propedeuse zijn kpi’s die er in de loop van het studiejaar 2011-2012 in het kader van de prestatie-afspraken zijn 

bijgekomen. Om die reden zijn er nog geen targets voor het studiejaar 2014 afgegeven.  

oe van Be 

College van Bestuur 

Bericht College van Bestuur  
Zuyd Hogeschool is al bijna een eeuw verantwoordelijk voor het hoger 

beroepsonderwijs in Zuid-Limburg. De hogeschool zelf kent nog maar een korte 

traditie. Gestart als optelsom van hogescholen met opleidingen in drie Limburgse 

steden, is Zuyd meer en meer één hogeschool die duurzaam van betekenis voor 

professies wil zijn, in nauwe afstemming met de opleidingskolom en het 

beroepenveld. 
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Besturingsopgave 

Zuyd verkeert als organisatie in het studiejaar 2011-2012 in een transitiefase. Het College van 

Bestuur heeft na het doorlopen van een zorgvuldig traject met alle betrokkenen gekozen voor 

de verbinding op inhoud in tien faculteiten en vijf diensten. Verbinding van onderwijs, 

onderzoek en een aanbod voor 23-plussers in de vorm van opleiding en training is het 

ordeningselement voor de faculteiten. Reductie van de complexiteit van de organisatie en 

vergroting van de slagkracht van bestuur en management is de lijn in de nieuwe 

besturingscontext, die per 1 september 2012 is geïmplementeerd. 

 

Duurzaam van betekenis voor een professie 

Zuyd kiest als missie voor duurzaam van betekenis voor een professie in de verbinding van 

onderwijs, onderzoek en opleiding en training in tien faculteiten. De hogeschool wenst een 

excellente onderwijsinstelling te zijn, met steeds een plaats in de top van grote hogescholen. 

De hogeschool zoekt de verbinding in de opleidingskolom vo-mbo-hbo-wo en met het 

afnemend beroepenveld, bij voorkeur in de vorm van een Centre of Expertise met een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de inhoud en ontwikkeling van het beroep en de professional. 

 

Strategie 

Maatschappelijke ontwikkelingen, het rapport van de Commissie Veerman, bezuinigingen, 

maar ook ontwikkelingen in eigen huis vragen om de keuzes en profilering zoals hier 

geschetst. De strategie 2009-2013 van de hogeschool is aangesloten op de Strategische Agenda 

Hoger Onderwijs en kent de lijnen: meer en beter opleiden, versterken van de 

onderzoeksfunctie en verbeteren van de bedrijfsvoering naast ondernemerschap en 

internationalisering. 

 

Zuyd omarmt het Sectorplan Hoger Onderwijs Limburg en profileert zich als regionale 

hogeschool met deels nationaal of internationaal excellent en/of uniek aanbod. De hogeschool 

verhoudt zich tot de negen topsectoren van Limburg Economic Development (LED) en 

Brainport 2020 en dat leidt tot focus op de gebieden Technologie in de Zorg, Nieuwe 

Materialen en Nieuwe Energie, en Chemie.  

 

Profilering en prestatieafspraken 

Op grond van het Hoofdlijnenakkoord tussen de HBO-raad en de minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap maken alle hogescholen individueel prestatieafspraken met de 

staatssecretaris. Deze afspraken gaan over profilering en resultaatafspraken op terreinen als 

onderwijskwaliteit, studiesucces, zwaartepuntvorming en valorisatie. Het gaat dus om onze 

ambities op het gebied van uitval, rendement, het aantal contacturen en het opleidingsniveau 

van docenten. De voorstellen van Zuyd liggen in lijn met de strategische lijnen 2009-2013: meer 

en beter opleiden, versterken van de onderzoeksfunctie en verhogen van de professionaliteit 

van medewerkers. De profilering sluit aan bij de bestaande kracht van de regio. 

 

Teams 

Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht zijn kernwaarden van de hogeschool en 

om die reden kiest Zuyd voor samenwerkende professionals in teams als dragers van de 

ontwikkeling en uitvoering van kerntaken in faculteiten en diensten. Moderne 
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arbeidsverhoudingen gaan uit van ruimte, vertrouwen en heldere doelafspraken. Dat krijgt 

gestalte in samenwerkende teams onder leiding van een teamleider. Het proces van 

teamvorming en werving van teamleiders is in september 2012 voltooid. 

 

Docentprofessionalisering 

Met de vorming van teams komt het College van Bestuur tegemoet aan een belangrijk 

verbeterpunt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2010. Medewerkers zijn 

tevreden, maar ervaren een te grote afstand tot hun leidinggevende. Ook de adviezen van de 

werkgroep Docentprofessionalisering heeft het College opgepakt en verbonden met de 

Besturingsopgave. Voortdurende professionele ontwikkeling, toetsing en certificering, het 

creëren van eigen autonome regelruimte en versterking van de samenwerking tussen 

vakgenoten over organisatorische grenzen heen, zijn lijnen in het profiel van de nieuwe docent 

en opgenomen in het Kwaliteitshuis; het functieboek voor onderwijspersoneel. 

 

Kwaliteit – verder op weg naar excellentie 

Zuyd Hogeschool bekleedt een toppositie in toonaangevende rankings zoals in de Keuzegids. 

En de tevredenheid van onze studenten en medewerkers scoren hoger dan gemiddeld in de 

sector.  

 

Zuyd heeft haar positie en goede naam mede te danken aan bekwaam en betrokken personeel 

en door decentraal in de organisatie veel ruimte te laten op basis van globale kaders. Nieuwe 

uitdagingen zijn er evenzeer: het verder vormgeven en daadwerkelijk verbinden van onderwijs, 

onderzoek en opleiding en training in de faculteiten. Daarnaast is er de verdere implementatie 

van kwaliteitsborging en de explicitering daarvan. Deze ontwikkelingen dagen uit om het 

besturingsparadigma centraal-decentraal opnieuw te bevragen op effectieve sturing en 

borging. In de komende periode is verdere professionalisering van examencommissies, de 

ontwikkeling van toetsbeleid en explicitering van kwaliteitsborging voorzien. 

 

Onderzoek 

Met de vaststelling van de notitie Het versterken van de onderzoeksfunctie kiest de hogeschool 

voor een verdubbeling van het onderzoeksbudget in 2015. Een bedrag van in totaal vijf miljoen 

euro komt beschikbaar voor de vergroting van de onderzoekscapaciteit en voor nieuwe 

lectoraten. Ook promotietrajecten voor medewerkers worden gestimuleerd in een nieuwe en 

ruimere regeling. 

 

De Nieuwste Pabo 

In de vorm van De Nieuwste Pabo werken Zuyd en Fontys Hogescholen samen aan het behoud 

van één Pabo voor Limburg. Dit is mogelijk door een gezamenlijk curriculum en een 

permanent scholingsaanbod in afstemming met het afnemend veld via het concept Opleiden 

in de School. Speerpunten van de Nieuwste Pabo zijn Nieuwe Media, Wetenschap en Techniek 

en Werkplekleren. Met ingang van 1 september 2011 is een gezamenlijke directeur aangesteld in 

de persoon van Ingeborg Janssen-Reinen. Vanaf 1 september 2012 zijn de vestigingen van de 

Nieuwste Pabo uit Maastricht, Heerlen en Sittard samen gevestigd in het geheel vernieuwde 

pand van Fontys aan de Mgr. Claessensstraat in Sittard.  
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De Dobbelsteen 

De bouwplannen van de hogeschool in Sittard-Geleen zijn concreet omgezet in het tekenen 

van een ontwikkelingsovereenkomst, die moet leiden tot het betrekken van nieuwbouw met 

ingang van studiejaar 2016-2017. Uiteraard heeft deze keuze ook betekenis voor de 

ontwikkeling van de huisvesting in de andere Zuydsteden. Een lange termijn huisvestingsplan 

gaat hier voorzien in ordening en sturing en benoemt ook de financiële ruimte. 

 

Instellingstoets 

De hogeschool heeft zich in 2011 bij de NVAO aangemeld voor de instellingstoets 

kwaliteitszorg. Via deze toets stelt een externe commissie vast of Zuyd in control is op het 

gebied van kwaliteitszorg en de borging daarvan. De aanmelding voor de instellingstoets 

impliceert voor de opleidingen een beknopter en specifiek op de opleiding gericht regime van 

visitatie en accreditatie.  

Accreditatieproces opgeschort  

In het voorjaar van 2012 heeft een externe commissie Zuyd bezocht en gesproken met een 

grote groep vertegenwoordigers uit de organisatie. Uit de eerste bevindingen blijkt dat Zuyd 

goede opleidingen heeft, maar ook dat de organisatie nog niet klaar is voor de toets. Zuyd is de 

afgelopen jaren sterk in beweging geweest en kan nog onvoldoende aantonen hoe de sturing 

van kwaliteit van onderwijs werkt in de nieuwe organisatie. In goed overleg met de NVAO 

heeft Zuyd daarom besloten het accreditatieproces tijdelijk op te schorten. 

 

Bedrijfsvoering 

De financiële ontwikkeling van Zuyd is goed. De baten stijgen in veel ruimere mate dan de 

toename van lasten. Het effect is een positief resultaat van ruim vijf miljoen euro. Verhoging 

van de rijksbijdragen is de belangrijkste verklarende factor voor de stijging van de inkomsten. 

Naar de toekomst zal Zuyd extra budgetten vrijmaken voor de intensivering van onderwijs, de 

verbinding van onderzoek en onderwijs en de versterking van kwaliteitszorg. De financiële 

positie – weergegeven door middel van liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen en eigen 

vermogen – is goed en past ruim binnen de bandbreedtes voor de sector. 

 

Integrale Managementrapportage 

In 2011 is voor het monitoren van de performance van de hogeschool en van de onderdelen een 

samenhangende set van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren verder ontwikkeld en 

weergegeven in de Integrale Managementrapportage (IMR). De streefwaarden en 

realisatiewaarden na een jaar en na vier jaar zijn goede indicatoren voor het monitoren van de 

ontwikkeling van de hogeschool. 

 

Verdere verfijning zal plaatsvinden op basis van evaluaties en in het licht van de te maken 

prestatieafspraken met de staatssecretaris op basis van Strategische Agenda Hoger Onderwijs 

en Hoofdlijnenakkoord. De eerder gekozen benadering – onderdelen hebben de prestatie-

indicatoren zelf bepaald – werkt positief bij de invoering van een IMR, maar heeft tot gevolg 

dat er eerder voor regressie naar het gemiddelde wordt gekozen. Een organisatie die 

voortdurend aan de slag is met ontwikkelen en verbeteren is naar het oordeel van het College 

van Bestuur met meer uitdaging gebaat en dat vraagt ook de omgeving van de hogeschool. 
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Governance 

Het College van Bestuur is zich ervan bewust dat zorgvuldige vormgeving van governance via 

deugdelijke regelgeving, toezicht en risicomanagement niet meer dan redelijke zekerheid kan 

bieden. Vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid zijn minstens zo belangrijk. Dat vraagt om 

een ontvangende managementstijl en een organisatiecultuur, waarin openheid, 

betrouwbaarheid, aanspreken op verantwoordelijkheid, risicobereidheid, ondernemingszin en 

integriteit als gewoon gelden. 

 

Het College van Bestuur omarmt deze besturingsfilosofie en verwacht die ook van het 

management, medewerkers en studenten. Tegelijk stelt het College vast dat vrijblijvendheid en 

zelfgenoegzaamheid reële risico’s vormen, die de gewenste kwaliteit en wenselijk gedrag 

kunnen ondermijnen. Het past ook bij Zuyd om hier een passend antwoord op te vinden in de 

komende periode. 

 

Kalenderjaar|studiejaar - jaarverslag|jaarbeeld 

In 2011 is Zuyd overgestapt van kalenderjaar naar studiejaar als basis voor planning en 

verantwoording en is opnieuw gekozen voor een digitaal verslag op maat naar interesse en 

behoefte van de lezer. Dit is het eerste jaarverslag van een studiejaar; 2011-2012. Feitelijke 

gegevens zijn voorzien van onderbouwing in artikelen, sfeerbeelden, statistieken, commentaar 

van anderen en interviews. Waar in het verleden het College van Bestuur uitgebreid aan het 

woord was, kiezen wij nu voor een beknopt verslag met bestuurlijke accenten. De 

hogeschoolgemeenschap als geheel en de omgeving laten wij graag aan het woord naast de 

presentatie van feiten en cijfers 

 

Ten slotte 

Hoger onderwijs gaat over waardetoevoeging door het opleiden van professionals die als 

werkenden een bijdrage leveren aan de samenleving en de ontwikkeling van het beroep. Tegen 

de achtergrond van de bovenstaande uitdagingen probeert onze hogeschool deze bijdrage aan 

het beroep en de samenleving zo groot mogelijk te maken. Opleidingen hebben daartoe ruimte 

en een externe oriëntatie nodig. Dat geldt evenzeer voor medewerkers. Zuyd is daarin ook 

succesvol gebleken. 

 

Met dit jaarbeeld legt Zuyd verantwoording af over de behaalde resultaten in het studiejaar 

2011-2012 en is voldaan aan het bepaalde in de CAO HBO 2010-2012 over de opstelling van een 

sociaal jaarverslag. Tot slot danken wij iedereen van harte, die in 2011-2012 heeft bijgedragen 

aan de inspanningen en prestaties van Zuyd. 

 

Heerlen, december 2012 

 

College van Bestuur, 

 

Karel van Rosmalen 

Remmelt Vetkamp 

Kitty Kwakman 
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Personalia - College van Bestuur  
Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool is belast met het bestuur van de 

hogeschool en is integraal eindverantwoordelijk. Het College van Bestuur bestaat uit 

drie leden in een collegiaal bestuursmodel, met verdeling van taken in portefeuilles. 

 

Portefeuilleverdeling 

Karel van Rosmalen – voorzitter College van Bestuur  

Interne en externe representatie. Verantwoordelijk voor strategie, interne en externe 

communicatie, branding, marketing, internationalisering, organisatieontwikkeling en 

docentprofessionalisering. Bijzondere aandacht voor de faculteiten ICT, Bèta Sciences and 

Technology, International Business and Communication en de faculteit van de Kunsten. 

Remmelt Vetkamp – lid College van Bestuur 

Integrale bedrijfsvoering, planning en control, personeel en organisatie, financiën, huisvesting, 

facilitaire zaken en ICT. Bijzondere aandacht voor de faculteiten Hotel en Facility 

Management, Financieel en Commercieel Management, Management en Recht.  

Kitty Kwakman – lid College van Bestuur  

Verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg. Bijzondere aandacht voor de 

lectoraten en de faculteiten Sociale Studies en Educatie, Verloskunde en Gezondheidszorg. 

 

Nevenfuncties 

Karel van Rosmalen – voorzitter 

lid Algemeen Bestuur HBO-raad 

 
voorzitter Bestuur Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) 

voorzitter Bestuur Zorgacademie Parkstad 

voorzitter Bestuur Xperience Parkstad 

vice-voorzitter Frans-Nederlandse Academie 

voorzitter Raad van Toezicht CINOP 

lid Bestuur Vrienden van de Talenacademie 

lid Bestuur Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg 

lid Bestuur Stichting Erfgoed Savelbergklooster 

Remmelt Vetkamp - lid 

lid Bestuur Bits of Freedom 

lid Bestuur De Maatschappij 

 
lid  Raad van Toezicht Toneelgroep Maastricht 

Kitty Kwakman - lid 

lid redactie Meso Magazine 

lid redactie Opleiding en Ontwikkeling 

Copromotorschap  

lid Bestuurswerkgroep van de HBO-raad 

lid Bestuur Infostructuur Hoger Onderwijs Limburg (IHOL)  
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Marketing en communicatie 

Nieuwe merkarchitectuur en huisstijl  
In 2011 effectueert Zuyd een nieuwe merkarchitectuur. Voortaan heet Hogeschool Zuyd 

gewoon ‘Zuyd’. Zuyd kent drie pijlers: Zuyd Hogeschool, Zuyd Onderzoek en Zuyd 

Opleiding en Training. De nieuwe merkarchitectuur laat aan de buitenwereld beter 

zien wat ze van Zuyd kan verwachten. 

 
Collegevoorzitter Karel van Rosmalen: ‘We hebben gekozen voor een merkarchitectuur 

waarmee we in de regio onze activiteiten op het gebied van onderzoek en opleiding en training 

voor volwassenen nadrukkelijker op de kaart zetten. Het initiële onderwijs profileert zich 

voortaan onder de naam Zuyd Hogeschool, Zuyd Onderzoek is er voor al onze 

onderzoeksactiviteiten en voor het onderwijs aan volwassenen gebruikt Zuyd Opleiding en 

Training om zich te profileren. Opleidingen met een nationale en internationale 

aantrekkingskracht, zogenaamde labels als de Toneelacademie en Fysiotherapie, hebben 

ruimte om zich apart te profileren.’ Ontwerpbureau Zuiderlicht uit Maastricht heeft in 2011 een 

nieuwe huisstijl bij de merkarchitectuur ontwikkeld. 

 

Nieuwe website sinds voorjaar 2012 in de lucht   
Medio 2011 starten de werkzaamheden voor een nieuwe website die veel meer is 

gericht op de specifieke doelgroepen van Zuyd. In het voorjaar van 2012 wordt de 

website operationeel.  

 
‘Omdat Zuyd niet meer alleen een hogeschool is (Zuyd Hogeschool), maar ook 

onderzoeksactiviteiten (Zuyd Onderzoek) en opleidingen voor volwassenen (Zuyd Opleiding 

en Training) verzorgt, moeten we op een andere manier communiceren met de omgeving. 

Daarom passen we onze website aan’, vertelt Erwin Groenewold, directeur van de dienst 

Marketing en Communicatie. ‘Wat zuyd.nl beter maakt dan de huidige site? Onze site heeft 

allerlei bezoekers, zoals studenten, ouders, bedrijven, mkb’ers en HR-managers. Op de nieuwe 

site creëren we herkenbare omgevingen voor al deze doelgroepen. Wie zuyd.nl bezoekt, kan 

zes ingangen onderscheiden: Zuyd Hogeschool, Zuyd Opleiding en Training, Zuyd Onderzoek, 

Over Zuyd, Zuyd voor Bedrijven en Zuyd Internationaal. Iedere doelgroep kan zich snel en 

gericht laten informeren. Daarnaast wordt de interactie met de bezoeker groter.’ 

 

Gemeenschappelijk loket voor ondernemers uit de regio  
In 2011 start Zuyd met de voorbereidingen voor de inrichting van één loket voor alle 

vragen van buiten. Het gemeenschappelijk loket heeft als doel vragen sneller en helder 

te beantwoorden en de samenwerking met de verschillende samenwerkingspartners 

uit de regio te vereenvoudigen. Het loket is inmiddels een feit. 

 

Het gemeenschappelijk loket is de toegangspoort voor ondernemers en alle anderen die 

informatie willen over (samenwerkings)mogelijkheden bij Zuyd, maar niet weten bij wie ze 

moeten aankloppen. ‘Als je niemand in de organisatie kent, weet je niet waar je moet zijn met 

bepaalde vragen.’ Marion Fenijn, projectleider voor het gemeenschappelijk loket, hoort dit 

vaak van mensen van buiten, zoals ondernemers die iets willen weten. ‘Juist mensen uit het 
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MKB hebben behoefte aan een helder antwoord. Dat krijgen ze niet altijd snel genoeg en soms 

is het onduidelijk wie het antwoord kan geven. Dan ontstaat de situatie van ‘het kastje naar de 

muur’, of nog erger: de vraag blijft ergens in de organisatie liggen en de ondernemer wordt niet 

teruggebeld.’ Een gemiste kans, want contact met de zakelijke markt is belangrijk voor onze 

kennisuitwisseling en klantenbinding. Zuyd wil snel en accuraat antwoord kunnen geven op 

vragen van buiten, zodat we voor de omgeving een toegankelijke(re) kennisinstelling zijn.  

Bij veel hogescholen is zo’n loket al in gebruik. ‘Eén op één overnemen is niet verstandig, het 

moet passen in onze cultuur en onze regio. Een externe adviesraad heeft daarom geadviseerd 

bij de inrichting van het loket,’ aldus Marion Fenijn.  

 

Medezeggenschap 

Kwaliteit met een hoofdletter  
Zuyd schrijft Kwaliteit met een hoofdletter. Voor de Centrale Medezeggenschapsraad 

staat de kwaliteit van de medewerkers in het studiejaar 2011-2012 centraal. Daarom is 

een aantal zaken essentieel in het sociaal beleid: de waardering van de functies van 

medewerkers, de ondersteuning bij een masterstudie en de inzet van medewerkers in 

een nieuwe leeromgeving zoals in de Centres of Expertise in het bedrijfsleven? 

 

Masterstudies 

100 procent Master. De ambities van Zuyd zijn duidelijk. Om in 2020 aan de afspraken met het 

ministerie te kunnen voldoen, is het wenselijk dat alle docenten tegen die tijd een mastertitel 

op zak hebben. Zuyd faciliteert docenten die deze titel nog moeten halen. Voor de Centrale 

Medezeggenschapsraad (CMR) telt echter niet alleen de financiële vergoeding (de hogeschool 

betaalt alle studie-, reis- en verblijfkosten) en de compensatie in tijd. Het is belangrijk bij de 

realisatie van deze ambities de balans te bewaken. De balans tussen werk en privé van de 

individuele docent. Want zo’n masterstudie betekent een flinke belasting van het privéleven, 

omdat de tijdcompensatie onvoldoende is om alle uren te dekken. Zeker omdat de docent die 

zo’n masterstudie volgt geen tijd meer krijgt voor de reguliere deskundigheidsbevordering, 

terwijl hij toch zijn vakkennis op peil dient te houden. De CMR pleit ook voor een goede 

balans tussen het dagelijks werk in een opleiding, de gewone ambities én het mastertraject. 

Zeker in opleidingen waar relatief veel docenten nog geen masterstudie hebben afgerond, mag 

deze ambitie van Zuyd niet betekenen dat de kwaliteit van de opleiding eronder leidt. Of dat 

reguliere vernieuwingen op de lange baan worden geschoven. Zorgvuldige planning is een 

vereiste. Uiteindelijk is immers het doel van 100 procent Master om de kwaliteit van het 

onderwijs te verhogen. 

 

Het functiehuis 

Een mastertitel opent wel nieuwe perspectieven voor de docenten. Het schept kansen om door 

te groeien. Het nieuwe functiehuis speelt hierop in. Het is een wezenlijk onderdeel van de 

Zuydstrategie om naar excellent onderwijs te streven. Eigenlijk gaat het om drie functiehuizen: 

voor onderwijzend personeel, voor onderwijs ondersteunend personeel en voor het 

beheerspersoneel. Dankzij de inbreng van de CMR heeft de werkgroep 

Docentprofessionalisering meegedacht over het nieuwe functiehuis voor onderwijzend 
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personeel en zijn de contouren voor het nieuwe functiehuis voor het onderwijs ondersteunend 

personeel geschetst, samen met de Dienstenraad. Positief aan het nieuwe functiehuis voor de 

docenten vindt de CMR dat het gericht is op groei. De docent kan primair docent blijven en 

toch doorgroeien naar schaal 13, bijvoorbeeld door zich toe te leggen op 

curriculumontwikkeling. Het functiehuis voor onderwijs ondersteunend personeel telt thans 

minder functies. De raad zal kritisch beoordelen dat zorgvuldig wordt omgegaan met 

medewerkers voor wie dit gevolgen heeft. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.  

 

CHILL 

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is de naam van het Centre of Expertise 

chemie dat Zuyd samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven op Chemelot inricht. 

Hier komen wetenschap, ontwikkeling, onderwijs, faciliteiten en productie bij elkaar. De CMR 

ondersteunt deze beweging waarmee Zuyd sterker de meerwaarde voor de regio toont. Wel 

wijst de raad op de risico's van de verschillende soorten samenwerkingsverbanden. De CMR 

wil daarom goede afspraken met strategische partners, onder meer in CHILL. 

 
Personalia – Centrale Medezeggenschapsraad  
In het najaar van 2011 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de Centrale 

Medezeggenschapsraad. De nieuwe Centrale Medezeggenschapsraad is aangetreden met 

ingang van 1 januari 2012 en kent een zittingstermijn van drie jaar. De raad is paritair 

samengesteld uit personeelsleden en studenten. 

 

 

 

 zittingstermijn 2012-2014 

geleding personeel Martin de Beer 

 Jan Bertholet 

 Chrétien Straetmans 

 Pernelle van Loon 

 Han van de Staay 

 Angelique Cappa 

 Frans Schoonbrood 

 Han Winteraeken 

 Uli Welter 

  

geleding studenten Stéphanie Poolen  

 Heleen Berends 

 Etiènne Gorissen 

 Sophie Hermans 

 Douwe Beulen 

 Mark Meyer 

 Niels Smallenbroek 

 Bas Schutgens 

 Noël van Heesewijk 
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Feiten en cijfers – Organogram  
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2| Studeren 

Hogeschoolbrede onderwijsvisie geformuleerd  
Zuyd heeft als hogeschool een brede onderwijsvisie geformuleerd als voorbereiding op 

de instellingstoets. De discussie over de inhoud van de onderwijsvisie heeft 

Zuydmedewerkers bij elkaar gebracht in hun zoektocht naar het verbindende element 

in de onderwijsvisie.  

 
Jos Schreurs van de faculteit Bèta Sciences and Technology: 

‘Door het ophalen en bundelen van wat er binnen de organisatie aan visie ontwikkeld is en 

gebeurt op het gebied van onderwijs is een representatief beeld ontstaan van waar de 

hogeschool voor staat. Daar herkennen we ons in. De informatie is zorgvuldig bij elkaar 

gebracht en geeft een samenhangend beeld.’ 

 

Vijf thema’s 

De onderwijsvisie is geschreven in samenspraak met de opleidingen. Vijf kernthema’s geven de 

visie weer: Zuyd leidt moderne professionals op, streeft naar een hoog rendement bij een 

nominale studieduur, heeft professionele docenten, biedt een functionele en uitdagende 

studieomgeving en bedt het onderwijs in de maatschappelijke omgeving in. De eerste twee 

thema’s ziet Zuyd als de resultaten van het onderwijs, de laatste drie thema’s zijn de input. 

 

I-team, dienst Facilitair Bedrijf: 

‘De vijf kernthema’s bieden onze ICT-toepassingen krachtige mogelijkheden in ondersteuning 

en realisatie van de gestelde doelen. Kennisdeling, -ontwikkeling en -toepassing staan centraal. 

Co-creatie levert een bijdrage aan de versterking en innovatie van onderwijs en onderzoek. 

Binnen de netwerken van het I-team en via blogs zijn de ICT-gerelateerde elementen binnen 

de vijf kernthema’s vanuit de onderwijsvisie uitdrukkelijk aan de orde gekomen.’ 

 

Focus 

De vijf thema’s lijken open deuren. ‘Het is natuurlijk belangrijk dat opleidingen zich hierin 

herkennen’, reageert Paul Reijns, beleidsadviseur bij Zuyd. ‘Bovendien moet deze visie een 

stabiele factor vormen, die bestand is tegen de tand des tijds.’ Vandaar dat ze op het eerste 

gezicht algemeen lijken. Het is nu aan de opleidingen om deze hogeschoolbrede visie in te 

vullen met specifieke zaken die voor hun domein gelden. ‘Het biedt in ieder geval focus op het 

handelen rond een zo complex product als onderwijs.’ Dat geldt zowel voor individuele 

docenten als voor de opleidingen.   

 

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitstoetsing van opleidingen aangescherpt  
Zuyd heeft de bakens verzet als het om de toetsing van kwaliteit gaat. Er is een nieuw 

team Audit en Accreditatie ingericht dat zich concentreert op het ‘auditen’ van 

opleidingen en het begeleiden van visitatietrajecten. De verantwoordelijkheid voor 

het realiseren van verbetermaatregelen ligt bij de faculteiten zelf. Deze nieuwe aanpak 
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moet leiden tot betere borging van de kwaliteit van de opleidingen en daardoor tot een 

meer voorspelbare kwaliteit. 

 

Kwaliteit staat hoog op de agenda bij Zuyd. Noblesse oblige voor een hogeschool die ‘beter 

opleiden’ als een van de strategische doelen heeft geformuleerd en al jaren tot de top behoort 

van beste grote hogescholen van Nederland. Externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld de overheid 

die sterker op kwaliteit wil sturen, in combinatie met binnen Zuyd gesignaleerde 

verbetermogelijkheden op het gebied van interne kwaliteitszorg, zijn aanleiding om de 

kwaliteitstoetsing op een andere leest te schoeien. 

 

Meer focus 

Het College van Bestuur heeft het intern ‘auditen’ en begeleiden naar een visitatie belegd bij 

het team Audit en Accreditatie. Het team maakt onderdeel uit van de opnieuw gepositioneerde 

dienst Onderwijs en Onderzoek. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van 

verbetertrajecten blijft belegd bij de opleidingen en faculteiten zelf. Het audit team vervult een 

rol als critical friend en bewaakt of het systeem van kwaliteitsborging adequaat is en of een 

opleiding met de juiste verbetermaatregelen aan de slag gaat. 

 

Meer scherpte  

Deze nieuwe aanpak leidt tot meer scherpte; zwakke punten bij opleidingen komen eerder aan 

het licht. Concrete aanbevelingen leiden tot gerichte verbeteracties. Om de kwaliteitszorg 

minder afhankelijk te maken van personen en meer te borgen in een PDCA-cyclus (plan-do-

check-act), heeft het team Audit en Accreditatie een aantal procedures en handreikingen 

ontwikkeld. Uiteindelijk zal hierdoor de kwaliteit beter worden geborgd en waar nodig gericht 

worden verbeterd.  

 

Alle ogen gericht op kwaliteit van examinering  
Examinering moet aan allerlei eisen voldoen, dat is niet nieuw. Maar vanwege 

ongerustheid in de samenleving en kritiek op de kwaliteit van de hbo-diploma’s zijn 

veel ogen gericht op de examinering binnen het hoger beroepsonderwijs. 

 

Met het project Kwaliteitsborging Examencommissies is Zuyd een ontwikkeltraject gestart met 

betrekking tot de kwaliteit van het functioneren van examencommissies. Het is evident dat 

een examencommissie deskundig en onafhankelijk moet kunnen functioneren. Om aan die 

voorwaarde van onafhankelijkheid te kunnen voldoen zijn managementleden met een 

mogelijk financieel of een ander niet onderwijskundig belang uit de examencommissies 

getreden. In de afgelopen periode is verder hard gewerkt aan de vergroting van deskundigheid 

van leden van examencommissies. Er is volop gebruik gemaakt van het scholingsaanbod van 

Zuyd waarin onder andere aan de orde kwamen: wettelijke kaders en borging van kwaliteit van 

toetsing, casuïstiek vanuit het College van Beroep, behandelen van een bezwaar en het 

schrijven van een besluit en ook verbeteracties met betrekking tot het schrijven van een 

jaarverslag. 

Externe leden in examencommissies van Zuyd 

Vanuit het oogpunt van transparantie, onafhankelijkheid en professionalisering zijn aan 

examencommissies van Zuyd externe leden toegevoegd. Inmiddels is vanuit het project 



 
 

Jaarbeeld 2011 - 2012/ 21 
 

Kwaliteitsborging Examencommissies in samenwerking met het interne Netwerk 

Examencommissies gezorgd voor een verbeterde profielschets voor zowel interne- als externe 

leden. Onderwerpen die verder in het Netwerk Examencommissies aan de orde zijn gekomen 

zijn: plagiaatbeleid, de nieuwe opzet van het minoren- en profileringstelsel, studeren met een 

functiebeperking en de betekenis voor examencommissies, nieuwe regels in de OER en het 

vernieuwde format van het jaarverslag. 

 

Netwerken 

Niet alleen het Netwerk Examencommissies heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van 

de kwaliteitsborging van toetsen en gerealiseerde eindkwalificaties binnen Zuyd, maar ook het 

Netwerk Toetsexpertise. Interactie tussen beide netwerken heeft ervoor gezorgd dat de focus 

op actuele zaken rond borging en kennisdeling ten aanzien van examenkwaliteit werd gelegd. 

De frequentie van vier bijeenkomsten per jaar per netwerk maakte het mogelijk om relevante 

thematiek te bespreken. Een gedeelde Blackboardomgeving ondersteunt de uitwisseling van 

kennis, formats en good practices. Jaarlijkse evaluaties van de behaalde resultaten van beide 

netwerken levert nieuwe input voor bijeenkomsten in het volgend jaar. Vanuit het Project 

Kwaliteitsborging Examencommissies staan nog de nodige verbeteracties zoals een 

aanwijzingsprocedure voor examinatoren, een huishoudelijk reglement en een 

kwaliteitszorgsysteem voor toetsing in de stijgers. 

 

Onderwijsinnovatie 

Programma Zuyd Innoveert extra push voor onderwijsinnovatie  
Om tot de top van de hogescholen te blijven behoren, is het belangrijk kritisch te 

blijven ten aanzien van de vraag of ons onderwijs voldoet aan de eisen die studenten, 

beroepenveld, overheid en Zuydmedewerkers hieraan stellen. Als uit het antwoord 

blijkt dat er reden is voor verbetering of vernieuwing komt onderwijsinnovatie in het 

vizier. Binnen Zuyd zal onderwijsinnovatie de komende jaren een extra push krijgen 

door het programma Zuyd Innoveert. 

 
Extra aandacht voor innovatie 

Het succes van onderwijsinnovatie begint met een goede analyse van een bestaand probleem, 

maar ook door al in het proces van probleemanalyse de handen uit de mouwen te steken, door 

bijvoorbeeld in gesprek te gaan met studenten of het werkveld. Zien zij het probleem ook zo? 

Wat zien zij als mogelijke oplossingen? Onderwijsinnovatie vraagt moed om te ondernemen 

en nieuwe paden in te slaan, in combinatie met de noodzaak om geregeld te kijken of de 

innovatie wel de oplossing voor het probleem gaat bieden. En als dat niet zo is, dan vergt het 

moed om bij te stellen. Daarnaast is van belang dat alle betrokkenen ook daadwerkelijk 

betrokken raken én blijven om te zorgen dat de innovatie wordt gedragen door hen die in hun 

onderwijs hiermee aan de slag gaan.  

 
Projectaanvragen ten behoeve van onderwijsinnovatie 

Zuyd Innoveert biedt middelen om te werken aan onderwijsinnovaties. Zowel faculteiten als 

ook individuele docenten krijgen de mogelijkheid om projecten aan te vragen. Faculteiten die 
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projecten aanvragen worden ondersteund in het maken van de voorstellen hiervoor. De 

uiteindelijke voorstellen worden getoetst door expertgroepen, bestaande uit experts binnen 

Zuyd. Docenten die hun onderwijs willen verbeteren, maar tot op heden niet de middelen of 

de gelegenheid hadden om dit aan te pakken, worden uitgenodigd om een voorstel voor een 

kleinschalig project (microproject) in te dienen. Deze voorstellen worden door de 

programmamanagers in samenwerking met leden van het Docentenberaad beoordeeld. 

 

Empirische onderzoeksvaardigheden in de kunsten  
Ruth Benschop, senior onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in 

de Kunsten houdt zich samen met Woody Richardson Laurens, docent aan de 

Toneelacademie Maastricht, bezig met de inbedding van onderzoeksvaardigheden in 

het bacheloronderwijs.  

Pilot De Herinneringen Liegen 

De rol van de kunstenaar in de samenleving is veranderd. Kunstvormen vloeien in elkaar over; 

nieuwe media bieden niet-professionals een podium. De autonomie van de kunstenaar staat 

niet ter discussie, wel de ontwikkeling van zijn eigen relevantie. De hedendaagse kunstenaar 

zal dus over andere competenties, zoals onderzoeksvaardigheden, moeten beschikken. In de 

pilot De Herinneringen Liegen Niet, komen kunststudenten hier op een innovatieve wijze mee 

in aanraking. In het blok worden artistieke vaardigheden verbonden met 

onderzoeksvaardigheden rond een actueel thema. Ruth: ‘Een onderzoeks-drive hebben 

kunststudenten wel, maar deze wordt hier gestimuleerd en ontwikkeld.’ 

 

Onderzoeks- en artistieke vaardigheden 

Tijdens het blok zijn de studenten onder meer aan de slag gegaan met een kwalitatief 

interview, geïntroduceerd vanuit een academisch perspectief. Geen interview om feiten te 

checken, maar om mensen te stimuleren hun persoonlijke ervaringen te delen. Het thema: 

herinneringen, bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog. Als eindperformance is een 

stadswandeling met een VVV-gids gemaakt, waarbij herinneringen werden gemanipuleerd. 

Maar de studenten hebben ook hun ontwikkeling tijdens het blok in een brief aan een naaste 

verwoord. Ruth: ‘Ze hebben geleerd te structureren en documenteren en te beginnen met het 

formuleren van een onderzoeksvraag.’ 

 

Samenwerking met Maastricht University   

De pilot is aangeboden aan derde- of vierdejaars bachelorstudenten van de kunstopleidingen 

van Zuyd en studenten van de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van 

Maastricht University. Ruth Benschop: ‘De studenten komen uit verschillende culturen en de 

onbekendheid ten opzichte van elkaar helpt studenten zich meer open te stellen en hun 

blikveld te verruimen. De verschillen en overeenkomsten tussen de academische wereld en het 

praktische van het hbo werden hierdoor duidelijk.’ 
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Informatievaardigheden van docenten en studenten verbeteren  
Hoewel studenten zijn opgegroeid in het digitale tijdperk, zijn hun 

informatievaardigheden vaak beperkt. En laat dat nu een belangrijke competentie zijn 

om succesvol een hbo-opleiding te doorlopen en daarna als professional te kunnen 

functioneren. Ook docenten moeten informatievaardiger worden. Daarom besteedt 

Zuyd veel aandacht aan het verbeteren van de informatievaardigheid van studenten en 

docenten. 

 

‘Studenten maar ook docenten moeten informatievaardiger worden’, zegt Pascal Nypels, senior 

bibliothecaris. De bibliotheek heeft inmiddels een aanzienlijke digitale collectie. Veel digitale 

bronnen worden op licentiebasis beschikbaar gesteld. Het ontbreekt echter vaak aan 

bronnenkennis en kennis over hoe je bronnen op een verantwoorde wijze kunt  gebruiken voor 

onderwijs en onderzoek.’ Daarom biedt Zuyd Bibliotheek diverse workshops 

informatievaardigheden aan. Pascal Nypels: ‘Informatievaardigheid staat niet los van het 

onderwijs, maar moet een integraal onderdeel van het curriculum vormen. Uiteindelijk willen 

we de studenten een attitude aanleren, ze leren kritisch te kijken naar informatie die je waar 

dan ook vindt.’  

 

In curriculum opnemen 

In een aantal zorgopleidingen is informatievaardigheid diep geworteld in het curriculum. In de 

eerste twee of drie studiejaren leren studenten tools gebruiken om bewijslast uit 

wetenschappelijk onderzoek digitaal te ontsluiten; in de afstudeerfase gaan de studenten in 

kleine groepjes aan de slag met de informatievaardigheden die ze nodig hebben voor de 

onderzoeken die ze dan doen. ‘We willen de verbinding leggen tussen de theorie en de 

praktijk’, legt Pascal Nypel uit. ‘Je moet onderwerpen pas aansnijden als studenten er in de 

studie mee bezig zijn. Als ze niet zien wat ze eraan hebben, blijft het niet hangen.’  

 

Voorlichting en aansluiting 

Aansluitmonitor voor betere contacten met middelbare scholen  
Om de aansluiting van middelbare school naar het hbo te verbeteren laat Zuyd 

Hogeschool jaarlijks de Aansluitingsmonitor uitvoeren, een onderzoek dat in de 

periode januari-maart 2012 is uitgevoerd. Hierin geven studenten hun mening over  de 

aansluiting van hun middelbare school op Zuyd. In 2011 zijn de resultaten van vijf jaar 

Aansluitmonitor geanalyseerd. De belangrijkste conclusie van het trendonderzoek: de 

huidige eerstejaars vinden de aansluiting niet beduidend beter - maar ook niet 

slechter - dan de groep die vijf jaar vóór hen een hbo-studie startte. 

 

Elke toeleverende school krijgt een eigen versie van het rapport, waarin de mening van de 

eigen oud-leerlingen wordt afgezet tegen het gemiddelde van de eerstejaars. Volgens Mariëlle 

Diederen van de dienst Marketing en Communicatie is vooral dit de meerwaarde van de 

monitor. ‘We hebben deze opgezet als instrument van relatiebeheer. De benchmark die we 

aanreiken, is de basis om met de school in gesprek te gaan over hoe zij hun leerlingen 

toerusten voor het hoger onderwijs.’ Ze weet dat middelbare scholen daar verbeterpunten uit 
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halen. Zo is bijvoorbeeld Stella Maris in Meerssen tijdens de lessen Nederlands meer aandacht 

gaan besteden aan communicatieve vaardigheden, omdat hun oud-leerlingen in de monitor 

aangaven hierin tekort te schieten. Zuydopleidingen gebruiken de resultaten om te zien op 

welke punten studenten beter ondersteund of begeleid kunnen worden. Op deze manier 

werken Zuyd en de toeleverende scholen in de regio aan de verbetering van het aansluit- en 

instroommanagement en daarmee aan een hoger studierendement van studenten. 

 

Betere voorlichting 

Aantoonbaar is wel dat de Aansluitmonitor de contacten tussen de hogeschool en de 

toeleverende scholen heeft verbeterd. En dat leidt tot nieuwe vragen op bijvoorbeeld 

voorlichtingsgebied. Mariëlle Diederen: ‘Scholen vragen of we niet alleen in havo 5 

voorlichting willen geven, maar ook aan de lagere klassen, omdat die hun profiel moeten 

kiezen.’ En dat sluit aan bij de veranderde visie van Zuyd op voorlichting. ‘Die verandert van 

werven en marketing naar aansluiting. Docenten hoeven geen zieltjes te winnen. Als een 

leerling begrijpt dat een opleiding niets voor hem is, is de voorlichting ook goed geweest.’ 

 

Voorlichting helpt scholieren bij het maken van de juiste 

studiekeuze  
Hogere studierendementen beginnen bij méér goede studenten op de juiste opleiding. 

Daarom heeft Zuyd de laatste jaren het accent verschoven van werven naar 

voorlichten. ‘Het besef dat je geen zieltjes moet winnen en elkaar beconcurreren is 

doorgedrongen bij de opleidingen’, zegt Marielle Diederen, die de voorlichting aan 

scholieren coördineert. 

 

Zuyd werkt op meerdere fronten aan de informatievoorziening naar middelbare scholieren. 

Naast internet, brochures en open dagen speelt voorlichting op scholen een belangrijke rol. 

Studiebeurzen spelen een steeds kleinere rol. ‘Ze voldoen nog aan een behoefte omdat ze 

laagdrempelig zijn, maar de enige goede manier om voor te lichten is samenwerken met 

decanen van toeleverende scholen’, vindt Marielle Diederen van de dienst Marketing en 

Communicatie. Uit deze samenwerking is onder andere een Meet & Greet-pilot met 

middelbare scholieren uit Maastricht en Meerssen voortgekomen. Zuydstudenten speeddaten 

rechtstreeks met scholieren. Belangrijkste thema: hoe overleef je het eerste studiejaar in het 

hbo? Hele praktische vragen komen aan bod, van onderwijsmethodes, groepen en sociale 

aspecten. Scholieren nemen de informatie veel beter op, omdat deze van een leeftijdsgenoot en 

‘ervaringsdeskundige’ komt.  

 

Van opleidingen naar thema’s 

Veel middelbare scholieren stellen hun beslissing over een vervolgstudie zo lang mogelijk uit. 

Eerst examen doen, dan kiezen. De groep twijfelaars groeit. Om hen te helpen, is een poster 

ontwikkeld waarop de Zuydopleidingen zijn geclusterd rond negen thema’s. Dit maakt de 

samenhang tussen de opleidingen helderder en toont opleidingen op het snijvlak van 

interessegebieden. Corine Castenmiller van de dienst Marketing en Communicatie: ‘Scholieren 

zien soms door de bomen het bos niet meer. Wij laten ze het bos van Zuyd zien en hoe de 

bomen met elkaar samenhangen.’ Vragen naar interessegebieden van studenten verkleint het 

keuzeveld. Het leidt ook tot eyeopeners. Als je Technische Bedrijfskunde presenteert op het 
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snijvlak van techniek en economie, wordt het economisch karakter van deze opleiding veel 

beter zichtbaar. De reacties op deze manier van voorlichten zijn positief.  

Ook bestaat er domeinvoorlichting over alle economische opleidingen van Zuyd en zijn 

domeinvoorlichtingen van andere gebieden in de maak. Met name voorlichting aan lagere 

jaars in het vo, aan ouders en aan vwo-ers vragen om een ander verhaal over de opleiding en 

studeren aan het Hoger Onderwijs.  

 

Studiekeuzegesprekken 

Toch betekent al deze aandacht niet automatisch dat het aantal uitvallers afneemt. Dat hangt 

namelijk van zoveel meer factoren af. Zuyd wil wel voorkomen dat een eerstejaars student 

afvalt vanwege verkeerde verwachtingen van de opleiding, ontstaan door onjuiste of 

onvolledige voorlichting. Om het uitvalpercentage verder omlaag te brengen, worden bij 

steeds meer faculteiten studiekeuzegesprekken ingevoerd. Daarin gaat het er niet alleen om 

het beeld van de toekomstige studie te verhelderen, ook gaat het er om de motivatie van de 

student te achterhalen en om al vroegtijdig met je studieloopbaanbegeleiding te beginnen. 

 

Nieuwe website 

De nieuwe website van Zuyd – sinds maart 2012 in de lucht – bevat veel informatie en 

testimonials. Er komt zelfs een landelijke Studie in Cijfers, een format waarin studies in cijfers 

worden weergegeven. Cijfers als aantal instromers, aantal studenten die de propedeuse halen 

en aantal studenten die uitvallen geven een vergelijking tussen verschillende opleidingen. 

Scholieren helpen de juiste keuze te maken, dat is het doel van voorlichting. 

 
Nieuwe studentmagazines verbeteren voorlichting aan studenten 
Om de voorlichting aan studenten verder te verbeteren, brengt Zuyd vanaf studiejaar 

2011-2012 nieuwe studentmagazines uit. Het is een reeks van vier magazines die elk 

aansluiten bij een andere studiefase van (aankomend) studenten en informeren over 

mogelijkheden om die studiefase zo optimaal mogelijk in te vullen. 

 

Voor studiekiezers op havo, vwo en mbo-scholen in de regio is het magazine Voor Zuyd 

ontwikkeld. Hierin vertellen studenten, scholieren en decanen over wat kiezen voor en 

studeren in het hbo betekent en hoe je die keuze het beste kunt maken. Sinds juni 2011 krijgen 

eerstejaarsstudenten het magazine Welkom@Zuyd. Hierin vertellen studenten over hun 

ervaringen en geven tips en trucs over hoe je het eerste jaar ‘overleeft’. Verder geeft het 

magazine praktische informatie. Tweede en derdejaarsstudenten ontvangen het magazine 

Meer met Zuyd. Dit magazine geeft een overzicht van mogelijkheden voor studenten om 

ervoor te zorgen dat hun CV straks meer opvalt dan dat van andere sollicitanten. Aan de orde 

komen onderwerpen als onderzoek doen, deelnemen aan bijzondere projecten, cursussen 

volgen, minoren kiezen, kennismaken met ondernemerschap, stagelopen en studeren in het 

buitenland. Vierdejaars studenten ontvangen (vanaf september 2012) het magazine Voorbij 

Zuyd, met informatie over solliciteren, verder studeren en loopbaanontwikkeling. 
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Instroom, toelating en selectie 

Feiten en cijfers - Instroom, toelating en selectie  
In 2011 zijn 4.739 studenten ingestroomd in een opleiding van Zuyd Hogeschool (bruto 

instroom). Dit komt neer op een stijging van 3,2% (146) ten opzichte van 2010. Hiervan 

waren 4.384 studenten nog niet eerder ingeschreven bij een hbo-opleiding van Zuyd 

Hogeschool (netto instroom). 

 

Hierna worden de belangrijkste cijfers in tabellen weergegeven. 
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Marktaandeel 

Feiten en cijfers – Marktaandeel  
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Studierendement 

Succesvol in het realiseren van rendement  
Het rendement van een hogeschool is het percentage van de studenten dat de 

instelling met een diploma verlaat. Zuyd streeft erna om in 2015 een rendement van de 

bacheloropleidingen van 74% te halen. Dat is een ambitieuze doelstelling waarin de 

vraag in de regio naar voldoende en goed gekwalificeerde opgeleiden als uitgangspunt 

is genomen.  

Ambities in 2015-2016                                                                                                                                                    

Om dit te realiseren zal Zuyd in 2015-2016 geen bacheloropleidingen met minder dan 12 

klokuren contact - ingeroosterde uren waarin contact is met een docent - in de propedeuse 

hebben. Hierbij wordt uitgegaan van een minimum van 504 klokuren bij 42 lesweken zoals 

door de Onderwijsinspectie wordt geadviseerd. De nulmeting wijst uit dat momenteel 10 van 

de 38 opleidingen beneden de norm van 12 klokuren liggen. Opvallend is dat van deze 10 

opleidingen enkele tot de zorgopleidingen behoren, die intensieve onderwijsprogramma’s 

hebben die tot goede of excellente opleidingen worden gerekend. Opleidingen onder de norm 

zullen hun onderwijs intensiveren en Zuyd Hogeschool zal waar nodig extra financiële 

middelen beschikbaar stellen. 28 Opleidingen voldoen aan de norm, sommige zitten zelf fors 

boven dit minimum.  

Nederlandse Studenten Enquete 

Zuyd Hogeschool ambieert in 2015 een Nederlandse Studenten Enquete (NSE)-score van 3,8 of 

hoger. Dit is conform de al langer bestaande ambitie om de studenttevredenheid en daarmee 

hoge positie in de diverse rankings op tenminste hetzelfde niveau te houden als in de 

afgelopen jaren.  

                      

Feiten en cijfers – Studierendement  
 

Propedeuserendement naar vooropleiding in % 
bron: Management Informatie Systeem Zuyd 

vooropleiding propedeuse instroomcohort 

  2008 2009 2010 

havo na 1 jaar 31% 27% 28% 

 na 2 jaar 62% 60% 58% 

vwo na 1 jaar 49% 51% 52% 

 na 2 jaar 74% 80% 80% 

mbo na 1 jaar 32% 32% 31% 

 na 2 jaar 63% 63% 62% 

hbo na 1 jaar 38% 58% 54% 

 na 2 jaar 84% 74% 75% 

wo na 1 jaar 20% 60% 0% 

 na 2 jaar 80% 60% 100% 

overig na 1 jaar 29% 35% 30% 

 na 2 jaar 58% 59% 58% 
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Diplomarendement na vijf jaar studie naar vooropleiding in % 
bron: Management Informatie Systeem Zuyd 

vooropleiding instroomcohort 

 

 

 

 2005 2006 2007 

havo 53% 47% 47% 

wvo 70% 65% 70% 

mbo 53% 51% 51% 

hbo 60% 63% 62% 

wo 48% 56% 60% 

overig 61% 67% 61% 

totaal 57% 55% 54% 

 

Verblijfsduur en instroom 

Feiten en cijfers - Verblijfsduur en uitstroom  
 

Gemiddelde verblijfsduur van geslaagden en studiestakers  

bron: Management Informatie Systeem Zuyd 

verblijfsduur  in jaren 

ijaren 

instroom propedeuse instroom hoofdfase totaal 

studiejaar geslaagd gestaakt geslaagd gestaakt geslaagd gestaakt 

2008-2009 4,32 1,65 1,98 1,87 3,93 1,67 

2009-2010 4,32 1,45 2,12 1,64 3,98 1,45 

2010-2011 4,34 1,52 2,28 1,93 3,97 1,57 

2011 - 2012 4,34 1,31 2,10 1,68 4,04 1,33 

 

Specificatie van uitstroom en bindend afwijzend studieadvies  
bron: Management Informatie Systeem Zuyd 

 2008 2009 2010 2011 

studie voltooid met diploma 2.695 2.670 2.702 2.541 

studie gestaakt  2.411 2.387 2.371 2.737 

totale uitstroom 

 

5.106 5.057 5. 073 5.278 

     

bindend afwijzend studieadvies  599 560 579 607 

 

Specificatie studiestakers 
bron: Management Informatie Systeem Zuyd 

 2008 2009 2010 2011 

studie gestaakt, waarvan  2.411 2.387 2.371 2.762 

studie gestaakt en binnen een jaar een andere studie begonnen aan 

Zuyd Hogeschool 

661 702 625 498 

studie gestaakt en binnen een jaar géén andere studie begonnen 

aan Zuyd Hogeschool 

1.750 1.685 1.746 1.631 
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Studentkarakteristieken 

Feiten en cijfers - Karakteristieken ingeschreven studenten  
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Studentvoorzieningen 

Zuyd topsportvriendelijke hogeschool  
Vanaf september 2011 zijn zeven Zuydopleidingen gekenmerkt als ‘topsportvriendelijk’. 

Bij deze opleidingen worden studenten geholpen om topsport te combineren met hun 

studie.  

 

Het betreft de opleidingen Facility Management, Fysiotherapie, Biometrie, Commercieel 

Management, Financieel Management, People and Business Management en International 

Business. Deze opleidingen stellen samen met de student een onderwijsprogramma vast dat is 

afgestemd op trainings- en wedstrijdschema’s. Daarnaast hebben twee opleidingen een nieuw, 

op sport gericht uitstroomprofiel ontwikkeld: het profiel Event, Leisure and Sport 

Management van de opleiding Facility Management en het profiel Sportbiometrie van de 

opleiding Biometrie. 

 

Studentenloopbaancentrum  
Faculteitoverstijgende scholing voor studenten wordt verzorgd door het 

studentenloopbaancentrum. Het studentenloopbaancentrum valt onder de dienst 

Onderwijs en Onderzoek. Het scholingsaanbod wordt jaarlijks opgesteld in overleg 

met het team studentendecanen en met een groep slb’ers en periodiek geëvalueerd.  

 

Het studentenloopbaancentrum levert een bijdrage aan het studiesucces van de studenten.  

In studiejaar 2011-2012 is het scholingsaanbod verbreed. Het accent is meer op de eerstejaars 

studenten komen te liggen en met name op studievaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en 

heroriëntatie op de studie (twijfelaars en studenten die al gestopt zijn). De cursussen worden 

hoog gewaardeerd, de rapportcijfers variëren tussen de 7,5 en de 10. Daarnaast geven 

studenten meteen na de cursussen aan dat het studentenloopbaancentrum hen heeft geholpen 

bij hun persoonlijke ontwikkeling, maar zelfs nog na een half jaar of een jaar. Zo’n 450 

studenten hebben deelgenomen aan de cursussen in het studiejaar 2011-2012 en alle cursussen 

zijn meerdere keren tijdens het studiejaar georganiseerd in samenwerking met enthousiaste 

trainers.  

 

In studiejaar 2011-2012 zijn de volgende cursussen georganiseerd door het 

studentenloopbaancentrum: 

 

 Time Management Nederlandse en Engelse variant  

 Zelfhandhaving en assertiviteit 

 Studievaardigheden 

 Heroriëntatietraject 

 

Visitatie en accreditatie 

Instellingstoets opgeschort  
Zuyd heeft begin 2011 de instellingstoets kwaliteitszorg aangevraagd bij de Nederlands-

Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Vrijwillig en als een van de eerste hogescholen 
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in Nederland heeft Zuyd zich aangemeld. Uit de bevindingen van de externe 

auditcommissie bleek dat het kwaliteitszorgsysteem nog niet helemaal op orde was.  

Zuyd is de afgelopen jaren sterk in beweging geweest en kon nog onvoldoende 

aantonen hoe de sturing van kwaliteit van onderwijs werkt in de nieuwe organisatie. 

In goed onderling overleg met de NVAO is daarom besloten de toets aan te vragen als 

Zuyd er wel klaar voor is.  

Beperkte opleidingsbeoordeling 

De toets maakt onderdeel uit van het nieuwe accreditatiestelsel. Accreditatie zal blijven  

plaatsvinden op opleidingsniveau en de kwaliteit van de individuele opleidingen blijft 

onverminderd centraal staan in het accreditatiestelsel. Als een hogeschool de instellingstoets 

op een positieve manier afsluit, kan het visitatiepanel een opleiding op een klein aantal 

standaarden beoordelen. In de toekomst zou dat minder werk voor individuele opleidingen 

kunnen betekenen. 

 

Professionele ruimte 

Een externe auditcommissie heeft Zuyd in het voorjaar van 2012 bezocht en met een grote 

groep vertegenwoordigers uit de organisatie gesproken. Daaruit is naar voren gekomen dat 

Zuyd goede opleidingen heeft, maar ook dat Zuyd in haar besturings- en 

kwaliteitszorgsystematiek nog zoekende is. Dat heeft zowel positieve implicaties als negatieve. 

De professionele ruimte en de informele kwaliteitscultuur heeft geleid tot de goede kwaliteit 

van veel van het onderwijs en onderzoek van Zuyd. 

 

Organisatorische veranderingen 

De organisatorische veranderingen zoals het aanstellen van een nieuwe laag teamleiders, 

hebben hier zeker een rol in gespeeld. ‘De effecten daarvan kunnen nog niet worden 

vastgesteld met deze toets en moeten zich nog bewijzen. Dat hebben we ons onvoldoende 

gerealiseerd toen Zuyd zich in januari 2011 aanmeldde voor de instellingstoets,’ volgens 

woordvoerder Erwin Groenewold. 

 

Nieuwe aanvraag  

In goed overleg met de NVAO heeft Zuyd daarom besloten de instellingstoets tijdelijk op te 

schorten. Als Zuyd er klaar voor is, wordt de instellingstoets opnieuw aangevraagd. Dat 

betekent dat de opleidingen van Zuyd voorlopig nog de uitgebreide opleidingsbeoordeling 

door de NVAO zullen ondergaan. Kwaliteitszorg is prioriteit in het jaarplan 2012-2013. 

 

Visitatie-ervaringen: leren van elkaar  
Ruud Heijnen, docent Verpleegkunde bij Zuyd, is van april tot oktober 2012 voorzitter 

geweest van het visitatiepanel Verpleegkundige van het Netherlands Quality Agency. 

Daarnaast heeft hij in opdracht van EKKA, de evenknie van NQA in Estland, twee 

instellingsvisitaties in Estland uitgevoerd die waardevolle informatie bevatten voor 

verbeteracties bij Zuyd. ‘Ik heb inspirerende voorbeelden gezien. Fantastische 

samenwerkingsvormen. Ervaringen die bij ons heel goed bruikbaar zijn.’  

 

Efficiencywinst boeken 

‘We zouden als hbo veel meer gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Ook binnen Zuyd. 
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De verschillen tussen de opleidingen zijn onredelijk groot. We laten teveel kansen liggen om 

van elkaar te leren.’ Als docent begrijpt Ruud wel dat een opleidingsteam niet meteen 

enthousiast wordt als er van buiten voorbeelden worden aangedragen over hoe zaken anders 

kunnen. ‘Maar als een opleiding op basis van een zelfevaluatie of een visitatie met 

verbeterpunten aan de slag gaat, is dat een makkelijke entree.’ Hij ziet dat in het Nederlandse 

hoger onderwijs het wiel vaak opnieuw wordt uitgevonden. Energieverspilling. ‘Wanneer we 

als hbo-instellingen meer samenwerken aan elkaars curriculum, kunnen we een enorme 

efficiencywinst boeken.’  

 

Feiten en cijfers – Visitatie en accreditatie  
In 2012 zijn vijf opleidingen door de NVAO voor de tweede keer geaccrediteerd die in 

2011 gevisiteerd zijn volgens de Uitgebreide Opleidingsbeoordeling aan de hand van 

zestien standaarden.  

 

Geaccrediteerde  opleidingen en toegekende beoordelingen 
bron: dienst Onderwijs en Onderzoek 

beoordeling facetten E G V1 O 

Ergotherapie 5 10 1 - 

Fysiotherapie 2 10 4 - 

Hotelschool - 5 11 - 

Werktuigbouwkunde 1 1 14 - 

Hogere Juridische Opleiding - 1 15 - 

legenda: E = excellent, G = goed, V1 = voldoende, O = onvoldoende 

 

In 2012 zijn vijf opleidingen gevisiteerd. Deze opleidingen waren de eersten die volgens de 

systematiek van het nieuwe accreditatiestelsel conform de zogenaamde Beperkte  

Opleidingsbeoordeling zijn getoetst. Hiervan maken drie standaarden deel uit.  

De opleidingen Verloskunde, HBO-Verpleegkunde, Social Work, Communication & 

Multimedia Design en International Business.  

 

Gevisiteerde  opleidingen en toegekende beoordelingen 
bron: dienst Onderwijs en Onderzoek 

beoordeling standaarden E G V1 O 

Communication and Multimedia Design - - 3 - 

Verpleegkunde voltijd en duaal  - 1 2 - 

International Business - 1 2 - 

Social Work voltijd en deeltijd - - 3 - 

Verloskunde - 2 1 - 

legenda: E = excellent, G = goed, V1 = voldoende, O = onvoldoende 

 

Waardering van studenten 

Zuydopleidingen weer hoog in ranglijsten Keuzegids  
Zuyd Hogeschool scoort ook in 2011 weer hoog in de ranglijsten van de Keuzegids. Een 

aantal hbo-voltijdopleidingen, deeltijdopleidingen en masteropleidingen van de 

hogeschool eindigen zelfs op de eerste plaats. 
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Voltijdopleidingen 

In de Keuzegids HBO Voltijd 2012 staat Zuyd Hogeschool voor het vijfde achtereenvolgende 

jaar in de top drie van de categorie grote hogescholen. Zuyd is op de ranglijst van de tweede 

naar de derde plaats verschoven, maar de gemiddelde score is hoger dan vorig jaar. Op een 

schaal van 1 op 100 gaat Zuyd van een totaalscore van 64 in 2010 naar een totaalscore van 69,5 

in 2011. 

42 opleidingen van Zuyd zijn in de Keuzegids beoordeeld. Daarvan staan er 11 op de eerste 

plaats in hun categorie. 23 opleidingen hebben hun score ten opzichte van 2011 verbeterd, 4 

scoren gelijk en 11 opleidingen scoren lager.  

Ook een aantal deeltijdopleidingen van Zuyd Hogeschool scoren goed. De deeltijdopleidingen 

Bedrijfseconomie, Docent Drama en Verpleegkunde behalen een eerste plaats in de Keuzegids 

Deeltijdstudies 2012. 

In de Keuzegids Masters 2012 staat de masteropleiding Advanced Nursing Practice op de eerste 

plaats, de opleiding Architectuur op een gedeelde derde plaats. 

 

Feiten en cijfers - Waardering studenten  
 

Themascores Nationale Studentenenquête 
bron: dienst Finance and Control 

  2010 2011 2012 

Je studie in het algemeen 3,8 3,8 3,8 

Inhoud 3,6 3,6 3,7 

Toetsing en beoordeling 3,3 3,4 3,4 

Studielast 3,4 3,4 3,5 

Algemene vaardigheden 3,9 3,9 3,9 

Wetenschappelijke vaardigheden 3,3 3,6 3,7 

Voorbereiding beroepsloopbaan 3,7 3,7 3,7 

Docenten 3,6 3,7 3,7 

Betrokkenheid 3,2 3,3 3,3 

Studiebegeleiding 3,6 3,7 3,7 

Informatievoorziening 3,4 3,5 3,5 

Studierooster 3,2 3,3 3,3 

Studiefaciliteiten 3,4 3,5 3,6 

Huisvesting 3,4 3,5 3,5 

Studieomgeving 3,5 3,6 3,6 

 

* Score op vijfpuntschaal; 1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden  

 

Voor Zuyd Hogeschool hebben 5.264 studenten aan de enquête deelgenomen, dit betekent een 

respons van 35,4 procent. Aan de Nationale Studentenenquête hebben 75 

onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs deelgenomen, met in totaal 682.389 studenten. 

Landelijk hebben 213.173 studenten de NSE online ingevuld, dit is een respons van 31,2 procent. 

 

 



 
 

Jaarbeeld 2011 - 2012/ 38 
 

Opleiding Communication and Multimedia Design naar Academie 

Beeldende Kunsten Maastricht  
De opleiding Communication and Multimedia Design in Maastricht maakt vanaf 

september 2011 deel uit van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Voorheen was 

Communication and Multimedia Design onderdeel van de faculteit ICT. 

 

De belangrijkste reden voor deze nieuwe positionering is dat Communication and Multimedia 

Design in de toekomst interdisciplinair gaat samenwerken met de opleiding Visuele 

Communicatie van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Creativiteit, ontwerp-denken 

en innovatie op het gebied van interactieve media worden door deze combinatie versterkt en 

het leidt tot nieuwe mogelijkheden en kansen. Communication and Multimedia Design wordt 

geen kunstopleiding, maar gaat wel de verbinding aan met toegepaste kunsten vanwege juist 

de creativiteit en het ontwerp-denken. Communication and Multimedia Design blijft een 

zelfstandige opleiding met een eigen diploma. 

 

Zuyd lanceert ICT-duaal  
De opleiding Netwerk Infrastructuur Design van de faculteit ICT is in 2011 samen met 

KPN/Getronics en met medewerking van de Provincie Limburg een 

opleidingsprogramma gestart dat inspeelt op het groeiend tekort aan hoog opgeleide 

ICT’ers: ICT-duaal. 

 

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor mbo’ers met een mbo-4 diploma en ruime 

werkervaring. De deelnemers worden in circa drie jaar tijd opgeleid tot netwerkspecialist met 

een bachelordiploma. Het opleidingsprogramma gaat uit van de kennis en vaardigheden die de 

deelnemer al heeft opgedaan op de werkvloer. Theoretische onderbouwing wordt 

gecombineerd met praktijkopdrachten op de werkplek en coaching op maat. 

Praktijkopdrachten voeren de cursisten uit op hun werkplek. Zo bouwen ze hun expertise uit 

tot hbo-niveau. Tegelijkertijd zorgt de nieuwe opleiding voor vernieuwing van het onderwijs: 

Meer gebruik van moderne onderwijsvormen. Eén middag in de week is er les. Verder maken 

de docenten gebruik van weblectures en webconferenties die de studenten thuis online 

kunnen volgen. Daarvoor heeft de Open Universiteit een speciale training voor onze docenten 

ontwikkeld. Alle docenten die aan deze opleidingsvorm lesgeven krijgen ter voorbereiding 

deze training. 

 

Associate degree-opleiding Commercieel Management van start  
In september 2011 zijn de eerste studenten aan de nieuwe associate degree-opleiding 

Commercieel Management gestart. 

 

De associate degree-opleiding is samen met de Limburgse retailsector vormgegeven en kent 

een voltijdse en duale variant. De duale opleiding vindt deels plaats in het gebouw van de 

Retail & Business Academy in Roermond. Het betreft een tweejarige opleiding op HBO-niveau 

waarmee doorstroom naar de bachelor Commercieel Management mogelijk is. 
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Feiten en cijfers – Faculteiten en opleidingen  
 

kenniscentrum* faculteit* opleiding (Bc=bachelor; Ma=master; Ad=associate 

degree) 

vestigingsplaats 

Commercieel Management | Financieel 

management 

Commercieel Management Bc-Commercieel Management 

Ad-Commercieel Management 

Sittard 

Financieel Management Bc-Accountancy 

Bc-Bedrijfseconomie 

Sittard 

Hoge Hotelschool | Facility Management Facility Management Bc-Facility Management 

Ma-Facility and Real Estate Management 

Heerlen 

Hotel Management School Maastricht Bc-Hoge Hotelschool Maastricht** 

Ma-Innovative Hospitality Management** 

MBA Hotel and Tourism Management** 

Maastricht 

International Business and 

Communication 

International Business and 

Communication  

Bc-European Studies** 

Bc-International Business** 

Bc-Oriëntaalse Talen en Communicatie 

Bc-Vertaalacademie 

Maastricht 

Public and Private Management People and Business Management Bc-People and Business Management 

Ma-Personal Leadership in Innovation and Change 

Sittard 

Recht Bc-Hogere Juridische Opleiding  
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kenniscentrum* faculteit* opleiding (Bc=bachelor; Ma=master) vestigingsplaats 

Verloskunde Academie Verloskunde Maastricht Bc-Verloskunde Maastricht 

Gezondheidszorg Gezondheid en Zorg  

 

Bc-Ergotherapie 

Bc-Creatieve Therapie 

Bc-Verpleegkunde 

Ma-Advanced Nursing Practice (ANP) 

Ma-Vaktherapieën 

Ma-Arts Therapies 

Heerlen 

Gezondheid en Techniek 

 

Bc-Biometrie  

Bc-Fysiotherapie  

Bc-Logopedie  

Heerlen 

Sociale Studies | Onderwijs Sociale Studies  Bc-Social Work  

Ma-Comparative European Social Studies** 

Sittard 

Onderwijs Bc-Leraar Basisonderwijs Heerlen en 

Maastricht 
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kenniscentrum* faculteit* opleiding (Bc=bachelor; Ma=master) vestigingsplaats 

Kunsten Academie van Bouwkunst Maastricht Ma-Architectuur Maastricht 

Academie Beeldende Kunsten Maastricht Bc-Autonome Beeldende Kunst  

Bc-Vormgeving 

Bc-Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 

Bc-Communication and Multimedia Design 

Ma-Scientific Illustration 

Ma-Interieurarchitecteur 

Maastricht 

Conservatorium Maastricht Bc-Muziek 

Bc-Docent Muziek 

Ma-Music 

Maastricht 

Toneelacademie Maastricht Bc-Theater 

Bc-Docent Theater 

Maastricht 

 Ma-Kunst en Educatie Maastricht 
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kenniscentrum* faculteit* opleiding (Bc=bachelor; Ma=master) vestigingsplaats 

Beta Bouw  Bc-Built Environment Heerlen 

Techniek Bc-Elektrotechniek 

Bc-Technische Bedrijfskunde 

Bc-Werktuigbouwkunde 

Heerlen 

Life Sciences Bc-Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 

Bc-Chemie 

Bc-Chemische Technologie 

Heerlen 

ICT ICT Bc-Informatica  

Bc-Netwerk Infrastructuur Design  

Bc-Technische Informatica 

Bc-Information Management 

Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 

 

* De implementatie van faculteiten is in september 2012 afgerond. De term kenniscentrum is vervallen en nieuwe faculteiten zijn gevormd, waarvan sommige een nieuwe naam 

hebben gekregen. 

** Volledig Engelstalige opleiding. 
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Personalia – Directeuren faculteiten en diensten  
 

faculteit* directeur 

Bèta Sciences and Technology Bert Schroën 

Commercieel en Financieel Management José Mastenbroek 

Gezondheidszorg Frits Benjamins 

Hotel en Facility Management Ad Smits 

ICT Peter Princen 

International Business and Communication Jeanette Oostijen 

van de Kunsten Leo Swinkels 

Management en Recht Dries Lodewijks 

Sociale Studies en Educatie Ellen Laeven 

Verloskunde Rafael van Crimpen 

 

*De implementatie van faculteiten is in september 2012 afgerond.  

dienst directeur 

Human Resources Paul Stallenberg 

Finance and Control Inge van Beek  

Facilitair Bedrijf Walter Schrijen 

Marketing en Communicatie Erwin Groenewold 

Onderwijs en Onderzoek Rico Camp 
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3| Onderzoek 

 

Promovendibeleid gewijzigd  
Zuyd wijzigt eind 2011 het promovendibeleid. De nieuwe regeling is financieel 

aantrekkelijker en moet zorgen voor een betere spreiding van promovendi over de 

vakgebieden. 

 

Voorlopig hebben hogescholen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

afgesproken dat tien procent van de docenten in 2015 over een PhD-graad moet beschikken. 

Zuyd gaat dat percentage halen en loopt daarmee vooruit op de ontwikkelingen bij andere 

hogescholen in Nederland. Om docenten te stimuleren een promotietraject te starten heeft 

Zuyd sinds 2007 een promotievoucherregeling. 

 

Onevenwichtige verdeling 

In de oude regeling stelde Zuyd twee jaar lang vijftienduizend euro beschikbaar voor het 

promotietraject van een docent, op voorwaarde dat de faculteit of het lectoraat ook 0,2 fte 

bijdroeg. Circa veertig medewerkers maakten tot nu toe gebruik van de regeling. De regeling 

werkte goed, maar er was een onevenwichtige verdeling over de verschillende faculteiten. 

 

Nieuwe promotievoucherregeling 

Per december 2011 is een nieuwe promotievoucherregeling ingevoerd. Om te zorgen voor een 

betere spreiding geldt de nieuwe regeling voor maximaal twee promovendi per lectoraat. 

Tegelijkertijd wordt de regeling aantrekkelijker gemaakt: ze geldt niet meer voor twee, maar 

voor vier jaar. Bovendien krijgen de promovendi duizend euro per jaar extra voor studiekosten 

plus drieduizend euro voor de productie van hun proefschrift in het laatste jaar. 

 

Extra geld naar projecten integratie onderzoek en onderwijs  
Sinds tien jaar hebben we lectoren in het hoger beroepsonderwijs. In het hbo wordt 

naast initieel onderwijs ook toegepast onderzoek gedaan. Na de opbouwfase is de tijd 

aangebroken om meer aandacht te besteden aan de doorwerking van 

onderzoeksresultaten in het onderwijs.  

 

Om dat te stimuleren investeert Zuyd een substantieel deel van het geld dat beschikbaar is 

voor onderwijsinnovatie, in projecten van lectoraten die erop gericht zijn de resultaten van 

onderzoek te integreren in het onderwijs. Het gaat om twaalf projecten en per project is 

twintigduizend euro beschikbaar. De gedachte is dat de projecten vertaalbaar zijn naar andere 

situaties, op die manier kan iedereen van elkaar leren. De uitkomsten van de projecten zijn in 

november 2012 tijdens Kennis in Bedrijf gepresenteerd.  

 

Zorg op afstand  

Een van die projecten is Zorg op afstand: ontwikkeling van een programma voor mensen met 

een Cerebro Vasculair Accident (CVA) of een beroerte. Een team van drie à vier studenten - 

afkomstig van zorgopleidingen én van techniekopleidingen - heeft een oplossing bedacht 
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waarmee het revalidatietraject vanuit het verpleeghuis geïnitieerd in de thuissituatie kan 

worden doorgezet. Het revalidatieproces van mensen met een CVA wordt bemoeilijkt doordat 

deze mensen moeten leren omgaan met vermoeidheid. 

 

Begeleiding in de thuissituatie 

Er is bestaat al veel kennis over de begeleiding van mensen met een CVA op het gebied van 

het omgaan met vermoeidheid. Door deze kennis te structureren in een begeleidingsplan is 

het mogelijk om een dusdanige vorm te kiezen dat een begeleiding in de thuissituatie kan 

worden voortgezet. Studenten van Zuyd Hogeschool hebben dit onderwerp uitgewerkt in een 

begeleidingsplan dat bestaat uit een dertiental sessies. De start van dit begeleidingsplan vindt 

plaats in het verpleeghuis. Ook als de cliënt weer naar de eigen thuissituatie is teruggekeerd 

kan de behandeling worden voortgezet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

videocommunicatie.  

 

Bijzonder Kenmerk evidence based practice voor zorgopleidingen   
Zes zorgopleidingen van Zuyd Hogeschool hebben gezamenlijk een aanvraag voor een 

Bijzonder Kenmerk gedaan bij de Netherlands Quality Agency. Ze willen deze 

erkenning voor de systematische wijze waarop ze evidence based practice in het 

curriculum hebben ingebed en hoe ze hier in een intensieve samenwerking inhoud 

aan geven. De NVAO heeft de aanvraag in het voorjaar van 2012 voor vijf opleidingen 

positief beoordeeld. 

 

 Niet alleen het kenmerk evidence based practice is uniek, ook dat zes opleidingen 

(Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Verpleegkunde, Creatieve Therapie en Academie 

voor Verloskunde Maastricht) dit gezamenlijk aanvragen. Bij alle opleidingen is evidence 

based practice onderdeel van het curriculum. ‘We leren studenten de waarom-vraag stellen, 

zodat ze kritische professionals worden’, legt Erica Baarends, docent opleiding Ergotherapie, 

uit. De Zuydopleidingen gaan hierbij een stap verder dan andere opleidingen. Studenten leren 

niet alleen literatuurstudie te doen om bewijzen uit het wetenschappelijk onderzoek te 

kennen, ze leren het tevens te gebruiken in de dagelijkse zorg. ‘En ze leren dat het belangrijk 

is te weten wat de patiënt vindt.’ Bij het zoeken en leren kennen van methodieken werken de 

opleidingen intensief samen. Ook hebben ze gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. In 

de uitwerking daarvan trekt elke opleiding zijn eigen plan, maar leren ze wel van elkaar.  
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Onderzoekszwaartepunten worden zwaartepunten 

Zwaartepunten en onderzoeksthema’s  
In 2009 heeft Zuyd onderzoekszwaartepunten benoemd die bijdragen aan de regionale 

ontwikkeling en die tot stand zijn gekomen in nauwe samenwerking met de 

(Eu)regionale overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.  

In het kader van de prestatieafspraken heeft de hogeschool in mei 2012 een voorstel naar het 

ministerie van OCW gestuurd waarin drie zwaartepunten beschreven worden met hun 

bijbehorende onderzoeksthema’s op het gebied van: 

 Innovatieve zorg en technologie; 

 Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving;  

 Life Science and Materials  

De zwaartepunten sluiten aan bij het topsectorenbeleid en worden geconcretiseerd in drie 

Centres of Expertise. Opleidingen in de economische, sociale, educatieve en publieke sectoren 

ondersteunen en faciliteren de drie zwaartepunten. Afgelopen jaren heeft Zuyd de 

onderzoeks- en onderwijsprioriteiten in de zorg, in de techniek en de chemie erkend als 

zwaartepunten voor onderzoek. Hiermee is vastgesteld dat de officiële naam die we in de 

toekomst zullen voeren zwaartepunten is. In de economische sector zal in overweging 

genomen worden nieuwe zwaartepunten op het gebied van leisure en smart services te 

formuleren. 

 

Onderzoeksprijzen 

Docent Michiel Ritzen ontvangt prestieuze NWO-beurs  
Michiel Ritzen, docent en onderzoeker bij de faculteit Bèta Sciences and Technology 

heeft in december 2011 een promotiebeurs van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen. Uit meer dan tweehonderd 

voorstellen zijn er zevenendertig geselecteerd, waarvan hij er een is.  
 
Zijn promotieonderzoek gaat over de optimale gebouwschil, die precies de goede balans heeft 

tussen zo weinig mogelijk materiaalverbruik en energieverlies en een maximale 

energieproductie. Dit betekent dat je zaken als daglicht, passieve zonne-energie en isolatie 

optimaal op elkaar gaat afstemmen. ‘Weeg je niet alle parameters mee, dan ben je bezig met 

suboptimalisatie.’ Hij gaat hier een exergetisch - de overgang tussen binnen en buiten - model 

voor bouwen. 

 

Verankering in praktijk en onderwijs 

Deze wetenschappelijke studie ligt wel degelijk verankerd in de praktijk, vindt Michiel. 

‘Theorie en praktijk zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.’ Daarin ligt dan ook de 

meerwaarde van het onderzoek, zowel voor Zuyd en de studenten als voor de omgeving. Dit 
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soort onderzoeken dragen bij aan de beeldvorming dat Zuyd een plek is waar kennis wordt 

opgebouwd en gedeeld. 

 

Samenwerking met studenten 

‘Kennis die ik opdoe, komt weer terug in het onderwijs. Studenten bouwen de installaties die 

ik voor dit onderzoek nodig heb. Daardoor leveren we uiteindelijk studenten af die boven het 

kennisniveau van het bedrijf zitten. Precies wat de samenleving vraagt.’ Michiel ziet de beurs 

als een instrument om kennisontwikkeling in het hbo te stimuleren en het kennis- en 

werkniveau te verhogen. Het onderzoek wordt ingebed in lopende projecten zoals De Wijk 

van Morgen. De beurs draagt bovendien bij aan het realiseren van de Zuydambitie, namelijk 

tien procent gepromoveerde docenten. 

 

Lectoren en lectoraten 

Zuydlector genomineerd voor Lector van het Jaar  
Sandra Beurskens, lector Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken bij Zuyd 

Onderzoek, is in november 2011 een van de drie genomineerden voor de eretitel Lector 

van het Jaar. 

 

De kanshebbers zijn genomineerd vanwege de meest vernieuwende bijdrage vanuit het 

praktijkonderzoek aan de kwaliteit van het hbo. Sandra Beurskens heeft als lector een 

leidende rol gespeeld bij de integratie van evidence based handelen in de hbo-zorgopleidingen 

en interactie in het werkveld. Zij wint de prijs uiteindelijk niet. Tijdens het Nationaal Hoger 

Onderwijs Congres eind november is het Carl Rohde, lector bij Fontys Hogescholen die met de 

prijs naar huis gaat. 

 

Marcel van der Klink nieuwe lector Professionalisering van het 

Onderwijs  
In augustus 2011 start Marcel van der Klink als nieuwe lector Professionalisering van 

het Onderwijs. Hij volgt Kitty Kwakman op, die is benoemd tot lid van het College van 

Bestuur van Zuyd. 

 

Het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs stimuleert onderzoekend opleiden in het 

hbo-onderwijs en doet onderzoek naar de betekenis daarvan voor de hbo-docent. Onderzoek 

naar het eigen onderwijs is een vergeten domein in het hoger onderwijs. Dat was voor Zuyd 

reden om in 2010 te starten met het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. 

 

Leo Verhoef benoemd tot lector Innovatief Ondernemen  
Leo Verhoef start in september 2011 als lector Innovatief Ondernemen. De nieuwe 

lector wil vanuit het lectoraat de Limburgse MKB-ondernemers helpen creatieve 

businessmodellen te ontwikkelen en te innoveren. 
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Verhoef gaat ondernemers op een andere manier benaderen dan tot nu toe. Aan de TU 

Eindhoven heeft hij een alumni community opgezet, de beste ambassadeurs die een 

hogeschool zich kan wensen. Zoiets wil hij ook bij Zuyd doen. Verder denkt hij via grote 

afnemers van het MKB - ‘daar luisteren ze naar’ – zijn doelgroep te kunnen benaderen. De 

belangrijkste doelgroep van het lectoraat vindt hij de studenten. ‘Als we ervoor zorgen dat 

onze studenten interessant zijn voor bedrijven, kan ik de ondernemers via de studenten 

bereiken.’ 

 

Jan Rietsema nieuwe lector Technologie in de Zorg  
Jan Rietsema is in september 2011 benoemd tot lector Technologie in de Zorg. Hij gaat 

het lectoraat samen met lector Luc de Witte verder uitbouwen, waarbij Rietsema zich 

richt op het bedrijfsleven en De Witte op de wetenschappelijke kant en 

zorginstellingen. 

 

Jan Rietsema is partner van het management consultancy bureau Minase in Tilburg, dat zich 

richt op de definitie en inrichting van innovatieve businessmodellen waarbij meerdere 

stakeholders betrokken zijn. Dat werk blijft hij combineren met het lectoraat. ‘Ik zie daar 

meerwaarde in’, legt Rietsema uit. ‘Ik kom bij bedrijven en zorginstellingen met kennisvragen 

en kan die voorleggen aan de hogeschool en inbrengen in de projecten van het lectoraat. 

Omgekeerd kan ik de kennis van de hogeschool in mijn advieswerk gebruiken. Grenzen tussen 

sectoren zullen steeds meer vervagen. De combinatie van het lectoraat en mijn adviesdiensten 

vormen een prima uitgangspunt om in de veranderende samenleving te acteren.’ 

 

Academie Verloskunde Maastricht stelt hoogleraar aan  
Zuyd benoemt Raymond de Vries per oktober 2011 bij Maastricht University als 

hoogleraar Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht. Beide 

instellingen werken al jarenlang intensief samen als het gaat om de 

verwetenschappelijking van het domein midwifery science.  

 

Samen met Marianne Nieuwenhuijze, verloskundige-onderzoeker en voorzitter van de 

vakgroep Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht, geeft Raymond de 

Vries inhoud aan de onderzoeksagenda van deze opleiding, waarbij thema’s als gezondheid 

van moeder en kind, positieve baringservaring en de toekomst van thuisbevallingen bovenaan 

staan. Daarnaast zal De Vries een goed onderbouwde bijdrage leveren aan de brede 

maatschappelijke discussie over de rol en toekomst van verloskunde in Nederland. De Vries is 

vooral geïnteresseerd in ethische kwesties: welke sociale en psychologische factoren 

beïnvloeden de keuzes van vrouwen en hun zorgverleners op het gebied van verloskunde? 

Actuele en urgente thema’s, bezien in het licht van de recente berichtgeving in de media. 

 

Susan van Hooren nieuwe lector KenVaK   
Susan van Hooren is sinds januari 2012 werkzaam als lector Vaktherapieën voor het 

lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK), een samenwerkingsverband 

van Zuyd Hogeschool, Hogeschool Utrecht, ArtEZ en Stenden Hogeschool. 
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KenVaK is het onderzoekscentrum van Zuyd en enkele andere hogescholen. Met toegepast 

onderzoek ontwikkelt het lectoraat kennis over vaktherapieën die zowel in het werkveld zelf 

als in het onderwijs bruikbaar is. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het werkveld. Sinds 

2004 werkt Susan van Hooren ook als universitair docent klinische psychologie bij de Open 

Universiteit (OU). Tegelijkertijd heeft ze aan een groot aantal onderzoeken meegewerkt. Deze 

richtten zich op de hoofdthema’s gerontologie, seksuologie en neuropsychologie. Susan van 

Hooren volgt Henk Smeijsters op, die eind 2011 afscheid nam van Zuyd en van het lectoraat 

KenVaK. 

 

Dominique Sluijsmans lector Professioneel Beoordelen   
Dominique Sluijsmans is per 1 mei 2012 aangesteld als lector Professioneel Beoordelen 

bij Zuyd Hogeschool. Daarnaast is zij een dag per week werkzaam bij Maastricht 

University.  

 

In het lectoraat wordt het thema professionaliteit in relatie tot beoordelen onder de loep 

genomen. Mogelijke vragen zijn: Hoe kan beoordelen bijdragen aan het leren van 

(toekomstige) beroepsbeoefenaren? Wat betekent professioneel beoordelen precies? Welke 

implicaties heeft professioneel beoordelen voor het ontwerp van toetsen? Een goed doordacht 

ontwerp van beoordelen, transparantie in de communicatie over beoordelen en het stimuleren 

van een zelfsturende, onderzoekende houding zijn issues die in het lectoraat aan de orde 

kunnen komen. Doel is het ontwikkelen van een visie over beoordelen die professioneel leren 

voor de lange termijn borgt. Kwaliteit van leren begint bij kwaliteit van beoordelen. 

 

Wil Foppen lector Employability  
Wil Foppen is per 1 juli 2012 aangesteld als eerste lector Employability aan Zuyd 

Hogeschool. Daarnaast is hij honorair hoogleraar Strategisch Leiderschap aan 

Maastricht University. 

 

Met het lectoraat Employability wil Zuyd Hogeschool bijdragen aan de gewenste sociale 

innovatie in en van Zuid-Limburg. Foppen denkt dat te realiseren door in te spelen op een 

goede afstemming van opleidingen en opleidingsprofielen, ondernemingslust en 

ondernemerskansen. Het lectoraat bestaat uit betrokken docenten en onderzoekers van Zuyd 

Hogeschool, die elk op eigen wijze en gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van het 

onderwijs- en praktijkprogramma’s zoals minoren, masterclasses, projecten en stageplekken.  

Visitatie lectoraten zorgt voor verbetering onderzoek  
Zuyd loopt in Nederland voorop als het gaat om de visitatie van zijn lectoraten en het 

consequent aandacht besteden aan de resultaten van die visitaties. 

 

Zuyd laat de visitaties uitvoeren door een extern panel. Zo’n panel bestaat meestal uit drie 

personen: iemand uit de wetenschappelijke wereld, een lector uit hetzelfde kennisgebied maar 

van een andere hogeschool en iemand uit de praktijk. Doel van de visitaties is te komen tot 

verbetering: het zijn geen afrekeningen. Elk lectoraat wordt afzonderlijk gevisiteerd en 

http://kenvak.hszuyd.nl/
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/employability
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inmiddels zijn er elf aan de beurt geweest. De lectoraten worden aan de hand van tien thema’s 

beoordeeld. 

 

Patroon 

Uit de beoordelingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden, komt een patroon naar voren. De 

lectoraten van Zuyd scoren hoog waar het gaat om het goed formuleren van het 

kennisdomein, het ontwikkelen van een onderzoeksstrategie, het uitvoeren van onderzoek, de 

organisatie van het lectoraat en de externe oriëntatie. Lager scoren ze bij de vertaling van het 

onderzoek naar het onderwijs, de beroepspraktijk en de bredere professionalisering van de 

medewerkers van het lectoraat.  

 

Verbeteren 

Uiteraard is het beleid van Zuyd erop gericht de zwakke punten te verbeteren. Er wordt 

geïnvesteerd in de verbinding tussen onderzoek en onderwijs en gewerkt aan manieren om 

ervoor te zorgen dat nieuwe kennis ook rendeert in de beroepspraktijk. Mooie voorbeelden 

zijn Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), de Zorgacademie en De Wijk van 

Morgen. 

Personalia – Lectoren  

lectoraat special aandachtsgebied lector 

Autonomie en Openbaarheid in de 

Kunsten 

 

 Peter Peters 

 
Autonomie en Participatie van 

Chronisch Zieken 

 

 Sandra Beurskens 

 
Zorginnovatie voor Kwetsbare 

Ouderen 

 

Erik van Rossum* 

 
Comparative European Social 

Research and Theory 

 

Demografische Krimp Nol Reverda* 

 
Opvoeden in het Publieke 

Domein 

Goos Cardol* 

Employability  Wil Foppen (interim per 1 juli 2012) 

Gebouwde Omgeving en Regionale 

Ontwikkeling 

 

 Ronald Rovers 

 
Infonomie en Nieuwe Media 

 

 Irma van der Ploeg 

 
Innovatief Ondernemen 

 

 Jimme Keizer / Leo Verhoef 

 
International Business and 

Communication 

 

 José Bloemer 

 
Internationalisering en 

interdisciplinariteit in de kunsten 

 Johan Luijmes** 

Kennisontwikkeling Vaktherapieën 

 

 Henk Smeijsters (tot 7-12-2011) 

Susan van Hooren  

Life Sciences 

 

 Paul Borm 

 
Midwifery Science 

 

 Raymond de Vries 

 
Nieuwe Energie 

 

 Jacques Kimman 

 
Zonneceltechnologie 

 

Zeger Vroon* 

 
Opleiden in de School  Paul Hennissen 

Professionalisering van het Onderwijs  Marcel van der Klink 

Professioneel Beoordelen  Dominique Sluijsmans 

Quality of Life  André Knottnerus / Trudy van der Weijden** 

Recht in Europa; Recht in de Euregio 

 

 Eric van de Luijtgaarden 

 
Regional Food  vacature 

Technologie in de Zorg 

 

 Luc de Witte / Jan Rietsema 
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Toerisme en Cultuur 

 

 Will Munsters 

 
Trendwatching  Carl Rohde** (per 1-1-2012) 

 

* bijzonder lector / ** wissellector 

 

Onderzoek en samenwerking  
In het studiejaar 2011-2012 heeft Zuyd Onderzoek meegewerkt aan Limburgs Peil, de 

maandelijkse onderzoeksrubriek in het vakblad Limburg Onderneemt. Alle lectoraten van 

Zuyd hebben langs deze weg de kans gekregen onderzoek te doen onder ondernemers en 

consumenten om zich te profileren. ‘We hebben laten zien wat Zuyd voor de regio betekent’, 

zegt Kees van Aken. Het resultaat is meer bekendheid van onderzoek bij Zuyd, maar ook een 

directer contact met ondernemers. Daarnaast is samen met dertien partners uit de Euregio het 

TeTTRA kennisnetwerk gestart. Hierin bundelen deze instellingen op het vlak van economie 

en wetenschap hun aanbod, dat daardoor gemakkelijk toegankelijk wordt voor het 

Euregionale MKB. 
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4| LevenLang Leren 
 

Programma LevenLang Leren ingebed in organisatie   
Om serieus werk te maken van het betreden van de markt van het 

volwassenenonderwijs, start Zuyd in 2009 het programma LevenLang Leren@Zuyd. 

Reden is onder andere de vergrijzing en ontgroening in Limburg, waardoor Zuyd op 

termijn minder jongeren als student zal kunnen verwelkomen. Maar Zuyd wil ook 

bijdragen aan een aantrekkelijke regio voor bedrijven, door voldoende goed 

geschoolde medewerkers op te leiden. De gesubsidieerde fase van het programma 

LevenLang Leren@Zuyd eindigt op 1 december 2011. 

 

Met het programma LevenLang Leren@Zuyd heeft Zuyd de afgelopen twee jaar met 

ondersteuning vanuit de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, de Provincie Limburg, lokale overheden en ondernemers, gewerkt aan 

het nadrukkelijk profileren van Zuyd op de volwassenenmarkt. Op het gebied van 

onderwijsinnovatie in co-creatie met het werkveld, marketing, bedrijfsvoering en cultuur is in 

die periode veel bereikt. Naast subsidies investeren faculteiten en diensten ook eigen 

middelen.  

 

Ambitie  

Zuyd staat de komende jaren voor de uitdaging om de verworvenheden van het programma 

LevenLang Leren@Zuyd te verankeren. De hogeschool zal steeds beter in staat moeten zijn de 

opleidingsvragen uit de samenleving te vertalen naar kortlopende trajecten. Gedacht kan 

worden aan projecten met aandacht voor de werkplek als leerplek en het erkennen van 

praktijkervaring middels het erkennen van verworven competenties  (EVC) of andere vormen 

van assessments.   

 

Programma LevenLang Leren@Zuyd verandert cultuur en 

bedrijfsvoering  
Zuyd verandert van een hogeschool die initieel onderwijs voor jongvolwassenen 

verzorgt naar een kennisorganisatie die ook werknemers van bedrijven bedient. Deze 

verandering vraagt om een andere cultuur en bedrijfsvoering.  

‘We zijn er nu zes jaar mee bezig, sinds twee jaar formeel.’ Twee jaar geleden ging de 

gesubsidieerde fase van het programma LevenLang Leren@Zuyd van start. Trui ten Kampe, 

directeur van het programma LevenLang Leren@Zuyd ziet positieve ontwikkelingen binnen 

Zuyd, maar ook hobbels. 

 

Carrièreplanning  

‘Een werknemer in een bedrijf heeft een ander DNA dan een jongvolwassene’, zegt Trui ten 

Kampe. ‘Hij zit in een andere levensfase. In een ouderschapsfase, in een fase waarin hij zijn 

carrière plant, een fase waarin hij mantelzorg verleent aan zijn ouders. Het punt is: hoe laat je 

als kennisinstituut je bedrijfsvoering daarop aansluiten?’ Dat leidt tot voor de hand liggende 
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vragen. Kun je op andere tijden onderwijs verzorgen? In het weekend? Moet zo’n opleiding 

vier jaar duren? Kan het niet wat sneller en slimmer? En ook tot de constatering, minder voor 

de hand liggend misschien, dat een docent die gewend is les te geven aan jongvolwassenen 

niet zonder meer in het volwassenonderwijs gedropt kan worden. ‘Docenten moeten ruimte 

krijgen om met professionals te leren omgaan, maar ook om de ontwikkelingen bij 

omringende organisaties te kunnen volgen.’ 

 

Geïntegreerd in doelstellingen 

‘De veranderingen beginnen zich te voltrekken’, zegt Ten Kampe. ‘LevenLang Leren is nu een 

geïntegreerd onderdeel van de doelstellingen van elke faculteit. Er wordt hard gewerkt om de 

ondersteunende diensten aan te laten sluiten op de vragen van LevenLang Leren. Er wordt 

nagedacht over goede faciliteiten, een klaslokaal met houten stoeltjes is niet genoeg. Het 

begint door te dringen dat inhoud alleen niet voldoende is, daar hoort ook pr en marketing 

bij. Je kunt niet vrolijk aan de slag gaan met het aanbieden van een inhoudelijk sterk 

programma zonder dat daar een degelijk businessmodel achter zit.’ Zuyd werkt ook samen 

met partners in de regio om het scholingsaanbod goed aan te laten sluiten op de behoeften 

van de arbeidsmarkt. ‘De weg waarop we zitten is nog lang, maar het is wel de goede weg.’  

 

Zuyd lanceert apart label voor volwassenenonderwijs  
In de merkarchitectuur positioneert Zuyd het opleidingsaanbod voor volwassenen 

sinds september 2011 als een afzonderlijke pijler: Zuyd Opleiding en Training. Hier 

kunnen zowel individuele professionals terecht als mensen die in hun organisatie 

verantwoordelijk zijn voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. 

 

Onder de nieuwe pijler zijn alle opleidingen voor volwassenen samengebracht, van 

vaktechnische opleidingen in bijvoorbeeld zorg, techniek of accountancy, tot 

managementopleidingen en persoonlijke vaardigheidstrainingen. Zuyd Opleiding en Training 

is ook partner voor bijvoorbeeld HR-verantwoordelijken van organisaties die een invulling 

zoeken voor individuele studieaanvragen of de scholingsvraag van hun organisatie moeten 

afstemmen op de strategie. Zuyd is ook gecertificeerd aanbieder van trajecten voor het 

erkennen van verworven competenties (EVC). 

 

Ministerie van OCW: programma LevenLang Leren@Zuyd bij beste 

projectaanvragen  
Het programma LevenLang Leren@Zuyd hoort bij de beste projectaanvragen voor de 

subsidieregeling, vindt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

Patrick Leushuis, projectleider LevenLang Leren, directie Hoger Onderwijs & 

Studiefinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: ‘Zuyd is één van 

de zeven hogescholen die een subsidie van het ministerie hebben ontvangen voor een 

programma over LevenLang Leren in het hbo. Die subsidieregeling is er gekomen nadat we 

merkten dat voorheen wel veel projecten rond het erkennen van verworven competenties 

(EVC) en maatwerk werden ontwikkeld, maar dat de impact daarvan te laag was. Het 

ministerie wilde een beperkt aantal hogescholen de kans geven zich te ontwikkelen tot 
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instituten voor LevenLang Leren. Er is een ranking gemaakt en de zeven beste 

projectaanvragen hebben een subsidie ontvangen. Het programma LevenLang Leren@Zuyd 

hoorde bij de beste. Dit vanwege de deskundigheid en gedegenheid die uit de projectaanvraag 

sprak en vanwege de stevige en breed gedragen ambitie om volledig in te zetten op LevenLang 

Leren, vanuit een gebleken noodzaak. Zuyd heeft een stevig fundament neergezet voor de 

toekomst. De koppelingen tussen onderwijs aan jongeren, scholing en opleiding van 

werkenden en onderzoek en de intensieve marketing en samenwerking met de 

beroepspraktijk vormen de sleutel tot succes. Dit alles verankert Zuyd goed door LevenLang 

Leren stevig neer te zetten in de (Eu)regio en goed samen te werken met de netwerkpartners.’ 

 

Berenschot over LevenLang Leren bij Zuyd: vasthoudend en met 

visie  
Volgens Berenschot, die de voortgang van het landelijk programma LevenLang Leren 

monitort op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is 

Zuyd met het programma LevenLang Leren@Zuyd verder dan andere hogescholen. 

 

Susanne de Zwart, manager Berenschot Onderwijs: ‘In onze rol van critical friend van de 

hogescholen binnen het landelijke programma LevenLang Leren, hebben we met plezier en 

respect het programma LevenLang Leren@Zuyd gevolgd. Zuyd ziet dit niet als een project, 

maar als een hogeschoolbreed verandertraject. LevenLang Leren is onderdeel van de core 

business. Programmamanagement en een goed programmateam hebben het programma 

zorgvuldig doordacht en konden rekenen op de betrokkenheid van het College van Bestuur. 

Focus is aandacht voor de markt én voor het samenspel met netwerkpartners in de regio. 

Hierin is Zuyd verder dan de meeste andere hogescholen. Hoewel bedrijven momenteel niet 

veel investeren in opleidingen, is Zuyd vasthoudend en voert zijn visie door, ook bij de recente 

nieuwe Besturingsopgave. Het blijft zaak om deze focus vast te houden, opdat LevenLang 

Leren over de hele breedte op de agenda blijft staan in het belang van de regionale economie.’ 

 

Samenwerking in Servicecentrum Limburg Competent verlengd  
In 2011 besluiten Zuyd, het Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen en de Open 

Universiteit door te gaan met het Servicecentrum Leven Lang Leren Limburg onder de 

naam Servicecentrum Limburg Competent. Hier kunnen bedrijven en instellingen 

terecht voor advies en ondersteuning over mobiliteit, doorstroom of instroom op de 

arbeidsmarkt en scholing. Sinds 2009 is er veel bereikt en het succes van het 

servicecentrum heeft geleid tot verlenging tot minstens eind 2013, met de bedoeling te 

komen tot een structurele inbedding in de regio. 

 

Bedrijven hebben vragen die antwoorden vanuit de hele onderwijsketen verlangen, dus uit het 

mbo, hbo en wo. Servicecentrum Limburg Competent vormt één aanspreekpunt voor 

uiteenlopende kwesties. Het centrum vervult taken aanvullend op activiteiten van organisaties 

als UWV of LIFT en Empower Limburg. 
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Resultaten 

Sinds 2009 is er veel bereikt. De samenwerkende onderwijsinstellingen weten welke vragen er 

bij bedrijven leven. Waar één van de instellingen slechts een deel van de vraag kan 

beantwoorden, kunnen de vier samen wellicht de hele vraag beantwoorden. Er zijn 

verschillende loopbaaninstrumenten en -producten ontwikkeld, zoals de erkenning verworven 

competenties EVC-procedures van het mbo tot aan hbo-niveau, een virtueel leernetwerk en 

het ePortfolio. De onderwijsinstellingen gebruiken elkaars expertise en best practices om 

successen te vergroten.  

 

Stijgende vraag 

Het servicecentrum heeft sinds de start in 2009 veel mensen geholpen. Er zijn alleen al 

jaarlijks zo’n tweehonderd EVC-trajecten ingezet bij organisaties. De vraag groeit nog steeds, 

vooral in de sectoren zorg en techniek. Het centrum richt zich primair op Zuid-Limburg, maar 

bedient ook Midden- en Noord-Limburg en de Euregio. Organisaties en bedrijven vinden in 

Servicecentrum Limburg Competent een partner die meedenkt over het strategisch 

personeelsbeleid en de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij ASML, Hewlett Packard en 

Politiekorps Limburg. 

 

Hbo4life: een LevenLang Leren voorgoed op de agenda  
Zeven hogescholen die samen twee jaar hebben gewerkt aan een betere aansluiting 

van het hoger beroepsonderwijs op LevenLang Leren, hebben hun project op 26 

januari 2012 afgesloten met het nationaal congres hbo4life. Zuyd tekende voor de 

organisatie.  

Tijdens hbo4life hebben de zeven hogescholen de resultaten gepresenteerd van het tweejarige 

experiment, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dat 

gebeurde in workshops, gegeven door telkens twee hogescholen samen. Sommige workshops 

gingen over hoe hogescholen samen met het bedrijfsleven gewerkt hebben aan nieuwe 23-plus 

concepten, in andere gingen deelnemers actief in discussie met elkaar. Marijke Dashorst, 

voorzitter van de landelijke werkgroep LevenLang Leren, reikte aan het slot van het congres 

het eerste exemplaar uit van de brochure ‘hbo4life: flexibel leren voor professionals’ aan de 

waarnemend voorzitter van de HBO-Raad, drs. Geri Bonhof. In deze brochure laten de zeven 

hogescholen zien wat ze te bieden hebben op het gebied van 23-plus onderwijs en hoe breed 

LevenLang Leren is. Volgens Geri Bonhof staat een LevenLang Leren dankzij hbo4life op de 

agenda. De verdere ontwikkeling van een 23-plus aanbod is nu van belang voor elke 

Nederlandse onderwijsinstelling. 

 

Landelijke voortrekkersrol programma LevenLang Leren Zuyd  
De generatie studenten die nu afstudeert, zal gemiddeld zo’n acht keer van functie 

veranderen in haar werkzame leven. Maar ook de huidige generatie professionals in 

het veld moet bereid zijn zich om- en bij te scholen. Bedrijven veranderen continu, 

diploma’s zijn slechts beperkt houdbaar, de noodzaak om je leven lang te blijven leren 

wordt groter dan ooit. Zuyd speelt hierin een voortrekkersrol. Landelijk, maar ook 

buiten de landsgrenzen. 
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Zuyd heeft de ervaringen uit het programma LevenLang Leren ingebed in de organisatie. Het 

is een reguliere taak geworden voor de faculteiten, net als onderwijs en onderzoek. ‘Niet elke 

faculteit is er al even actief mee bezig. We moeten zeker nog het draagvlak vergroten. Maar 

sommigen, zoals de faculteit Gezondheidszorg, zijn er al heel bedreven mee’, zegt Jos Maas, 

teamleider LevenLang Leren van Zuyd. 

 

EVC als HR-instrument 

Hiermee onderscheidt Zuyd zich. Het ervaring verworven competenties (EVC) wordt niet 

alleen gezien als een certificaat om vrijstellingen voor een vervolgstudie te krijgen, maar als 

een loopbaaninstrument. ‘Het is een binnenkomer bij bedrijven om te praten over hun 

loopbaanbeleid en hoe we daar als hogeschool ondersteuning bij kunnen bieden. EVC is een 

HR-instrument’, zegt Jos. Organisaties zoals Politiekorps Limburg en ASML hebben Zuyd als 

partner in de arm genomen om loopbaanvraagstukken vanuit de LevenLang Leren visie te 

benaderen. Dit zijn werkgevers die het belang erkennen te investeren in ontwikkeling van 

mensen. Jos Maas ziet echter dat met name het midden- en kleinbedrijf momenteel de hand 

op de knip houdt. Uit kostenoverwegingen. Jammer, denkt hij. ‘Want tussen nu en 2017 

ontstaat er een tekort van 39 duizend hoogopgeleiden op de Limburgse arbeidsmarkt.’ 

LevenLang Leren zal onmisbaar worden om dat tekort weg te werken. 
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5| Internationalisering 

 

Internationaliseringsbeleid aangescherpt  
De afgelopen jaren concentreerde het internationaliseringsbeleid van Zuyd zich 

vooral op het creëren van goede structuren en randvoorwaarden. Voor de opvang en 

begeleiding van buitenlandse studenten bijvoorbeeld. In het studiejaar 2011-2012 heeft 

Zuyd Hogeschool het internationaliseringsbeleid opnieuw bekeken en voor de 

komende jaren verder uitgewerkt. 

 

‘Door internationalisering willen we de kwaliteit van onze opleidingen versterken’, zegt 

Jeanette Oostijen, directeur van de faculteit International Business and Communication. ‘Het 

gaat niet alleen om de uitwisseling van studenten. We willen ook buitenlandse docenten en 

onderzoekers aantrekken. We willen dat onze docenten in het buitenland lesgeven en 

onderzoek doen en zo de relaties met onze buitenlandse partners verstevigen. 

Internationalisering, dat is de kern, staat in dienst van de kwaliteit van ons onderwijs en 

onderzoek.’ 

 

Passend in strategie 

‘Wat we bij Zuyd willen doen, past in de strategie van de regio, in de strategie van het kabinet 

en van Europa’, zegt Bert Kamphuis, programmamanager Internationalisering. Anders gezegd: 

het internationaliseringsbeleid van Zuyd is geen geïsoleerd fenomeen, het past in een groter 

geheel. Het nieuwe beleid gaat uit van drie varianten. De eerste variant richt zich op de 

Euregio. Zuyd wil samenwerken met Euregionale bedrijven en instellingen via stages en 

onderzoek. ‘Vergeet niet’, zegt Oostijen, ‘dat vijfentwintig procent van de Nederlandse export 

naar Duitsland gaat.’ In de tweede variant richt het beleid zich op Europa. Bert Kamphuis: 

‘Onze studenten moeten zich kunnen ontwikkelen tot Europese staatsburgers, ze moeten zich 

makkelijk bewegen in Europa.’  

 

Band met regio versterken 

Jeanette Oostijen: ‘We willen international classrooms creëren, met een uitgebalanceerde mix 

van goede studenten uit allerlei landen. Geen aparte groepjes uit een bepaald land, maar 

studenten die geïntegreerd zijn in de opleiding.’ Dat kan ook met behulp van nieuwe 

technische middelen, zodat studenten en internationale gastdocenten ook via het internet 

met elkaar kunnen communiceren. Zuyd streeft er naar om de band van de buitenlandse 

studenten met deze regio te versterken, niet onbelangrijk in een krimpregio. Zuyd wil verder 

zijn internationale zichtbaarheid vergroten. ‘We doen al mooie dingen, maar Zuyd is vaak een 

beetje verstopt in het Zuiden.’ De wereld eindigt niet bij Europa. Veel bedrijven werken 

globaal, en dus is het belangrijk studenten op te leiden met een breed blikveld, studenten die 

bijvoorbeeld van waarde kunnen zijn voor bedrijven die werken in China of Zuid-Amerika. 

Daarop richt zich de derde variant van het internationaliseringbeleid op de wereld buiten 

Europa, zonder daarbij het contact te verliezen met de basis: de Euregio. 
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Niet centraal 

‘Zuyd gelooft niet in een centraal opgelegd internationaliseringsbeleid’, zegt Jeanette Oostijen. 

‘Afhankelijk van de aard van de opleiding kan de internationale dimensie variëren. We hebben 

natuurlijk wel een gemeenschappelijke strategie en er is voorzien in beleidsmatige 

ondersteuning door de dienst Onderwijs en Onderzoek en praktische ondersteuning door het 

Zuyd International Office. Maar elke opleiding zal zelf zijn internationalisering vorm moeten 

geven.’ 

 

Opleidingen bereiden studenten voor op internationale omgeving  
De omgeving waarin wij leven is steeds internationaler. In Europa vallen de grenzen 

weg en wie zaken doet weet: de economie is steeds meer een wereldeconomie. Zuyd 

bereidt studenten daarop voor met internationale opleidingen. 

Zuyd Hogeschool heeft een aantal internationale opleidingen. Jeanette Oostijen, directeur van 

de faculteit International Business and Communication: ‘Internationale opleidingen zijn niet 

alleen opleidingen die in het Engels worden aangeboden, maar ook Nederlandstalige 

opleidingen die studenten een internationale oriëntatie geven.’ 

 

International Business 

Voorbeelden van internationale opleidingen van Zuyd zijn European Studies en International 

Business. Goed Engelstalig onderwijs, een internationaal curriculum, sterke internationale 

partners, een goede balans van Nederlandse en internationale studenten en internationaal 

georiënteerde docenten staan centraal. En een kenmerk Internationalisering. ‘We hebben nu 

een accreditatie van het Network of International Business Schools (NIBS) voor International 

Business, maar we zijn inmiddels bezig met de aanvraag voor het kenmerk 

Internationalisering  van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) voor de 

opleidingen European Studies en International Business. In de toekomst zullen ook 

internationale accreditaties steeds belangrijker worden.’ Plannen voor de toekomst van de 

opleiding zijn er ook. ‘We onderzoeken of we gaan starten met deeltijdopleidingen en met 

specifieke doorstroomtrajecten naar universiteiten. Ook zullen we via de lectoraten 

internationaal georiënteerd praktijkgericht onderzoek meer verankeren in de opleiding. We 

gaan de banden versterken met een aantal strategische buitenlandse partners in China, 

Brazilië en Rusland. Dat draagt ook bij aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs en 

onderzoek door gerichte uitwisseling van studenten, docenten en onderzoekers, het 

gezamenlijk opzetten van management games en praktijkopdrachten.’ 

 

Internationaal klimaat 

International Business en European Studies zijn niet de enige internationale opleidingen van 

Zuyd. Ook de Hotel Management School Maastricht en de zorg- en kunstenopleidingen 

hebben een internationale oriëntatie en trekken veel buitenlandse studenten. Verder hebben 

ook de faculteit Bèta Sciences and Technology en diverse lectoraten internationale ambities. 

‘We willen ons als Zuyd sterker internationaal profileren met thema’s waar Zuyd sterk in is.’ 

De Engelstalige minor Lobbying: public affairs in practice is daar een voorbeeld van. 

‘Studenten van onze buitenlandse partners gaan vaak in het derde of vierde leerjaar een half 

jaar in het buitenland studeren. Deze minor past daar goed in, hij trekt buitenlandse 
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studenten aan.’ Vanuit de internationaal georiënteerde opleidingen wil Zuyd ook 

samenwerken met de gemeente Maastricht en laten zien dat de hogeschool bijdraagt aan het 

internationale klimaat van de regio en de stad Maastricht. Zo is in 2011 bijvoorbeeld de 

jaarlijkse NIBS-conferentie – met partners uit Europa, de Verenigde Staten, Canada, Puerto 

Rico en Colombia – in Maastricht gehouden. 

 

Internationale mobiliteit van studenten en docenten verder 

stimuleren  
Zuyd stimuleert de internationale oriëntatie van docenten en studenten. Waar 

mogelijk wil de hogeschool daarmee ook een maatschappelijke rol vervullen. Het 

programma Young Professionals Overseas sluit daar goed bij aan. Echter, meer 

studenten en docenten binnen Zuyd zouden van dit programma moeten profiteren. 

 

Het programma Young Professionals Overseas (YPO) bestaat al een aantal jaren. Studenten 

gaan naar Zuid-Afrika, Zambia of India voor een stage of een afstudeerproject. Ze werken vaak 

mee in ontwikkelingsprojecten die de plaatselijke bevolking ten goede komen. Jeanette 

Oostijen, directeur van de faculteit International Business and Communication: ‘YPO sluit 

goed aan bij het idee dat Zuyd een maatschappelijke rol kan vervullen, ook als het om 

internationalisering gaat. Toch zeg ik: we moeten niet alleen brengen, maar ook halen. We 

moeten ons afvragen: wat is de meerwaarde voor Zuyd? Studenten moeten hun 

eindcompetenties halen en stages moeten in lijn zijn met die competenties.’ YPO biedt een 

meerwaarde door de manier waarop het programma is georganiseerd en dankzij de 

specialisten die de betrokken landen goed kennen. Daar moet heel Zuyd van gaan profiteren – 

meer dan nu het geval is. 

 

Nog te incidenteel 

Bij docenten ligt vaak de nadruk op de vraag: kunnen ze in het Engels lesgeven? ‘Maar dat is 

maar één van de aspecten van de rol van de docent bij internationale opleidingen’, zegt 

Jeanette Oostijen. ‘Het gaat ook om internationale vakkennis. En over vragen als: Hoe ga je om 

met internationale partners? Wat is de dieperliggende filosofie van een andere cultuur? Als je 

je daar goed op voorbereidt, ga je pas echt je gedrag aanpassen en is synergie mogelijk. Hoe 

kom je binnen, hoe doe je zaken? De internationale mobiliteit van docenten is bij ons vaak 

nog te incidenteel. Iemand weet toevallig dat een beurs beschikbaar is om naar het buitenland 

te gaan. Maar er moet een gedachte achter zitten. Het gaat er niet om dat docenten zoveel 

mogelijk naar het buitenland gaan. Dat doen ze maar in de zomervakantie. Internationale 

mobiliteit moet een onderdeel zijn van een plan, ingebed in het curriculum. Daar kun je 

afspraken over maken met je buitenlandse partners: onze docenten vullen dit deel van jullie 

curriculum in, en jullie docenten verzorgen bij ons dat deel. Ik denk dat internationale 

uitwisseling op die manier belangrijk is voor alle medewerkers. Niet alleen voor docenten, 

maar ook voor onderzoekers en ondersteunend personeel.’ 
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Crisismanagement studenten in buitenland  
Onder andere de massale demonstraties in Egypte, de aardbeving in Japan en de 
drugsoorlog in Mexico zijn in 2011-2012 aanleiding om het crisismanagement voor 
studenten in het buitenland te verbeteren.  
 

De hogeschool weet straks precies welke student zich waar bevindt. Dankzij de database van 

Osiris International Office waarin alle studenten van Zuyd die in het buitenland stage lopen of 

studeren, geregistreerd worden. Daardoor kan Zuyd bij crises meteen contact opnemen met 

studenten en bekijken welke maatregelen getroffen moeten worden. Een volgende stap die 

Zuyd heeft gezet in het crisismanagement voor studenten in het buitenland is de 

voorbereiding van een calamiteitenplan. Dat houdt onder meer in dat er in 2011 een contract 

met een externe partij is afgesloten voor de inrichting van een helpdesk die studenten zeven 

dagen per week, vierentwintig uur per dag kunnen bereiken als ze in het buitenland in de 

problemen komen. Verder werkt de hogeschool aan een crisisprotocol dat beschrijft wanneer 

het crisisteam in actie komt. 

 

Buitenlandse studenten beter en sneller geholpen  
Buitenlandse studenten die bij Zuyd komen studeren, worden beter en sneller 

geholpen dan vroeger. Dankzij het Osiris International Office dat de hogeschool in 

2011-2012 implementeert. 

 

Studenten van Zuyd die in het buitenland gaan studeren, worden geregistreerd in het Osiris 

International Office, een programma dat door meerdere hogescholen en universiteiten in 

Nederland wordt gebruikt. Zuyd gaat ook de buitenlandse studenten die bij de hogeschool 

komen studeren via een nieuwe module in het International Office registreren. De registratie 

verloopt volledig online: een student kan vanuit het buitenland via internet alvast allerlei 

administratieve gegevens invullen, zodat die al bij de hogeschool bekend zijn als hij of zij naar 

Limburg komt. Op die manier worden administratieve processen versneld en verbeterd: 

buitenlandse studenten hoeven bijvoorbeeld niet meer zo lang op hun collegekaart te 

wachten. Daarnaast stelt het systeem Zuyd in staat de studievoortgang van buitenlandse 

studenten beter te bewaken en te begeleiden. 

 

Aanscherping wervingsbeleid buitenlandse studenten  
In 2011 ontstond in Nederland een politieke discussie over het aantrekken van 

buitenlandse studenten. Heel mooi hoor, dat internationaliseringsstreven van al die 

hoger onderwijsinstellingen, maar waarom moet de Nederlandse belastingbetaler 

opdraaien voor de studie van Engelse of Duitse studenten? Zuyd voelt zich niet 

aangesproken door de kritiek van politici om diverse redenen. In 2011-2012 is de 

hogeschool gestart met de ontwikkeling van een wervingsbeleid voor buitenlandse 

studenten. 

 

‘Op de eerste plaats: wij zitten in een grensregio. Dat hier ook buitenlandse studenten komen 

studeren, is logisch. Europa heeft geen grenzen meer, er is vrij verkeer van mensen, goederen 

en diensten’, zegt Bert Kamphuis, programmanager Internationalisering. Zijn collega Jeanette 

Oostijen, directeur van de faculteit International Business and Communication vult aan: 
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‘Nederlandse studenten gaan ook in het buitenland studeren. In België, Duitsland en 

Engeland.’ ‘De staatssecretaris zegt overigens niet dat internationale mobiliteit niet belangrijk 

is’, gaat Bert verder. ‘In de Kamerbrief die hij daarover geschreven heeft, zegt hij alleen dat 

oververtegenwoordiging van studenten uit bepaalde landen, uit Duitsland bijvoorbeeld, niet 

goed is.’ Oostijen: ‘We streven naar een uitgebalanceerde mix van buitenlandse studenten, 

zodat je echt een international classroom krijgt. Verder moeten we nadrukkelijk een 

verbinding leggen tussen internationalisering en kwaliteit. Het Conservatorium Maastricht 

heeft veel buitenlandse studenten die voor Maastricht kiezen vanwege de kwaliteit van de 

opleiding.’ Kamphuis: ‘Studenten uit Korea, bijvoorbeeld. En wij hebben echt nooit een 

wervingscampagne in Korea gehouden.’  

 

Economische spin-off 

Zuyd voelt zich daarom niet aangesproken door de kritiek van politici. ‘Bovendien’, zegt Bert 

Kamphuis, ‘internationale studenten zorgen ook voor economische spin-off, daar heeft de 

universiteit onderzoek naar gedaan. Ze besteden hier geld. Jeanette Oostijen vult aan: ‘En als 

ze teruggaan, hebben ze toch Nederland op hun netvlies. Ze komen vaak terecht in 

internationaal georiënteerde functies. Als ze iets nodig hebben, opdrachten hebben te 

vergeven, dan denken ze toch eerder aan de plek waar ze gestudeerd hebben. Dat kun je niet 

in harde cijfers uitdrukken, maar zo werkt het wel.’ De staatssecretaris vindt wel dat hoger 

onderwijsinstellingen moeten streven naar betere integratie van buitenlandse studenten, 

zodat ze meer binding krijgen met de regio. Ook daar moeten we beleid op ontwikkelen’, zegt 

Bert Kamphuis. 

 

Werkgroep 

In 2011 is een werkgroep International Marketing and Recruitment opgestart, die een 

gemeenschappelijke, meer gerichte en meer effectieve aanpak van de werving van 

buitenlandse studenten moet bevorderen. Daarnaast bestaat het plan om een aantal 

opleidingen het bijzonder kenmerk internationalisering te laten aanvragen bij de NVAO, de 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Oostijen: ‘Dat is een kwaliteitsstempel. Dat 

dwingt je goed na te denken over wat je doet en hoe je het doet.’ 

 

Nieuwe huisvesting buitenlandse studenten  
In 2011-2012 heeft Zuyd, samen met andere partners zoals woningcorporaties, de 

verschillende mogelijkheden onderzocht voor een nieuwe huisvesting van 

buitenlandse studenten. Daarnaast wordt samen met de universiteit een structurele 

oplossing gezocht voor short-stay huisvesting voor buitenlandse studenten.   

 

Beleid inzake Zuyd Excellence Scholarships gewijzigd  
Het beleid inzake Zuyd Excellence Scholarships wordt aangepast. De beschikbare 

gelden zullen niet meer uitsluitend gebruikt worden om excellente studenten van 

buiten de Europese Unie via een beurs in de gelegenheid te stellen aan Zuyd 

Hogeschool te studeren.  

Elk jaar biedt Zuyd talentvolle studenten van buiten de Europese Unie de gelegenheid aan de 

hogeschool te studeren. Daarvoor is een beurs van vierduizend euro per student per jaar 
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beschikbaar. Het is de bedoeling dat dit geld meer strategisch ingezet wordt om de band met 

buitenlandse partners te versterken. Bijvoorbeeld: om de band met de Beijing University of 

Technology te versterken, kan een Chinese student van die universiteit een onderdeel van zijn 

studie bij Zuyd Hogeschool volgen. Dit is voor Zuyd een extra instrument om de strategische 

doelen op het gebied van internationalisering te bereiken.  

 

Feiten en cijfers - Buitenlandse studenten  
 

Aandeel buitenlandse studenten in totaal aantal studenten  

bron: Management Informatie Systeem Zuyd 

  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Totaal aantal studenten 14.065 14.527 14.642 15.151 

Aantal buitenlandse 

studenten 

1.926 1.968 1.972 1.949 

% buitenlandse studenten 13,7% 13,5% 13,5% 12,9% 

 

Herkomst buitenlandse studenten 
bron: Management Informatie Systeem Zuyd 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Afrika 24 22 18 17 

Azië 117 110 129 120 

Europa 1.742 1.767 1.748 1.725 

Noord-Amerika 4 4 3 2 

Oceanië 3 1 1 1 

Zuid-Amerika 10 16 16 14 

niet bekend 26 48 57 70 

totaal 1.926 1.968 1.972 1.949 

 

Internationale beurzen 
bron: Zuyd International Office 

beurs aantal 

VSB-fonds* 5 

HSP Talentenprogramma inkomende studenten 2 

uitgaande studenten 0 

Lifelong Learning Programme 

Erasmus** 

studie 158 

stage 163 

Zuyd Excellence Scholarships 84 

 

* Masterstudie in buitenland 

** Beurzen van de Europese Unie ter bevordering van mobiliteit van studenten, docenten en staf 
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6| Samenwerken en samenleven 

 

Belang van samenwerking voor Zuyd steeds groter  
Uit de vernieuwde missie van Zuyd – duurzaam van betekenis voor een professie – 

wordt duidelijk dat de hogeschool expliciet koerst op maatschappelijke relevantie. 

Zuyd is een regionaal kennisinstituut dat zich richt op de ontwikkeling en de 

overdracht van hoogwaardige, praktijkgerichte kennis ten behoeve van de 

ontwikkeling van professies en de ontwikkeling van de regio.  

 

Samenwerking met het beroepenveld, met de overheid en met andere onderwijsinstellingen 

zijn belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden en dragen bij aan beter onderwijs. De 

samenwerkingsverbanden die Zuyd met de omgeving onderhoudt, zijn in te delen in drie 

componenten – professies en beroepenveld; omgeving en maatschappelijke instellingen; 

andere onderwijsinstellingen in de keten – en hebben een bestuurlijk karakter of 

vakinhoudelijk karakter. 

 

Samenwerken met het beroepenveld 

Zuyd leidt studenten op om maatschappelijk van betekenis te zijn. Daarvoor is het essentieel 

dat er voor iedere opleiding een directe verbinding bestaat met het beroepenveld, 

bedrijfsleven en instellingen waarvoor de opleiding opleidt. Opleidingen geven deze 

samenwerking onder andere vorm door werkveldcommissies die adviseren over de 

inhoudelijke ontwikkeling en de strategie van de opleiding, participatie in regionale en 

landelijke beroepsorganisaties, de inzet van gastdocenten en alumni, en een uitgebreid 

netwerk van stagebedrijven. Concrete voorbeelden van samenwerking met de beroepspraktijk 

zijn Zorgacademie Parkstad, De Wijk van Morgen, de Nieuwste Pabo en Chemelot Innovation 

and Learning Labs (CHILL).  

 

Ontwikkeling van het beroep en de professional  

Zuyd heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor de inhoud en ontwikkeling van het beroep 

en de professional. De bijzondere lectoraten Demografische Krimp en Opvoeden in het 

Publieke Domein, van de faculteit Sociale Studies en Educatie, maken eveneens de verbinding 

tussen opleiden, kennisontwikkeling, de regio en de beroepspraktijk duidelijk. Dit blijkt ook 

uit de veelvuldige samenwerking van bedrijven en organisaties met Zuyd Hogeschool in het 

kader van een bovengemiddeld aantal toegekende RAAK-projecten en de realisatie van CHILL.   

 

Samenwerken met de omgeving en maatschappelijke instellingen  

Als hogeschool met vestigingen op drie locaties – Sittard, Maastricht en Heerlen – is het voor 

zowel Zuyd als de gemeenten van belang om een goede en voortdurende 

samenwerkingsrelatie te onderhouden. Het doel is kwalitatief degelijk hbo-onderwijs te 

leveren en te faciliteren. Maar ook de Provincie Limburg is een partner in diverse dossiers, met 

een focus op het versterken van de sociaal-economische kracht van Limburg. Regionaal neemt 

Zuyd actief deel in samenwerkingsverbanden georganiseerd vanuit de overheid. Een belangrijk 



 
 

Jaarbeeld 2011 - 2012/ 64 
 

voorbeeld is Brainport 2020, een strategisch programma dat onder andere gericht is op het 

versterken van Zuid-Oost Nederland als kennisregio. 

 

Samenwerken met andere onderwijsinstellingen 

Samenwerking met andere onderwijsinstellingen vindt voornamelijk in de regio plaats. 

Bijvoorbeeld met de ‘toeleverende’ scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-instellingen. 

Deze samenwerking is intensief, gezien het effect ervan op de onderwijskwaliteit en het 

studierendement. Daar waar mogelijk en gunstig werkt Zuyd samen met de Open Universiteit, 

Universiteit Maastricht en Fontys Hogescholen.   

 

Sectorplan Hoger Onderwijs Limburg 

In 2010 hebben deze instellingen voor hoger onderwijs in Limburg gezamenlijk het Sectorplan 

Hoger Onderwijs Limburg opgesteld. Ook vakinhoudelijke samenwerking vindt plaats in de 

doorlopende leerlijn van voortgezet onderwijs tot universitair onderwijs.  

 

Zwaartepunt Innovatieve Zorg en Technologie   

Zorg als positieve economische factor  
Het Centre of Expertise voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) zal Zuid-Limburg 

als toonaangevende caretech regio op de internationale kaart zetten. Zorg is immers 

een positieve economische factor en een vitaal onderdeel van de economie dat juist 

geld op oplevert in plaats van geld kost. Dat is de mening van Luc de Witte, lector 

Innovatieve Zorg en Technologie en initiatiefnemer van EIZT.  

Toppositie in de wereld 

‘We hebben in Maastricht de universiteit voor wetenschappelijk onderzoek. Zuyd Hogeschool 

geeft ons de verbinding met de echte problematiek van zorg en bedrijfsleven. We ontwikkelen 

nu een internationale master op het gebied van Care and Technology en Innovation and 

Complex Care. De roc’s, voor wie zorg eveneens een zwaartepunt is, hebben een centrum voor 

innovatief vakmanschap aangevraagd. Dat alles vormt voor het bedrijfsleven een interessante 

omgeving voor innovatie.’ Het EIZT biedt bedrijven die kans. ‘Maar het bedrijfsleven mag niet 

de wetenschapsagenda sturen. Hier bepaalt de maatschappelijke problematiek de 

innovatierichting.’ Deze maatschappelijke problematiek is de vergrijzing, die niet alleen in 

Zuid-Limburg speelt, maar in grote delen van de wereld. Zelfs in China. ‘Daar zul je de 

komende jaren de vergrijzingsproblematiek in het kwadraat zien.’ De Witte denkt dat Zuid-

Limburg een concept heeft dat wereldwijd sterk kan uitpakken in de aanpak van de effecten 

van deze vergrijzing. 

 

Kansen voor het MKB 

De kracht van het EIZT is dat zorg, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar komen. Innovatie 

biedt zowel kansen voor de zorgsector, om hoogwaardige zorg betaalbaar te houden, als voor 

het bedrijfsleven. Er zijn veel MKB-ondernemingen die iets te bieden hebben, maar die geen 

ingangen in de zorgmarkt kennen. Die nog niet beseffen dat hun innovatie ook in de zorg 
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toegepast kan worden. Bijvoorbeeld: bij een industrieel bedrijf heeft De Witte een slimme 

camera gezien die op basis van beelden zelfstandig beslist of een product goed of fout is. ‘Die 

cameratechnologie kun je in de zorg ook toepassen.’ Dit soort innovatietrajecten wil het 

Centre of Expertise gaan opzetten. Dat betekent dat de zorg slimmer kan omgaan met de 

groeiende vraag. Studenten vinden er uitdagende onderzoeksprojecten. Docenten kunnen 

innovaties direct implementeren in curricula. Zorginstellingen krijgen de techniek aangereikt 

waar ze naar op zoek zijn en waar ze over mee kunnen denken, en daarnaast ook 

ondersteuning bij de implementatie ervan. Uiteindelijk zal dit een sneeuwbaleffect teweeg 

brengen. Zuid-Limburg wordt een van de top caretech regio’s in de wereld. 

 

Hoogwaardige werkgelegenheid 

De zorg levert hoogwaardige werkgelegenheid op, trekt innovatieve bedrijven aan die tot 

wereldspelers kunnen uitgroeien. Vergrijzing maakt de zorg niet onbetaalbaar, maar 

stimuleert juist innovatie die geld oplevert omdat er rechtstreekse economische activiteiten 

uit voortkomen. Afgelopen jaar heeft de samenwerking van onderwijs, zorg en bedrijfsleven in 

Parkstad een Europese prijs gewonnen als meest innovatief antwoord op de vergrijzing. ‘Zorg 

kan geld opleveren. Dat lukt echter alleen bij een consistente samenwerking.’ 

 

Zorgacademie Parkstad weer beste Europese Health Innovation 
project  
Tijdens de Declining, Ageing and Regional Transformation DART-conferentie in 

Finland zijn in juni 2012 voor het tweede achtereenvolgende jaar de Zorgacademie 

Parkstad (sector Health) gepresenteerd als beste innovatieve projecten van de 

deelnemende landen.  

 

De verkiezing heeft plaatsgevonden tijdens een congres van het DART-project, een Europese 

samenwerking dat de gevolgen van demografische veranderingen in heel Europa volgt. In 

Parkstad Limburg ontstaat de komende vier jaar een personeelstekort in de zorg van ongeveer 

acht procent. De Zorgacademie Parkstad speelt door middel van strategisch personeelsbeleid, 

zorginnovatie en onderwijsinnovatie in op de demografische veranderingen, bevolkingskrimp 

en het verouderen van onze bevolking. Diverse landen zijn geïnteresseerd in de producten, 

kennis en kunde van de Zorgacademie en hebben om samenwerking gevraagd. 

 

De Limburgse projecten zijn op de Europese kaart gezet als internationaal ‘best practice 

project Europe’. 
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Zwaartepunt Transitie naar een Duurzame Gebouwde Omgeving  

Zonne-energie en duurzaamheid als speciale aandachtsgebieden   
De lectoraten Nieuwe Energie en Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling 

hebben zonne-energie en duurzaamheid als speciale aandachtsgebieden. Centraal in 

hun onderzoek staat de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving. Met het 

Centre of Expertise Nieuwe Energie, Built Environment and Renewables NEBERen het 

open innovatieprogramma Building Integrated High Tech Systems BIHTS, neemt Zuyd 

met haar partners uit de regio het voortouw.  

 

Duurzame renovatie in Nederland 

In Kerkrade West zijn in de zomer van 2012 zo’n 153 huurwoningen gerenoveerd. De ruim 

vijftig jaar oude woningen zijn veranderd in 0-energie woningen; op passief huis niveau. ‘Dit is 

een van de mooiste voorbeelden van duurzame renovatie in Nederland. Hiertoe hebben we 

kennis opgedaan in De Wijk van Morgen en vertaald naar een concrete woonwijk’, zegt 

Jacques Kimman, lector Nieuwe Energie. Het project toont tevens aan dat alleen werken aan 

zonne-energie niet ver genoeg gaat.  

Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) 

Zonnepanelen op het dak zijn duurzaam maar slechts een fragmentarische oplossing. ‘We 

moeten energiedaken ontwikkelen. Geïntegreerde concepten.’ Precies dat beoogt Zuyd met 

haar onderzoeksprogramma dat sinds kort is ingebed in het open innovatieprogramma 

Building Integrated High Tech Systems (BIHTS), waarvoor de Provincie Limburg en de 

Stadsregio Parkstad Limburg elk vier miljoen euro beschikbaar hebben gesteld. Samen met het 

bedrijfsleven en partners uit Parkstad Limburg en Aken wordt in totaal negentien miljoen 

euro geïnvesteerd in grensoverschrijdende kennisinfrastructuur. ‘Met BIHTS gaan we die 

transitie in gang zetten met onder andere concrete geïntegreerde producten; bouwelementen 

die energie produceren. Daarmee kunnen we de woningvoorraad verduurzamen en de 

economische potentie die in nieuwe energie voor de gebouwde omgeving zit voor de regio 

ontwikkelen,’aldus Jacques Kimman. 

 

Centre of Expertise Nieuwe Energie, Built Environment and Renewables (NEBER) 

In projecten als De Wijk van Morgen en programma’s als BIHTS worden partijen bijeen 

gebracht, die afzonderlijk deze stap niet kunnen zetten. Overheden die behalve het uitspreken 

van ambities duidelijke marsroutes moeten vaststellen hoe we naar een volledig duurzame 

gebouwde omgeving gaan. Alleen door samenwerking binnen de waardeketen te faciliteren, 

kunnen geïntegreerde concepten worden ontwikkeld. Om deze nieuwe 

samenwerkingsvormen te faciliteren moet er kennis vergaard, ontwikkeld en gedissimineerd 

worden. Internationale kennis beter toegankelijk maken is dan ook een van de redenen om 

het Centre of Expertise NEBER op te richten: Nieuwe Energie, Built Environment and 

Renewables. 
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Kennisvalorisatie en –kapitalisatie 

Hier moet op al deze drie vlakken kennisvalorisatie en -kapitalisatie plaatsvinden. ‘Beide zijn 

belangrijke vehikels om de transitie te versnellen’, aldus de lector. Hij kijkt daarbij naar de 

Duitse grensregio, waar in Aken top kennisinstituten staan. ‘Qua technologie zijn ze verder 

dan wij, maar het integrale transitiedenken ontbreekt nog.’ Opnieuw het dak als voorbeeld: 

het idee om zonnecellen te integreren in een dak moet niet stranden op ontbrekende 

certificeringen. ‘Je moet dan aangeven wat nodig is voor certificering en daar stap voor stap 

naar toe werken.’ 

 

Samenhang aanbrengen 

Dikwijls zijn bij innovatieprojecten slechts middelen uit één specifiek potje beschikbaar. 

Wanneer je van een integrale visie uitgaat, nieuwe energie eveneens waardeert voor effecten 

op andere beleidsterreinen én die budgetten koppelt, ontstaat meer samenhang. Dat schept 

kansen. Die aanpak presenteerde de burgemeester van het Duitse Ludwigsburg. ‘De gemeente 

Ludwigsburg doet veel aan integraal budgetdenken.’ De samenhang begint in Limburg beetje 

bij beetje vorm te krijgen. In tien essays over duurzame ontwikkelingen in Limburg hebben de 

tien lectoren van Zuyd hun visie op het Limburg van 2050 neergeschreven. Dat boek, Limburg 

in 2050 is in het voorjaar van 2012 gepresenteerd. De rode draad op alle terreinen, van 

duurzame energie tot hoogwaardig onderwijs, is meer samenwerken en lokale oplossingen 

zoeken. Jacques Kimman: ‘Het lijkt mij een nieuwe rol van de overheden om deze processen te 

faciliteren.’ 

 

De Wijk van Morgen als katalysator 

Vijf jaar geleden heeft Zuyd het initiatief genomen voor De Wijk van Morgen. Jacques 

Kimman bestempelt het voorbije jaar als de start van het oogsten. Zonder De Wijk van 

Morgen had Kerkrade West nu geen 153 volledig dakgeïntegreerde 0-energiewoningen; zou de 

transitie naar een duurzame gebouwde omgeving veel minder ver zijn. ‘Dit is een oogstjaar. 

We vermenigvuldigen kennis, dragen kennis uit, leggen verbindingen. De Wijk van Morgen is 

een katalysator geweest om bedrijven samen te laten werken. Dan pas krijg je 

systeemoptimalisatie, anders blijf je hangen in productoptimalisatie.’ 

 

Zwaartepunt Life Science and Materials  

Centrum voor Chemie wordt CHILL  
In 2011 realiseerde Zuyd Hogeschool samen met de twee Zuid-Limburgse roc’s, de 

Universiteit Maastricht en het bedrijfsleven een Centrum voor Chemie. Het was een 

van twee centra voor chemie die begin 2011 zijn toegewezen aan Limburgse consortia 

van onderwijs, bedrijfsleven en overheid als aanjager van de kenniseconomie en 

innovatie. Het Centrum voor Chemie was een werktitel die in het studiejaar 2011-2012 

definitief is vervangen door Chemelot Innovation and Learning Labs, kortweg CHILL. 

 

Het studiejaar 2011-2012 is voor CHILL bijzonder dynamisch geweest. CHILL is de naam die 
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gekozen is voor de organisatie die vroeger Centrum voor Chemie heette. ‘Centrum voor 

Chemie was in feite een werktitel’, zegt Rob Ruijgrok, directeur van CHILL. ‘Het reflecteerde 

helemaal niet welke ambities en doelstellingen we hebben. Zo is uiteindelijk CHILL ontstaan. 

Als afkorting een prettige naam richting de studenten waar we veel mee te maken hebben. En 

voluit geschreven een geloofwaardige en volwassen naam richting het bedrijfsleven dat ons 

met betaalde opdrachten helpt onze missie uit te voeren: opleiden en professionaliseren 

verbinden aan innovatie.’ 

 

Middelpunt van de chemie 

CHILL is een bedrijf in opbouw en daarbij zijn veel verschillende organisaties betrokken. De 

partners van het eerste uur zijn DSM, SABIC, Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen en 

Zuyd Hogeschool. Begin 2012 heeft ook de Universiteit Maastricht zich aangesloten. 

‘Aanvankelijk zat het team van CHILL bij Zuyd in Heerlen’, vervolgt Rob Ruijgrok. ‘In mei 2012 

zijn we naar de Chemelot Campus in Geleen verhuisd. Universiteit Maastricht heeft een deel 

van het gebouw waarin het Science College is gevestigd ter beschikking gesteld. Daarmee 

staan we in één klap in het middelpunt van de chemie in Limburg: een omgeving waar 

mensen, faciliteiten, onderzoek en productie samen komen. Het betekende dat CHILL direct 

toegang kreeg tot de vier laboratoria van het Science College en daarmee een flinke stap 

richting operationalisering maakte. Het betekent ook dat CHILL is gevestigd te midden van de 

bedrijvigheid die Chemelot Campus kenmerkt. Het is een komen en gaan van ondernemers, 

specialisten, onderzoekers, van MKB tot en met multinational.  

 

Communities for Development 

Het is van meet af aan de bedoeling geweest om de doorstroom in de totale beroepskolom te 

verbeteren en om beter aan te sluiten bij de behoeften vanuit het bedrijfsleven. De contouren 

daarvan beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen. Joost Ruland, medewerker CHILL: 

‘Zonder de studenten had CHILL geen bestaansrecht. We zijn er voor studenten op mbo, hbo 

en wo-niveau. En juist hier ligt een van de mooiste voorbeelden van de rol die CHILL kan 

spelen in onderwijsinnovatie: de Communities for Development (CfD). Dit is een groep 

mensen met verschillende achtergronden die gezamenlijk aan een project of opdracht werken. 

In ons geval gaat het daarbij om studenten vanuit verschillende opleidingsniveaus, docenten 

en inhoudsdeskundigen vanuit het bedrijfsleven. Een dergelijke community is een broedplaats 

voor ideeën en innovatie en een accelerator van het leerproces. Bij CHILL zijn inmiddels 

enkele CfD’s van start gegaan en de eerste resultaten zijn veelbelovend.’ 
Rob Ruijgrok, directeur van CHILL, afsluitend: ‘CHILL begint vorm te krijgen. Daar mogen we 

met z’n allen bijzonder trots op zijn. CHILL is niet gericht op de korte termijn maar wil van 

duurzame toegevoegde waarde zijn voor haar partners. Daar gaan we ook het komend jaar 

weer met veel enthousiasme aan werken!’ 

 

Werkveld enthousiast over de Nieuwste Pabo  
Vanaf begin september 2012 zijn de vestigingen van de Nieuwste Pabo uit Maastricht, 

Heerlen en Sittard samen op een locatie gevestigd. De studenten en medewerkers 

hebben hun intrek genomen in het geheel vernieuwde pand aan de Mgr. 
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Claessensstraat in Sittard. In dit pand zijn ook de Hogeschool Pedagogiek en Fontys 

Lerarenopleiding gevestigd. Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen geven sinds 

enkele jaren samen vorm aan de Nieuwste Pabo.  

 

Speerpunten van de Nieuwste Pabo zijn Nieuwe Media, Wetenschap en Techniek en 

werkplekleren. Omdat het werkplekleren een van de kenmerken van de Nieuwste Pabo is, 

blijven studenten ondanks de samenvoeging van de vestigingen toch in de hele regio actief. 

Maar liefs veertig procent van hun studietijd brengen ze op hun opleidingsschool in de regio 

door. 

 

Werkveld enthousiast 

In de opzet van de Nieuwste Pabo staan een nauwe samenwerking met het werkveld en het 

opleiden van studenten in de praktijk centraal. Studenten worden van begin af aan voorbereid 

in een setting als leraar basisonderwijs. Dat betekent dat de professionals uit de praktijk 

optreden als docent of tutor, maar ook als begeleider van de student in de school. Niet voor 

niets heeft dit onderwijsconcept als naam: opleiden in de school. Ondanks dat in september 

2011 pas de tweede groep studenten met het nieuwe curriculum is gestart, reageren de 

basisscholen enthousiast. Marieke Opgenoorth, senior communicatieadviseur: ‘Het werkveld 

geeft aan dat studenten sneller zaken oppakken, eerder verantwoordelijkheid nemen. Hun 

houding in de klas is anders.’ Precies wat de docenten, die samen met het werkveld het 

curriculum hebben ontwikkeld, voor ogen hadden. ‘Wij zien de studenten vanaf de eerste dag 

als een professional, als een collega. Studenten weten wat er van ze verwacht wordt als ze 

vanaf de derde week op stage gaan. Ze zijn zelfstandiger, kijken breder, hebben een 

onderzoekende houding en nemen dingen mee terug. Dat verschil merkt het werkveld.’ 

 

Onderwijscafé’s 

Daardoor neemt de wisselwerking tussen de Nieuwste Pabo en het werkveld toe. Ook via de 

Onderwijscafés stimuleert de opleiding dit. Elk kwartaal vindt zo’n verdiepings- en 

verbredingsbijeenkomst plaats voor alle studenten. Door ook de alumni uit te nodigen, wordt 

de kennis gedeeld met het werkveld. Nu de volledige opleiding in Sittard is gehuisvest, is ook 

de samenwerking met de Lerarenopleiding en de opleiding Pedagogiek intensiever geworden 

en zijn er gezamenlijk minoren ontwikkeld.  

 

Aansluiten bij eisen overheid 

Landelijk schroeft de overheid de eisen aan leraren op. Naast een reken- en taaltoets moeten 

studenten straks ook hun kennis  van geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, natuur en 

biologie aantonen. ‘Wij hebben daar in ons curriculum al in voorzien’, zegt Marieke 

Opgenoorth hierover. De Nieuwste Pabo legt de lat hoger dan de wettelijke norm. Studenten 

moeten aan het eind van hun eerste studiejaar voor de rekentoets minstens 123 punten halen, 

in plaats van de landelijke eis van 103 punten. Kwaliteit staat voorop. De leraar moet een hoger 

niveau hebben dan de gemiddelde leerling. De opleiding helpt de studenten deze norm te 

halen door bijvoorbeeld summer courses aan te bieden. ‘Die werpen vruchten af. We zien dat 

de score daarna omhoog gaat.’ 
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7| Bedrijfsvoering 

 

HRM-beleid 

Strategische personeelsplanning op de kaart  
Op het gebied van Human Resource Management heeft Zuyd in 2011-2012 veel 

aandacht voor strategische personeelsplanning. Binnen de komende tien jaar vertrekt 

ruim veertig procent van alle medewerkers. Meer dan de helft gaat met pensioen, de 

rest vertrekt om andere redenen. Iedereen vervangen in een krapper wordende 

arbeidsmarkt is geen geringe uitdaging. Daarom wil Zuyd medewerkers koesteren en 

iedereen zo goed mogelijk binnen boord houden. Strategische personeelsplanning is 

een van de middelen hiervoor. 

 

Zuyd is een populaire werkgever. De gemiddeld honderd vacatures per jaar worden, op een 

uitzondering na, moeiteloos ingevuld. Geen vuiltje aan de lucht dus. Toch is de term 

strategische personeelsplanning sinds 2010 een hot item binnen de dienst Human Resources. 

‘En niet alleen bij ons,’ reageert Paul Stallenberg, directeur van de dienst Human Resources. 

‘In 2010 hebben we per faculteit en dienst in kaart gebracht wie er met pensioen gaat en 

wanneer. Ruim vijfentwintig procent van de medewerkers zwaait af vóór 2020. Natuurlijk is de 

vergrijzing geen verrassing, maar die slaat bij de overheid en in het onderwijs extra hard toe. 

Medewerkers veranderen niet snel van baan, zeker niet als ze wat ouder zijn. De 

arbeidsvoorwaarden zijn goed, het werk vaak boeiend. Bij Zuyd is de gemiddelde leeftijd ruim 

47 jaar. Relatief hoog.’ 

 

Anticiperen 

De rekensom zorgt binnen Zuyd voor een versnelde bewustwording. Strategische 

personeelsplanning staat meteen op de kaart. Anticiperen op ontwikkelingen is daarbij van 

belang. ‘We moeten vacatures ruim op tijd invullen, en niet pas een advertentie plaatsen als 

iemand de deur achter zich dicht trekt’. Meer het gesprek aangaan dus, het jaarlijkse 

functioneringsgesprek is niet voldoende om erachter te komen wat iemands ambities en 

mogelijkheden zijn. ‘Daarom gaat Zuyd teamleiders benoemen die meer doen aan 

loopbaanplanning. We onderzoeken ook het gebruik van de in Scandinavië ontwikkelde 

Workability Index, waarmee je op basis van een vragenlijst het risico op voortijdig uitvallen 

kunt voorspellen. Dat is beter dan wachten totdat iemand zich ziek meldt. De mensen zijn ons 

kapitaal, die moeten we vitaal en inzetbaar houden.’ En binnen boord houden. ‘Onze mensen 

moeten zich goed voelen. Zich kunnen ontwikkelen, hun werk graag doen, gemotiveerd 

blijven. Misschien willen ze dan wel langer doorwerken. Of doorstromen naar een andere 

functie als er iemand met pensioen gaat. Opleidingsfaciliteiten zijn ruim aanwezig. We 

hebben ook een regeling die langer doorwerken mogelijk maakt. Niet fulltime, maar een 

aantal uren of dagdelen. Zo kan kennis nog even in huis blijven en schep je ruimte om op zoek 

te gaan naar vervangers. Nog een speerpunt in de strategische personeelsplanning is het 

boeiend houden van de functies. ‘Dat kan door meer samen te werken met het bedrijfsleven, 

meer naar buiten kijken. Daarmee profileren we ons als interessante werkgever, bepalend voor 
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succes op een krappe arbeidsmarkt,’ aldus Paul Stallenberg. 

 

Professionele ruimte docenten gewaarborgd in Docentenberaad  
Docenten met vragen over hun professionele ruimte of over 

(onderwijs)ontwikkelingen binnen Zuyd, kunnen sinds begin 2012 terecht bij het 

Docentenberaad. Een initiatief van de werkgroep Docentprofessionalisering, die de 

afgelopen jaren een visie op professioneel docentschap heeft ontwikkeld en een 

adviserende rol heeft.  

 

Het Docentenberaad is ingesteld om docenten binnen Zuyd actief te betrekken bij de 

ontwikkeling en vormgeving van het onderwijs binnen de hogeschool en om de professionele 

ruimte van de docent te borgen. Het beraad zorgt voor het ontwikkelen, afstemmen, 

samenwerken, adviseren en informeren over aspecten rondom het professioneel handelen, 

kwaliteitseisen en betrokkenheid bij de ontwikkeling en vormgeving van het onderwijs. In het 

beraad wordt in principe ieder faculteit door een docent vertegenwoordigd, die bij voorkeur 

na drie jaar wisselen. Het Docentenberaad valt rechtstreeks onder het College van Bestuur, dat 

ook opdrachtgever is. 

 

Kwaliteitshuis maakt capaciteiten van docenten beter zichtbaar   
Om de capaciteiten van docenten beter zichtbaar te maken, heeft de werkgroep 

docentprofessionalisering in 2011 een kwaliteitshuis ontwikkeld. Het kwaliteitshuis is 

meer dan een functiehuis. 

 

Teamconcept 

Uitgangspunt in het kwaliteitshuis is het teamconcept. Een groot deel van het succes en de 

kwaliteit van Zuyd is afhankelijk van het functioneren van teams binnen de organisatie. In de 

gedachte van het kwaliteitshuis is iedere docent werkzaam in een team. Hierin is ruimte voor 

verschillende functies op diverse niveaus en voor een taakverdeling die past bij de 

competenties en ambities van iedere individuele medewerker. Teamvorming is ook een 

essentieel uitgangspunt bij de implementatie van faculteiten in het kader van de 

Besturingsopgave. 

 

Functiehuis 

Het kwaliteitshuis sluit aan bij de visie van de werkgroep Docentprofessionalisering waarin 

professionele docenten carrière maken middels een loopbaan waarin ze kiezen uit vier 

docentkwalificaties: docent-onderwijs; docent-onderzoek; docent-management; docent-

contractactiviteiten. Iedere docentkwalificatie bestaat uit een combinatie van twee rollen. 

Hierin is telkens de docentenrol en de hoofdrol. Uitgangspunt daarbij is gelijkwaardigheid: de 

basis voor de vier rollen is gelijk, de ‘bijrol’ en de daarbij behorende beschrijvingen zijn 

onderscheidend. Docenten kunnen in deze vier kwalificaties kiezen tussen twee 

carrièrepaden.  
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Horizontaal en verticaal   

Het horizontale pad leidt tot verschuiving (binnen de schaal) naar een andere rol. Hierbij ligt 

de ‘carrière’ dan intrinsiek in andere, uitdagende werkzaamheden. Een verticaal carrièrepad 

betekent een indeling in een andere (hogere) schaal binnen dezelfde rol. Combinaties van 

beide paden zijn mogelijk, evenals tijdelijke (hogere) inschaling. Het kwaliteitshuis gaat uit 

van vier salarisschalen (10 tot en met 13). In combinatie met de vier docentrollen ontstaan 

zestien functieprofielen. 

 

Concept voor docententeams ontwikkeld  
In de nieuw gevormde faculteiten– onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur van 

Zuyd - zijn teams en teamleiders een belangrijk uitgangspunt. Het Docentenberaad 

heeft in 2012 een teamconcept ontwikkeld dat als richtsnoer geldt om tot excellente en 

dynamische teams te komen.  

 

Het Docentenberaad beschrijft in het teamconcept het team als functionele eenheid 

(blauwdruk), teamontwikkeling en teamprocessen (rooddruk), teamleiderschap en 

randvoorwaarden. Voor elk van de aspecten zijn kernbegrippen en (meet)instrumenten 

geformuleerd die als leidraad voor teams dienen. Het teamconcept draagt bij aan de aandacht 

voor en ambities op het gebied van de kwaliteit en professionaliteit van docenten binnen 

Zuyd. De Besturingsopgave van Zuyd is in dit concept meegenomen. Daarin is de noodzaak 

aangegeven om met elkaar samen te werken over de grenzen van disciplines en opleidingen 

heen. Werken met teams en teamleiders zorgt ervoor dat docenten in zo’n complexe 

omgeving goed kunnen functioneren. 

 

Register voor waarborgen kwaliteit Zuyddocenten  
Het Docentenberaad heeft een visie uitgewerkt over de wijze waarop de aanwezige en 

verder te ontwikkelen professionele ruimte van docenten ingericht kan worden. 

Daarvoor heeft de werkgroep de contouren van een kwaliteitsregister ontwikkeld. 

 

Voor hogescholen gelden geen algemene wettelijke bekwaamheidseisen. Het docentenberaad 

is echter van mening dat eerder verworven kennis en werkervaring alleen niet voldoende zijn 

om studenten deskundig te blijven begeleiden en kwaliteit van het onderwijs blijvend te 

garanderen. Daarom wordt een kwaliteitsregister ontwikkeld. Dit register moet ervoor zorgen 

dat docenten (pro)actief aan hun deskundigheid blijven werken, de laatste ontwikkelingen op 

hun vakgebied volgen en actief lid zijn van docententeams. Daarmee wil Zuyd de kwaliteit van 

haar onderwijs bevorderen en het docentvak een betere status geven. 

 

Functiehuis voor ondersteunende diensten tegen het licht  
Het huidige functiehuis stamt uit 2004. Zowel de onderwijsfuncties als de 

beheerfuncties zijn destijds beschreven en gewaardeerd. Na zeven jaar is het tijd om 

alle functies tegen het licht te houden en onderhoud te plegen. Voor beide functies – 

onderwijs en beheer – is een apart traject uitgezet. 
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Een werkgroep van de dienst Human Resources is belast met het opnieuw beschrijven en 

waarderen van alle beheerfuncties, ook de beheerfuncties die zijn ondergebracht bij het 

primaire proces. De uitkomsten van de functiehuisenquête en gesprekken met het 

management zijn input voor deze werkgroep. De waardering zal, zoals voorgeschreven, 

worden uitgevoerd door een externe gecertificeerde waardeerder. Het nieuwe functiehuis zal 

bestaan uit functiefamilies, een cluster van verwante functies. De werkgroep denkt na over een 

beperkt aantal functiefamilies, met daarbinnen functies die generiek beschreven worden. Zuyd 

wil met deze operatie de transparantie en herkenbaarheid van het functiehuis vergroten. In 

2012 is Zuyd met de implementatie gestart. In 2011 zijn in samenwerking met de werkgroep 

Docentprofessionalisering ook de onderwijsfuncties opnieuw beschreven. Deze zullen 

uiteindelijk in één functiehuis bijeenkomen. 

 

Nieuwe regeling voor functionerings- en beoordelingsgesprekken  
Vanaf september 2011 kent Zuyd een nieuwe regeling Functioneringsgesprekken en 

Beoordelen. De regeling is beter afgestemd met overige relevante regelgeving en op 

beleidsmatige ontwikkelingen binnen Zuyd. 

 

De regeling Functioneringsgesprekken en Beoordelen geeft het kader aan voor de wijze 

waarop functionerings- en beoordelingsgesprekken, binnen de CAO-afspraken, dienen plaats 

te vinden. Persoonlijke aandacht is de motor van de gesprekken en van de verbinding. In de 

nieuwe regeling ligt de nadruk op het voeren van een betekenisvol functioneringsgesprek, 

waarin afspraken worden gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de 

ontwikkelingen binnen de organisatie. Er vindt jaarlijks een gestandaardiseerde schriftelijke 

beoordeling plaats. Hieraan is de beoordelingscategorie ‘voldoende’ toegevoegd, zodat er nu 

vier beoordelingskwalificaties zijn: onvoldoende, voldoende, goed en excellent. Hierin wijkt 

Zuyd af van de driedeling in de CAO. De bevoegdheid tot het voeren van functionerings- én 

beoordelingsgesprekken is, naast de directeuren, verankerd in de rolprofielen van de functie 

van teamleider. 

 

CAO-overleg  
Het CAO-overleg wordt gevoerd door de directeur van de dienst Human Resources. 

Van werknemerszijde nemen de Algemene Onderwijsbond, de Onderwijsbond CNV, 

de FvOv*, ABVAKABO FNV, toehoorders namens de Centrale Medezeggenschapsraad 

van Zuyd nemen deel aan het overleg. 

 

In 2012 vindt het CAO-overleg vier maal plaats. De volgende onderwerpen en dossiers worden 

besproken: 

 Openstaande en vervulde vacatures; 
 Besteding decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen; 
 Voortgang invoering functiemix; 
 Nieuw functiehuis onderwijs gevend personeel; 
 Nieuw functiehuis ondersteunend personeel 
 Proces rondom vorming van De Nieuwste Pabo; 
 Sociaal jaarverslag; 
 MTO; 
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 Prestatie akkoord; 
 Promovendibeleid  

* Met ingang van 1 januari 2012 vormt de UNIENFTO, samen met een tiental andere CMHF-

onderwijsvakorganisaties, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). 

 

Medewerkertevredenheid licht gedaald  
In het voorjaar van 2012 hebben medewerkers van Zuyd deelgenomen aan het 

tweejaarlijkse medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Maar liefst 62 procent van 

de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde 

medewerkertevredenheid krijgt het rapportcijfer 7.1. Dat is minder dan in het MTO 

van 2010 (7.4), maar nog steeds hoger dan het gemiddelde binnen hogescholen in 

Nederland (benchmark). 

 

Over de kwaliteit van de hogeschool en het personeel en de studentgerichtheid zijn 

medewerkers het meest tevreden. De student- en kwaliteitsgericht overtreffen de benchmark 

met een vol punt (7.7 versus 6.7). Ook de ‘professionele ruimte’ – de vrijheid, afwisseling en 

plezier in het werk – en de werksfeer scoren hoog. Het belangrijkste aandachtspunt is de 

werkdruk. De beschikbare tijd om het werk uit te voeren is voor twee op de drie medewerkers 

niet voldoende.  

 

Kwaliteitscultuur 

In het MTO 2012 zijn – alleen aan docenten – extra vragen gesteld over de onderwijskwaliteit. 

Gevraagd is naar de betrokkenheid van docenten bij het kwaliteitsniveau van onderwijs. Dit is 

hoog: ruim 90 procent van de docenten is van mening dat collega’s een maximale prestatie 

leveren en betrokken zijn bij het kwaliteitsniveau van onderwijs. Docenten zetten vraagtekens 

bij de effectiviteit van het onderwijsbeleid (35 procent) en vinden dat er weinig of geen 

gedeelde definitie is van onderwijskwaliteit (35 procent).  

 

Vervolg 

Leidinggevenden hebben de resultaten van het MTO voor hun eigen faculteit of dienst 

ontvangen en opdracht gekregen de conclusies met medewerkers terug te koppelen en 

gerichte verbeterplannen op te stellen op basis van de resultaten van het onderzoek. 
 

Duurzame inzetbaarheid spil in personeelsbeleid  
De rode draad waarlangs Zuyd haar integrale personeelsbeleid vormgeeft is duurzame 

inzetbaarheid. Om dat te realiseren heeft de hogeschool ruime aandacht voor 

arbeidsomstandigheden, scholing en ondersteuning op het gebied van professionele 

en persoonlijke ontwikkeling. 

Zuyd als mensenbedrijf is gebaat bij een optimale duurzame inzetbaarheid van de 

medewerkers. In dat verband bevordert de dienst Human Resources de veiligheid, gezondheid 

en het welzijn van medewerkers om verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Hierbij 

ligt de nadruk op preventie en op het zoeken naar oorzaken. Om eventuele problemen 

vroegtijdig te signaleren voert de dienst onder andere werkplekonderzoeken, healthchecks en 

risico-inventarisaties en -evaluaties uit. De uitvoering van de werkplekonderzoeken ligt bij het 
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Advies en Trainingscentrum Arbeid en Gezondheid, een leerbedrijf voor studenten van de 

opleidingen Fysiotherapie en Ergotherapie. In 2011 vindt implementatie plaats van een digitaal 

systeem voor de uitvoering en het onderhoud van de risico-inventarisaties en -evaluaties. 

Om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te ondersteunen heeft Zuyd verder een 

uitgebreid scholingsaanbod en kunnen medewerkers gebruik maken van ondersteuning op 

het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van advies en 

ondersteuning bij het in kaart brengen van competenties, het onderzoeken van 

loopbaanrichtingen en bemiddeling bij de inzet van interventies zoals coaching. 

 

Feiten en cijfers - Aantal medewerkers  

 
Aantal medewerkers inclusief externe deskundigen en gedetacheerden  

bron: dienst Human Resources  
 

  

  onderwijsgevend ondersteunend totaal 

Hogeschool Zuyd fte 701 485 1.186 

  personen 940 585 1.525 

BV Hogeschool Zuyd Contracting fte 103 56 159 

  personen 189 80 269 

externe deskundigen en gedetacheerde fte 8 2 9 

  personen 98 12 110 

totaal fte 812 543 1.354 

  personen 1.227 677 1.904 

 

Aantal medewerkers exclusief externe deskundigen en gedetacheerden  

bron: dienst Human Resources  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Hogeschool Zuyd 1.337 1.417 1.468 1.497 1.525 

BV Hogeschool Zuyd Contracting 217 232 263 278 269 

totaal 1.554 1.649 1.731 1.775 1.794* 

 
 

* 15 medewerkers hebben een dienstverband zowel onderwijsgevend als ondersteunend + 2 medewerkers hebben 

een dienstverband zowel bij Hogeschool Zuyd als bij B.V. Hogeschool Zuyd Contracting en zijn derhalve dubbel 

geteld. 

 

Nieuwe en vertrokken medewerkers en aard dienstverband  

bron: dienst Human Resources 

aantal vertrokken medewerkers 203 

aantal nieuwe medewerkers 222 

% medewerkers met vast dienstverband 84,2% 

 
Bovengenoemde cijfers worden alleen verstrekt per kalenderjaar. Volledigheidshalve; de cijfers over het 

kalenderjaar 2012 worden opgenomen in het jaarbeeld over het studiejaar 2012 – 2013. 
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Arbeidsomstandigheden 

Arbobeleid en preventieve maatregelen  
Zuyd zet een aantal preventieve maatregelen in om de gezondheid van medewerkers 

en studenten te waarborgen, waaronder Advies en Training Centrum Arbeid en 

Gezondheid dat werkplekonderzoeken en healthchecks uitvoert en een 

bedrijfsfitnessregeling voor medewerkers. 

 

Het Advies en Training Centrum voert in het studiejaar 2011-2012 42 werkplekonderzoeken uit. 

Daarnaast vinden talloze preventieve interventies op ad hoc basis plaats. De 

werkplekonderzoeken worden in toenemende mate door studenten van de 

gezondheidszorgopleidingen uitgevoerd. Ook laat Zuyd in samenwerking met het Advies en 

Training Centrum health checks voor medewerkers uitvoeren. 

 

Ook de samenwerking met de Universiteit Maastricht in het KANS kennis- en 

behandelcentrum zorgt ervoor dat medewerkers en studenten met klachten aan arm, nek of 

schouders snel en zoveel mogelijk preventief behandeld worden, zodat verzuim of 

studievertraging voorkomen kunnen worden. 

 

Zuyd Hogeschool heeft een bedrijfsfitnessregeling, waaraan zo’n zeventig medewerkers 

deelnemen. Studenten kunnen tegen een gereduceerd tarief sporten. Honderd medewerkers 

maken gebruik van de gratis vaccinatie tegen de reguliere seizoensgriep. 

 

In 2012 zijn de regelingen voor het verkrijgen van een veiligheidsbril en beeldschermbril 

aangepast. Daarnaast is er een regeling ontwikkeld voor het verkrijgen van een aanvullende 

subsidie voor een hoortoestel indien dit noodzakelijk is voor de functie-uitoefening. Deze 

nieuwe regelingen zijn per 1 september 2012 geëffectueerd. 

 

Zuydmedewerkers verzuimen minder  
Het gemiddelde verzuimpercentage over 2011-2012 bedraagt 3,7 procent en dat is iets 

minder dan het jaar daarvoor. Een aantal wijzigingen in het verzuimbeleid ligt 

daaraan ten grondslag. 

 

Leidinggevenden en medewerkers hebben de eigen regie op verzuim, daarvoor is in 2011 de 

verzuimprocedure aangepast. De begeleiding bij langdurig verzuim gebeurt door twee 

casemanagers. Zij zijn betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak bij werkhervatting, 

eerstejaarsevaluaties en de begeleiding van medewerkers bij (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheid. Ook voeren zij preventiegesprekken bij dreigende arbeidsuitval. Dit 

heeft in 2011 geleid tot afname van de inzet van de bedrijfsarts naar drie dagdelen per week. 

 

Verzuimprocedure aangepast  
Zuyd voert eigen regie over het ziekteverzuim. In dat kader is in 2011 de 

verzuimprocedure aangepast. 
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Leidinggevenden ontvangen een signaal zodra een medewerker voor de derde keer in een jaar 

ziek wordt gemeld. De medewerker ontvangt een verzoek om een afspraak te maken met de 

leidinggevende om hierover samen een zogenaamd kort frequent verzuimgesprek te voeren.  

De achterliggende reden voor deze wijziging is dat kort frequent verzuim veelal een indicator 

is voor (dreigend) langdurig verzuim. Vaak is de oorzaak van kort frequent verzuim 

arbeidsgerelateerd. En om die reden ligt het voor de hand dat leidinggevende en medewerker 

hierover het gesprek aangaan, zodat in een vroegtijdig stadium eventuele knelpunten in de 

arbeidsomstandigheden, zowel fysiek als psychosociaal, opgespoord kunnen worden en er 

maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van langdurige uitval. 

 

 

Feiten en cijfers – Ziekteverzuim  
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Scholing en ontwikkeling 

Scholing van medewerkers  
Professionalisering en scholing van medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt 

voor Zuyd. Bij de positie van excellente hogeschool horen excellente medewerkers. 

Het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers is een kernactiviteit. 

 

Het team scholing voor medewerkers (ondergebracht bij de dienst Human Recources) 

verzorgt cursussen en opleidingen voor medewerkers, o.a. op het gebied van strategische 

thema’s. Speerpunten in de professionalisering van medewerkers waren in studiejaar 2011-2012 

‘toetsen en beoordelen’ en ‘kwaliteitsborging Examencommissies’. Rondom deze thema’s 

waren er diverse workshops en trainingen, daarbij gebruik makend van de expertise van eigen 

docenten.  

 

Overige aandachtsgebieden in scholing voor medewerkers zijn:  

 

 Onderwijs en onderzoek 

 Leidinggeven en projectmanagement 

 Talen 

 ICT/social media in het onderwijs 

 Persoonlijke competenties 

 Werkomgeving en gezondheid 
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In het studiejaar 2011-2012 hebben dertig trainingen (waarvan tien incompany) 

plaatsgevonden. In totaal namen er ongeveer 230 medewerkers deel aan dit aanbod. Naast 

eigen trainingen wordt er in de folder en (interne )website doorverwezen naar overige, voor 

medewerkers interessante trainingen van Zuyd Hogeschool.  

 

Vraag naar ondersteuning bij professionele en persoonlijke 

ontwikkeling  
Het aantal medewerkers dat een beroep doet op ondersteuning bij 

loopbaanontwikkeling neemt in 2012 met de helft af. Dit is grotendeels te verklaren 

doordat er nauwelijks extra vraag was ten gevolge van de herinrichting van een 

faculteit of dienst. Het aantal individuele vragen om bemiddeling (intern dan wel 

extern) is daarentegen wel licht gestegen. Het aantal medewerkers met een 

professionele/persoonlijke coachvraag is in 2012 gestegen met vijtien procent waarbij 

de verdeling in de leeftijdsklassen nagenoeg gelijk blijft, de grootste groep zit in de 

leeftijdscategorie 50+. De vraag naar informatie omtrent scholing daalt verder. 

 

Van het aantal medewerkers met een coachvraag is negentig procent doorverwezen naar een 

coach; de verhouding tussen interne en externe coaches is veertig procent versus zestig 

procent. De keuze voor een externe coach hangt samen met het thema van de coachvraag en 

het idee dat externe coaches onafhankelijker zijn en daarmee de discretie beter gewaarborgd 

is. Interne coaches worden gekozen op basis van kennis en ervaring met de 

organisatie(cultuur). 

 

Vragen rondom loopbaanoriëntatie betreffen óf ‘klassieke’ loopbaantrajecten met een coach óf  

bemiddeling van werk naar werk. De meerderheid van de vragen (tachtig procent) heeft 

betrekking op de loopbaanmogelijkheden binnen of buiten Zuyd en de rol die de interne 

adviseur hierin kan vervullen. 
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Feiten en cijfers - Persoonlijke ontwikkeling  
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Feiten en cijfers - Karakteristieken van medewerkers  
 

De gemiddelde leeftijd van medewerkers bedraagt 47,2. 
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Bedrijfsprocessen 

Stroomlijnen processen zorgt voor meer doelmatige bedrijfsvoering  
Om beter inzicht te krijgen in alle ketens in de bedrijfsvoering en diensten en deze te 

stroomlijnen, start Zuyd in 2011 met het project DRIVE; op weg naar doelmatige 

bedrijfsvoering. Het project moet helderheid en efficiëntie opleveren voor de hele 

instelling. 

 

Inge van Beek, directeur van de dienst Finance and Control: ‘Zuyd werkt nu taak- en 

teamgericht, maar we willen meer resultaatgericht werken. Procesketens gaan door muurtjes 

van teams heen. In een fabriek is alles instelbaar en voorspelbaar: grondstoffen gaan erin en er 

komt iets uit. In een onderwijsinstelling gebeurt iets vergelijkbaars, maar dan met allerlei 

omringende processen. Met DRIVE willen we helder krijgen welke bijdrage iedere activiteit in 

een proces levert. Zonder dat inzicht kun je moeilijk besluiten nemen en blijven effecten van 

besluiten onduidelijk.’  

 

Basis voor processen en systemen 

Van Beek verwacht dat de integrale aanpak van DRIVE veel winst gaat opleveren. ‘Onder 

andere bij administratieve zaken, zoals bij roosteren. Daarvoor zijn geen uniforme principes 

benoemd en daar hebben veel mensen last van. Dat kan anders, zonder dat iedereen opnieuw 

het wiel uitvindt.’ Fase 1 van DRIVE is nu afgesloten. ‘We hebben de businessarchitectuur 

vastgesteld die de eenduidigheid en samenhang tussen de activiteiten weergeeft. Dit is een 

mooie basis om processen en systemen in te richten. We willen niet in één keer de hele 

organisatie overhoop halen. Wel willen we voor de zomer in een paar quick wins de eerste 

resultaten laten zien en een herhaalbare aanpak verder ontwikkelen. Ook gaan we bepalen 

welke verwachtingen we kunnen waarmaken.’ 

 

Niet volledig centraal gestuurd 

Nolan, Norton & Co ondersteunt Zuyd bij DRIVE. Adviseur Miel Geleijns: ‘Zuyd bestaat uit 

faculteiten die qua onderwijs heel verschillend zijn, maar ook identieke taken uitvoeren, zoals 

administratie of roostering. Die zijn in het verleden allemaal verschillend ingevuld, maar 

daarin moet de hogeschool zoeken naar meer gemeenschappelijkheid. Dat is ook belangrijk 

voor communicatie met de buitenwereld. Die moet op bepaalde gebieden te maken krijgen 

met één merk: Zuyd. We zoeken naar een coöperatief model met duidelijke doelen en kaders, 

niet naar een volledig centraal gestuurd model dat voorbijgaat aan de diversiteit.’ 

 

Naar realisatie van doelmatige bedrijfsvoering  
In 2011 is Zuyd gestart met het verbeteren van de bedrijfsvoering met het project 

DRIVE; op weg naar doelmatige bedrijfsvoering. Dit project realiseert verbetering in 

effectiviteit en efficiency van de werkprocessen binnen Zuyd. 

De verwachtingen van de integrale aanpak van DRIVE zijn groot. Fase 1 van DRIVE is eind 2011  

afgerond. In deze fase is een Zuyd business architectuur opgesteld die de eenduidigheid en 

samenhang tussen de activiteiten weergeeft. Vervolgens zijn in overleg met Zuyd 

vertegenwoordigers de grootste knelpunten in de procesketens aangegeven. 
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In de zomer 2012 is fase 2 afgerond. In deze fase is een aantal grote knelpunten uitgewerkt 

naar concrete verbetervoorstellen inclusief een bijbehorende business case voor een beperkt 

aantal thema’s waarmee we gestart zijn (wat willen we veranderen en wat levert dat op?). Niet 

alleen met kwalitatieve argumenten (bijv. beter onderwijs), maar ook uitgedrukt in meetbare 

resultaten (bijv. tien procent meer studenteninstroom) en zelfs vertaald naar euro’s (bijv. 

€200K extra onderzoeksubsidies). 

 

De volgende thema’s zijn uitgewerkt: Inkoop, Planning & Roostering, Projectmatig werken en 

Internationalisering. Momenteel wordt gewerkt aan het opstarten van projecten om de 

gerichte verbetervoorstellen te realiseren. 

 

Integrale aanpak 

De afgelopen maanden is ook gewerkt aan een herhaalbare, pragmatische projectaanpak. 

Hiermee kan Zuyd zelfstandig knelpunten in de bedrijfsvoering vaststellen, 

verbetervoorstellen ontwikkelen, keuzes maken en verbeteringen realiseren. In pragmatische 

werksessies, met eenvoudige hulpmiddelen en zonder het schrijven van ‘dikke’ plannen.  

 

Deze manier van werken spreekt de deelnemers zeer aan. Jeanette Oostijen, directeur van de 

faculteit International Business and Communication: ‘Wat goed werkt is de integrale 

benadering van knelpunten en de samenwerking tussen de mensen. Men denkt op een ander 

niveau mee; niet alleen vanuit de eigen omgeving en werkwijze, maar in breder verband en 

een abstractieniveau hoger.’ 

 

Ook elke Zuyd medewerker wordt uitgedaagd mee te denken met de agenda van DRIVE. Op 

de DRIVE projectsite (Infonet) kan iedereen zijn stem uitbrengen op de huidige thema’s. Waar 

ben je het mee eens? Welke suggesties heb je voor DRIVE? Met de ontvangen feedback wordt 

de DRIVE veranderkalender kritisch beoordeeld en indien nodig aangepast. 

 

Niet alleen streeft DRIVE doelmatigheid na in het eindresultaat, ook in de manier van werken 

daar naar toe. 

 

Veiligheid 

Kennis over veiligheid beter geborgd  
Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn in 2011 beter ingezet bij vraagstukken over 

huisvesting en faciliteiten van medewerkers en studenten. Door het inbedden van dit 

beleidsterrein in de dienst Facilitair Bedrijf en het beleggen ervan bij de 

veiligheidskundige, is de kennis over veiligheid beter gewaarborgd. 

 

Enkele jaren geleden heeft Zuyd een eerste aanzet gedaan om de zorg voor 

arbeidsomstandigheden beter te verankeren in de organisatie. Zo is onder andere het 

Arboteam ontstaan, de interne arbodienst die zich vooral met verzuim, verzuimbegeleiding en 

re-integratie bezig houdt. Door het onderbrengen van de veiligheidskundige binnen het 

Facilitair Bedrijf kan beter tegemoet gekomen worden aan de noodzaak om de aanwezige 
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specialistische kennis over veiligheid meer en in een vroegtijdig stadium te betrekken bij 

vraagstukken als binnenklimaat, brandpreventie, ontwerp, bouw en inrichting van gebouwen, 

verbouwprocessen en bedrijfshulpverlening.  

 

Faciliteiten en huisvesting 

Zuyd speelt tijdig in op ontwikkelingen rond huisvesting  
In 2011 start Zuyd met het opstellen van een nieuw strategisch huisvestingsplan. Met 

het plan anticipeert de hogeschool op niet gebruikte huisvesting, dalende 

studentenaantallen en de verwachte ontwikkelingen in het onderwijs. 

 

De krimp in de regio zal ook Zuyd Hogeschool niet ongemoeid laten. De hogeschool neemt 

tijdig maatregelen om die groeiende overmaat te beperken. Anderzijds zijn er ontwikkelingen 

die het nodig maken om anders om te gaan met vastgoed. Met een nieuw aanbod voor 23-

plussers bijvoorbeeld spreekt Zuyd nieuwe doelgroepen aan voor wie de lestijden vaker in de 

daluren zullen vallen. Hierdoor kunnen ruimtes efficiënter gebruikt worden. Het onderwijs 

aan volwassenen stelt echter andere kwaliteitseisen aan de ruimtes. Ook besteden volwassen 

studenten meer uren aan zelfstudie binnen de instelling. Dat vraagt om rustige werkplekken. 

In Heerlen zijn al enkele voorzieningen op dit gebied getroffen in de brede gangen op de 

begane grond. Ook is het mogelijk om zitplaatsen in het restaurant geschikt te maken voor 

meerdere doeleinden (lunchen, studeren, overleggen). Het accent ligt bij deze ontwikkelingen 

dus op het efficiënter benutten van de al in gebruik zijnde vierkante meters. 

 

In innovatieve projecten zoals De Wijk van Morgen, de Zorgacademie Parkstad en Chemelot 

Innovation and Learning Labs (CHILL) brengt Zuyd het onderwijs meer naar de praktijk. Dat 

heeft consequenties voor de benodigde eigen ruimte. Welke dat zijn is nog niet helder, maar 

monitoring van de ontwikkelingen is noodzakelijk om tijdig te kunnen bijsturen, evenals waar 

mogelijk flexibel omgaan met het vastgoed. 

 

 Het Servicecentrum Limburg Competent, een samenwerkingsverband van Zuyd, OU, 

Leeuwenborgh en Arcus is sinds juni 2012 gehuisvest in de Zorgacademie Parkstad. Het 

Servicecentrum houdt zich bezig met het bieden van oplossingen voor werkgevers 

medewerkers met betrekking tot arbeidsmigratievraagstukken en arbeidsmobiliteit in 

Zuid-Limburg.  

 De kantoorruimtes in de Hoeve komen vrij en worden ingezet als overlegruimte en 

tijdelijke werkplekken voor projectmedewerkers. 

Nieuwbouwlocatie Sittard  
Nadat Zuyd Hogeschool, gemeente Sittard-Geleen en Bouwontwikkeling Zuid in 2011 

hebben getekend voor de realisatie van een multifunctioneel complex in het centrum 

van Sittard is in 2012 de ontwerpfase afgerond. In deze nieuwbouw heeft Zuyd een 

moderne, flexibele onderwijslocatie in Sittard waarin diverse faciliteiten worden 

gebundeld en – uniek in Nederland – met elkaar geïntegreerd. 
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Verbetering centrum Sittard 

De nieuwbouwlocatie is een onderdeel van de plannen voor de herontwikkeling van de 

Sittardse binnenstad naar de visie van architect Jo Coenen: Zitterd Revisited. Het plangebied 

ligt pal naast het historische stadshart, tussen de Haspelsestraat en de Rijksweg Noord. De 

nieuwbouw brengt een nieuw stuk stad tot stand dat - zowel stedenbouwkundig als 

functioneel - optimaal aansluit op de bestaande binnenstad. En natuurlijk een 

aantrekkingskracht heeft op bezoekers, consumenten en studenten. 

 

Onderdelen van de nieuwbouw 

Het multifunctionele gebouwencomplex bestaat uit drie bouwdelen bovenop een 

ondergrondse parkeergarage. Het noordblok is het deel waarin Zuyd Hogeschool, het filmhuis, 

het museum, enkele horecagelegenheden, winkels en woningen zijn opgenomen. Het 

zuidblok bestaat uit twee bouwdelen en bevat – naast commerciële functies – de gezamenlijke 

bibliotheek van Zuyd en Biblionova en zorgwoningen. 

Integratie en samenwerking 

In het noordgebouw komen twee filmzalen, die overdag als collegezaal worden gebruikt en ’s 

avonds voor filmvoorstellingen. Bij een evenement kan de collegezaal van Zuyd gebruikt 

worden als derde filmzaal. Studenten, medewerkers en bezoekers delen de loungebar, net als 

het restaurant. In het zuidblok worden de stadsbibliotheek Biblionova en de bibliotheek van 

Zuyd niet alleen samengevoegd, maar volledig geïntegreerd. Studenten zitten straks aan een 

leestafel naast een gewone bezoeker of een ZZP’er die de bibliotheek als ontmoetingsplek 

gebruikt.  

 

Openbare ruimte 

Naast de gebouwen bestaat het plangebied ook uit openbare ruimte. Het plan voegt een 

belangrijk nieuw plein toe aan de binnenstad van Sittard. Deze ruimte tussen de gebouwen 

ligt aan de Schootsvelden en de Keutelbeek. Deze beek, die nu ter hoogte van de nieuwbouw 

ondergronds ligt, wordt weer zichtbaar gemaakt. 

 

ICT 

Strategisch ICT-plan startpunt voor verbetertrajecten ICT-

voorzieningen  
In 2011 verschijnt het strategisch ICT-plan. Hierin zijn strategische kaders en trends 

beschreven voor ICT binnen Zuyd. De verbeterpunten voor ICT zijn verweven in negen 

beleidslijnen waarmee de komende drie jaar een dertigtal verbetertrajecten kan 

worden opgestart. 

 

Een aantal keuzes springt eruit. Zo is het eigenaarschap van applicaties voor onderwijs en 

onderzoek duidelijk benoemd: dat ligt bij de kenniscentra. Daar moet – binnen kaders – 

ruimte zijn om te innoveren en te experimenteren. Voor onderwijsondersteuning is het credo: 

standaardiseren om te kunnen flexibiliseren. Dat kan bijvoorbeeld mogelijk maken dat 

docenten zelf thuis cijfers invoeren via Osiris-docent. Dit alles vraagt om een open, flexibele 
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en schaalbare infrastructuur. Een groot aantal verbetertrajecten daarvoor zijn reeds gestart. 

Met het goedkeuren van het strategische ICT-plan is tevens een initiële projectenkalender 

ontstaan en is de basis gelegd voor de ICT-governance. 

 

Elektronische leeromgeving Blackboard vernieuwd  
In 2011 vernieuwt Zuyd Blackboard, de elektronische leeromgeving voor docenten en 

studenten. Met de implementatie van versie Blackboard 9 realiseert Zuyd niet alleen 

een technische verbetering, maar ook een gemakkelijkere bediening en een aantal 

state of the art faciliteiten, zoals web 2.0 tools, videoconferencing, weblectures en 

toegang via smartphones. 

 

Projectleider Guido Dautzenberg: ‘Het vernieuwde Blackboard biedt meer voor zowel 

studenten als docenten. Een paar voorbeelden: Als je stage loopt, zijn weblogs handig om je 

stagebegeleiders elke dag bij te praten. En via webconferencing kun je in die situatie vaker live 

contact hebben zonder te hoeven reizen. In wiki’s kan een begeleidende docent met een groep 

studenten gemakkelijk samenwerken aan een werkstuk of website, waarbij iedereen het 

resultaat ziet groeien en alle activiteiten worden bijgehouden.’ Het gaat niet alleen om nieuwe 

toeters en bellen, want de mogelijkheden van het vorige systeem werden niet door iedereen 

maximaal benut. Guido Dautzenberg: ‘Daar was nog veel winst te behalen.’ Ook de 

ondersteuning voor Blackboard is verbeterd. Binnen de opleidingen zijn key-users 

geïnstrueerd die collega’s kunnen helpen en trainen. Op centraal niveau is het beheer beter 

geregeld. En er is een speciale website ontwikkeld: ‘Dr. Blackboard’, met instructievideo's en 

ander ondersteunend materiaal. Bovendien is er stevig opgeruimd: onderwijsmateriaal dat 

lang niet is gebruikt, is niet zonder meer overgezet naar de nieuwe versie. 

 

Implementatie Windows 7 afgerond  
In 2011 zijn alle pc’s voorzien van besturingsprogramma Windows 7. Daarmee is de 

ICT-omgeving voor medewerkers en studenten niet alleen veiliger maar ook stabieler 

en gebruikersvriendelijker. 

 

Studenten en medewerkers vroegen al langer om vervanging van het gedateerde Windows XP 

en bovendien ondersteunen veel programma’s Windows XP niet meer. Genoeg reden om de 

migratie voor heel Zuyd in gang te zetten. Het project is begin 2012 succesvol afgerond en alle 

medewerkers en studenten van Zuyd werken nu met de nieuwe Windowsversie. Door Zuyd 

hogeschoolbreed Windows 7 te standaardiseren wordt een verdere kostenreductie binnen het 

werkplekbeheer tot stand gebracht. In combinatie met softwarevirtualisatie is er een grote 

stap richting campusbreed werkplek onafhankelijk kunnen werken. Met de oplevering van de 

migratie is een belangrijke verbeterslag voor Zuyd gerealiseerd. 
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Duurzaamheid 

Energiemaatregelen en energiezorg dragen bij aan 

meerjarenafspraak  
Zuyd heeft de MJA 3 ondertekend, de meerjarenafspraken energie-efficiency 2001-2020. 

Hierin is afgesproken om in die periode een energiebesparing van twintig procent te 

bereiken. In 2011 heeft Zuyd weer een aantal maatregelen genomen die eraan moeten 

bijdragen dit percentage te halen. 

 

Maatregelen 

Met het ondertekenen van het MJA3 convenant in 2008 tussen HBO-raad en het ministerie 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, heeft Zuyd Hogeschool zich 

geconformeerd aan een reductie van de totale energie van dertig procent in de periode 2005-

2020. Onderdeel van de uitvoering van dit convenant is het energie efficiëntieplan. De in dit 

plan opgenomen maatregelen ter reductie van het energieverbruik worden in enkele jaren 

uitgevoerd. In 2011 zijn op diverse hogeschoollocaties cv-ketels vervangen door HR++-ketels. 

In diverse lokalen, sporthallen en kantoren zijn bewegingsmelders aangebracht. De 

energiebesparingen door deze maatregelen worden echter deels teniet gedaan door een 

andere ontwikkeling. Doordat er steeds meer computers en andere apparaten in gebruik zijn 

en de gebouwen drukker bezocht worden, neemt de warmtelast in de gebouwen toe. De vraag 

naar koeling is daardoor vaak hoger dan de vraag naar verwarming. Desalniettemin daalt het 

energieverbruik van Zuyd. 

 

Energiezorg 

Rekening houdend met normale terugverdientijden zijn er nauwelijks meer technische 

maatregelen te nemen om energiebesparing te bereiken. Daarom besteedt Zuyd nu meer 

aandacht aan energiezorg: de organisatorische en gedragscomponenten. Met behulp van een 

gebouwbeheersysteem kan Zuyd efficiënter sturen op energieverbruik. Verder onderzoekt de 

hogeschool de mogelijkheid gebouwen of gebouwdelen te sluiten als het gebruik daartoe 

uitnodigt. Het energieverbruik kan daarmee sterk worden verlaagd. Belangrijk is het 

bewustzijn bij docenten en studenten over de energie die Zuyd verbruikt. Een voorbeeld van 

een maatregel voor het bevorderen van deze bewustwording is een plasmascherm op de 

locatie Heerlen, waarop het energieverbruik van Zuyd wordt afgezet tegen dat van 

huishoudens. 

 

Zonnepanelen 

In samenwerking met faculteit Bèta Sciences and Technology zijn op de locatie in Heerlen 

zonnepanelen aangebracht die ingezet worden in het onderwijs. Op dit moment is de 

terugverdientijd nog te lang om zonne-energie op grotere schaal in te voeren. 

 

Duurzame stroom voor Zuyd  
Zuyd heeft voor de periode tot 2015 het elektriciteitsverbruik verduurzaamd. Voor het 

totale elektriciteitsverbruik van Zuyd is een ‘garantie van oorsprong’ gekocht. Op deze 
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manier is gegarandeerd dat iedere kWh die Zuyd verbruikt op een groene manier is 

opgewekt. 

 

Zuyd streeft naar duurzaam energieverbruik, energie die bij de opwekking het milieu niet 

vervuilt. Een garantie van oorsprong is een bewijs van de producent aan de eindafnemer dat 

de geproduceerde elektriciteit ook daadwerkelijk duurzaam is. Door het kopen van een 

garantie van oorsprong voor het totale elektriciteitsverbruik, is een doelstelling van de 

Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3) behaald. Zuyd streeft naar een beleid dat het 

milieu zo veel mogelijk beschermd tegen negatieve effecten van hogeschoolactiviteiten. 

Elektriciteitsverbruik is hierbij een belangrijke component. 

 

Duurzaamheid centraal in nieuwe aanbesteding schoonmaak  
Net als voorheen verzorgt Hago de schoonmaakdienstverlening bij Zuyd, maar sinds 

2011 anders. Bij de nieuwe aanbesteding in 2011 ligt te nadruk meer op de kwaliteit in 

relatie tot de werkdruk voor schoonmakers, dan op de prijs. Zuyd kiest daarmee voor 

verantwoord opdrachtgeverschap. 

 

Bij de vorige aanbesteding van de schoonmaak kreeg de goedkoopste aanbieder het contract. 

De prijs was dan wel laag, de kwaliteit bleef behoorlijk achter. Dat is de reden geweest dat 

Zuyd in 2011 heeft besloten het contract te beëindigen en een nieuwe aanbesteding te starten. 

Deze aanbesteding kent een geheel nieuwe manier van denken in schoonmaakland. Het gaat 

namelijk nauwelijks nog om het aantal handelingen dat een schoonmaker moet maken, maar 

veel meer om het resultaat van de schoonmaak en dus om de kwaliteit. Om niet in dezelfde 

valkuil te stappen, heeft Zuyd in de aanbesteding een minimale prijs meegegeven. Voor een 

lager bedrag kon niet worden ingeschreven. Niet de prijs woog het zwaarst, maar de kwaliteit: 

die telde voor zeventig procent mee. Ook is in de vraagstelling de werkdruk van de 

schoonmakers opgenomen. Schoonmakers zijn vaak de dupe van lage prijsafspraken en 

daarmee uiteindelijk ook de gebouwgebruikers. Afgelopen tijd is in de schoonmaakbranche 

gestaakt en Zuyd wil recht doen aan die uitingen. Daarom is aan de meedingende bedrijven 

gevraagd: ‘als je medewerkers je goud zijn, hoe behandel je dat goud dan?’ Tweemaal per jaar 

bevraagt Zuyd de schoonmaakmedewerkers zelf. Het nieuwe contract - met Hago - is in 

september 2011 ingegaan. Zuyd en Hago ontvingen daarvoor voor locatie Nieuw Eyckholt de 

Golden Service Awards. 

 

Nieuw vervoersplan stimuleert duurzaam woon-werkverkeer  
In 2011 stelt Zuyd een nieuw vervoersplan op. Daarin zijn de regelingen voor 

tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer voor medewerkers vastgelegd. 

Een van de doelen is om medewerkers te stimuleren gebruik te maken van andere 

vervoermiddelen dan de auto. Het plan is een vereenvoudiging van eerdere 

vervoersplannen, die niet meer beheersbaar bleken.  

 

Het nieuwe vervoersplan is sterk vereenvoudigd ten opzichte van eerdere plannen. Stapeling 

van regelingen, zoals de CAO-regeling en de decentrale arbeidsmiddelenregeling plus de 

tegemoetkoming in de aanschaf van een fiets of ov-abonnement, is nu niet meer mogelijk. De 
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tegemoetkoming voor openbaar vervoer is verhoogd tot een maximum van vijftienhonderd 

euro.  

 

Fiets 

In 2011 is tevens de basis gelegd voor een nieuwe vergoedingsregeling voor fietskilometers. 

Zuyd is met subsidie van de gemeente Heerlen een pilot gestart. Deze pilot behelst de 

registratie van de fiets bij plaatsing in de stalling op het werkadres. In combinatie met de 

bekende afstand tot het huisadres is de vergoeding eenvoudig te berekenen. De hoogte 

daarvan moet 0,12 eurocent per fietskilometer gaan bedragen. Voor de medewerkers die 

binnen een straal van tien kilometer van hun werk wonen, is dit gunstiger dan de vergoeding 

die zij nu ontvangen volgens de decentrale arbeidsmiddelenregeling. In de testfase is de 

vergoeding nog niet uitgekeerd. In juli 2012 evalueert Zuyd de pilot. 

 

Crisismanagement in de steigers  

In het voorjaar van 2012 is een start gemaakt met een project om binnen Zuyd adequaat te 

kunnen reageren indien er sprake is van een crisis. Zuyd heeft hierbij gekozen voor een 

integrale aanpak van alle vormen van crises.  

 

Aanleiding hiertoe waren o.a. de evaluatierapportages rondom de brand bij de TU Delft en de 

interne vraag van bureau Internationalisering om 24/7 te kunnen reageren op een hulpvraag  

van een student tijdens de buitenlandse stage. In de periode 2012-2013 zal een modulair 

systeem worden opgezet uitgaande van een crisis-escalatieprotocol , een thematische opzet en 

uitwerkingen in de vorm van modules. Voor het uitwerken is een kernteam geformeerd 

bestaande uit een externe adviseur, de veiligheidskundige en aangevuld met interne experts 

op gebied van BHV en communicatie. Per thema worden andere interne experts geraadpleegd. 

 

Na afronding van het protocol en de thema’s zullen de verantwoordelijken zoals directeuren 

en het CvB door de externe adviseur worden getraind.  
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8| Governance 

 

Good governance volgens Zuyd  
Om een goed en zorgvuldig bestuur te garanderen kent Zuyd een aantal maatregelen 

en voorzieningen op het gebied van governance. 

 

Goed ondernemerschap, krachtig bestuur, efficiënt toezicht en transparante verantwoording 

vormen de uitgangspunten in het governancebeleid van de hogeschool. Het College van 

Bestuur draagt daaraan onder meer bij met een uitvoerig jaarverslag waarin Zuyd 

verantwoording aflegt over de behaalde resultaten. De Raad van Toezicht volgt de grote 

ontwikkelingen nauwgezet. Omvangrijke operaties en belangrijke documenten vergen 

goedkeuring van de Raad. De Raad ziet ook toe op het functioneren van het College van 

Bestuur als geheel en van de collegeleden afzonderlijk. Daarvoor kent de Raad de 

Remuneratiecommissie, die instemt met de targets van het College van Bestuur en waaraan de 

collegeleden verantwoording afleggen. Financiële zaken worden namens de Raad van Toezicht 

door de Auditcommissie met de externe accountant besproken, waardoor risicobeheersing 

gewaarborgd is. 

 

Ook het beschermen van de rechten van studenten en medewerkers behoort voor Zuyd tot 

good governance. Studenten kunnen met hun klachten terecht bij een klachtenloket. 

Afhankelijk van de inhoud van de klacht wordt deze behandeld door een vertrouwenspersoon, 

de ombudsman of een van de colleges voor bezwaar en beroep. Hoe je je als medewerker van 

Zuyd moet gedragen staat in een duidelijke Integriteitscode; wantoestanden kunnen worden 

gemeld volgens een Klokkenluidersregeling.  

 

Ontwikkelingen op het gebied van governance  
In 2011-2012 zijn onder andere de arbeidsovereenkomsten van de leden van het College 

van Bestuur aangepast aan de nieuwe regelgeving. Op het gebied van gouvernance is 

dat een van de belangrijkste ontwikkelingen.   

 

De Branchecode Governance van de HBO-raad verplicht alle instellingen om jaarlijks te 

evalueren of ze aan alle voorwaarden voldoen. De HBO-raad bekijkt eveneens of dat zo is. In 

2011 heeft de raad geconstateerd dat Zuyd twee keer niet helemaal heeft beantwoord aan de 

code. Dit was aan de orde bij de publicatie van de klachtenregeling ongewenst gedrag, die 

Zuyd wel intern heeft gepubliceerd, maar niet extern. Ook de Integriteitscode voor 

medewerkers, die in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, moest ruimer zichtbaar zijn. 

Daar heeft Zuyd gehoor aan gegeven.  

 

In de HBO-raad is afgesproken dat de verantwoording voor de salarissen van bestuurders van 

hogescholen volgens een vast format voor alle hbo-instellingen bekend wordt gemaakt. Dat 

heeft Zuyd in 2011 voor het eerst gedaan in het Remuneratierapport, waarmee de beloningen 

en onkostenvergoedingen van de leden van het College van Bestuur openbaar zijn gemaakt. 
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Daarop staat een uitgebreide toelichting in het financieel jaarverslag. Met de komst van de 

vernieuwde website gaat dit ook online gebeuren. 

 

De salarissen van de collegeleden worden berekend conform de Hay-methode voor het hbo. 

De salarissen zijn ingedeeld in de categorieën A tot en met F, waarbij F de hoogste schaal is. 

Welke categorie van toepassing is op een hogeschool is afhankelijk van de grootte van de 

instelling, de omvang van de geldstromen en de mate waarin derde geldstromen worden 

aangeboord. Viel Zuyd voorheen in categorie D, al enige tijd geleden is Zuyd opgeschoven 

naar categorie E. In 2011 zijn de salarissen van de Collegeleden daaraan aangepast.  

 

De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) en de aan 

het einde van 2011 aangenomen Wet Normering Topinkomens (WNT) zijn voor Zuyd een 

belangrijke rol gaan spelen. De HBO-raad heeft de instellingen geadviseerd om zich goed te 

verantwoorden over de salarissen van de collegeleden. Deze blijven bij Zuyd onder de 

maximale norm. De arbeidscontracten van de collegeleden zijn volledig losgemaakt van de 

CAO-regelingen en worden apart geadministreerd. 

 

Nieuw College van Beroep voor de Examens en College van Beroep 

Bijzonder Onderwijs  
In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) is per 1 

september 2010 een wijziging aangebracht. Die heeft in 2011 geleid tot wijzigingen in 

de samenstelling van het College van Beroep voor de Examens en de opheffing van het 

College van Beroep Bijzonder Onderwijs. 

 

Het College van Beroep Bijzonder Onderwijs is opgeheven. Daarvoor in de plaats is de 

Geschillenadviescommissie gekomen met vijf nieuwe leden. Het College van Beroep voor de 

Examens is gehandhaafd, maar er zijn nieuwe benoemingen gedaan. Beide colleges hebben vijf 

leden die ook plaatsvervangend lid zijn voor de leden van het andere college. De looptijd van 

het lidmaatschap van de colleges was voorheen onbegrensd, maar sinds 2011 vindt de 

benoeming van de leden voor drie jaar plaats met de mogelijkheid van herbenoeming. 

Hiermee hebben de leden wel de zekerheid van hun functie gedurende enkele jaren, zodat ze 

zich daar goed op kunnen voorbereiden en voor kunnen scholen, maar hebben zij ook de 

gelegenheid die functie na drie jaar te beëindigen. De zittende leden waren uitgenodigd te 

solliciteren. Enkelen van hen hebben van die mogelijkheid gebruikgemaakt en zijn opnieuw 

benoemd. 

 

Bij de benoeming van de leden van de twee colleges is met nadruk aandacht besteed aan de 

kernwaarden van Zuyd, vooral ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘persoonlijke aandacht’. Tijdens 

de sollicitatieprocedure zijn aan de sollicitanten casussen voorgelegd. De invulling van de 

kernwaarden en de reflectie daarop in de antwoorden heeft zwaar meegewogen bij de 

benoeming. Zuyd laat hiermee zien dat de kernwaarden werkelijk van belang zijn en dat de 

instelling oog heeft voor de studenten.  
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Verslag Raad van Toezicht  
De mate waarin en de wijze waarop Zuyd Hogeschool slaagt in haar maatschappelijke 

opdracht – het verzorgen van excellent hoger beroepsonderwijs – vormde ook in 2011-

2012 de centrale focus voor de Raad van Roezicht. Als toezichthouder van een met 

overwegend publiek geld gefinancierde instelling ziet de Raad – als representant van 

de samenleving – erop toe, hoe de hogeschool kwaliteit levert, borgt en demonstreert. 

 

Interne ontwikkelingen 

De onderwerpen waar de Raad in het verslagjaar ruim aandacht aan heeft gegeven zijn:  

de implementatie van de Besturingsopgave in de verbinding van onderwijs, onderzoek en een 

aanbod voor Levenlang Leren in faculteiten, de instellingstoets, de versterking van de 

bedrijfsvoering en de focus op de nieuwe missie duurzaam van betekenis voor een professie.  

Ook in het huisvestingsdossier zijn stappen gezet. Naast een analyse van de meerjaren 

huisvestingsbehoefte is mede op basis daarvan de keuze voor nieuwbouw in De Dobbelsteen 

definitief geworden en in dat traject is de Raad nauw betrokken geweest. De ontwikkeling 

naar op inhoud samenwerkende teams en de aanstelling van teamleiders om de ervaren 

afstand tussen medewerkers en leidinggevenden te verkleinen en de voorzetting van het 

initiatief de werkgroep Docentprofessionalisering zijn andere voorbeelden, die de Raad met 

interesse volgt. 

 

Instellingstoets 

De hogeschool heeft zich in 2011 bij de NVAO aangemeld voor de instellingstoets 

kwaliteitszorg. Via deze toets stelt een externe commissie vast of het College van Bestuur in 

control is op het gebied van kwaliteitszorg en de borging daarvan. De aanmelding voor de 

instellingstoets impliceert voor de opleidingen een beknopter en specifiek op de opleiding 

gericht regime van visitatie en accreditatie.   

 

In het voorjaar 2012 bezocht een externe commissie Zuyd en spreekt met een grote groep 

vertegenwoordigers uit de organisatie. Uit de eerste bevindingen blijkt dat Zuyd goede 

opleidingen heeft, maar ook dat Zuyd nog niet klaar is voor de toets. Zuyd is afgelopen jaren 

sterk in beweging geweest en kan nog onvoldoende aantonen hoe de sturing van kwaliteit van 

onderwijs werkt in de nieuwe organisatie. In goed overleg met de NVAO heeft Zuyd daarom 

besloten het accreditatieproces tijdelijk op te schorten. 

 

Externe ontwikkelingen 

In 2011-2012 is ook de omgeving voor de hogeschool veranderd. Een nieuw kabinet (Rutte 1) 

was net beëdigd en al snel presenteerde staatssecretaris Halbe Zijlstra de politieke vertaling 

van de aanbevelingen van de Commissie Veerman in de Strategische Agenda Hoger 

Onderwijs: Kwaliteit in Verscheidenheid. De opdracht aan het hoger onderwijs is om langs de 

lijnen van profilering en prestatieafspraken tot meer resultaatgerichte afspraken te komen. 

Ook van de student wordt meer verwacht, waarvan onder andere het voornemen om de 

langstudeermaatregel in te voeren een getuige was. 

 

Ook in 2011-2012 heeft Zuyd Hogeschool via de Keuzegids, de NVAO-accreditaties, de 

Nationale Studentenenquête, maar ook via de positieve resultaten in de onderzoeken van de 
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Inspectie van het Onderwijs, laten zien dat zij een kwalitatief goede - en op onderdelen zelfs 

een excellente -  hogeschool is. Door affaires over kwaliteit van diploma’s in het hoger 

onderwijs is maatschappelijk de wens voor hogere eisen en betere borging van kwaliteit 

manifester geworden. Zo is de toepassing van de NVAO-accreditatiekaders merkbaar 

aangescherpt en heeft de Inspectie van het Onderwijs gericht onderzoek verricht naar 

onderwijstijd en alternatieve afstudeerroutes. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht 

nadrukkelijk aandacht gehad voor kwaliteitsbeleid en de borging daarvan. 

 

Samenstelling, werkwijze en verantwoording 

De samenstelling van de Raad is in het verslagjaar niet gewijzigd. In december 2011 heeft 

herbenoeming plaatsgevonden van Guy Peeters en Loek Radix in een tweede termijn als lid 

van de Raad. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van 

elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen 

opereren. De Raad is dan ook van oordeel te voldoen aan de daaraan gestelde eisen in de 

HBO-branchecode Governance. 

 

In lijn met de beweging van de hogeschool en de maatschappij was en is er veel aandacht van 

de Raad voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en de bijdrage van beide aan het 

beroepenveld. Voorbeelden van relevante onderwerpen zijn de accreditatieresultaten, 

kwaliteitszorg en de doorontwikkeling van de Integrale Managementrapportage (IMR). 

Tenslotte heeft de Raad in november 2011 een werkbezoek gebracht aan de faculteit 

Gezondheidszorg en was er wederom constructief overleg met de Centrale 

Medezeggenschapsraad. 

 

Sinds 2008 zijn binnen de Raad van Toezicht twee commissies actief: de 

Remuneratiecommissie en de Auditcommissie. De Remuneratiecommissie is namens de Raad 

belast met het werkgeverschap van de leden van het College van Bestuur. De Auditcommissie 

heeft bijzondere aandacht voor financiën, (externe) verslaglegging, treasury, interne 

beheersing en onderhoudt namens de Raad contact met de externe accountant. Belangrijke 

onderwerpen voor de commissie in 2011-2012 zijn de doorontwikkeling van de IMR, het project 

DRIVE dat is gericht op de verbetering van bedrijfsprocessen, de bekostigingssystematiek, het 

Jaarplan 2011-2012 en de Meerjarenbegroting 2011-2015 en de wijziging in de financiering door 

de overstap naar schatkistbankieren. 

 

Besproken onderwerpen 

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht in zijn vergaderingen uitgebreid stil gestaan bij 

de volgende onderwerpen: 

 

 Besturingsopgave 

 Strategische Agenda Hoger Onderwijs: Kwaliteit in Verscheidenheid 

 Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging 

 Waarden van de hogeschool / merkarchitectuur 

 Resultaten onderzoeken Inspectie voor het Onderwijs naar contacttijd en alternatieve 

afstudeerroutes 

 ‘Good governance’ binnen de hogeschool 
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 Instellingstoets 

 Risico-analyse; inventarisatie 

 Statutenwijziging 

 De Nieuwste PABO 

 Centrum voor Chemie 

 De vorming van de Centers of Expertise 

 Ontwikkelingen in de kunstensector (iArts en Quartiers des Arts) 

 Doorontwikkeling Integrale Managementrapportage 

 Accreditatieresultaten 

 Resultaten individuele faculteiten 

 

Zelfevaluatie 

Het degelijk functioneren van de Raad van Toezicht is van groot belang, zeker bij een met 

publiek geld gefinancierde instelling. Ook in 2011-2012 heeft de Raad een zelfevaluatie gedaan 

naar het eigen functioneren aan de hand van een checklijst. Belangrijke onderwerpen waren 

uiteraard de samenstelling, de deskundigheid en de taak van de Raad als geheel, maar ook de 

werkwijze, de samenwerking met het College van Bestuur, de Centrale Medezeggenschapsraad 

en het uitgevoerde toezicht op het brede scala van onderwerpen. Naast deze zelfevaluatie is er 

ook een check geweest op de conformiteit met HBO-branchecode, governance en zijn de 

bevindingen van de externe check door de HBO-raad besproken. De Raad van Toezicht heeft 

besloten zijn toezichtskader verder te expliciteren.  

 

Tenslotte 

De Raad van Toezicht wil waardering en dank uitspreken aan studenten en medewerkers, die 

samen iedere dag zorgdragen voor de goede kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de 

ondersteuning daarvan. Deze gezamenlijke inzet zorgt ervoor dat Zuyd Hogeschool 

daadwerkelijk duurzaam van betekenis is voor de professie en dat ook kan blijven. 

 

Heerlen, december 2012 

 

mr. J.J. Fransen van de Putte, 

Voorzitter Raad van Toezicht 
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Personalia - Raad van Toezicht  
Zuyd kent een Raad van Toezicht van zeven leden. Taak van de Raad is naast toezicht 

op en klankbord voor het bestuur, ook de rol van werkgever voor het College van 

Bestuur.  

 

De leden van de Raad zijn afkomstig uit de sectoren waarvoor de hogeschool opleidt. De Raad 

als collectief beschikt over deskundigheid en ervaring op bestuurlijk vlak van grote 

organisaties en individueel over professionele domeinkennis en/of expertise op deelterreinen 

als financiën, bedrijfsvoering en hrm. 

 

Just Fransen van de Putte 

naam mr. J.J. Fransen van de Putte (1943) 

functie  

nevenfuncties voorzitter Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool; 

voorzitter Raad van Commissarissen Smals BV; 

lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Profcore; 

lid Bestuur Pensioenfonds DSM Nederland; 

lid Raad van Commissarissen BDR Thermea; 

diverse adviesfuncties. 

eerste benoeming 1 september 2003 

lopende termijn 31 december 2012 

herbenoembaar nee 

Gerald Janssen 

naam drs. G.M.H. Janssen (1957 ) 

functie directeur Human Resources APG te Heerlen 

nevenfuncties lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool; 

bestuurslid Stichting Regiobranding Zuid-Limburg; 

bestuurslid Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad; 

lid dagelijks bestuur Stichting SPO; 

lid Raad van Toezicht Toneelgroep Maastricht. 

eerste benoeming 9 juni 2009 

lopende termijn 31 december 2012 

herbenoembaar ja 

Jan Tindemans 

naam drs. J.J.M. Tindemans (1950) 

functie Chairman of the Board NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht 

nevenfuncties lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool; 

lid Raad van Commissarissen Bodemzorg Limburg; 

voorzitter Bestuur Stichting Talenacademie Nederland. 

eerste benoeming 8 juni 2006 

lopende termijn 31 december 2013 

herbenoembaar nee 
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Koen Brams 

naam drs. K.L.M. Brams (1964) 

functie freelance onderzoeker en publicist 

nevenfuncties lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool; 

lid Raad van Bestuur Edmond Hustinx Stichting. 

eerste benoeming 8 juni 2006 

lopende termijn 31 december 2013 

herbenoembaar nee 

Mirjam Depondt 

naam M. Depondt-Olivers (1961) 

functie algemeen directeur-bestuurder woningcorporatie Woonpunt 

nevenfuncties vice-voorzitter Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool; 

vice-voorzitter Bestuur Stichting Regiobranding Zuid-Limburg; 

directeur Wonen boven Winkels Maastricht NV; 

vice-voorzitter Raad van Commissarissen WML; 

voorzitter Bestuur Stichting Ronald McDonaldhuis Maastricht; 

voorzitter Raad van Toezicht Stichting VVV Maastricht; 

lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende VVV’s Limburg 

eerste benoeming 12 juni 2007 

lopende termijn 31 december 2014 

herbenoembaar nee 

Guy Peeters 

naam drs. G.J.H.C.M. Peeters (1954) 

functie voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC
+
 

nevenfuncties lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool; 

lid Supervisory Board Center for Translational Molecular Medicine; 

voorzitter Raad van Commissarissen Ease Travel Clinic & Health Support; 

voorzitter Raad van Commissarissen CIRO Horn; 

vice-voorzitter NFU tot 1 september 2012; 

voorzitter NFU met ingang van 1 september 2012; 

lid Bestuurscommissie Opleiding & Patiëntenzorg (O&P); 

lid BOLS; 

lid Raad van Commissarissen BioMedbooster; 

voorzitter Raad van Commissarissen MUMC Holding; 

lid Dagelijks Bestuur Stichting Regiobranding Zuid-Limburg; 

lid Algemeen Bestuur Stichting Regiobranding Zuid-Limburg; 

voorzitter Raad van Commissarissen MUMC Holding; 

lid Dagelijks Bestuur Stichting Regiobranding Zuid Limburg. 

 

eerste benoeming 12 juni 2007 

lopende termijn 31 december 2015 

herbenoembaar nee 

 



 
 

Jaarbeeld 2011 - 2012/ 97 
 

Loek Radix 

naam drs. L. Radix (1956) 

functie Director Corporate Control & Accounting Koninklijke DSM NV 

nevenfuncties lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool; 

lid Raad van Toezicht Atrium Medisch Centrum; 

voorzitter gecombineerde beleggingscommissie Algemeen 

Mijnwerkersfonds en Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf; 

lid curatorium post-doctorale controllersopleiding Universiteit 

Maastricht; 

penningmeester Fonds voor Sociale Instellingen. 

eerste benoeming 22 januari 2008 

lopende termijn 31 december 2015 

herbenoembaar nee 

 

Rechtsbescherming van studenten en medewerkers: de 

ombudsman  
De ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig persoon op wie studenten en 

medewerkers een beroep kunnen doen wanneer zij een klacht hebben over de 

hogeschool, de opleiding of de medewerkers. 

 
De ombudsman dient als sluitstuk van de klachtenregeling en is met name bedoeld voor alle 

klachten die buiten de bestaande regelingen vallen. Inschakeling van de ombudsman is pas 

aan de orde nadat de direct betrokkenen al benaderd zijn en andere mogelijke wegen geen 

uitkomst bieden. In de praktijk wordt de ombudsman vaak al in een eerder stadium benaderd 

om advies en speelt een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van de betrokkenen om tot 

een oplossing te komen. Daarnaast adviseert en verwijst de ombudsman naar instanties waar 

de klacht thuishoort. De ombudsman rondt zijn werkzaamheden af in een advies aan het 

College van Bestuur.   

 

Feiten en cijfers – Ombudsman  

 
Aard van de verzoeken om advies, bemiddeling en klachtbehandeling van studenten 
bron: Jaarverslagen Ombudsman 
 

Aard verzoeken om klachtbehandeling van 

studenten 

bron: Jaarverslagen Ombudsman 

Hogeschool Zuyd 

aard verzoek  

2007 2008 2009 2010 2011 

communicatie/bejegening 11 2 1 3 11 

examen/tentamenbeoordeling 5 7 7 4 9 

examen/tentamenregeling 9 4 6 11 14 

fraude 0 0 0 3 1 

financiën 5 4 7 7 5 

inschrijving 0 0 1 0 1 

klachtprocedure 0 0 0 2 2 

onderwijskwaliteit 5 6 6 4 7 

onderwijsorganisatie 3 8 6 11 2 
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anders 3 0 5 1 1 

      

totaal aan onderwerpen - - - 46 53 

      

totaal aan verzoeken 41 31 39 34 36 

 

* Aan de hand van de tabellen is het mogelijk een vergelijking te maken van het aantal verzoeken om advies, 

bemiddeling en klachtbehandeling met voorafgaande jaren. Een vergelijking van het aantal onderwerpen is 

mogelijk vanaf 2010. 

 

Bovengenoemde cijfers worden alleen verstrekt per kalenderjaar. Volledigheidshalve; de cijfers over het kalenderjaar 

2012 worden opgenomen in het jaarbeeld over het studiejaar 2012 –2013. 

 

Aard van de verzoeken om advies, bemiddeling en klachtbehandeling van 

medewerkers 
bron: Jaarverslagen Ombudsman 

aard verzoek  2009 2010 2011 

aanstelling 1 0 2 

taakbelasting 1 1 1 

functioneren/beoordelen/inschaling/functiewaardering 5 7 6 

financiën 0 3 0 

ontslag/vertrekregeling 2 0 0 

samenwerking/verstoorde werkrelatie leidinggevende 6 13 8 

reorganisatie 0 0 0 

klachtbehandeling 2 5 3 

reïntegratie 1 2 1 

disciplinaire maatregel 1 0 0 

anders 0 0 4 

    

totaal aan onderwerpen* - 31 25 

    

totaal aan verzoeken 19 21 17 

 

* Aan de hand van de tabellen is het mogelijk een vergelijking te maken van het aantal verzoeken om advies, 

bemiddeling en klachtbehandeling met voorafgaande jaren. Een vergelijking van het aantal onderwerpen is 

mogelijk vanaf 2010. 

 

Bovengenoemde cijfers worden alleen verstrekt per kalenderjaar. Volledigheidshalve; de cijfers over het kalenderjaar 

2012 worden opgenomen in het jaarbeeld over het studiejaar 2012 –2013. 

 

Rechtsbescherming van studenten en medewerkers: 

vertrouwenspersonen  
Hogeschool Zuyd heeft vertrouwenspersonen aangesteld om een individuele 

medewerker of student te ondersteunen en te adviseren in geval van ongewenst 

gedrag binnen de hogeschool. 
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Er zijn drie vertrouwenspersonen, een op elke locatie van Zuyd. In 2011 is een nieuwe 

vertrouwenspersoon benoemd voor de locatie Maastricht. De vertrouwenspersonen krijgen 

adequate faciliteiten in de vorm van tijd en ondersteuning. In gevallen waar de 

vertrouwenspersonen nader onderzoek nodig of wenselijk achten, staat een externe 

klachtencommissie ter beschikking, samen met de Open Universiteit en de Universiteit 

Maastricht. Deze commissie heeft een onafhankelijke voorzitter. De commissie onderzoekt 

klachten over ongewenste omgangsvormen en brengt advies uit aan het College van Bestuur. 

In 2011 is één klacht aangemeld voor nader onderzoek door de commissie. De klacht is door de 

commissie gegrond verklaard. 

 

Feiten en cijfers – Vertrouwenspersonen  

 
Contacten ongewenste omgangsvormen  
bron: Jaarverslagen Vertrouwenspersonen 
  2008 2009 2010 2011 

klacht student - - - 0 

 medewerker - - - 1 

 totaal - - - 1 

      

melding student 20 15 10 10 

 medewerker 19 16 22 16 

 totaal 39 31 32 26 

      

consult student 2 2 1 0 

 medewerker 4 9 4 6 

 totaal 6 11 5 6 

      

ondersteuning student 6 - 3 5 

 medewerker - - - 1 

 totaal 6 - 3 6 

      

verwijzing student 6 1 1 2 

 medewerker 6 2 1 2 

 totaal 12 3 2 4 

 
Bovengenoemde cijfers worden alleen verstrekt per kalenderjaar. Volledigheidshalve; de cijfers over het kalenderjaar 

2012 worden opgenomen in het jaarbeeld over het studiejaar 2012 –2013. 
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Rechtsbescherming van studenten en extranei: bezwaar en beroep  
Ten behoeve van de rechtsbescherming van studenten en extranei beschikt 

Hogeschool Zuyd op grond van de artt. 7.60 jo. 7.63a/7.68 WHW over een College van 

Beroep voor de Examens en een College van Beroep Bijzonder 

Onderwijs/Geschillenadviescommissie.  

 

Het College van Beroep voor de Examens is onder meer bevoegd ten aanzien van beslissingen 

met betrekking tot: 

 

 het behalen van het afsluitend examen;  

 de toelating tot examens;  

 een colloquium doctum en het wegwerken van deficiënties;  

 bindend negatief studieadvies;  

 de toelating tot een masteropleiding;  

 de toelating tot een opleiding waarbij sprake is van een selectie aan de poort. 

 

én beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals: 

 

 de uitslag van een tentamen;  

 beslissingen op verzoeken om tentamens vervroegd of mondeling af te mogen leggen;  

 de waardering van scripties of practica;  

 beslissingen inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket;  

 de weigering van een vrijstelling. 

 

Het College van Beroep Bijzonder Onderwijs/Geschillenadviescommissie neemt onder meer 

kennis van alle beslissingen van het bestuur over inschrijving van (aanstaande) studenten en 

extranei, evenals over financiële ondersteuning van studenten. 

 

Feiten en cijfers - College van Beroep voor de Examens en College 

van Beroep Bijzonder Onderwijs/Geschillenadviescommissie  
 

In de afgelopen vijf jaren ontwikkelde het aantal bij het College van Beroep voor de Examens 

en College van Beroep Bijzonder Onderwijs/Geschillenadviescommissie aangemelde zaken 

zich als volgt: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 1 sept.2011-1 sept.2012 

45 37 59 57 45 76 
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De behandeling van de in het studiejaar 2011-2012 aangemelde zaken leidde tot de volgende 

uitspraken: 

 

uitspraak aantal 

gegrond 2 

ongegrond 6 

schikking 37 

ingetrokken 20 

niet-ontvankelijk 3 

1 
doorverwezen 1 

naar 2012/2013 7 

totaal 76 

 

 

Digitaal klachtenloket  
Sinds 2010 heeft Zuyd een digitaal loket voor het indienen van klachten en beroepen. 

Het indienen van een klacht of beroep door studenten is daardoor eenduidiger en 

toegankelijker geworden. Het Loket Rechtsbescherming adviseert over het 

bewandelen van zowel de informele en formele weg bij een klacht of beroep.  

 

Kiest de student voor het indienen van een formele klacht of beroep, dan zorgt het loket dat 

de klacht of het beroep bij de juiste instantie terecht komt, namelijk het College van Beroep 

voor de Examens, de Ombudsman of de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. 

Daarbij is de privacy van studenten altijd beschermd en wordt iedere klacht of beroep, ook in 

de zomervakantie, met spoed behandeld. Het digitaal loket is te vinden op Infonet, de interne 

website van Zuyd Hogeschool. Ook op de externe website van Zuyd is informatie over het 

indienen van een klacht of beroep te vinden. 

 

Helderheid in bekostiging  
In 2011 staat helderheid in bekostiging opnieuw hoog op de agenda van Zuyd. De 

hogeschool werkt aan een notitie die voor faculteiten als leidraad dient bij risicovolle 

initiatieven. 

 

Binnen Zuyd is sinds 2003 een interne Commissie Helderheid in de Bekostiging belast met het 

toetsen van bestaande praktijken en initiatieven, die te maken hebben met onderwijs in relatie 

tot bekostiging in de meeste brede zin. De commissie heeft een tweeledige functie. In de 

eerste plaats toetst zij of bepaalde initiatieven van faculteiten in lijn zijn met de notities 

helderheid en daarmee samenhangende regelgeving. Daar waar initiatieven als risicovol 

worden beoordeeld, heeft zij formeel een adviserende taak naar het College van Bestuur, zodat 

de voorstellen de rechtmatigheidstoets kunnen doorstaan en geen afbreuk doen aan de 

intenties van de opleiding of faculteit. Een notitie op basis waarvan faculteiten een afweging 

kunnen maken bij dergelijke risicovolle initiatieven krijgt in 2012 zijn beslag. 
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9| Verkort financieel verslag 2011-2012 

 

Introductie  
Dit verkort financieel verslag 2011-2012 maakt onderdeel uit van het jaarbeeld 2011-2012 dat 

door het College van Bestuur wordt uitgebracht en geeft een samenvatting van de jaarrekening 

van Stichting Hogeschool Zuyd, te Heerlen, over studiejaar 2011-2012. Er zijn in Nederland 

geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van samengevatte 

financiële overzichten. Daarom heeft het College van Bestuur deze criteria zelf ontwikkeld. De 

samenvatting is als volgt tot stand gekomen:  

- Van een aantal financiële overzichten zijn uitsluitend de hoofdcategorieën 

weergegeven (bv. balans en kasstroomoverzicht) en andere financiële overzichten zijn 

integraal overgenomen (bv. resultatenrekening en mutatieoverzicht eigen vermogen).  

- De jaarrekening 2011-2012 is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 

‘Organisaties zonder winststreven (RJ640). In deze samenvatting zijn de grondslagen 

voor de opstelling van de jaarrekening beperkt opgenomen.  

- De toelichtingen die zijn vereist op basis van RJ640 zijn vereenvoudigd weergegeven.  

In deze samenvatting zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven. Naast de samengevatte 

financiële overzichten bevat het verkort financieel verslag aanvullende informatie die niet is 

opgenomen in de oorspronkelijke jaarrekening over het studiejaar 2011-2012. Deze aanvullende 

informatie heeft betrekking op: 

- Een beschrijving van de ontwikkelingen inzake prestatieafspraken, 

samenwerkingsverband publiek-privaat, populatieprognose en de nieuwste pabo; 

- Ontwikkeling financieel resultaat 2009-2012; 

- Herkomst financieel resultaat; 

- Ontwikkeling eigen vermogen; 

- Kengetallen solvabiliteit, weerstandsvermogen en liquiditeit; 

- Beloningen bestuurders en honorering toezichthouders over het kalenderjaar 2011. 

Om een volledig inzicht te krijgen in de financiële resultaten van Zuyd en de grootte en 

samenstelling van het vermogen wordt verwezen naar de volledige jaarrekening die, voorzien 

van een goedkeurende controleverklaring, ter inzage ligt ten kantore van Zuyd.  

 

Financiën - Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  
 

Wettelijke richtlijnen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de jaarverlaggeving ‘Organisaties 

zonder winststreven’ (RJ640).  
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Consolidatie 

Met toepassing van de regelgeving zijn de cijfers van de BV Hogeschool Zuyd Contracting, BV 

Hogeschool Zuyd Detachering en de BV De Wijk van Morgen in de consolidatie opgenomen. 

Voor alle drie de BV’s is sprake van een 100% deelneming door Stichting Hogeschool Zuyd.  

 

Waardering 

De grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben. Zuyd neemt 

risico’s op zodra ze worden geconstateerd.  

 

Financiën – Ontwikkelingen  
 

Prestatieafspraken 

In mei van dit jaar is de notitie ‘Duurzaam van betekenis voor een professie’, waarin de 

prestatieafspraken Zuyd Hogeschool zijn opgenomen, aangeboden aan het Ministerie van 

OCW. De reviewcommissie heeft naar aanleiding van deze notitie het oordeel zeer goed 

gegeven voor de ingediende prestatieafspraken van Zuyd. De staatssecretaris heeft op basis 

van het oordeel M€ 5 en additioneel M€ 2,1 voor 2013 toegekend.  

 

Samenwerkingsverband publiek-privaat 

In 2011-2012 is door Zuyd verder gebouwd aan de unieke samenwerking tussen partners uit de 

private en publieke sector in Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL). Het centrum 

brengt mensen en kennis van ondernemers, onderwijs en onderzoek bij elkaar op basis van 

programmatische innovatielijnen. Daarbij stimuleert en faciliteert het centrum onderlinge 

samenwerking tussen deze partijen door een laagdrempelige fysieke en online werkomgeving 

te creëren volgens het concept van open innovatie. Naast CHILL is in 2011-2012 door Zuyd in 

samenwerking met diverse partners de voorbereidingen getroffen voor het oprichten van het 

Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Er is een concept businessplan 

vastgesteld als vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling. Daarnaast zijn de voorbereidingen 

getroffen voor  de oprichting van het Centre of Expertise NEBER. Dit centrum zet in op het 

ontwikkelen van een sterke kennisvalorisatie en kenniskapitalisatie op het gebied van Nieuwe 

energie, Built Environment en Renewables (NEBER). Een kwartiermaker heeft de start per 

september 2012 voorbereid. 

 

Populatieprognose 

Studentenaantallen worden voor de bepaling van de rijksbijdrage c.q. bekostiging, uitgedrukt 

in termen van bekostigde studenten en bekostigde inschrijvingen. De toekomstige 

ontwikkeling van deze parameters wordt weergegeven in onderstaande populatieprognose.  
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Bekostigde studenten zijn studenten die op grond van nationaliteit, woonplaats of 

studieverleden in aanmerking komen voor bekostiging. Niet Europese Economische Ruimte 

(EER) studenten en studenten die al een hoger onderwijsdiploma behaald hebben zijn 

bijvoorbeeld niet bekostigd. Van een bekostigde inschrijving is sprake zolang de bekostigde 

student zijn nominale studieduur (vier jaar) niet verbruikt heeft. De neerwaartse trend 

betekent een daling van de rijksbijdrage.  

 

De Nieuwste Pabo 

In 2011-2012 is een verdere samenwerking tussen Fontys Hogescholen en Zuyd vormgegeven. 

Per 1 september 2012 gaat de samenwerkingsovereenkomst in welke overeengekomen is tussen 

Fontys Hogescholen en Zuyd.  
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Financiën - Resultaat  
 

Geconsolideerde resultatenrekening 
bron: dienst Finance and Control 

 bedragen x K€ realisatie 

2011-2012 

begroting 

2011-2012 

realisatie 

2010-2011 

     

baten    

rijksbijdragen 106.418 106.215 104.326 

 
collegegelden 24.679 24.408 23.393 

subsidies 3.793 4.832 4.868 

contractomzet 4.523 4.155 4.291 

overige baten 8.018 5.984 7.546 

totaal baten 147.431 145.594 144.424 

     

Lasten    

personeel 104.126 103.318 101.526 

afschrijvingen 8.161 8.022 7.802 

huisvesting 8.300 8.464 7.855 

overige lasten 23.324 22.102 19.810 

totaal lasten 143.911 141.906 136.993 

     

saldo baten en lasten 3.520 3.688 7.431 

     

financiële baten en lasten    

rentebaten 177 70 186 

rentelasten 748 1.165 3.439 

     

saldo financiële baten en lasten -571 -1.095 -3.253 

     

resultaat 2.949 2.593 4.178 

 

Begroting 2012-2013  
bron: dienst Finance and Control 
 bedragen x K€ Begroting 

2012-2013 

   

baten  

rijks- en overige bijdragen 102.874 

collegegelden 28.483 

overige baten 15.582 

totaal baten 146.939 

   

Lasten  

personeel 108.271 

huisvesting 14.424 
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overige lasten 25.907 

totaal lasten 148.602 

   

resultaat -1.663 

 

Resultaatanalyse 

Ten opzichte van de begroting 2011-2012 is de gunstige resultaatafwijking van M€ 0,4 per 

rubriek als volgt: 

 

Resultaatafwijking 
bron: dienst Finance and Control 
bedragen x M€  resultaateffect 

 positief negatief 

rijksbijdragen 0,2 

 

 

collegegelden 0,3  

projectsubsidies  1,0 

contractopbrengsten 0,3  

overige baten 2,0  

financiële baten 0,1  

personeelslasten  0,8 

afschrijvingen  0,1 

huisvestingslasten 0,2  

overige lasten  1,2 

financiële lasten 0,4  

totaal 3,5 3,1 
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Resultaatontwikkeling 
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In de grafiek hieronder is de resultaatontwikkeling van de laatste drie studiejaren grafisch 

weergegeven. 

 
Het resultaat 2011-2012 is als volgt tot stand gekomen:  

 

Herkomst financieel resultaat 
bron: dienst Finance and Control 

bedragen x M€  

centraal en ondersteunende diensten  4,8 

faculteiten -1,1 

lectoraten -0,1 

gelieerde rechtspersonen (privaat) -0,6 

totaal 3,0 

 

Het meest opvallend is het positieve resultaat van de groep centraal en ondersteunende 

diensten. Verklaring hiervoor is de reservering van de extra rijksbijdrage ten gunste van 

centrale middelen (buffervorming) met als doel het opvangen van toekomstige negatieve 

resultaten. 
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Financiën - Financiële positie  
 

Geconsolideerde balans 
bron: dienst Finance and Control 
bedragen x K€ 31 aug 2012 31 aug 2011 

activa   

vaste activa 82.934 84.689 

vlottende activa 42.941 44.000 

totaal activa 125.875 128.689 

    

passiva   

eigen vermogen 50.418 47.262 

voorzieningen 5.435 5.394 

langlopende schulden 22.345 22.371 

vlottende passiva 47.677 53.662 

totaal passiva 125.875 128.689 

 

 
Samenstelling eigen vermogen 
bron: dienst Finance and Control 
bedragen x K€      

 saldo   

31 aug 2011 

resultaat-

bestemming 

overige 

mutaties 

saldo  

31 aug 2012 

publiek deel     

algemene reserve 18.196 3.564 207 21.967 

bestemmingsreserve  28.589 53  28.642 

     

privaat deel      

bestemmingsreserve 477 -668  -191 

     

totaal 47.262 2.949 207 50.418 

 

Het privaat deel van het eigen vermogen is het vermogen van de BV Hogeschool Zuyd 

Contracting, de BV Hogeschool Zuyd Detachering en de BV De Wijk van Morgen. De 

bestemmingsreserve publiek bestaat uit de componenten functiemix (M€ 0,3), SOP-regeling 

(M€ 2,8) en reservering voor nieuwbouw (M€ 25,6). 
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De financiële positie wordt weergegeven door middel van het eigen vermogen, solvabiliteit, 

weerstandsvermogen en liquiditeit.  

 

 
                  

Solvabiliteit wordt uitgedrukt als % eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. De 

stijging vanaf 2009-2010 is het gevolg van toevoeging van het resultaat, waarbij de resultaten 

2009 en 2010 gunstig beïnvloed zijn door het verplicht vervallen van de SOP-voorziening 

(Seniorenregeling Onderwijs Personeel). De kengetallen voldoen allen in ruime mate aan 

zowel de externe als intern gestelde normen.  

 

Het weerstandsvermogen geeft uitdrukking aan het vermogen om tegenvallers op te vangen 

zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt en wordt bepaald door de 

verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van de baten. 

De liquiditeitsgraad wordt bepaald door deling van de vlottende activa door de kortlopende 

schulden. De liquiditeitsgraad blijft zich stabiel bewegen tussen een bandbreedte van 80% tot 

90%. 
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Financiën- Overzicht voorzieningen  
 

Overzicht voorzieningen  
bron: dienst Finance and Control 
bedragen x K€ saldo 

31 aug 2011 

dotaties  

2011-2012 

onttrekkingen  

2011-2012 

vrijval  

2011-2012 

rente-

mutatie 

saldo  

31 aug 2012 

personeel 4.640 1.123 1.035 550 0 4.178 

onderhoud 

gebouwen 

754 1.188 685 0 0 1.257 

totaal 5.394 2.311 1.720 550 0 5.435 

 

 

Kasstroomoverzicht 
bron: dienst Finance and Control 
bedragen x K€ 31 aug 2012 31 aug 2011 

kasstroom uit   

operationele activiteiten 10.321 10.011 

investeringsactiviteiten -6.406 -4.620 

financieringsactiviteiten -26 -11.077 

    

mutatie liquide middelen 3.889 -5.686 

    

beginstand liquide middelen 25.086 30.772 

eindstand liquide middelen 28.975 25.086 

 

Financiën - Baten: de belangrijkste ontwikkelingen  

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen OCW zijn M€ 0,2 hoger dan begroot. Dit betreft het saldo van rijksbijdragen 

die M€ 0,2 achterblijven op de begroting en overige subsidies die M€ 0,4 hoger uitkomen dan 

begroting.  Daarnaast is er een positieve afwijking als gevolg van de vrijval van de middelen 

inzake lerarenbeurzen, zowel over de periode september 2011 t/m april 2012 als over het 

collegejaar 2010-2011. 

 

Collegegelden 

De hogere collegegelden ad M€ 0,3 zijn toe te wijzen aan een hoger studentenaantal dan 

begroot (circa 400 studenten).  

 

Contractopbrengsten en projectsubsidies 

De projectsubsidies blijven M€ 1,0 achter op de begroting. Een aantal omvangrijke 

subsidieprojecten die onlangs zijn toegekend, hebben vertraging in de uitvoering opgelopen. 

Dat betekent dat de projectkosten eveneens lager zijn. De contractactiviteiten liggen M€ 0,3 

boven begroting. Hetgeen in lijn ligt met het beleid van Zuyd om zoveel mogelijk 

contractactiviteiten te ontplooien ter compensatie van de dalende studentenaantallen.  
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Overige baten 

De overige baten liggen M€ 2,0 boven begroting. Deze toename is onder andere een gevolg 

van toegenomen opbrengsten uit verkopen derden en huuropbrengsten (M€ 2,1). De 

studentbijdragen zijn daarentegen gedaald met M€ 0,1.   

 

Financiën - Lasten: de belangrijkste ontwikkelingen  

Personeelslasten 

De personeelslasten 2011-2012 liggen M€ 0,8 hoger dan de begroting. De samenstelling van de 

afwijking ten opzichte van de begroting 2011-2012 is als volgt: 

 

Samenstelling afwijking personeelslasten  
bron: dienst Finance and Control 

 

bedragen x M€  

hoger formatieverbruik (13 fte), CAO-salaris-

maatregelen, periodieke salarisverhogingen 

-1,3 

ontvangen uitkeringen 0,6 

hogere inhuur extern personeel  -1,4 

deskundigheidsbevordering 0,9 

overige personeelslasten 0,1 

daling dotatie personele voorzieningen 0,5 

stijging niet opgenomen verlofdagen -0,2 

totaal -0,8 

 

Afschrijvingslasten 

De afschrijvingslasten laten een kleine overschrijding van de begroting zien van M€ 0,1. Deze 

overschrijding vormt het saldo van K€ 0,5 lagere afschrijvingslasten op de gebouwen en hogere 

afschrijvingslasten op inventarissen.  

 

Huisvestingslasten 

De totale huisvestingslasten zijn ten opzichte van de begroting M€ 0,2 lager. Voornamelijk 

veroorzaakt door meevallende energie- en schoonmaaklasten (M€ 0,6), en tegenvallende 

onderhoudslasten (M€ 0,4).  

 

Overige instellingslasten  

De overige instellingslasten overschrijden de begroting met M€ 1,2. Deze overschrijding is 

voornamelijk terug te zien bij de post diensten derden. Hierin zijn de kosten opgenomen in 

verband met de besturingsopgave en de migratie van Dynamics die hoger uitvallen dan 

begroot. Daarnaast is er sprake van hogere kosten voor inventaris en apparatuur.  
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Financiën - Financiële baten en lasten: de belangrijkste 

ontwikkelingen  
 

Financiële baten en lasten 

Het resultaat van de financiële baten en lasten in 2011-2012 valt M€ 0,6 positiever uit dan 

begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het omzetten van de financieringsstructuur 

naar schatkistbankieren. Hierbij zijn de bestaande leningen vervroegd afgelost en nieuwe 

leningen tegen een gunstiger rentepercentage afgesloten. Dit heeft tot een besparing geleid 

van de rentelasten van M€ 0,4. Voorts is er sprake van hogere rentebaten als gevolg van een 

hoger liquiditeitensaldo.  
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Financiën - Materiële vaste activa en investeringen 

Materiële vaste activa 
bron: dienst Finance and Control 

 

bedragen x K€ aanschaf-

waarde  

31 aug 2011 

afschrijving 

31 aug 2011 

boekwaarde  

31 aug 2011 

investeringen 

2011-2012 

des-

investeringen 

2011-2012 

afschrij-

ving 2011-

2012 

cumulatief 

aanschaf-

waarde 

31 dec 2011 

cumulatief 

afschrijving  

31 aug 2012 

boekwaarde  

31 aug 2012 

gebouwen 122.018 59.418 62.600 2.411 0 4.446 124.429 63.864 60.565 

in uitvoering 633 0 633 2.011 0 0 2.644 0 2.644 

terreinen 9.169 0 9.169 0 0 0 9.169 0 9.169 

totaal 131.820 59.418 72.402 4.422 0 4.446 136.242 63.864 72.378 

          

inventarissen 59.129 48.490 10.639 3.397 65 3.715 62.395 52.139 10.256 

totaal 190.949 107.908 83.041 7.819 65 8.161 198.637 116.003 82.634 
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Investeringen huisvesting 

De huisvestingsinvesteringen tot en met augustus 2012 vonden plaats als uitvoering van het 

huisvestingsplan 2004-2014.  Inmiddels is er een nieuw huisvestingsplan opgesteld voor de 

langere termijn dat elk jaar geactualiseerd zal worden.    

 

Investeringen gebouwen en terreinen 
bron: dienst Finance and Control 

 

bedragen x M€  

Nieuw Eyckholt 2,1 

Toneelacademie 0,1 

Nieuwbouw Sittard 2,0 

Havikstraat 0,2 

totaal 4,4 

 

Investeringen inventaris en inrichting 

In 2011-2012 werd M€ 3,4 geïnvesteerd in inventarissen. 

 

Financiën - Treasury 
 

Beleggingen 

De samenstelling van de effectenportefeuille per 31 augustus 2012 is als volgt: 

 

Samenstelling effectenportefeuille 
bron: dienst Finance and Control 

 

bedragen x M€ nominale 

waarde 

beurswaarde 

31 aug 2012 

mo 2011 

balanswaarde 

31 aug 2012 

6,948% Ned. Waterschapsbank 05/35 300 252 300 

totaal 300 252 300 

 

De perpetuele obligatielening ING is op 20 december 2011 verkocht voor K€ 1.331, zijnde 55% 

van de oorspronkelijke waarde (K€ 2.420). Hierbij is een koersverlies gerealiseerd van K€ 0,2. 

Zuyd Hogeschool heeft thans alleen nog obligaties van de Nederlandse Waterschapsbank B.V. 

in bezit zoals blijkt uit bovenstaande tabel. De koerswaarde Waterschapsbank is ten opzichte 

van 31.08.2011 nagenoeg gelijk gebleven.  
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Overige geldmiddelen 

De geldmiddelen zijn in het kader van schatkist bankieren grotendeels ondergebracht bij het ministerie van Financiën.  

 

Liquide middelen 
bron: dienst Finance and Control 
bedragen x K€ 31 aug 

2012 

31 aug 

2011 

banken 28.952 25.059 

kasmiddelen 23 27 

eindstand liquide middelen 28.975 25.086 

 

Langlopende leningen 

 

Langlopende leningen 
bron: dienst Finance and Control 
bedragen x K€ stand 

 31 aug 2011 

afgesloten aflossing stand  

31 aug 2012 

looptijd  

< 1 jaar 

looptijd  

> 5 jaar 

rentevoet 

lening ministerie van 

Financiën 

20.000 0 0 20.000 0 20.000 4,1% 

gemeente Heerlen 135 0 26 109 26 109 - 

liquiditeitsbijdrage 

collegegelden 1988 

2.236 0 0 2.236 0 2.236 - 

totaal 22.371 0 26 22.345 26 22.345 4,1% 
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Financiën - Beloning bestuurders en honorering toezichthouders  
 

Beloningsbeleid bestuurders en verantwoording 

De Raad van Toezicht en meer in het bijzonder de remuneratiecommissie vervult de rol van 

werkgever van de leden van het College van Bestuur. Het beloningsbeleid is conform de Hay-

systematiek [categorie E] zoals vastgesteld door de toezichthouders in het hbo. Bestuurders 

worden benoemd voor de duur van vier jaar. 

 

In de publieke sector in Nederland gelden voor de opgave en verantwoording van 

bestuurdersbeloningen een aantal – overigens niet gelijkluidende – regimes. In 2010 is binnen 

de HBO-raad de afspraak gemaakt om binnen de sector de bestuurdersbeloningen op 

eenduidige wijze te presenteren en deze is geënt op de komende WNT. Het ministerie van 

Binnenlandse Zaken vraagt als coördinerend ministerie om opgave op basis van de WOPT. Tot 

slot het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap wenst verantwoording van 

bestuurdersbeloningen langs de lijn van RJ271. In het volgende overzicht zijn de 

bestuurdersbeloningen langs deze drie dimensies gepresenteerd. 
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Overzicht beloning College van Bestuur kalenderjaar 2011 
bron: dienst Human Resources 

 

BJS BOV Auto WB-p WNT WB-z WOPT OSL NOV JG OCW 

C.M.A. van Rosmalen 161.822 1.838 9.371 25.314 198.345 1.400 199.745 5.506 -204 0 205.047 

R.B. Vetkamp 153.288 1.089 11.858 20.620 186.855 1.979 188.834 5.660 24.467 0 218.961 

C.H.E. Kwakman (per 

1-4-2011 aangetreden) 
76.985 681 1.956 12.492 92.114 689 92.803 4.186 5.194 0 102.183 

totaal 392.095 3.607 23.185 58.426 477.314 4.068 481.382 15.352 29.458 0 526.191 

 

Legenda 

BJS  Bruto JaarSalaris  

BOV  Belastbare OnkostenVergoedingen 

Auto  Auto van de zaak 

WB-p  Werkgeversbijdrage Pensioen  

WNT  Bruto arbeidskosten HBO-raad  

WB-z  WerkgeversBijdrage ZVW plus bruteringstoelage SVW  

OCW  Bezoldiging bestuurders richtlijn OCW (RJ271) 

JG  Jubileum Gratificatie 

NOV  Netto Onkosten Vergoedingen 

OSL  Overige Sociale werkgeversLasten 

WOPT  totalen voor melding WOPT 
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Toetsing beloning College van Bestuur aan WOPT 

Met ingang van 1 maart 2006 is bij wet (WOPT) vastgelegd, dat rechtspersonen of organisaties 

die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen worden gefinancierd beloningen 

openbaar dienen te maken. De grens voor 2011 is evenals voor 2010 vastgesteld op € 193.000 

zijnde de som van het belastbaar inkomen en het werkgevers- en werknemersdeel van de 

pensioenpremie. Vastgesteld is dat buiten de voorzitter van het College van Bestuur er in 2011 

geen medewerkers in dienst (geweest) zijn met een salaris dat boven deze grens lag. Er is tijdig 

een melding gedaan aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken op grond van de Wet 

Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens.  

 

Toezichthouders 

In het jaar 2011 beliep de honorering van de toezichthouders totaal € 46.100. De honorering 

van de voorzitter bedroeg € 9.200 en voor de leden € 6.150. De honorering van de leden van de 

Raad van Toezicht is geheel in overeenstemming met de in het hbo gebruikelijke Hay-

beloningssystematiek voor toezichthouders. 
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Colofon 

Eindredactie 

dienst Marketing en Communicatie 

 

Contact 

bestuurssecretaris@zuyd.nl 

 

Januari 2013 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronische, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 


