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Bericht van het College van Bestuur
2008 een brugjaar

betekenis voor regionale agenda

Verslagjaar 2008 is als een brugjaar te markeren, waarin
afronding van het Innovatieplan 2005-2008 enerzijds en
anderzijds de opstap naar een nieuwe strategie gestalte heeft
gekregen. Hogeschool Zuyd als organisatie staat en kantelt
naar buiten, verbindt zich met de Euregio en Europa, kiest voor
samenwerking via platforms en markeert zwaartepunten voor
onderwijs en onderzoek in lijn met de Limburgse Versnellingsagenda. Op deze wijze blijft de hogeschool zijn betekenis
funderen voor studenten, medewerkers en omgeving.

De keuze voor grensverleggend vakmanschap en excellentie
markeert de consequente focus op subliem vakmanschap in
nauwe verbinding met het beroepsdomein. Leven lang leren sluit
duurzame partnerships met o.a. alumni. Participatie in grote
langjarige innovatieprojecten met industrie, zorginstellingen,
gemeentes als ChemMaterials Campus, Zorgacademie Parkstad,
De Wijk van Morgen, Maastricht Europese Culturele Hoofdstad
2018 geeft een krachtige impuls aan onderwijs en onderzoek en
bevordert multidisciplinaire samenwerking, die vaak letterlijk ook
grensoverschrijdend is.

afronding IP
De afronding in 2008 van het Innovatieplan 2005-2008 vraagt
om een beschouwing op voornemens, uitvoering en behaalde
resultaten in het programma en voorzien van een kritische
reflectie. Verbetering en vernieuwing zijn op tal van terreinen
gestart en kennen navolging in de volle breedte van de hogeschool. Het gekozen onderwijsconcept - vraaggestuurd competentiegericht maatwerk (VCM) - van Hogeschool Zuyd is tot
wasdom gekomen en de opleidingen kunnen er vanuit eigen
kracht en overtuiging mee werken en zijn in staat beargumenteerde keuzes te maken over toepassing en uitwerking ervan.
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kwaliteit als keuze
De hogeschool heeft fors geïnvesteerd in de kwaliteit van het
onderwijs en ook de externe oriëntatie aantoonbaar versterkt.
De tevredenheid van de studenten is toegenomen. Na in 2007 in
de Keuzegids Hoger Onderwijs te zijn uitgeroepen tot de beste
van de grote hogescholen in Nederland, behaalde onze hogeschool in 2008 een - gedeelde - derde plaats en daarmee
wederom een podiumplaats. Buiten deze positie van de hogeschool aan de top, kwamen verschillende van onze opleidingen
in 2008 weer als beste van Nederland uit de bus.
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uitdagingen

functie jaarverslag

De demografische ontwikkeling laat zien, dat Hogeschool Zuyd
vanaf 2012 een daling van de instroom kan verwachten. Bij
ongewijzigd beleid is een teruggang van 10-15% in periode tot
2020 aan de orde. Hogeschool Zuyd kiest voor behoud van
marktaandeel door verbreding van het aanbod o.a. voor nieuwe
doelgroepen en de keuze voor excellentie in onderwijs en
onderzoek en liefst in Europees perspectief. Gelet op de behaalde
resultaten in de afgelopen jaren en de kanteling naar de regio in
majeure projecten heeft Hogeschool Zuyd alle reden tot
vertrouwen in de eigen toekomst.

Met dit jaarverslag legt Hogeschool Zuyd verantwoording af
over de behaalde resultaten in 2008 en met dit verslag wordt
eveneens voldaan aan het bepaalde in CAO HBO 2007-2010 ter
zake de opstelling van een sociaal jaarverslag.

excellente ondersteuning

Karel van Rosmalen,
voorzitter College van Bestuur

Tot slot danken wij graag eenieder van harte die in 2008 heeft
bijgedragen aan de inspanningen en prestaties van Hogeschool
Zuyd.
Heerlen, 9 juni 2009

Voor excellent onderwijs en onderzoek is tegelijk excellente
ondersteuning vereist. Hogeschool Zuyd zal in de komende jaren
extra stappen zetten om naast operationele facilitering, ook
advisering, innovatie en control naar een gewenst niveau te
tillen. Deze slag is cruciaal voor de hogeschool in verband met
gewenste ontwikkelingen als onderwijsflexibilisering, nieuwe
doelgroepen en strategische samenwerking met externe partijen
en zal leiden tot toenemende complexiteit van de bedrijfsvoering
en een roep om standaardisering en alignment van
bedrijfsprocessen.
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2008 in een oogopslag - doelen en resultaten
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resultaatgebied

doel 2008

resultaat 2008

doel 2010

uitdagende leeromgeving
waardering door studenten
(op 5-puntschaal)

≥ 3,67

3,4

3,9

accreditatie opleidingen

■ alle 17 opleidingen

■ alle 17 opleidingen

■ alle opleidingen

geaccrediteerd;
■ tenminste 8 facetten
goed / excellent;
■ géén facet onvoldoende

geaccrediteerd;
■ 1 facet excellent;
■ 181 facetten goed;
■ één opleiding < 8 facetten
goed / excellent;
■ twee opleidingen
4 facetten onvoldoende

% studenten dat na 5 jaar
met diploma hogeschool verlaat

≥ 57%

52%

≥ 61%

% inzet docenten bij onderzoek

13%

13,8%

13%

% buitenlandse studenten
aan hogeschool (kort + lang)

≥ 15%

13,6%

≥ 15%

exploitatieresultaat

-/- K€ 400 (budget)

+ K€ 2.429

financiële reserve (solvabiliteit)

tussen 25% en 33%

31%

Jaarverslag 2008 Hogeschool Zuyd

geaccrediteerd;
■ tenminste 10 facetten

goed / excellent;
■ géén facet onvoldoende

tussen 25% en 33%
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Verslag van de Raad van Toezicht
hogeschool geworteld in de regio
De Raad van Toezicht volgt met belangstelling en betrokkenheid
als toezichthouder de ontwikkelingen van Hogeschool Zuyd. De
fusieperiode is voorbij en de hogeschool als organisatie staat.
Het is goed te constateren, dat de hogeschool meer en meer de
weg naar buiten weet te vinden en aan betekenis wint voor de
regionale ontwikkeling getuige tal van innovatieve projecten. Ook
het karakter van het toezicht wijzigt door naast oog voor de
bedrijfsvoering en de financiële resulaten ook steeds de kwaliteit
van onderwijs en onderzoek en de betekenis voor de omgeving
daarin te betrekken.
Projecten samen met de omgeving hebben niet alleen een
belangwekkend projectresultaat, maar leveren tegelijk een
bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en expertise van
studenten en medewerkers en zijn zo van duurzame betekenis.
Hogeschool Zuyd geeft blijk van een antenne voor regionale
ontwikkeling en anticipeert op demografische trends door tijdig
alternatieven te ontwikkelen. De aanpak via Beleidsatelier 2013
van de strategie voor 2009-2013 en de start van programma
Nieuwe Doelgroepen laten dat zien.

samenstelling, werkwijze, verantwoording
In 2008 zijn drs. Loek Radix en drs. Guy Peeters aangetreden
als lid van de Raad als opvolgers van Wim Blind en Servé Kuijer,
waarvan eind 2007 de zittingstermijn expireerde. Mirjam
Depondt heeft de positie als vice-voorzitter van de Raad
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ingenomen en aan het einde van het verslagjaar is Just Fransen
van de Putte herbenoemd als voorzitter. Een volledig overzicht
van samenstelling, achtergronden en taakverdeling is opgenomen als bijlage in dit jaarverslag.
Nieuw is ook dat in 2008 twee commissies van start zijn gegaan.
De renumeratie-commissie is belast met het werkgeverschap van
de leden van het College van Bestuur. De audit-commissie heeft
bijzondere aandacht voor financiën, (externe) verslaglegging,
treasury en onderhoudt in eerste instantie de contacten met de
externe accountant. Beide commissies zijn vooral in voorbereidende en adviserende zin actief; de finale besluitvorming blijft
voorbehouden aan de Raad van Toezicht. Leidraad voor het
eigen handelen van de Raad vormt de HBO-branchecode
governance.
Het College van Bestuur is als bestuurder eindverantwoordelijk
voor de gang van zaken in de hogeschool. De Raad van Toezicht
volgt als toezichthouder de grote ontwikkelingen in de hogeschool en fungeert daarnaast als adviseur en klankbord voor het
College van Bestuur. CvB-besluiten ter zake grote investeringen,
ingrijpende samenwerking, jaarplan en begroting en jaarverslag
en jaarrekening vergen de goedkeuring van de Raad.
Buiten regelmatig overleg met het College van Bestuur, spreekt
de Raad jaarlijks ook uitgebreid met de Centrale Medezeggenschapsraad. Via deelname aan activiteiten en een werkbezoek
aan faculteiten versterkt de Raad van Toezicht zijn band met de
hogeschoolgemeenschap.
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zelfevaluatie

■ 	ontwikkeling demografie en studentenprognoses;
■ 	strategiediscussie - uitgangspunten en ontwikkelingen

In het kader van de Branchecode governance HBO heeft in
2008 de Raad van Toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd aan de
hand van een checklist. Aan de orde kwam: de samenstelling,
deskundigheid en achtergrond van de Raad als geheel, de eigen
werkwijze in de rollen als toezichthouder, adviseur en klankbord
en het uitgevoerde toezicht op governance-structuur, College
van Bestuur, strategie en beleid, risicobeheersing, financiële
verslaglegging en medezeggenschap.
Conclusie uit de evaluatie is, dat Raad van Toezicht goed
functioneert; de samenwerking met het College van Bestuur
verloopt in een goede en open sfeer en ook de informatieuitwisseling is van goede kwaliteit. Een volgende keer zal de
evaluatie tezamen met het CvB plaatsvinden, naast de afspraak
om het Bestuursreglement te actualiseren.

besproken onderwerpen

op lange termijn.
■ 	accountantsverslag en systeem van interne controle;
■ 	prestatiebeloning;
■ 	resultaten individuele faculteiten;
■ 	rooster van opvolging leden CvB;
■ 	branchecode governance HBO.

tenslotte
De Raad van Toezicht hecht er aan, zijn grote dank en waardering uit te spreken aan allen, die door hun onderwijs, onderzoek,
ondersteuning en samenwerking Hogeschool Zuyd maken tot
een learning community voor studenten en andere doelgroepen
op hun weg naar excellente beroepsbeoefenaars, die vakmanschap combineren met kennis van het beroepsdomeinen en
daarin steeds hun grenzen verleggen.
Heerlen, 9 juni 2009

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht in zijn vergaderingen uitgebreid stil gestaan bij de volgende onderwerpen:
■ 	managementletter 2007 - Jaarplan 2008 en Meerjarenbegroting 2008-2011;
■ 	resultaten jaargesprekken leden College van Bestuur;
■ 	portefeuilleverdeling College van Bestuur;
■ 	stand van zaken lectoraten en lectoren;
■ 	huisvesting in zijn algemeen; De Dobbelsteen in het bijzonder;
■ 	jaarverslag 2007 en jaarrekening 2007;
■ 	fusiebesluit met Academie Verloskunde Maastricht;

mr. J.J. Fransen van de Putte,
voorzitter Raad van Toezicht
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1 Hogeschool Zuyd
1.1 profiel
Verslagjaar 2008 vormde de laatste fase van het Innovatieplan
2005-2008 van Hogeschool Zuyd. In dit jaar zijn de meeste
innovatieprogramma’s tot afronding gekomen. Om die reden
worden in dit jaarverslag niet alleen de resultaten van het
afgelopen jaar geëvalueerd, maar - waar van toepassing - ook de
opbrengsten van de gehele programmaperiode. De hogeschool
heeft in het kader van zijn Innovatieplan 2005-2008 enkele
doorslaggevende succesfactoren bepaald en de belangrijkste
daarvan zijn:

Deze succesfactoren gelden in de jaarlijkse planning- en
controlcyclus als stuurvariabelen en zo als referentie bij sturing
in de relatie tussen bestuur en management en in de toezichtrelatie tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur.

strategie 2009-2013 en
inhoudelijke zwaartepunten
In 2008 is Hogeschool Zuyd gestart met het ontwikkelen van
de strategische koers voor de jaren 2009-2013 via Beleidsatelier
2013. Belangrijke elementen in deze koers zijn:
■ 	versterking van de propedeuse en verhoging van het

■ kwalitatief hoogwaardig onderwijs

		Hogeschool Zuyd streeft naar hoogwaardig onderwijs met
landelijke toppers. Studenten moeten zich uitgedaagd voelen
en zich tevreden tonen over de geboden kwaliteit. Accreditaties van opleidingen moeten tot een positief resultaat leiden.
■ studierendement

		Bij de faculteiten moet centraal aanhoudende aandacht voor
versterking van de propedeuse en consequente verbetering
van studierendement staan.
■ hogeschool financieel gezond

		Behoud van marktaandeel en continuïteit van de hogeschool
staan voorop. Het exploitatieresultaat van hogeschool als
geheel en faculteiten afzonderlijk dient overeen te komen
met de begroting en faculteiten worden uitgedaagd eigen
opbrengsten te genereren.
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studierendement
		Aan de orde zijn alle maatregelen, die een rol spelen vanaf de
vooropleiding - samen met VO en MBO - via het studiekeuzeproces, de intake en de studiebegeleiding en gericht op meer
en beter studiesucces binnen de hogeschool. Binnen een jaar
zitten studenten op de goede plek en na de propedeuse
behaalt de overgrote meerderheid binnen vier jaar het
bachelor-diploma.
■ nieuwe doelgroepen

		Werkenden die zich willen bijscholen, zich willen oriënteren
op nieuwe ontwikkelingen of nieuwe domeinen, of die hun
opgedane kennis, kunde, expertise, competenties vertaald
willen zien in een HBO-opleidingsniveau, vragen om een
andere benadering. In de vorm van opleiden op maat en via
co-creatie met de praktijk van de werkenden wordt een
passend aanbod gerealiseerd.
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■ platformontwikkeling

		Versterking van de samenwerking tussen faculteiten,
lectoraten en expertisecentra met het platform als drager
van deze ontwikkeling, geeft verdere inhoudelijke profilering
aan de hogeschool en verstevigt de aantrekkelijkheid als
samenwerkingspartner.
■ bijdrage aan regionale ontwikkelingsagenda

		Hogeschool Zuyd kiest voor de Euregio en wenst van
betekenis te zijn voor de regionale ontwikkelingsagenda.
De verbinding met de Limburgse Versnellingsagenda wordt
ook gezocht in de keuze van zwaartepunten, die voorlopig
bepaald zijn op: duurzaamheid, zelfredzaamheid en kwaliteit
van leven, excellente bedrijfsvoering en creative society.
Hogeschool Zuyd kiest er uitdrukkelijk voor om ook de omgeving
te betrekken bij de strategievorming. In Beleidsatelier 2013 zijn
de stakeholders uitgenodigd om te reageren op de toekomstscenario’s en de plannen. Uiteraard geldt dat ook de medewerkers en studenten, die via bijeenkomsten, hogeschoolkrant en
een wiki in de gelegenheid zijn gesteld om hun bijdrage te
leveren aan de strategievorming. Medio 2009 zal het proces van
strategievorming voor periode 2009-2013 worden afgerond.

Hogeschool Zuyd
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1.2 instelling
Hogeschool Zuyd is gevestigd in de drie Limburgse steden
Heerlen, Maastricht en Sittard. In 2008 telde de hogeschool
14.038 studenten en 1.649 medewerkers. De hogeschool verzorgt
meer dan 50 opleidingen, verdeeld over de zes sectoren
Economie, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Kunsten,
Onderwijs en Techniek. In Heerlen gaat het vooral om gezondheidszorg, techniek, facility management, onderwijs en ICT.
In Sittard zijn vooral de economische en sociaal-agogische
opleidingen gevestigd en in Maastricht huizen naast onderwijs
en ICT ook de kunsten en internationaal gerichte opleidingen.

opleidingen en faculteiten
De opleidingen van Hogeschool Zuyd werden in 2008 verzorgd
door twintig faculteiten. De jongste faculteit - Academie
Verloskunde Maastricht - ontstond uit een juridische fusie op
grond van de overgang van de verloskunde-opleidingen van het
ministerie van VWS naar OCW met ingang van 1 september 2008.
Een overzicht van alle faculteiten en opleidingen is opgenomen
in Bijlage 1.
Naast bachelor-opleidingen biedt de hogeschool ook masteropleidingen aan. In 2008 verzorgde de hogeschool drie
geaccrediteerde en bekostigde masters: Advanced Nursing
Practice, Architectuur en de nieuwe masteropleiding Kunst &
Educatie in samenwerking met Fontys Hogescholen. De erkende
en bekostigde Voortgezette Opleiding Muziek - eveneens in
samenwerking met Fontys - is per september 2008 omgevormd
tot Master of Music. Het accreditatiebesluit wordt verwacht in
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de eerste maanden van 2009. Deze vier bekostigde masteropleidingen van Hogeschool Zuyd telden in oktober 2008
samen 219 studenten.
De NVAO heeft in 2008 twee niet-bekostigde masteropleidingen
beoordeeld. Dit resulteerde in de accreditatie van de HBO-master
Scientific Illustration en de positieve beoordeling van de master
Personal Leadership in Innovation and Change (PLIC) wordt op
korte termijn verwacht.
De leiding van een faculteit berust bij de faculteitsdirecteur.
Deze is integraal verantwoordelijk voor de primaire processen,
het strategische beleid en de bedrijfsvoering van de faculteit. De
faculteitsdirecteur oefent zijn taken en bevoegdheden uit binnen
de kaders van het strategisch beleidsplan van de hogeschool, de
jaarlijkse beleidskaderbrief en zijn managementafspraken met
het College van Bestuur.

lectoraten, kenniskringen en
expertisecentra
Hogeschool Zuyd telde eind 2008 vijftien lectoraten en daarmee
verbonden kenniskringen. Lectoraten en faculteiten werken nauw
samen in de verbinding van onderwijs en onderzoek en treden
via expertisecentra in contact met de omgeving. Deze centra
gelden als intermediair om in de hogeschool aanwezige kennis te
distribueren naar de omgeving en omgekeerd als antenne voor
input uit de omgeving voor innovatie en ontwikkeling binnen de
hogeschool.
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Hogeschool Zuyd heeft in 2008 vier nieuwe lectoren aangesteld.
Prof. dr. José Bloemer werd benoemd tot lector voor het gebied
International Business and Communication en ir. Ronald Rovers
voor Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling. Dr. drs. ir.
Christoph Ravesloot werd benoemd tot lector voor Innovatie
Bouwproces en Techniek. Heel bijzonder is de vestiging van een
bijzonder lectoraat door Sevagram en de benoeming van dr. Erik
van Rossum tot bijzonder lector Zorginnovatie voor Kwetsbare
Ouderen, een specifieke leeropdracht binnen het bestaande
lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken. Het
lectoraat Duurzame Ontwikkeling werd beëindigd; de aandachtsgebieden van dit lectoraat werden in twee andere lectoraten
ondergebracht. Een overzicht van lectoren en lectoraten anno
2008 is opgenomen als Bijlage 2.
De expertisecentra hebben zich in de praktijk geleidelijk
ontwikkeld tot een loketfunctie. Een overzicht van de expertisecentra is opgenomen als Bijlage 3. Met het oog op verdergaande
in- en externe samenwerking hebben in het verslagjaar met
elkaar verwante faculteiten en lectoraten en expertisecentra
een begin gemaakt met de vorming van platforms.
Vier platforms zijn gevormd:
■ 	Economie | Talen | Recht
■ 	Gezondheid | Welzijn | Onderwijs
■ Kunst

De platforms fungeren als samenwerkingsverband en als
ontmoetingsplaats voor Hogeschool Zuyd en bedrijven en
instellingen en verbinden zich met de omgeving via de keuze
van zwaartepunten.

ondersteunende diensten en stafdiensten
De hogeschool kent ondersteunende diensten en stafdiensten.
De ondersteunende diensten zijn werkzaam op terreinen als
personeel, financiën, huisvesting, facilitaire zaken, ICT, onderwijsondersteuning, innovatie en kenniscirculatie. Stafdiensten of
concerndiensten omvatten de bestuursdiensten, beleidsadviseurs, communicatie en audit & control.
In de tweede helft van het verslagjaar verrichtte het externe
adviesbureau BMC met de ondersteunende diensten als
opdrachtgever onderzoek naar de kwaliteit van hun services
vanuit het perspectief: voldoende toegerust voor de toekomst?
De operationele ondersteuning is zeker aan de maat; echter
taken als advisering, innovatie en control zijn voor verbetering
vatbaar. Een goede performance op deze taken is van eminent
belang voor toekomstige ontwikkelingen als onderwijsflexibilisering, nieuwe doelgroepen en strategische samenwerking met
externe partijen. Deze ontwikkelingen vragen om een excellente
bedrijfsvoering. De aanbevelingen van BMC zullen in de loop
van 2009 in een achttal projecten worden geïmplementeerd in
samenwerking met bestuur en faculteiten.

■ Techniek | ICT

Hogeschool Zuyd
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bestuur en toezicht
Het College van Bestuur is belast met bestuur van de hogeschool
en is eindverantwoordelijk voor het geheel. De portefeuilleverdeling binnen het college en een overzicht van nevenfuncties
is opgenomen in Bijlage 4. De Raad van Toezicht heeft als taak
toezicht op het beleid van het College van Bestuur en is de
werkgever voor het college. Voor de samenstelling van de Raad
van Toezicht verwijzen wij naar Bijlage 5.

medezeggenschap
Hogeschool Zuyd kent een centrale medezeggenschapsraad
(CMR) alsmede deelraden voor de afzonderlijke faculteiten en
een dienstenraad. De samenstelling van de CMR is opgenomen
in Bijlage 6. De voornaamste onderwerpen die de CMR in 2008
behandelde, waren:
■ 	afspraken met het CvB over de omgang met het functiehuis;
■ 	ontwikkeling professioneel statuut /
docentenprofessionalisering;
■ 	ondersteuning van het zwaartepuntenbeleid;
■ 	herpositionering van de expertisecentra;
■ dienst ZuydPLEIN;
■ afspraken met het CvB over de middelenverdeling;
■ formulering van kaders voor het mobiliteitsbeleid.
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organisatiestructuur Hogeschool Zuyd

weergave van de interne
organisatiestructuur van
Hogeschool Zuyd

college van bestuur
staf & ondersteunende diensten
lectoraten
expertisecentra
college van bestuur

domeinen

techniek & infor

staf & ondersteunende diensten

gezondheidszor

lectoraten
expertisecentra
domeinen

onderwijs
techniek & informatica
gezondheidszorg
onderwijs
economie & talen

economie & tale
kunsten

gedrag & maats

kunsten
gedrag & maatschappij

Hogeschool Zuyd
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2 Onderwijs en onderzoek
2.1 ambities en beleid

2.2	studenten in 2008

Hogeschool Zuyd is een kennisonderneming met inspirerende en
studentgerichte leeromgevingen voor hoger beroepsonderwijs.
Studiemogelijkheden zijn veelzijdig qua inhoud en vorm met
internationalisering en ondernemerschap als herkenbare dimensies.

instroom

Hogeschool Zuyd heeft in 2008 ingezet op intensivering van
het reeds ingezette proces van verbetering en vernieuwing.
Vier voornemens zijn hierbij leidend:
■ 	rendementsverbetering van de propedeuse en de postpropedeuse;
■ streven naar meetbare excellentie;
■ creëren van onderwijsleergemeenschappen;
■ 	een nieuwe manier van innovatie, kennisdelen en professionele ontwikkeling.
De hogeschool streeft ernaar, dat studenten zich daadwerkelijk
uitgedaagd voelen en actief deelnemen aan een betrokken
onderwijsleergemeenschap. Medewerkers kunnen zich blijven
ontwikkelen in goed onderwijs en onderzoek en houden zo
contact met de beroepspraktijk. Hogeschool Zuyd is ingebed in
de regionale omgeving door structurele contacten met opdrachtgevers uit MKB, industrie, publieke dienstverleners en lokale
overheden en de aansluiting op de provinciale ontwikkelingsagenda. Waar mogelijk zijn deze contacten ook grensoverschrijdend.
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In 2008 zijn 5.199 studenten ingestroomd in Hogeschool Zuyd,
wat neerkomt op een stijging van 10% ten opzichte van 2007.
Landelijk is de HBO-instroom met 2,4% gestegen. Beide
stijgingen worden deels verklaard door de overgang van de
verloskunde-opleidingen van het ministerie van VWS naar dat
van OCW en de daarmee samenhangende fusie van Hogeschool
Zuyd met de Academie Verloskunde Maastricht (AVM). Daarnaast
hebben elf faculteiten bijgedragen aan de groei van de
studenteninstroom.
Van de 5.199 ingestroomde studenten stonden er 4.329 nog niet
eerder ingeschreven bij een HBO-opleiding (instroom volgens
definitie van HBO-Raad). Evenals in 2007 stroomde 95% van de
totale instroom in het voltijds onderwijs in; duaal en deeltijd
blijven samen stabiel op 5% van de instroom. De instroom van
studenten met HAVO als vooropleiding steeg met bijna vierhonderd. Verder steeg de MBO-instroom licht. In 2008 bestond 48%
van de instroom uit Havisten, 21% uit MBO’ers en voor 10% uit
VWO’ers. Net als vorig jaar bedroeg de instroom uit WO, HBO en
de overige instroom 21% van het totaal (zie nevenstaande tabel).
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toelating en selectie
Voor het cursusjaar 2008/2009 is de instroombeperking van
de opleiding Communication and Multimedia Design gewijzigd
van 84 in 110 studenten. Er stroomden 109 studenten in en dat
zijn 34 studenten meer dan vorig jaar. Enkele opleidingen voeren
aanvullend onderzoek uit om geschikte kandidaten voor instroom
te selecteren.

studierendementen

opleidingen
opleidingen van Academie Beeldende Kunsten
opleidingen van Conservatorium
Logopedie
Hoge Hotelschool Maastricht
opleidingen van Toneelacademie
totaal

2006

2007

2008

219
122
100
322
37
800

225
107
90
318
41
781

183
124
108
309
74*
798

propedeuse
De propedeutische fase biedt studenten de gelegenheid te
ervaren of de gekozen studierichting de gewenste en meest
geschikte keuze is. Hogeschool Zuyd zet fors in op goede
studiebegeleiding in het propedeusejaar en op begeleiding in de
keuze om wel of niet door te gaan. Gaan studenten niet door, dan
spant de hogeschool zich in hen elders binnen de hogeschool of
extern door te verwijzen naar een geschikt alternatief.

VWO’ers. Het effect van ingezette rendementsmaatregelen op
hogeschoolniveau is nog onvoldoende zichtbaar in de gemeten
rendementscijfers. Hogeschool Zuyd blijft zich inspannen om
hierin aanmerkelijke verbetering te brengen.

Het propedeuserendement na een jaar (instroomcohort 2007) is
met 1% gedaald tot 32%. Havisten blijven moeite hebben met het
behalen van de propedeuse binnen een jaar. WO-studenten
hebben het aanzienlijk beter gedaan dan vorig jaar, echter
vertonen de HBO-instromers een flinke daling. Het propedeuserendement na twee jaar is 3% lager dan het voorgaande jaar.

diploma’s
In 2008 hebben in totaal 2.660 studenten de hogeschool
verlaten met een diploma. Hogeschool Zuyd hanteert in 2008 als
streefwaarde, dat 57% van de studenten binnen vijf jaar studie
hun diploma behalen. Na een stijging van dit diplomarendement
in 2007 is dit jaar het rendement gedaald van 54% naar 52%.

Een zevental faculteiten doet het beter dan vorig jaar met als
uitschieter de Toneelacademie met 30%. Bij de Toneelacademie
heeft de verscherpte selectie en verbeterde begeleiding in 2008
al vruchten afgeworpen. Zeventien faculteiten laten echter een
daling zien, die vooral wordt veroorzaakt door Havisten en

Aangetekend moet worden dat binnen vijf jaar en enkele
maanden het diplomarendement enkele procenten hoger ligt,
dit geldt voor zowel voor cohort 2007 met 57% als voor cohort
2008 met 54%. Overigens is dit diplomarendement - anders dan
in voorgaande jaren - niet meer goed te vergelijken met het

instroom van aantal
studenten bij opleidingen
met een aanvullend
geschiktheidonderzoek
bron: Management
Informatie Systeem
Hogeschool Zuyd
* deze groep omvat de
studenten Theater- en
kostuumvormgeving
afkomstig van de Academie
Beeldende Kunsten waar zij
de propedeuse behaald
hebben.
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propedeuserendement

vooropleiding

propedeuse

landelijk beeld ten gevolge van gewijzigde definities in de
rapportage van de HBO-Raad.

instroomcohort

naar vooropleiding in%
bron: Management
Informatie Systeem
Hogeschool Zuyd

diplomarendement

			2005
HAVO	
na 1 jaar		 28%
na 2 jaar		 59%
VWO	
na 1 jaar		 47%
na 2 jaar		 79%
MBO	
na 1 jaar		 31%
na 2 jaar		 61%
HBO	
na 1 jaar		 53%
na 2 jaar		 76%
WO	
na 1 jaar		 53%
na 2 jaar		 71%
overig
na 1 jaar		 35%
na 2 jaar		 60%
totaal
na 1 jaar		 33%
totaal
na 2 jaar		 63%

2006
27%
55%
49%
71%
32%
59%
59%
73%
33%
67%
34%
65%
33%
60%

vooropleiding

instroomcohort

HAVO	
VWO	
MBO	
HBO	
WO	
overig
totaal

2002
48%		
64%		
49%		
61%		
76%		
62%		
55%		

na vijf jaar studie naar
vooropleiding in %
bron: Management
Informatie Systeem
Hogeschool Zuyd
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2003
46%
68%
51%
52%
83%
56%
52%

2007
27%
47%
34%

Een andere indicator voor rendement is het percentage per
instroomcohort, dat een diploma behaalt aan de instelling
ongeacht de studieduur. Voor instroomcohort 2001 bedroeg dit
53%, voor cohort 2002 was het 58% en voor cohort 2003 kwam
dit uit op 53%. Het uiteindelijke rendement van cohort 2003 zal
overigens nog sterk stijgen naar circa 57%.

40%
47%
33%
32%

verblijfsduur
Ten opzichte van het voorgaande jaar doen de geslaagden uit
2008 een fractie langer over hun studie, zowel de instromers in
de propedeusefase als de instromers in de hoofdfase. Het duurt
ook iets langer voordat studiestakers hun opleiding staken (zie
tabel p. 25). De faculteiten blijven dit gegeven monitoren en
nemen waar nodig actie om versnelling te bevorderen.
hoofdfaserendement
Hogeschool Zuyd sluit aan bij de ambities van het ministerie van
OCW en de HBO-Raad om het rendement van studenten in de
postpropedeutische fase - hoofdfaserendement - te verhogen
naar >90% in 2013. Hogeschool Zuyd realiseerde voor het
instroomcohort van 2002 een hoofdfaserendement van 87,2%
en deze score vormt het startpunt voor het verder verbeteren
van dit rendement.
studiestakers
De hogeschool zet in op goede interne doorverwijzing van
studenten, die in hun eerste jaar constateren niet de juiste
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opleiding gekozen te hebben. De tabel rechtsonder aan deze
pagina toont dat drie van de vier studiestakers - waarvan 80% in
eerste of tweede jaar - niet kiest voor een andere opleiding
binnen de hogeschool. Daarmee heeft Hogeschool Zuyd nog een
weg te gaan om zijn ambitie op het gebied van intern doorverwijzen te behalen. Van de studiestakers ontvingen 566 studenten
een bindend afwijzend studieadvies (BAS).

verblijfsduur in jaren instroom propedeuse instroom hoofdfase

totaal

in studiejaar
2005-2006
2006-2007
2007-2008

geslaagd
3,72
3,77
3,92

geslaagd
4,06
4,05
4,15

gestaakt
1,42
1,35
1,37

geslaagd
2,18
2,27
2,46

gestaakt
2,15
1,69
1,76

gemiddelde verblijfsduur

arbeidsmarkt en alumni
Onder de alumni 2008 heeft bureau Flycatcher een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd met een respons van 48,5%. Uit
de resultaten kwam naar voren, dat 94% van de respondenten
binnen drie maanden na afstuderen een baan heeft gevonden.
De belangrijkste verschillen met vorige onderzoeken waren:
■ 	in 2008 is 21% gaan doorstuderen; dit was 5% in 2007 en
16% in 2006;
■ 	in 2008 vermeldde 79% dat de baan voldoet aan ambities
en wensen; in 2007 was dit 73% en 2006 was dit 68%;
■ 	in 2008 werkte 52% van de alumni in Limburg; tegen 75%
in 2007 en 70% in 2006;
■ 	in 2008 meldde 24% van de alumni de baan via school
- stage, banenmarkt, vacaturebemiddeling, website - te
hebben gevonden; dit was 18% in 2007 en 14% in 2006.

gestaakt
1,48
1,37
1,38

van geslaagden en van
studiestakers

uitstroom

2005

2006

2007

2008

studie voltooid met diploma
studie gestaakt, waarvan:

2.534
1.963

2.496
2.009

2.504
2.071

2.660
2.258

422

444

478

568

1.541
4.497
511

1.565
4.505
414

1.593
4.575
538

1.690
4.918
566

■ studie gestaakt en binnen een jaar een andere
studie begonnen aan Hogeschool Zuyd
■ studie gestaakt en binnen een jaar géén
andere studie begonnen aan Hogeschool Zuyd

totale uitstroom
bindend afwijzend studieadvies

specificatie van uitstroom
en bindend afwijzend

De hogeschool benadert zijn alumni via de alumniwebsite en
het nieuwe Alumnimagazine met een eerste oplage van 5.000
exemplaren. Het aantal actieve accounts op de website is
gestegen met 17,5%. In 2008 bevatte de alumniwebsite 172
verzoeken om bemiddeling bij vacatures tegen 122 verzoeken
in 2007.
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studieadvies
bron: Management
Informatie Systeem
Hogeschool Zuyd
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2.3 maatwerkonderwijs
In 2008 heeft de hogeschool zijn Innovatieprogramma Grensverleggend Onderwijs afgerond. In dit programma zijn de inspanningen gebundeld rondom ontwikkeling en implementatie van
vraaggestuurd competentiegericht maatwerk (VCM). De
beginperiode van dit programma werd gekenmerkt door talrijke
discussies, waarin stap-voor-stap een uitwerking van het begrip
VCM werd ontwikkeld. Opleidingen gingen zelf aan de slag met
de implementatie ervan. Via planvorming en aanvraag vond
beschikbaarstelling van extra interne financiële middelen als
sturing op dit proces plaats.

achtergronden
Bestuur en management van de hogeschool beseffen, dat deze
onderwijsinnovatie uiteindelijk iedereen in de kern van zijn of
haar werk raakt. Er is veel geïnvesteerd in interne communicatie
over VCM gedurende de gehele programmaperiode. Zo
verschenen met regelmaat goed verzorgde folders met handreikingen over specifieke onderwerpen. De periodiek OpMaat gold
als nieuwsvoorziening over de diverse ontwikkelingen en
activiteiten. Medewerkers zijn op de hoogte gesteld van het
aanbod aan deskundigheidsbevordering via Infonet en overige
interne kanalen als de Zuyd-agenda, Zuydmail, Zuyd Kompas en
dergelijke. Tenslotte zijn er Maatwerkconferenties georganiseerd,
waar betrokkenen uit de hele organisatie ervaringen en nieuwe
ideeën met elkaar deelden.
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Aan het eind van de programmaperiode is de situatie bereikt
dat het VCM-concept ‘staat’. De organisatie kan er vanuit eigen
kracht mee werken. De richting is uitgezet en de opleidingen
kunnen beargumenteerde keuzes maken over de toepassing en
uitwerking van VCM. Dit is ook terug te vinden in de bloemlezing,
die onder de naam Transparant Maatwerk begin 2009 wordt uitgebracht en waarin maatwerkonderwijs vanuit verschillende invalshoeken in de hogeschool wordt beschreven. Daarmee geeft deze
publicatie een zeer compleet beeld van de verworvenheden van
het programma Grensverleggend Onderwijs.
Op de fundamenten die het programma Grensverleggend
Onderwijs heeft gelegd, wordt voortgebouwd door de begin
2009 te starten netwerkorganisatie ZuydPLEIN: een Plek voor
LEren en INoveren. Met deze nieuwe aanpak van innovatie en
kennisdeling wordt in versterkte mate het accent gelegd op
kenniscirculatie, door bestaande en nieuwe lerende netwerken
in de hogeschool te begeleiden rond onderwijsinnovatiethema’s.
Deze thema´s worden onderling verbonden en in ingebed
in informatiemanagement. Ook zal meer integraal naar de
professionaliseringsbehoefte van medewerkers worden gekeken.

speerpunten binnen maatwerkonderwijs
Praktijkleren is de spil van VCM en duidt op leeractiviteiten
in samenwerking met de beroepspraktijk. Dit kan zijn stage,
praktijkopdrachten, praktijkverkenningen, excursie of snuffelstage of werkplekleren. In 2008 zijn enkele bijzondere projecten
uitgevoerd. Zo heeft het project Werken en Leren in India diverse
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projectresultaten opgeleverd, uiteenlopend van een beknopte
omschrijving van de organisatie Young Professionals Overseas
(YPO) India, een introductieweek voor nieuwe stagiairs, een
tijdelijk lokaal steunpunt in India, een website en het afleggen
van lokale werkbezoeken.
leerbedrijven
Leerbedrijven bieden studenten authentieke leerwerkplekken ter
bevordering van praktijknabij opleiden. Enkele voorbeelden van
leerbedrijven zijn het beheren van Grandcafé De Hoeve van
Hogeschool Zuyd, de oprichting van een bouwonderneming die
echt huizen bouwt in De Wijk van Morgen, een studentenbedrijf
dat een stichting jongere ondernemers opricht of de oprichting
van de digitale marktplaats RAAAAAAAK in samenwerking met
Vebego voor begeleiding van studenten naar een bijbaan, die ook
voor hun opleiding en de verwerving van competenties relevant is.
toetsen
De verschuiving naar competentiegericht leren heeft ook
gevolgen voor het beleid inzake toetsen en beoordelen. Er zijn
diverse assessmentvormen ontwikkeld en hun onderlinge
samenhang is in beeld gebracht. Begrippen als persoonlijk
ontwikkelplan (POP) en E-portfolio zijn inmiddels gemeengoed
geworden in het onderwijs van Hogeschool Zuyd. Studenten
leggen steeds minder vaste standaard leerroutes af en daarom
zijn leerwegonafhankelijke toetsen ontwikkeld.
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Rondom het onderwerp toetsen bestaan in 2008 in de organisatie twee netwerken, te weten Toetsexpertise en Examencommissies. In deze netwerken wordt expertise en ervaringen
uitgewisseld. De netwerken worden gevormd door een vaste kern
van deelnemers, af en toe aangevuld met experts van buiten de
hogeschool. Deze praktijk van kenniscirculatie is onder andere
inspiratiebron geweest voor ZuydPLEIN.
studieloopbaanbegeleiding
In 2008 heeft het programma Grensverleggend Onderwijs
speciale aandacht besteed aan twee belangrijke initiatieven op
het gebied van studieloopbaanbegeleiding (SLB). Een ervan is
het project SLB als lerende gemeenschap, waarin vier faculteiten
hebben geparticipeerd. In dit project is een beleidskader evenals
een uniform intervisiemodel met betrekking tot SLB ontwikkeld.
Ook is werk gemaakt van deskundigheidsbevordering voor
studieloopbaanbegeleiders. Door de instelling van een faculteitsoverstijgend studententeam, dat als denktank en medeontwikkelaar/onderzoeker gaat fungeren, zal dit thema verankerd
worden in de organisatie.
Aan de resultaten van het project SLB als lerende gemeenschap
heeft de hogeschool ruime bekendheid gegeven door publicatie
van het boek Studieloopbaanbegeleiding, het kloppend hart van
het curriculum. Daarnaast organiseerde zij een landelijk
symposium in Eindhoven over SLB als lerende gemeenschap.
ZuydPLEIN begeleidt de hogeschoolbrede implementatie van
de projectresultaten.
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Een tweede initiatief rondom SLB vond plaats vanuit de
faculteiten gezondheidszorg in Heerlen. Bij deze faculteiten is de
specialistische ondersteuning binnen de hogeschool gerealiseerd
in plaats van extern belegd zoals bij andere faculteiten. Hierdoor
is intensieve afstemming mogelijk tussen de coach, decaan en
specialist. Binnen dit project zijn trainingen ontwikkeld voor
studieloopbaanbegeleiders om gedrag van studenten te kunnen
signaleren en te interpreteren en te komen tot tijdige verwijzing
naar studentendecanen en studentenpsychologen. Tevens is een
lijst met aandachtspunten ontwikkeld om dreigende uitval van
studenten vroegtijdig te signaleren.
EVC
Hogeschool Zuyd wil naast primaire instromers ook mensen
opleiden en/of bijscholen die al actief zijn op de arbeidsmarkt en
daartoe is EVC een goed instrument. EVC - erkenning verworven
competenties - brengt namelijk in kaart wat iemand al weet, kan,
beheerst, vóórdat hij via gerichte en verkorte opleidingstrajecten
certificaten of een diploma wil gaan behalen.
In 2008 heeft Hogeschool Zuyd de samenwerking op dit terrein
met drie andere hogescholen voortgezet in het zogeheten DaZZ
EVC project (DaZZ: hogescholen Drenthe, Amsterdam, Zuyd en
Zeeland). Het accent lag in 2008 op de doorontwikkeling van
EVC, de werving van deelnemers en de verdere vormgeving en
organisatie van op EVC aansluitende maatwerktrajecten.
Inmiddels beschikken twaalf faculteiten van Hogeschool Zuyd
over een EVC-methodiek conform de Hogeschool Zuyd EVCprocedure, die voldoet aan de Kwaliteitscode EVC, die is

28

opgesteld door het landelijke Kenniscentrum EVC. Eind 2008 zijn
de EVC-procedures van de achttien voorgedragen opleidingen
van de hogeschool erkend door Netherlands Quality Agency voor
de duur van een jaar. De opleidingen beschikken over EVC-assessors of leiden deze de komende maanden op. Kandidaten worden
door een trajectregisseur begeleid bij het samenstellen en
uitvoeren van daadwerkelijk aansluitende routes op maat. De
faculteiten brachten in 2008 de teller op 128 EVC-trajecten en
213 maatwerktrajecten.
Het komt ook steeds meer voor, dat kandidaten hun competenties willen bewijzen voor meer dan één opleiding, of dat
kandidaten opteren voor een mix van MBO- en HBO-niveau.
Hiertoe beschikt de hogeschool inmiddels over 98 EVC-assessors, die opgeleid zijn door eigen trainers. De hogeschool traint
ook EVC-assessors bij ROC Arcus College en in november 2008 is
gestart met het certificeren van EVC-assessors.
De uitvoering van deze EVC-trajecten is een aanloop naar het in
2008 gestarte Programma Nieuwe Doelgroepen. Dit programma
- uit te voeren van 2009 tot 2011 - moet ervoor zorgen, dat de in
de projecten Zuyd - Partner voor Professionals en DaZZ gestarte
ontwikkelingen verankerd worden in de dagelijkse praktijk binnen
de hogeschool. Hier werken faculteiten, lectoraten en expertisecentra samen met werkgevers en werkenden en werkzoekenden
in de brugfunctie tussen opleiden, technologische-economische
ontwikkelingen en de daarbij behorende noodzakelijke personele
ontwikkelingen.
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persoonlijke aandacht
Hogeschool Zuyd zet in op persoonlijke aandacht voor de
student en ziet dit als voorwaarde om bij te kunnen dragen aan
voldoende hoger opgeleiden in de maatschappij en specifiek in
de regio. Individuele aandacht draagt bij tot het beperken van de
uitval en tot het verhogen van de kwaliteit van afgestudeerden
en heeft ook een positief effect op rendementen.
Medewerkers en studenten vormen onderwijsleergemeenschappen, waarin onderlinge betrokkenheid, ontwikkeling en
professionalisering hand in hand gaan. Deze persoonlijke
aandacht kent verschillende uitwerkingen als studieloopbaanbegeleiding, maar ook decanaat, aandacht voor studenten van
multiculturele herkomst en aandacht voor studenten met functiebeperking.

voor aspirant-studenten steeds vaker als filter bij de studiekeuze.
Langs die weg vinden ook ouders gemakkelijker de weg naar de
hogeschool. Een andere interessante ontwikkeling is, dat zittende
studenten steeds beter de kansen onderkennen die het bachelormaster-stelsel hen biedt. Dit leidt tot meer informatievragen naar
geschikte vervolgtrajecten.
allochtone studenten
Naast studieloopbaanbegeleiding en decanaat verzorgt de
hogeschool maatwerk aan studenten van multiculturele herkomst
in de betekenis van niet-westerse allochtone studenten. Dit heeft
sinds 2003 vorm gekregen in projecten in opdracht van en met
subsidie van het ministerie van OCW. Deze projecten hadden tot
doel de instroom van deze studenten te vergroten, de doorstroom te verbeteren via minder uitval en de aandacht in het
centrale en decentrale beleid tot uiting te laten komen.

studentendecanaat
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun weerslag op de
problemen, waarvoor jongvolwassenen zich gesteld zien. De
problemen die het studieverloop van studenten belemmeren,
nemen in diversiteit en complexiteit toe. Studenten doen vaker
een beroep op studentendecanen. Studentendecanen spannen
zich in om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden en
vormen een belangrijke schakel in de persoonlijke aandacht.
Bij Hogeschool Zuyd zijn acht decanen werkzaam.

Het project Maatwerk bij de In- en Doorstroom van Allochtone
Studenten (MIDAS) richt zich onder andere op de op maat
gesneden taalondersteuning. Hieraan namen in 2008 bijna zestig
studenten deel. Deelnemers gaven aan, dat de training een
positief effect heeft gehad op de voortzetting van hun studie.
Daarnaast heeft MIDAS in samenwerking met de faculteiten
Gezondheid & Zorg en Sociale Studies twee minoren ontwikkeld
met het thema multiculturele diversiteit.

In de periode januari-augustus 2008 zijn in totaal 5.917 contacten
geweest tussen studenten en studentendecanen. Het komt
regelmatig voor, dat decanen de studieloopbaanbegeleiders
ondersteunen in hun studentcontacten. Ook fungeren decanen

Ook werden workshops georganiseerd voor studieloopbaanbegeleiders en andere belanghebbenden over de thema’s
identiteitvorming, stereotypering, racisme, discriminatie en
probleemsignalering. De deelnemers bleken tevreden over deze

Onderwijs en onderzoek

29

workshops. In het kader van samenwerking met andere onderwijsinstellingen heeft Hogeschool Zuyd in 2008 vooral gewerkt
aan het op gang brengen van een vruchtbare dialoog met
Universiteit Maastricht, om regionale aspecten van diversiteit
gezamenlijk op te pakken. Dit betrof voorlichting aan potentiële
(allochtone) studenten over het Nederlandse (hoger) onderwijssysteem, doorstroommogelijkheden van HBO naar universitair
onderwijs en vice versa en contacten voor studenten met het
bedrijfsleven als stages, afstuderen en het na de studie vinden
van een baan.
functiebeperking
Hogeschool Zuyd vindt dat een functiebeperking, chronische
ziekte of andere aandoeningen geen sta-in-de-weg mag zijn voor
studenten. De hogeschool wil deze studenten actief ondersteunen en heeft de inspanningen op dit gebied sinds 2007
samengebracht in het meerjarige project Onbeperkt Studeren.
Dit project heeft in 2008 op een aantal punten nieuwe activiteiten
opgeleverd. Zo was er in november 2008 bijvoorbeeld het symposium Wat moet en wat kan? Beperkingen, handicaps en chronische ziekten in basis- tot en met hoger onderwijs. Dit symposium
stond in het teken van kennisoverdracht over het signaleren van
problemen en belemmeringen, oplossingen, best practices en
ontwikkelingen rondom de doelgroep. Tijdens dit symposium
vond ruime uitwisseling plaats; de evaluaties waren positief.
Een praktisch resultaat van het project is de hogeschoolbrede
implementatie van Kurzweil 3000, een programma, dat de
mogelijkheid biedt alle digitaal opgeslagen tekst via eigen
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koptelefoon te laten voorlezen. Niet-digitale teksten, zoals
passages uit boeken, tijdschriften of dictaten, worden met
speciale scanners gedigitaliseerd. Dit hulpmiddel is vooral
bedoeld voor studenten met dyslexie.
Een ander resultaat van het project Onbeperkt Studeren is de
totstandkoming van de Nederlands- en Engelstalige website
Studeren met een functiebeperking: Routeplanner en de uitbreiding van het toepassingsbereik naar Universiteit Maastricht.
Daarnaast is de in 2007 ontwikkelde deskundigheidstraining
Beperkingen in zicht in 2008 vier keer aangeboden. In diverse
interne en externe media is aandacht besteed aan studeren met
functiebeperking gericht op diverse doelgroepen, (aankomende)
studenten, docenten en andere medewerkers en alumni. Op open
dagen krijgen ook aankomende studenten voorlichting hierover.
Tijdens de jaarlijkse manifestatie Kennis in Bedrijf is de Routeplanner voor dyslectische studenten gepresenteerd.
Tegelijk is in 2008 onderzocht wat de inspanningen van de
hogeschool op het gebied van studeren met een functiebeperking hebben opgeleverd in de attitude van medewerkers. Uit
herhalingsonderzoek blijkt, dat studenten met een functiebeperking deze attitude een stuk positiever beoordelen dan in 2004.
Ook de Keuzegids Hoger Onderwijs besteedt expliciet aandacht
aan tevredenheid van studenten met een functiebeperking.
Hierin scoort Hogeschool Zuyd met het rapportcijfer 6,2 hoger
dan gemiddeld over alle instellingen 5,8.
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organisatie van maatwerkonderwijs
Didactisch gezien is met de invoering van VCM-onderwijs een
ontwikkeling ingezet naar toenemende differentiatie en
verbreding. De organisatorische inrichting van het onderwijs
kreeg dientengevolge te maken met toenemende flexibiliteitseisen. Dit blijft voorlopig een majeure uitdaging voor de
hogeschool, waarin langs de weg van de geleidelijkheid nog
verscheidene stappen moeten worden gezet. Standaardisatie en
inzet van uniforme systemen kunnen daar waar mogelijk een
belangrijke rol spelen.
Het project Flexibilisering heeft geleid tot enkele modellen van
hoorcollege/docentinstructie op video, als voorbeelden van
geflexibiliseerd onderwijsaanbod. De onderwijscatalogus van
Hogeschool Zuyd is in 2008 gevuld met 1.677 cursusbeschrijvingen. De presentatie hiervan binnen een IT-omgeving vormt
een belangrijke voorwaarde voor flexibilisering. Ook in 2009 is
inzet nodig om opleidingen met hulpmiddelen te motiveren om
cursusbeschrijvingen inclusief die van minoren te maken of aan
te vullen. Met ingang van het studiejaar 2008/2009 participeert
Hogeschool Zuyd in het landelijke online platform Kies op Maat.
Via dit platform kunnen alle studenten uit het Nederlandse hoger
onderwijs kiezen uit minoren en vakken van de deelnemende
instellingen. Het doel ervan is de mobiliteit van studenten over
de grenzen van de eigen instelling te stimuleren.
minoren
Hogeschool Zuyd wil beschikken over een gevarieerd en naar
opleidingen en sectoren evenwichtig aanbod van kwalitatief
hoogstaande minoren, waarmee studenten eigen accenten in hun
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studie kunnen aanbrengen. Een Zuyd-minor is een afgeronde
onderwijseenheid van minimaal vijftien EC - of een veelvoud
daarvan - en toegankelijk voor studenten van andere opleidingen. In 2008 heeft de hogeschool veel aandacht besteed aan
informatie en communicatie over minoren, via gesprekken,
artikelen in Editie Zuyd en een stand op de jaarlijkse manifestatie
Kennis in Bedrijf.
Vrijwel alle studenten van opleidingen met een nieuw curriculum
hebben de mogelijkheid een Zuyd-minor in hun examenprogramma op te nemen. In studiejaar 2007/2008 en de eerste
twee blokken van studiejaar 2008/2009 hebben 389 studenten
daadwerkelijk een minor buiten de eigen opleiding gevolgd. Zij
konden hierbij kiezen uit 55 minoren. Het platform Economie |
Talen | Recht is de grootste leverancier van minoren, gevolgd
door het platform Gezondheid | Welzijn | Onderwijs. De minorcommissie van de hogeschool draagt bij aan de kwaliteitsborging
van minoren door deze te beoordelen aan de hand van standaardcriteria. Deze commissie bespreekt gedurende het studiejaar alle
minoren en geeft het kenmerk: Zuyd-minor als kwaliteitskeurmerk af. Zij wil daarin vanaf studiejaar 2009/2010 ook het
werkveld betrekken.
Honours Programme
In 2008 is een pilot Honours Programme gestart. Dit maatwerkprogramma richt zich op de beste 5 á 10% studenten en vraagt
om een uitgebreid en gemotiveerd verzoek om toelating.
Studenten volgen dit programma bovenop hun eigen studie. Van
de eerste groep studenten heeft 62,5% het programma
succesvol afgesloten. Het onderwerp demografische krimp is in
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samenwerking met Provincie Limburg gekozen als thema voor het
Honours Programme.

Europese en mondiale elementen. In Europa erkend en herkend
vat deze ambitie in zijn kern samen.

De concrete opdracht behelst het ontwikkelen van een meetinstrument voor bepaling van de levensloopbestendigheid van een
wijk. Parkstad Limburg fungeert als opdrachtgever en draagt bij
aan de financiering. De deelnemende studenten waarderen
vooral de multidisciplinaire samenwerking en de inbreng van
expert-docenten en lectoren. Uit reacties van de uitvallers blijkt,
dat zij hebben onderschat, dat deelname een aanzienlijke extra
inspanning vergt: allereerst de twaalf uur wekelijkse inzet
bovenop hun reguliere programma, maar bovenal het verdelen
van hun aandacht over twee belangrijke taken.

In de afgelopen periode is het aantal studenten uit het buitenland gestegen en is Hogeschool Zuyd in HBO-land een van de
koplopers. Niettemin is er reden om nog eens kritisch naar de
kwalitatieve kant van deze instroom te kijken. Er is bij enkele
faculteiten een disbalans in het aantal Duitse en/of Belgische
studenten, waar tegelijk een meer gespreide Europese Engelstalige instroom wordt geprefereerd. Een nieuw instrument als de
kennisbeurs biedt mogelijkheden om instroom uit het buitenland
meer te sturen.

internationalisering
Het Innovatieplan 2005-2008 kende ook als onderdeel Internationalisering. In het eerste deel van het programma is dit thema
stevig verankerd in de hogeschool via het International Office,
belast met de inrichting van basisvoorzieningen voor studenten
en medewerkers. Alle faculteiten hebben een internationaliseringsparagraaf in hun meerjarenbeleid geformuleerd.
In het najaar van 2008 heeft de hogeschool een vervolgstap
gezet in de beleidsvisie Reizigers op weg naar een Europese
hogeschool. Internationalisering betekent voor Hogeschool Zuyd
groeien van een Euregionale naar een Europese Hogeschool. Met
dit traject streeft de hogeschool naar een studenten- en
personeelspopulatie, een curriculumopbouw en een werkomgeving, waarin een goede balans is ontstaan tussen Euregionale,
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Voor Hogeschool Zuyd is een andere ontwikkeling van nog meer
betekenis. De kwaliteit van opleidingen wordt in de toekomst niet
louter door de NVAO-oordelen bepaald, maar in toenemende
mate door Europese vergelijking en erkenning. Europese kwaliteit
is een belangrijke voorwaarde om toegang te krijgen tot
Europese R&D-gelden. Een excellente hogeschool moet studenten
een goede start bieden met een Europees diploma, dat zich onderscheidt van andere hogescholen door in curricula de Europese
context te bieden voor oriëntatie op het beroepsdomein.
uitgaande mobiliteit via beurzen
In 2008 hebben 261 studenten met een ERASMUS-beurs een deel
van het onderwijs in het buitenland doorlopen; 140 hebben over
de grenzen gestudeerd en 121 hebben stage gelopen. In 2008 is
het aantal deelnemers aan het Lifelong Learning Programme
(LLP) van de Europese Unie weer gegroeid, waardoor meer

Jaarverslag 2008 Hogeschool Zuyd

studenten, docenten en stafmedewerkers in staat zijn gesteld
om met een beurs naar het buitenland te gaan voor stages en
uitwisselingen.
Een toenemend aantal studenten heeft een beurs ontvangen
voor een stage of uitwisseling in het buitenland (VS en Mexico).
Het LLP-programme verloopt voorspoedig voor Hogeschool
Zuyd en de hogeschool is gezien het relatief hoge percentage
deelnemers aan uitwisselingen een van de koplopers in Nederland. Het nieuwe LLP-programma voor stafmobiliteit is vanaf
september 2008 ingevuld. In dit nieuwe programma wordt
onderwijzend en niet-onderwijzend personeel ondersteund in
het volgen van trainingen bij partners in het Europees netwerk.
Het project Young Professionals Overseas, gestart vanuit de
faculteit Gezondheid & Techniek, heeft in 2008 diverse stages
gecoördineerd in Zuid-India. Inmiddels maken meer faculteiten
gebruik van dit project en vormt dit een goed voorbeeld van een
efficiënte en hogeschoolbrede aanpak van activiteiten in een
bepaalde regio.
Het VSB-fonds, waarmee studenten na hun studie in het
buitenland verder kunnen studeren, bekroonde de inspanningen
van de selectiecommissie opnieuw door ook in 2008 weer een
aantal extra beurzen toe te kennen. Hierdoor konden in 2008
acht beurzen uitgekeerd worden voor een vervolgstudie in het
buitenland, inclusief een reservebeurs. Er zijn ook vijftien
beurzen beschikbaar gesteld via het HSP Talentenprogramma;
dertien daarvan waren bestemd voor inkomende studenten en
twee voor uitgaande studenten.
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inkomende mobiliteit
Het aandeel buitenlandse studenten van Hogeschool Zuyd
bedroeg in 2008 13,6%. Dit is een minieme daling ten opzichte
van 2008. Bij de zes faculteiten met het grootste percentage
buitenlandse studenten was er een toename bij de Toneelacademie
en Gezondheid & Techniek. Bij de Academie Beeldende Kunsten,
Academie van Bouwkunst, Conservatorium en faculteit Gezondheid & Zorg daalde het aandeel. In vergelijking met andere
hogescholen eindigt Hogeschool Zuyd qua absolute aantallen
buitenlandse studenten op de vierde plaats.
In 2008 heeft Hogeschool Zuyd opnieuw een succesvolle
Summer Course georganiseerd in samenwerking met de HEC
Management School van de Universiteit van Luik. Deze Summer
Course richt zich op Amerikaanse studenten uit het netwerk
Magellan Exchange een consortium van VS-Mexico-Europa. In
2008 studeerden 25 Amerikaanse studenten aan de Hogeschool
Zuyd; 27 studenten van de hogeschool studeerden in Mexico en
de VS.

aandeel buitenlandse
studenten in totaal aantal
studenten Hogeschool Zuyd
bron: Management
Informatie Systeem
Hogeschool Zuyd

totaal aantal studenten
aantal buitenlandse studenten
% buitenlandse studenten

2005

2006

2007

2008

13.496
1.827
13,5%

13.701
1.926
14,1%

13.801
1.907
13,8%

14.066
1.919
13,6%
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2.4 hogeschool geworteld in omgeving
Hogeschool Zuyd zoekt en vindt meer en meer aansluiting bij
wensen en behoeften in de omgeving. Deze omgeving bestaat
uit de potentiële instroommarkt van aanleverende scholen,
professionals die deskundigheidsbevorderingstrajecten uitvoeren
bij de hogeschool, grote en kleine bedrijven die onderzoeks- en
adviesopdrachten verstrekken aan docenten en studenten en
stimuleren van ondernemerschap in Limburg. Bijzondere
aandacht verdienen enkele grotere projecten waar de hogeschool in 2008 een bijdrage aan leverde.

aansluiting met VO en MBO
In samenwerking met de faculteiten, voorlichters, marketingcommunicatie en externe samenwerkingspartners zijn diverse
aansluitingsprojecten opgezet. Deze projecten hebben als doel
om de aansluiting met het voortgezet onderwijs (VO) en het
middelbaar beroepsonderwijs (MBO) te verbeteren.
Zo is er bijvoorbeeld het Aansluitingsproject Maastricht: in
samenwerking met de vier Maastrichtse scholen in het voortgezet onderwijs hebben alle 5-HAVO-leerlingen de voorlichtingscarrousel van Hogeschool Zuyd bezocht. De leerlingen kregen
door middel van interactieve voorlichting inzicht in opleidingen
en bijbehorend beroepsbeeld. Vervolgens bezochten de
leerlingen tijdens een verdiepingsdag een opleiding van hun
keuze.
Ook hebben in 2008 weer ongeveer 350 leerlingen van 5-HAVO
van diverse scholen in het Limburgs voortgezet onderwijs hun
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profielwerkstuk uitgevoerd bij de hogeschool. De uitvoering
van de opdracht vindt plaats tijdens drie werkdagen in de
hogeschool. Zo krijgen leerlingen een goed beeld van studeren
in het hoger onderwijs en van de opleiding.
Op bestuurlijk niveau is Hogeschool Zuyd een aantal projecten
gestart ter verbetering van de samenwerking en aansluiting met
het voortgezet onderwijs met de stichtingen LVO en SVO|PL.
Afstemming over samenwerking met MBO-scholen vindt plaats
binnen het WAL-overleg (Werkgroep Aansluiting Limburg). Een
aansluitingsproject tussen de unit Handel van ROC Arcus College
en de economische faculteiten van Hogeschool Zuyd belooft
goede resultaten op te leveren.
Via SURF/Nationaal Actieplan heeft de hogeschool twee
subsidieaanvragen ingediend: een voor een pilotproject
Studiekeuzegesprekken en een ander voor een project Kies
Actief-competentiewijzer in samenwerking met vijf andere
hogescholen. Bij subsidietoewijzing zal de uitvoering van deze
projecten in de loop van 2009 van start gaan.
Een andere mogelijkheid om aansluiting met het MBO te
versterken is de ontwikkeling van Associate Degree-programma’s
gericht op de eindtermen van een beroep in een tweejarige
opleiding. De hogeschool is hierover in gesprek met de
Limburgse ROC’s.
Uit de aansluitingsmonitor van Hogeschool Zuyd komt in 2008
naar voren, dat een vijfde van de eerstejaarsstudenten zich niet
goed voorbereid voelt op de hoeveelheid leerstof in het HBO.
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Ook heeft ongeveer een vijfde problemen met het maken van
een goede tijdsplanning en het evalueren van het groeps- of
leerproces ten aanzien van zichzelf of medestudenten. De
scholen Porta Mosana in Maastricht, Carboon St. Jan in Hoensbroek plus een docententeam van samenwerkende scholen in het
voortgezet onderwijs in Maastricht hebben inmiddels van deze
monitor gebruik gemaakt en partijen gebruiken de resultaten van
dit onderzoek om de aansluiting tussen vooropleiding en HBO te
optimaliseren.

treerd, waarvan elf zijn afgerond met een ErVaringsCertificaat.
In de regio vindt steeds meer samenwerking plaats met ROC’s,
Open Universiteit Nederland, en de leerwerkloketten/mobiliteitscentra van CWI/UWV. Een sterk voorbeeld is het programma
LevenLang Leren met aandacht voor werkenden en werkzoekenden, dat verder gaat als het nieuwe programma Nieuwe
Doelgroepen en waarbij de gehele hogeschool in actie komt
met accenten op EVC (Erkennen Verworven Competenties),
EBC (Erkennen Benodigde Competenties) en (E)Portfolio.

studentactiviteiten

onderzoek- en adviesopdrachten

Ook buiten het onderwijs organiseert Hogeschool Zuyd - al dan
niet in samenwerking met partners - activiteiten voor studenten.
activiteiten. Drie stedelijke introducties: Inkom in Maastricht,
YSSi in Heerlen en SiS in Sittard zijn voorbeelden. Andere
activiteiten waren het studentengala Sittard, het Hogeschool
Zuyd voetbaltoernooi met deelname door 67 teams en het Open
Hogeschool Zuyd Schaaktoernooi.

De bijdrage aan de omgeving van Hogeschool Zuyd bestaat naast
onderwijs in belangrijke mate ook uit kennisontwikkeling via
onderzoek en adviestrajecten. Faculteiten hebben hierin een rol
via scholing en stage- en afstudeerprojecten in de praktijk. Voor
lectoraten ligt hier de kerntaak: onderzoek. Het gaat niet zozeer
om de ontwikkeling van fundamentele kennis, maar om inzet
en toepassing van kennis uit onderzoek in het onderwijs en de
(beroeps)praktijk en daarmee een belangrijke pijler voor de
sociaal-economische ontwikkeling van de regio.

Zuyd - partner voor professionals
Hogeschool Zuyd heeft onder de naam Zuyd - partner voor
professionals een servicepunt ingericht voor werkgevers,
werkenden en werkzoekenden. Via het loket Direct Advies/EVC
hebben zij een snelle toegang tot diensten en opleidingen van
Hogeschool Zuyd. Dat er behoefte is aan een servicepunt blijkt uit
het groeiend aantal vragen die bij Direct Advies binnenkomen; was er
in 2007 sprake van 75 intake-gesprekken, in 2008 was dat 201.
In het op deze doelgroepen toegespitste volgsysteem werden
60 directe doorverwijzingen en 71 overige trajecten geregis-
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speerpunten - zwaartepunten
Lectoren hebben - kijkend naar de maatschappelijke omgeving
van de hogeschool - samen een keuze gemaakt voor de
speerpunten van onderzoek om zo meer focus en massa te
creëren. Speerpunten sluiten aan bij belangrijke vragen uit de
omgeving en bij die gebieden, waarop de hogeschool bijzondere
expertise heeft verworven of verder wenst te ontwikkelen binnen
de vier gevormde platforms.
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Op deze wijze zijn langs evolutieve weg voorlopig drie zwaartepunten geformuleerd, die samenhangen met duurzaamheid voor
het platform Techniek | ICT, maatschappelijke participatie in het
platform Gezondheid | Welzijn | Onderwijs en de creatieve stad in
het platform Kunst. Het platform Economie | Talen | Recht
verwacht in 2009 tot de keuze voor een zwaartepunt te komen,
dat naar verwachting in de lijn van excellente bedrijfsvoering ligt.

projecten
Projecten worden gefinancierd uit eigen middelen - in de regel
inzet van capaciteit en expertise - en deels via RAAK-subsidies,
subsidies van Nederlandse overheden of van de Europese
Commissie. Dergelijke projecten hebben in de regel betrekking
op langetermijn ontwikkelingen en strategische vraagstukken in
de regio of uit specifieke sectoren. In 2008 was Hogeschool Zuyd
via lectoraten en faculteiten actief tal van projecten, waarvan
een overzicht op de volgende pagina is opgenomen.
energiezuinig bouwen op Avantis
Het project De Wijk van Morgen ontwikkelt, realiseert, exposeert
en exploiteert vier energiezuinige en slimme gebouwen op het
grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis te Heerlen/Aken
in opdracht van een samenwerkingsverband van onderwijs,
overheden, ondernemers, en andere organisaties. Oogmerk zijn
naast een belangrijke bijdrage leveren aan praktijk-nabij-leren,
vooral ook open innovatie en upcycling van wijken in (Eu)regio.
De mini-wijk van vier gebouwen en publieke ruimte wordt
gerealiseerd door studenten van Hogeschool Zuyd, MBO en
VMBO in de regio onder begeleiding van professionals uit
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onderwijs en bedrijfsleven. Tegelijk is De Wijk van Morgen een
geavanceerde R&D-omgeving voor lectoraten en bedrijven voor
onderzoek naar toepassing en effecten van de inzet van
geavanceerde technologie letterlijk in de wijk van morgen.
Thema’s die onderzocht worden zijn: energie, wonen, werken,
zorg, mobiliteit, duurzaamheid en cradle to cradle. De totale
investeringen bedragen 5 miljoen euro te financieren door alle
participanten; subsidie van EOS Demo van SenterNovem en van
Provincie Limburg maakte de start mogelijk.
Begin 2007 is het project van start gegaan, als gezamenlijk
project van de expertisecentra Gebouwde Omgeving en
Technology & Design, met medewerking van het lectoraat
Nieuwe Energie. Gestart is met de formering van een projectgroep waarin, naast studenten van zowel de Fachhochschule
Aachen als de Hogeschool Zuyd, ook medewerkers van Avantis
GOB NV en Ecofys deelnemen. Het project wil naast het bieden
van een praktijkgerichte opleidingsomgeving, tevens een aantal
gebouwen neerzetten, die een voorbeeld zijn op het gebied van
duurzaam en energiezuinig bouwen, zowel in bouwproces, het
gebruik en - aan het einde van de levensduur - verwerking van
materialen. Onder het motto De Wijk van Morgen zijn vier
invalshoeken gekozen: Wijk en Energie; Wijk en Werk; Wijk en
Zorg en Wijk en Mobiliteit.
De gebouwen zijn een voorbeeld voor duurzaam bouwen met
toepassing van nieuwe woon- en energieconcepten, die één op
één te gebruiken zijn in de reguliere woningbouw. Het project
heeft een positieve uitstraling voor de technische sector en
hoopt zo ook de interesse voor technische opleidingen te
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verhogen. De bouw zelf biedt praktijkmogelijkheden voor de
diverse opleidingen op HBO-, MBO- en VMBO-niveau, waar
studenten daadwerkelijk in contact komen met de beroepspraktijk en duurzaam en energiezuinig bouwen.
ChemMaterials Campus
Chemelot en Hogeschool Zuyd - platform Techniek | ICT - zijn
samen in een project gestapt om via open innovatie onderwijs,
onderzoek en bedrijvigheid op het gebied van innovatieve
materialen en materiaaltoepassingen te stimuleren. Het project
wordt ondersteund vanuit het programma Pieken in de Delta
Zuidoost-Nederland en de Limburgse Versnellingsagenda met
een subsidie van 2,3 miljoen euro en resulteert in een inlooplaboratorium op de Chemelot Research & Business Campus als
opleidingscentrum voor professioneel onderzoek en ontwikkeling.
Het project heeft ook als doel om meer structuur te bieden aan
de selectie van innovatieve ideeën, die in aanmerking komen
voor steun van bijvoorbeeld DSM, SABIC, Hogeschool Zuyd of
Universiteit Maastricht. Verder wordt kennisuitwisseling
bevorderd, onder meer door het initiëren van netwerken en het
organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten. Ook wordt
op de Chemelot-locatie gewerkt aan een Service Boulevard, een
fysieke plaats waar diverse dienstverleners hun diensten aan
startende bedrijven kunnen aanbieden. Open innovatie is namelijk bij uitstek een manier om te komen tot nieuwe kennisontwikkeling en tegelijk bedrijfsontwikkelingen te versnellen.

lectoraat of faculteit

project

lectoraat Infonomie & Nieuwe Media		Sociale en ethische aspecten van het managen
van gedigitaliseerde persoonlijke informatie
(Europese Onderzoeksraad)
lectoraat Autonomie & Participatie
Innovatieve praktijken in de eerstelijns Gezondvan Chronisch Zieken
heidszorg (RAAK Publiek: beste project tijdens
de toekenning in juli)
Frail Elderly (RAAK Publiek)
lectoraat Kennisontwikkeling
Beroepsontwikkeling vaktherapeuten in Justitiële
Vaktherapieën
Jeugdinrichtingen en in de gesloten Jeugdzorg
(RAAK Publiek)
lectoraat Technologie in de Zorg
Technologie ter ondersteuning van de (ouderen-)
zorg (RAAK Publiek)
lectoraat Comparative European
Regionaal innovatieprogramma maatschappelijke
Social Research and Theory (CESRT) ondersteuning (RAAK Publiek)
i.s.m. andere lectoraten
lectoraat Kennisorganisaties &
Duurzaam Doorwerken (RAAK Publiek)
Kennismanagement en faculteit
People & Business Management
faculteit Internationale Communicatie Internationale Expansie (RAAK MKB)
lectoraat Life Sciences en faculteit
Open innovatie op CHEMaterials Park (Pieken in
Life Sciences
de Delta)
lectoraat Nieuwe Energie
Transitie in Energie en Proces voor een Duurzame
Gebiedsontwikkeling (EOS-LT)
lectoraat Toerisme & Cultuur
Creatief MKB Limburg (RAAK MKB)
overzicht van enkele
projecten van lectoraten
en faculteiten
bron: Audit & Control Groep
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culturele hoofdstad 2018
Maastricht gaat voor de kandidatuur van Culturele Hoofdstad
in Europa in 2018 in hechte samenwerking met de euregionale
partnersteden Aken, Hasselt, Luik, Heerlen en Sittard-Geleen en
de provincies Nederlands en Belgisch Limburg en Luik. Bij de
kandidatuur van Maastricht staat voorop, dat dit moet leiden tot
een versterking van de economische structuur en het imago van
Maastricht als internationale cultuurstad van allure. Provincie
Limburg en de gemeente Maastricht hebben samen besloten
de economische, culturele en sociale vitaliteit van de stad te
bevorderen. Op de terreinen van fysieke culturele infrastructuur,
kunstvakopleidingen, culturele en kunstinstellingen en de
inhoudelijke programmering zullen de krachten worden gebundeld
in een convenant.
Een belangrijke basis vormen de nu in de stad al aanwezige
culturele instellingen, het kunstvakonderwijs en de kennisinstituten. Maastricht is daarmee een stad van culturele carrières
voor makers, bewoners en bezoekers. Onder de werktitel
Quartier des Arts geven provincie, stad, Universiteit Maastricht
en Hogeschool Zuyd via de kunstenfaculteiten, expertisecentrum
Creative City en lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de
Kunsten gestalte aan de plannen voor een gezamenlijke
internationale kunstenopleiding - Liberal Arts Faculty - ingebed in
een ontmoetingsplek voor makers, publiek, onderzoekers en
studenten in een stedelijke infrastructuur.
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expertisecentra
In het kader van het Innovatieplan 2005-2008 startte in 2006
programma Expertisecentra met als doel de hogeschool te laten
functioneren als een (Eu)regionale kennispoort met expertisecentra als loket naar buiten van de samenwerkingsverbanden
van faculteiten en lectoraten. In de aanloop kostte het moeite de
organisatie te verleiden tot de kanteling en via expertisecentra
de weg van binnen naar buiten te vinden. Aan het einde van de
programmaperiode is de positie van expertisecentra niet langer
omstreden, zoals ook blijkt uit hun aandeel en rol in de hier
beschreven projecten.
Kennis in Bedrijf
Met Kennis in Bedrijf gaf Hogeschool Zuyd eind november voor
de zevende keer vorm aan een ontmoetingsplaats, waar
studenten, medewerkers en externe relaties een groot aantal
presentaties verzorgden en waar (nieuwe) contacten werden
gelegd. Kennis in Bedrijf is een markt waar kennis circuleert
tussen onderwijs, bedrijven en instellingen. In 2008 is gekozen
voor drie programmalijnen: de ondernemende, de innovatieve
en de internationale hogeschool en zijn centrale symposia
geïntroduceerd. Kennis in Bedrijf 2008 was een eclatant succes;
het aantal externe gasten steeg van bijna 400 naar ruim 700 en
het aantal deelnemende studenten van 700 naar 1.650. De
bedrijvenmarkt steeg tot 85 bedrijven en het aantal unieke
presentaties verdubbelde tot 130. De gasten bleken aangenaam
verrast door het brede aanbod van hoge kwaliteit.
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ondernemerschap
In het begin van 2006 heeft de hogeschool een innovatieprogramma Ondernemerschap gestart. Dit programma is
afgerond in december 2008. Doel van het programma is
systematisch bijdragen aan de versterking van ondernemerschap in Limburg langs drie lijnen:
■ 	studenten en medewerkers meer ondernemend maken;
■ 	een eigen onderneming starten tijdens of direct de studie;
■ 	advisering en ondersteuning van ondernemers.
resultaten programma
Voor studenten zijn er minoren samengesteld, bedoeld om hen
voor ondernemerschap te enthousiasmeren met onderwerpen
als: ondernemingsplan, student company en innovatief ondernemen. Voor de start van een eigen onderneming is de minor
Starters Zuyd ontwikkeld.

speerpunt van CfE is het samen met gemeenten stimuleren van
ondernemerschap en het ontwikkelen van leergangen voor
ondernemers. Bedrijfsoverdracht is een inhoudelijk speerpunt
waarvoor momenteel veel maatschappelijke aandacht bestaat.
Hogeschool Zuyd heeft in 2008 ook een belangrijk rol gespeeld
in de totstandkoming van het Convenant Vaeshartelt, afgesloten
met ROC Arcus College, ROC Leeuwenborgh Opleidingen, ROC
Gilde opleidingen, CitaVerde College, Hoogstarters Limburg,
MKB-Limburg, de Limburgse Werkgeversvereniging, Syntens
Limburg, Industriebank LIOF en Starterscentrum Zuid-Limburg.
Doel van het convenant is het vergroten van samenhang en de
kwalitatieve versterking van initiatieven rondom ondernemerschap en onderwijs. Provincie Limburg heeft al besloten alle
initiatieven en subsidieaanvragen op het gebied van ondernemerschap in eerste instantie binnen dit convenant te behandelen.

Eind november 2008 is het Centre for Entrepreneurship Zuyd
(CfE) gepresenteerd. Het CfE vormt in belangrijke mate de
consolidatie van alle opbrengsten van het innovatieprogramma
Ondernemerschap. Het functioneert als kristallisatiepunt voor
ondernemerschapsactiviteiten van de hogeschool en als loket
voor de ondernemende buitenwereld. Organisatorisch gezien is
het CfE aangesloten bij het platform Economie | Talen | Recht. In
het CfE werken ook drie lectoraten samen, te weten: Innovatief
Ondernemen & Risicomanagement, Toerisme & Cultuur en
International Business and Communication. Een bijzonder
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2007

scores Studenttevreden-

2008

2.5 waardering door belanghebbenden

heidsonderzoek (op
5-puntschaal)
bron: rapportage
Studentenmonitor
Hogeschool Zuyd

niveau van het onderwijs
niveau van de docenten
actualiteit van het onderwijs
praktijkgerichtheid van het onderwijs
praktijkgerichtheid van de docenten
voldoende keuzemogelijkheden
aspecten van studieloopbaanbegeleiding
uitdagende leeromgeving
toetsing

3,7
3,8
3,7
3,6
3,7
3,3
3,2
3,3
3,4

3,7
3,8
3,7
3,7
3,7
3,4
3,2
3,4
3,5

Hogeschool Zuyd streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs
en polst met regelmaat bij zijn afnemers en andere belanghebbenden in hoeverre deze ambitie is bereikt en op welke
onderdelen verbetering nodig of wenselijk is. De waardering door
belanghebbenden wordt op verschillende manieren gemeten
via evaluaties op opleiding- en faculteitsniveau. Op hogeschoolniveau wordt jaarlijks een studentenenquête uitgevoerd. Ook
externe instanties als NVAO, Keuzegids Hoger Onderwijs en
Elsevier nemen de hogeschool periodiek de maat.

oordeel studenten

opleidingen Hogeschool

studentenoordeel*

aantal opleidingen Hogeschool Zuyd

Zuyd in Keuzegids Hoger
Onderwijs
bron: Keuzegids Hoger

beste opleiding
opleiding bij beste 25%
opleiding bij beste 50%

5
15
19

In 2006 nam de HBO-Raad het initiatief tot de voorbereiding van
een jaarlijks landelijk onderzoek naar studententevredenheid.
Hogeschool Zuyd nam in 2007 met enkele andere hogescholen
deel aan een pilot van dit landelijke onderzoek en in 2008 samen
met 26 andere hogescholen. De gemiddelde respons van de
studenten van Hogeschool Zuyd bedroeg 42% en lag daarmee
12% hoger dan het landelijke gemiddelde. Als totaal rapportcijfer
gaven de Hogeschool Zuyd-studenten een 6,9 (ter vergelijking: in
2007 een 6,8 en in 2006 een 6,67).

Onderwijs 2009
* over 36 opleidingen

Studenten van Hogeschool Zuyd scoren vergelijkbaar met de
landelijke uitkomsten. De voorgelegde stellingen over inhoud van
de opleiding, oriëntatie op de beroepspraktijk en docenten scoren
zowel landelijk als bij Hogeschool Zuyd het beste.
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De onderwerpen informatievoorziening, lesrooster en betrokkenheid krijgen zowel landelijk als bij Hogeschool Zuyd een relatief
lage waardering. De studenttevredenheid aan Hogeschool Zuyd
neemt toe getuige de lichte vooruitgang op nagenoeg alle
stellingen in het onderzoek. De score voor een uitdagende
leeromgeving heeft de streefwaarde van 3,67 op een vijfpuntsschaal nog niet helemaal bereikt en daar ligt nog een opdracht
voor de hogeschool (zie tabel p. 40).

De overige vijf onderzochte opleidingen Management, Economie
& Recht, Accountancy, Informatiedienstverlening & -Management
(IDM), Personeel & Arbeid en Verpleegkunde scoorden een
rapportcijfer tussen de 6,9 en 7,5. IDM en Verpleegkunde zijn
nummer twee van Nederland.

accreditatie en visitatie

Na in 2007 in de Keuzegids Hoger Onderwijs te zijn uitgeroepen
tot de beste van de grote hogescholen in Nederland behaalde
Hogeschool Zuyd in 2008 een (gedeelde) derde plaats. Van de
36 onderzochte opleidingen kwamen er vijf als beste opleiding
van Nederland uit de bus: Creatieve Therapie, Ergotherapie,
Fysiotherapie, Hogere Europese Beroepenopleiding en Verloskunde. In de onderlinge vergelijking eindigden zeventien
opleidingen bij de laatste 50% (zie tabel p. 40).

Hogeschool Zuyd is zeer te spreken over de behaalde resultaten,
die accreditatie van de opleidingen in 2008 heeft gebracht.
De doelstelling, dat alle zeventien voorgedragen opleidingen
zouden worden geaccrediteerd met tenminste acht van de
facetten goed of excellent en géén onvoldoende, werd - op een
haar na - volledig gerealiseerd. De hogeschool is verheugd over
de uitstekende scores: Small Business & Retail Management
scoorde een keer excellent, vier opleidingen scoorden meer
dan zeventien keer goed. Slechts één enkele opleiding scoorde
minder dan acht - zeven keer - goed. Bij alle overige opleidingen
waren minimaal acht facetten goed of excellent.

Het weekblad Elsevier brengt jaarlijks via vergelijkend onderzoek
onder circa 4.000 studenten de kwaliteit van het Nederlandse
hoger onderwijs in kaart. Hogeschool Zuyd neemt daar een
vierde plaats in van de veertien hogescholen, die tussen 2005
en 2008 over de gehele breedte het beste scoorden. Elk jaar
wordt een groep opleidingen beoordeeld en de opleiding
Elektrotechniek scoorde als beste in ons land. Technische
Bedrijfskunde deelde zijn eerste plaats met drie andere
hogescholen.

Ook waren dit jaar vier onvoldoendes te zien bij het facet
‘studierendement’; drie vielen bij de drie opleidingen van
Academie Beeldende Kunsten Maastricht (ABKM) en de vierde
onvoldoende was voor de opleiding Technische Informatica.
Bij ABKM lag de oorzaak voor de onvoldoende in lacunes in zijn
historische rendementsgegevens; bij Technische Informatica
bleken propedeuserendement en uitval niet te voldoen aan de
eigen streefcijfers. Bij al deze opleidingen zijn verbetermaatregelen op dit facet getroffen.

publieke oordelen
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geaccrediteerde opleidingen

beoordeling facetten

E

G

V

accreditatie
Logopedie		
Management in de Zorg		
Biometrie		
Master Bouwkunst		
Autonome Beeldende Kunst		
Vormgeving		
Docent Beeldende Kunst & Vormgeving		
Technische Informatica		
Hogere Europese Beroepenopleiding		
Commerciële Economie		
Small Business & Retail Management
1
Bouwtechnische Bedrijfskunde		
Accountancy		
Bedrijfseconomie		
totaal
1

19
15
8
18
8
9
7
10
14
13
10
15
17
18
181

1
5
12
2
11
10
12
9
6
7
9
5
3
2
94

O

van Hogeschool Zuyd in
2008 en de toegekende
beoordelingen
bron: Audit & Control Groep
* deze opleidingen zijn
nieuwe brede bachelors;
hier zijn niet alle gebruikelijke facetten in de
beoordeling betrokken

planningsneutrale conversie
People & Business Management*			
Built Environment*		
11
Commercieel Management*			

16
11

legenda: E = excellent, G = goed, V = voldoende, O = onvoldoende
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1
1
1
1

De beste beoordelingen - goed en excellent - gingen naar de
facetten:
■ 	domeinspecifieke eisen en oriëntatie HBO;
■ 	aansluiting curriculum bij competentie- en opleidingsprofiel;
■ 	instroom;
■ 	afstemming tussen vormgeving en inhoud;
■ 	HBO-oriëntatie personeel;
■ 	kwantiteit personeel.
Het minst positief waren de oordelen over de facetten:
■ 	studierendement;
■ 	gerealiseerd niveau;
■ 	interne kwaliteitszorg.

4

visitaties in 2008
De visiterende en beoordelende instantie NQA heeft in 2008
tien opleidingen gevisiteerd. Hogeschool Zuyd is tevreden over
de resultaten van deze visitaties. Twee opleidingen van de
Toneelacademie Maastricht kregen ieder drie scores excellent
en de Vertaalacademie kreeg op één facet het oordeel excellent.
Het aangevraagde kwaliteitskenmerk intermedialiteit door de
opleidingen van de Toneelacademie is voorzien van een positieve
beoordeling door NQA.
De tien gevisiteerde opleidingen scoorden gemiddeld bijna
vijftien keer goed, met als laagste score negen keer goed. De
doelstelling ‘geen onvoldoende’ is niet gehaald. De opleiding
Technische Bedrijfskunde kreeg voor zijn voltijd- en deeltijdvariant een onvoldoende voor het facet ‘toetsing en beoordeling’.
De opleiding Oriëntaalse Talen & Communicatie behaalde een
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onvoldoende voor de ‘relatie tussen doelstellingen en
programma’. De hogeschool heeft deze tien opleidingen eind
2008 bij NVAO voorgedragen voor accreditatie.
ontwikkelingen bij visitatie lectoraten
In de jaren 2006-2008 ontwikkelden de lectoraten een eigen
systeem ter beoordeling van de kwaliteit van onderzoek en
publicaties. Dit is de opvolger van de kwaliteitsregie door de
landelijke Stichting Kennis Ontwikkeling. Thans organiseert
de hogeschool visitaties: toetsing van de lectoraten door
onafhankelijke externe deskundigen aan de hand van een
duidelijk beoordelingskader geïnspireerd door het accreditatieproces bij opleidingen. Deze toetsing heeft een wat ander
karakter en is meer passend bij lectoraten. In 2009 komen de
eerste resultaten beschikbaar.

Onderwijs en onderzoek
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3 Governance
3.1 bestuursverklaring
In de Bestuursverklaring staat het College van Bestuur stil bij de
vraag: in hoeverre Hogeschool Zuyd in control is? Het College
heeft hierover verantwoording afgelegd aan de Raad van
Toezicht en verklaart, dat de interne beheersing- en controlesystemen in 2008 afdoende effectief zijn in relatie tot de
financiële en operationele doelstellingen van de hogeschool.
Overigens is daarmee is niet gezegd, dat alle processen in de
organisatie volledig en optimaal zijn georganiseerd zijn en
daadwerkelijk zo functioneren. Het BMC-onderzoek naar de
kwaliteit van de ondersteunende diensten, trok de weliswaar de
conclusie, dat de dagelijkse operationele ondersteuning voldoet,
maar meldde ook, dat uitvoering van taken als advisering,
innovatie en control zeker voor verbetering vatbaar is.
Het College van Bestuur stelt eveneens vast, dat op hoofdlijnen
de eigen interne regels en voorschriften zijn verwerkt in
systemen en procedures, erop wordt toegezien, dat deze
systemen adequaat werken en dat procedures worden nageleefd.
In het kader van risicomanagement hebben faculteiten zich
ingespannen binnen de jaarlijkse beleidscyclus de risico’s voor de
realisatie van beoogde beleidsdoelstellingen in kaart te brengen.
Tevens is er - overigens in wisselende mate - inzicht verkregen in
de interne controlemaatregelen, die vereist zijn om deze risico’s
te beheersen. De komende tijd zal risicobeheersing als onderdeel
van de reguliere bedrijfsprocessen consequente aandacht
krijgen.
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Via jaarafspraken en begroting leggen bestuur en managers
beleidsprioriteiten en inzet van middelen formeel vast in
jaarplannen. In een jaarplan is - op hoofdlijnen - aangegeven
welke activiteiten per beleidsdoelstelling gepland zijn, wie
daarvoor verantwoordelijk zijn en welke middelen daartoe
worden ingezet. Op grond van beoordeling en bespreking stelt
het College van Bestuur vast, dat in de (jaar)verslaglegging de
inzet van middelen nog niet overal voldoende helder is te
relateren aan doelstellingen en prestaties. Om die reden zal het
CvB in 2009 uitdrukkelijk meer aandacht vragen voor beleidsmatig begroten.
Voortgang van activiteiten en beoordeling van behaalde
resultaten vindt periodiek plaats en kan reden vormen voor
aanpassing en bijsturing. In 2009 zal het instrument integrale
managementrapportage verder worden geprofessionaliseerd.
Hiermee kunnen bestuur en management grip houden op de
eigen organisatie en zijn zij beter in staat om hogeschooldoelen
te bereiken.
Het College van Bestuur is zich ervan bewust, dat zorgvuldige
vormgeving van governance via deugdelijke regelgeving,
toezicht, risicomanagement, niet meer dan redelijke zekerheid
kan bieden. Vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid zijn
minstens zo belangrijk en dat vraagt om een managementstijl
en een organisatiecultuur, waarin openheid, betrouwbaarheid,
aanspreken op verantwoordelijkheid, risicobereidheid, ondernemingszin en integriteit vanzelfsprekend zijn. Het College van
Bestuur omarmt deze besturingsfilosofie en verwacht die ook
van het management.
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3.2 governance
De hogeschool vindt het vanuit haar maatschappelijke opdracht
vanzelfsprekend om principes van goed bestuur als leidraad van
haar handelen te gebruiken. In deze paragraaf de stand van
zaken op dit gebied.

horizontale dialoog met belanghebbenden
Als uitvloeisel van het in 2007 afgeronde IP-programma
Corporate Governance kondigde Hogeschool Zuyd in Jaarverslag
2007 al aan de strategiediscussie met zijn interne en externe
belanghebbenden langs digitale weg te gaan organiseren.
Onder de titel Beleidsatelier 2013 is dit traject in november
2008 gestart met onder meer de inzet van een wiki, toegankelijk
voor alle medewerkers en studenten, maar ook voor externe
stakeholders. Via blogs en andere uitingen is met regelmaat
opgeroepen tot deelname aan deze ontwerp- en discussieruimte.
De opbrengst ervan zal in de loop van voorjaar/zomer 2009
zijn neerslag krijgen in de nieuwe strategie 2009-2013 van
Hogeschool Zuyd.

implementatie
Gaandeweg werkt de hogeschool naar een situatie, waarin aparte
behandeling van governance-ontwikkelingen minder en minder
aan de orde is. De wijze waarop de hogeschool voldoet aan
principes van goed bestuur, zoals neergelegd in de Branchecode
Governance HBO, blijkt als van nature uit de manier waarop de
hogeschool strategie en beleid tot stand brengt en zich daarover
verantwoordt en behoeft dan geen gescheiden aandacht meer.
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Een voorbeeld van deze gewenste governance-ontwikkeling is
in dit jaarverslag het verslag van de Raad van Toezicht. De RvT
stelde zijn verslag over 2008 uitdrukkelijk samen aan de hand
van algemeen erkende uitgangspunten van corporate governance.
Een belangrijke ontwikkeling, aangezien de Raad zelf aan geen
verder toezichtregime is onderworpen en langs deze weg expliciet
maakt, op welke wijze het toezicht is verricht en daarop door de
buitenwereld kan worden aangesproken.
In 2008 zijn enkele ontbrekende onderdelen - gezien vanuit de
branchecode - op orde gebracht. Een Klokkenluidersregeling en
een Integriteitscode zullen, na afronding van de besluitvorming,
in voorjaar 2009 op het Infonet verschijnen. Raad van Toezicht
en College van Bestuur hebben tevens vastgesteld, dat er geen
behoefte is aan nadere reglementen voor de auditcommissie en
de remuneratiecommissie. Taken, bevoegdheden en werkwijze
zijn op hoofdlijnen vastgelegd.

verantwoording in jaarverslag
Voor Hogeschool Zuyd was de nominatie van Jaarverslag 2007
voor de F.G. Kordes-trofee een buitengewoon positief en betekenisvol signaal, dat de hogeschool met de wijze van verantwoording
in het jaarverslag op de goede weg is. De trofee wordt op
initiatief van Deloitte Accountants sinds 1995 jaarlijks uitgereikt
aan die organisatie met het beste en meest transparante
jaarverslag in de (semi-)publieke sector. Met drie andere
organisaties - Kadaster, Autoriteit Financiële Markten, Zo Wonen werd Hogeschool Zuyd in december 2008 genomineerd
uit een deelnemersveld van in totaal tachtig organisaties.
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Uiteindelijk kende de jury Hogeschool Zuyd een best practice toe
voor de bedrijfsvoering. In onderstaand kader is de betreffende
passage uit het juryrapport opgenomen. Kadaster ging uiteindelijk met de eer strijken; Hogeschool Zuyd heeft na de nominatie
de smaak te pakken gekregen en investeert verder in verantwoording en verslaglegging en doet in 2009 opnieuw mee aan
de competitie.
bron: Juryrapport bij de
F.G. Kordes-Trofee 2008

“Hogeschool Zuyd heeft een zeer goed gestructureerd
verslag. Het geeft een heldere weergave van de doelstellingen en activiteiten van de organisatie. Ontwikkelingen
in de omgeving en de invloed op de strategie blijven nog
onderbelicht. De geleverde prestaties kunnen, als verbeterpunt, nog gekoppeld worden aan de inspanningen (middeleninzet), die daar tegenover stonden.
De jury heeft Hogeschool Zuyd een Best Practice voor
bedrijfsvoering toegekend. Alle elementen van de bedrijfsvoering zijn geraakt door de koppeling van de missie en visie
met de bedrijfsvoering. Tevens heeft het bestuur een in
control statement afgegeven op de organisatie.”

3.3 rechtsbescherming
De rechtsbescherming van studenten en medewerkers is
neergelegd in een aantal regelingen en belegd bij specifieke
organen binnen de hogeschool. Uitgangspunt is steeds, dat
partijen eerst onderling tot een oplossing proberen te geraken,
vooraleer zij een beroep doen op een regeling of voorziening.
Voor medewerkers zijn interne bezwarencommissies actief op
het terrein van functie-indeling en beoordelingen. Studenten
kunnen een beroep doen op het College van Beroep Examens
en het College van Beroep Bijzonder Onderwijs. Het beknopte
jaarverslag van deze colleges is opgenomen in Bijlage 7.

ombudsman
De Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig persoon
binnen Hogeschool Zuyd op wie studenten en medewerkers een
beroep kunnen doen, wanneer zij een klacht hebben over de
hogeschool, een faculteit, opleiding of medewerker(s). De
Ombudsman dient als sluitstuk in een samenhangend systeem
van rechtsbescherming en is vooral bedoeld voor alle verzoeken
om klachtbehandeling, die buiten specifieke regelingen vallen.
Hogeschool Zuyd kent deze ombudsvoorziening sinds 2004 en
vanaf september 2007 neemt de Ombudsman ook klachten van
medewerkers in behandeling. In Bijlage 8 zijn twee overzichten
opgenomen, waarin wordt aangegeven op welke gebieden de
verzoeken om klachtbehandeling lagen.
In de praktijk wordt de Ombudsman al in een vroeg stadium
benaderd om advies en vervult zo in het voortraject een
belangrijke rol om verzoeker en beklaagde bij elkaar te brengen
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om tot een oplossing te geraken. Daarnaast adviseert en verwijst
de Ombudsman naar instanties, waar de klacht thuishoort in
geval van een onjuiste forumkeuze. In formele trajecten rondt
de Ombudsman zijn werkzaamheden af in een advies aan het
College van Bestuur.

		

ongewenste omgangsvormen

melding

Hogeschool Zuyd heeft Vertrouwenspersonen aangesteld om
een individuele medewerker of student te ondersteunen en te
adviseren in geval van ongewenst gedrag binnen de hogeschool.
Een overzicht van het aantal contacten naar aard en soort en
andere gegevens over de inzet van vertrouwenspersonen in de
laatste drie jaren staat in nevenstaande tabel.
Met ingang van 1 september 2007 heeft Hogeschool Zuyd de
taak van vertrouwenspersoon toebedeeld aan drie medewerkers,
elk voor een van de steden van de hogeschool, en hen daartoe
adequaat gefaciliteerd in tijd en ondersteuning. Tegelijk is
besloten om een externe klachtencommissie in te richten samen
met ROC Arcus College, Open Universiteit Nederland en
Universiteit Maastricht voor verder onderzoek naar klachten.

2006

2007

2008

contacten en andere
gegevens betreffende

student		
medewerker		
totaal		

1

student		
medewerker		
totaal		

13
20
33

15
19
34

20
19
39

consult

student			
medewerker		
1
totaal		
1

3
5
8

2
4
6

ondersteuning

student		
medewerker		
totaal		

8
1
9

5

6

5

6

student		
medewerker		
totaal		

4
3
1		
5
3

6
6
9

klacht

1

ongewenste omgangsvormen
bron: Jaarverslagen

verwijzing

2005-2008 Vertrouwenspersonen Hogeschool Zuyd

Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en gesteund door
een ambtelijk secretaris onderzoekt deze commissie op voordracht
van vertrouwenspersoon en/of klager klachten over ongewenste
omgangsvormen en brengt advies uit aan het College van Bestuur.
Vanwege gewijzigde inzichten bij deelnemende partijen is het
klachtenregime nog niet definitief ingericht. Tegelijk valt te
constateren dat er binnen de hogeschool evenmin klachten zijn
aangemeld voor een nader onderzoek door de klachtencommissie.

Governance
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4 Bedrijfsvoering
Hogeschool Zuyd stelt onderwijs en onderzoek centraal als
primair proces. Excellentie in het primaire proces vraagt ook om
excellente bedrijfsvoering en dat is precies de opdracht voor de
ondersteunende diensten van de hogeschool. Personeelsplanning, HRM-beleid en vooral deskundigheidsbevordering komen
uitgebreid aan bod, naast de ontwikkelingen op de gebieden ICT,
huisvesting en Arbo en Milieu. Tijdens het verslagjaar 2008 vond
de interne planning- en controlcyclus van Hogeschool Zuyd voor
de laatste keer plaats op basis van kalenderjaar. Vanaf 1 januari
2009 zal deze cyclus met ingang van 1 september 2009 op basis
van cursusjaar worden ingericht. In deze opzet zullen hogeschool,
faculteiten, lectoraten en ondersteunende diensten hun plannen,
resultaten en verantwoording voortaan inrichten op de periode
1 september - 31 augustus; het kalenderjaar blijft de basis voor
de jaarrekening.

4.1 personeel
Hogeschool Zuyd wil een positie als excellente hogeschool van
Europees niveau in de Euregio vasthouden en uitbouwen en
daarbij horen excellente medewerkers. Het stimuleren van de
ontwikkeling van medewerkers geldt als kernkwaliteit. Met een
lerende organisatie van medewerkers, die een leven lang leren,
is de basis gelegd voor de kwaliteit van het onderwijs voor brede
groepen studenten, toegepast onderzoek en de realisatie van
externe projecten.
Professionele invulling van deskundigheidsbevordering van
medewerkers is een instrument voor individuele ontplooiing en
draagt bij aan de brede dienstverlening van de hogeschool.
Dit wil de hogeschool realiseren via eigen personeelsbeleid en
met facilitering via Zuyd Kompas en ZuydPLEIN. Het programma
Medewerkers uit het Innovatieplan 2005-2008 heeft een solide
basis gelegd voor de bevordering van excellentie van
medewerkers.
De drie kerndoelen van dit programma - die al in 2007 volledig
zijn gerealiseerd - waren:
■ 	versterking van de zes kerncompetenties;
■ 	een evenwichtige samenstelling - qua competenties - van de
populatie medewerkers;
■ 	voor iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Essentiële onderdelen van human resources beleid zijn inmiddels
ingebed in de dagelijkse praktijk van de organisatie, zoals het
actualiseren van de personeelsplannen, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het daadwerkelijk
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gebruiken van het persoonlijk ontwikkelingsplan. De lijn naar de
toekomst wordt doorgetrokken via de ontwikkeling van een
professioneel statuut voor docenten, alsmede de doelgerichte
inzet van middelen voor professionalisering.
De doelen uit het jaarplan 2008 van de hogeschool legden een
belangrijk accent op de professionalisering van medewerkers.
Voor het bevorderen van innovatie, kennisdeling en professionele
ontwikkeling zijn verschillende stappen gezet.

■ 	functiemix / salarismix

		Er is een inventarisatie gemaakt van de huidige functiemix
in de hogeschool en de gewenste situatie in 2012 volgens de
‘Plasterk-norm’. Om het werken in het onderwijs financieel
aantrekkelijk te maken hebben de minister van OCW en de
HBO-Raad afgesproken dat docentfuncties zich op een
bepaalde manier verhouden: namelijk 10% docenten in
schaal 10 en schaal 13 en hoger en 40% in schaal 11 en 40%
in schaal 12. Hogeschool Zuyd werkt stapsgewijs aan de
invoering hiervan.

■ 	werkgroep docentprofessionalisering

		Een belangrijk initiatief was het instellen van een werkgroep
van docenten, die ideeën uitwerkt om de professionaliteit van
de docentfunctie(s) voor de toekomst te borgen op basis van
gedeelde opvattingen over de eisen aan een professionele
docent. De ontwikkeling van een professioneel statuut - een
novum in HBO-land - en de inrichting van een docentenberaad
zijn voorgenomen voor de komende strategische periode.
■ 	lerarenbeurs - krachtige impuls scholing

		De hogeschool heeft aan veertien docenten, die in 2008
succesvol een beroep deden op het landelijke studiefonds
- de lerarenbeurs - twintig extra verletdagen toegekend.
Hiermee werd een opscholingstraject van bachelor naar
master voor deze docenten haalbaarder en realistischer:
hun studiekosten werden betaald en zij hadden gemiddeld
één dag per week studieverlof. Vanuit de DAM-middelen zijn
extra gelden beschikbaar gesteld voor professionalisering en
ingezet om out-of-pocket uitgaven voor scholing in 2008 van
faculteiten, lectoraten en diensten te verdubbelen.
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■ 	HRM in de praktijk

		Er is een aanzet gedaan om het human resources beleid van
de hogeschool vorm te laten krijgen in de samenwerkingsverbanden/platforms via loopbaanontwikkeling, mobiliteit en
vacaturevervulling. In 2008 was het vervullen van vacatures
- zowel kwantitatief als kwalitatief - doorgaans geen probleem.
Voor de komende periode worden op basis van door de
hogeschool opgestelde prognoses evenmin knelpunten in de
werving en selectie verwacht.
■ 	P&O-portal

		De toegankelijkheid van informatie voor medewerkers over
personeelsbeleid is verbeterd. De website van de dienst
Personeel & Organisatie is vernieuwd en bevat alle regelingen
en formulieren die door personeel rechtstreeks geraadpleegd
en gedownload kunnen worden. Tevens wordt een servicedesk
ingericht om de medewerkers beter van dienst te kunnen zijn
en de ondersteuning van directeuren en hoofden van diensten
te verbeteren.
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aantal medewerkers Hogeschool Zuyd per 31 december 2008

kengetallen en ontwikkelingen

onderwijsgevend

ondersteunend

totaal
1.109,1
1.417

Hogeschool Zuyd

FTE	
personen

658,3
870

450,9
547

BV Hogeschool Zuyd
Contracting

FTE	
personen

89,3
176

41,2
56

130,5
232

Externe deskundigen
en gedetacheerden

FTE	
personen

9,2
50

13
21

22,2
71

totaal

FTE
personen

756,7
1.096

501,1
624

1.261,8
1.720

aantal medewerkers Hogeschool Zuyd 2004-2008 exclusief externe deskundigen en gedetacheerden

			

2004

2005

2006

2007

2008

Hogeschool Zuyd			
BV Hogeschool Zuyd Contracting		
totaal			

1.308
197
1.505

1.302
210
1.512

1.316
217
1.533

1.337
217
1.554

1.417
232
1.649

bron: Dienst Personeel &
Organisatie Hogeschool
Zuyd
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In totaal waren er in het verslagjaar, met inbegrip van externe deskundigen en gedetacheerden, 1.720 personen werkzaam voor de
hogeschool, van wie er 1.096 tot het onderwijsgevend personeel
en 624 tot het onderwijsondersteunend personeel behoren.
Het aantal vertrokken personeelsleden in 2008 bedroeg 192,
terwijl er in totaal 277 nieuwe medewerkers van start gingen.
Dit aantal omvat onder andere de 51 ingestroomde medewerkers
van de Academie Verloskunde Maastricht. Als gevolg van de
herstructurering van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht
verlieten 22 personen deze faculteit.
In dit jaar vonden 145 medewerkers binnen de hogeschool een
andere functie. Van de totale formatieomvang betreft 86,9% van
de contracten een vast dienstverband. Het aantal personeelsleden steeg gedurende de laatste vijf jaren van 1.505 (2004)
naar 1.649 (2008). De gemiddelde leeftijd nam in die periode met
één jaar toe tot 47,2 jaar.

professionalisering en ontwikkeling
Zuyd Kompas, als onderdeel van de dienst P&O, biedt medewerkers en leidinggevenden ondersteuning bij professionalisering en
ontwikkeling. Zuyd Kompas kan adviseren bij het in kaart brengen
van competenties en het onderzoeken van diverse loopbaanrichtingen. Ook levert Zuyd Kompas coaching, training en deskundigheidsbevordering op het gebied van professionele vaardigheden.
Op deze wijze geeft deze afdeling vorm aan de realisatie van het
HR-beleid van de hogeschool op het vlak van employability en
een leven lang leren.
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In 2008 bereikte de dienstverlening bijna vierhonderd medewerkers, terwijl dit er in 2007 nog bijna 350 waren. De stijging is het
grootst op het gebied van individuele coaching, waar 32
medewerkers een individueel coachingstraject zijn gestart; in
2007 waren dit 18 medewerkers. 27 medewerkers hadden vragen
rondom loopbaanoriëntatie en 18 op het gebied van scholing en/
of persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast namen 321 medewerkers
deel aan aangeboden scholingstrajecten.

In het najaar 2008 vond op initiatief van LIFT de Week van de
Mobiliteit plaats. Gedurende een week konden medewerkers een
dag meelopen om een kijkje te nemen in de keuken van een
andere LIFT-partner. Voor de hogeschool heeft Zuyd Kompas
deze activiteit voorbereid en ondersteund. Van de vijftien
medewerkers die aangaven van deze mogelijkheid gebruik te
willen maken, zijn negen daarin geslaagd. De hogeschool heeft
zelf zestien gasten ontvangen.

Zuyd Kompas draagt sinds september 2008 zorg voor vacaturemeldingen, zowel intern voor medewerkers als extern in de
media en naar organisaties als LIFT (Limburgs Interim Functievervullingstraject), websites zoals www.werkenbijhogescholen.nl,
enzovoorts. In de periode van september tot en met december
2008 zijn 34 interne en externe vacatures gepubliceerd. Tevens
is een start gemaakt met het publiceren van externe vacatures
op het Infonet van Hogeschool Zuyd. Deze vacatures worden
vanuit de diverse netwerken van Zuyd Kompas aangeboden.

rol lectoraten

Sinds het voorjaar van 2008 is de ontwikkeling van het
programma Leidinggeven & Management onderdeel van de
werkzaamheden van Zuyd Kompas, als vervolg op het
programma Management Development voor Potentials dat in
juni 2008 is afgerond door de acht deelnemers. Vier van hen
hebben een werkplek op seniorniveau en één op mediorniveau
binnen de hogeschool aanvaard. Eén kandidaat is extern op
een hoog niveau werkzaam.

Professionalisering van medewerkers van faculteiten is naast
scholing buiten de hogeschool in belangrijke mate ook gestimuleerd door de lectoraten van de hogeschool. Leden van een
kenniskring zijn grotendeels afkomstig uit de faculteiten,
participeren in de projecten van de kenniskring en begeleiden
onderzoek o.a. eindwerkstukken van afstudeerders. Enkele
lectoraten organiseerden workshops, symposia of seminars voor
docenten, studenten en externen. Op deze wijze betrokken zij
ook het werkveld en beroepsbeoefenaren bij de kennisontwikkeling. Zo organiseerde het lectoraat Autonomie en Participatie in
april het Second Oxford-Maastricht Seminar on Mental Practice.

2004

2005

2006

2007

2008

58
6,3

69
7,3

93
9,8

117
12,2

134
13,8

deelname docenten aan
lectoraten Hogeschool Zuyd

aantal
%

bron: Dienst Personeel &
Organisatie Hogeschool
Zuyd
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In juni organiseerden de faculteiten People & Business Management en de Hoge Hotelschool een symposium over Duurzaam
Doorwerken.
In de afgelopen jaren is de betrokkenheid van docenten bij
onderzoek aanzienlijk toegenomen. Voor 2007 was het streven
dat - geaccumuleerd over de laatste vier jaren - 10% van de
medewerkers zou deelnemen aan een kenniskring. Voor 2008
was de ambitie 13%. Beide percentages werden ruimschoots
behaald.
Een aantal medewerkers van de hogeschool maakt gebruik van
hogeschoolfaciliteiten in de vorm van interne subsidies en krijgt
begeleiding in het kader van hun promotie. Dit aantal steeg
van 14 in 2007 tot 24 in 2008. Promoties zijn relevant voor de
ontwikkeling van de beroepspraktijk en vinden plaats binnen de
onderzoeksprogramma’s van de lectoraten. De lector treedt op
als co-promotor en als dagelijks begeleider van de promovendus.
De hogeschool zal bij nieuwe vacatures voor docenten vaker dan
in het verleden gepromoveerden aanstellen. De doelstelling voor
2012 is dat 10% van de docenten een promotie heeft afgerond.
In het verslagjaar is ook een start gemaakt met voucher-regeling
van Universiteit Maastricht. Docenten van Hogeschool Zuyd die
promoveren aan de UM komen in aanmerking voor een extra-dag
verlet gedurende vier jaar en een bijdrage in de kosten van het
proefschrift.

management development directeuren
Het programma Management Development voor faculteitsdirecteuren en College van Bestuur stond in 2008 in het teken
van ‘ruimte geven, ruimte nemen’ en expliciteerde de rollen en
verantwoordelijkheden van individuele directeuren, de samenwerkingsverbanden binnen de hogeschool en de lijnen naar het
college. Hierbij was het elkaar aanspreken op resultaten en
gedrag een ondersteuning voor het realiseren van een open
cultuur en het bereiken van de doelen.
In 2008 is ook een verbinding gelegd tussen de ontwikkeling
van directeuren/college en het proces van strategieontwikkeling
in Beleidsatelier 2013. Daarnaast heeft een aantal directeuren
coaching, intervisie of verdiepende leergangen gevolgd om
individuele leervragen te adresseren. Een aantal directeuren
heeft in het kader van carrièrekeuzes een benoeming bij een
andere faculteit gekregen. In Bijlage 1 zijn deze wisselingen na
te lezen.
Strategische beleidsgroepen van directeuren hebben op verzoek
van het college adviezen voorbereid ten aanzien van een nieuw
verdeelmodel van de financiën van de hogeschool, de reductie
van organisatorische complexiteit, de implementatie van
ZuydPLEIN, aspecten van onderwijsbeleid, HRM en internationalisering.

CAO-overleg
Het CAO-overleg wordt gevoerd door (de voorzitter van) het
College van Bestuur van de Hogeschool Zuyd. Van werknemerszijde nemen deel de Algemene Onderwijsbond (AOb), de
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Onderwijsbond CNV (OCNV), de Unie NFTO/CMHF en de
ABVAKABO FNV. In het verslagjaar vond dit overleg drie maal
plaats. Er werd overeenstemming bereikt over drie
aangelegenheden:
■ 	voorgenomen besluit tot reorganisatie Academie Beeldende
Kunsten Maastricht;
■ 	Regeling functioneringsgesprekken en beoordelen Hogeschool
Zuyd;
■ 	Sociaal Plan Academie Verloskunde Maastricht in verband
met fusie per 1 september 2008.

verzuim %

Tevens werd van gedachten gewisseld over de volgende
onderwerpen:
■ 	sociaal jaarverslag 2007;
■ 	evaluatie aanpassing personeelsformatie Academie Beeldende Kunsten Maastricht;
■ 	Convenant Leerkracht voor het HBO: excellente medewerkers
aan een excellente hogeschool, en docentprofessionalisering;
■ 	evaluatieverslag 2007 Zuyd Arbo;
■ 	evaluatieverslag 2007 Zuyd Kompas;
■ 	decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen, verschillende
aspecten;
■ 	openstaande en vervulde vacatures.

verzuim %		 2004 2005 2006 2007 2008

onderwijsgevend

ondersteunend

totaal

verzuim Hogeschool Zuyd
per 31 december 2008,

mannen
vrouwen
totaal

2,97%
4,45%
3,3%

4,95%
3,76%
4,3%

3,6%
4,1%
3,7%

uitgesplitst naar onderwijsgevende/ondersteunende
medewerkers en naar m/v
bron: Dienst Personeel &
Organisatie Hogeschool
Zuyd

verzuim Hogeschool Zuyd
2004-2008, vergeleken met

Hogeschool Zuyd		
HBO-landelijk		

4,71
4,7

4,86
4,5

4,05
4,5

3,93
4,5

3,7
*)

verzuim HBO-landelijk
bronnen: Management
Informatie Systeem
Hogeschool Zuyd,
HBO-Raad en Zestor
*) Landelijke HBO-cijfer
over 2008 op dit moment
nog niet bekend

verzuim
Het algemeen verzuimpercentage bedroeg in 2008 gemiddeld
3,7. Hiermee werd de dalende lijn van de laatste drie jaren
voortgezet. Uitval met risico van burn-out vraagt om passende
aandacht. Het verzuim aan Hogeschool Zuyd ligt lager dan in
het landelijke HBO.
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4.2 ICT
Sinds de oprichting heeft de hogeschool inzet van Informatieen CommunicatieTechnologie (ICT) beschouwd als een kritieke
succesfactor voor onderwijsvernieuwing en de organisatie
daarvan. ICT kan niet alleen het aanbod van inhoudelijk cursusmateriaal - content - sterk verbeteren, maar ook de leeromgeving
en de ondersteuning ervan. Ook acht Hogeschool Zuyd ICT van
groot belang voor de verbetering van andere bedrijfsprocessen,
als relatiebeheer, managementinformatie en kennismanagement.
ICT vormde een wezenlijk onderdeel van het Innovatieplan
2005-2008; het programma ICT kende drie globale
doelstellingen:
■ 	de hogeschool kent een stabiele, klantgerichte ICT ondersteunde organisatie voor medewerkers en studenten;
■ 	vitale ICT-innovaties voor maatwerkonderwijs zijn
geïmplementeerd;
■ 	de hogeschool handelt volgens de kaders van een vastgestelde informatiearchitectuur en -infrastructuur.

klantgerichte ICT ondersteunde organisatie
In de afgelopen jaren is de Dienst ICTOS (Informatie- en
Communicatie Technologie Onderwijs Support) tot stand
gekomen. Deze dienst heeft inmiddels een eenduidige hogeschoolbrede infrastructuur van informatiesystemen aangelegd
met een hoge mate van toegankelijkheid en betrouwbaarheid.
De dienst heeft ook een adviesfunctie in het leven geroepen om
opleidingen te begeleiden bij hun ICT-toepassingen. In het laatste
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jaar van het innovatieprogramma ICT (2008) is een klanttevredenheidsmeting verricht, waarbij studenten en medewerkers gunstige
‘rapportcijfers’ gaven: respectievelijk 7,2 en 7,0.

ICT-innovaties
Langs projectmatige weg zijn diverse systemen rond maatwerkonderwijs ingevoerd, zoals Black Board (leeromgeving), Black
Board Content System (leermaterialen en elektronische
portfolio), QMP (E-assessment) en Osiris (studieinformatiesysteem). Ook de invoering van het notebook-gebruik en de
aanleg van een draadloos netwerk betreft een majeure innovatie
met behulp waarvan studenten in toenemende mate kunnen
studeren, onafhankelijk van plaats en tijd.

vastgestelde informatie-architectuur
In plaats van de traditionele lappendeken aan systemen beschikt
Hogeschool Zuyd voor de belangrijkste functionaliteiten
inmiddels over samenhangende software. De systemen vervullen
een rol als bronsysteem voor specifieke informatie. Daartoe
behoren systemen als hierboven genoemd, maar ook Dynamics
als ERP voor HRM, financiën en relatiebeheer. De hogeschool
heeft de onderlinge relaties tussen de systemen goed in beeld
en systemen op enkele punten volgens Service Oriented
Architecture met elkaar verbonden. Ook op dit gebied heeft
Hogeschool Zuyd zich binnen het hoger onderwijs in de
voorhoede genesteld.
Over verslagjaar 2008 zijn als meest karakteristieke aangelegenheden te noemen:
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■ 	projecten

		Was er in het Innovatieprogramma ICT in de jaren 2005 tot
en met 2007 veel aandacht voor infrastructuur en informatiesystemen, in 2008 is vooral ruimte geboden aan opleidingen
zelf om met initiatieven te komen voor specifieke toepassingen daarbinnen. Zo hebben er vele activiteiten plaatsgevonden op het gebied van multimediale leermaterialen,
begeleiding van studenten op afstand (webcoaching) en het
gebruik van wiki’s.
■ 	pilots

		In 2008 zijn diverse pilots en activiteiten gestart die na de
programmaperiode 2005-2008 hun verdere beslag zullen
krijgen. Voorbeelden zijn de aanschaf van voorzieningen voor
VOIP (telefonie via digitaal netwerk), pilots op het gebied van
een documentmanagentsysteem (CORSA) en de eerste
stappen op het gebied van E-service om in- en externe klanten
van de hogeschool online beter te woord te kunnen staan.
Voor activiteiten in de virtuele wereld Second Life bleek de
drempel nog te hoog.
■ 	organisatie

		Organisatorisch gezien is voor de periode na het innovatieprogramma ICT een aantal taken belegd bij ondersteunende
diensten als ICTOS, Ondersteuning Onderwijs- en Studenten
zaken en bij de nieuwe dienst ZuydPLEIN, in de vorm van
samenwerkingsconstructies rond specifieke systemen
(productgroepen). Tijdens het innovatieprogramma trad een
Regiegroep ICT als sturend orgaan op; vanaf 2009 zullen
sturing en coördinatie berusten bij de Beleidsgroep Informatievoorziening & Architectuur.
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4.3 huisvesting
Hogeschool Zuyd is gehuisvest in Heerlen, Maastricht en
Sittard-Geleen. Per stad stellen wij de ontwikkelingen aan de
orde. In Bijlage 9 bij dit jaarverslag is een overzicht opgenomen
van de verdeling van het m2-vloeroppervlak in 2008 van
Hogeschool Zuyd.

Sittard-Geleen
De twee vestigingen in Sittard-Geleen zullen in 2012 plaats
maken voor nieuwbouw op de locatie De Dobbelsteen in het
centrum van de stad. In 2008 is het technisch programma van
eisen afgerond. Hierbij is rekening gehouden met de jongste
ontwikkelingen in de onderwijsfilosofie alsmede met duurzaamheidsdoelstellingen. De contractvorming ten behoeve van het
project alsmede de architectenselectie zijn afgerond. Dekkers
Architectuur en Rapp + Rapp, architecten van naam, zullen in
de loop van 2009 met het ontwerp starten.
Het nieuwbouwproject De Dobbelsteen in Sittard-Geleen is
redelijk uniek in Nederland. Het gaat om een samenwerking
van de gemeente Sittard-Geleen, projectontwikkelaar 3W en
Hogeschool Zuyd. De Dobbelsteen wordt gebouwd in het
stadscentrum en omvat naast onderwijsvoorzieningen commerciële ruimte en culturele voorzieningen als de openbare bibliotheek, een filmhuis en het Newseum. Geplande zaalruimte kan
door de diverse partijen benut worden voor bijvoorbeeld
congressen. Circa zesduizend studenten en zeshonderd docenten
gaan in De Dobbelsteen studeren en werken. Op deze nieuwe
locatie van de hogeschool worden de sociale studies, economische
studies, rechten en onderwijs gevestigd.
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Heerlen
Locatie Nieuw Eyckholt in Heerlen is sinds 1998 in gebruik.
Onderwijsconcepten binnen de verschillende faculteiten zijn
inmiddels wezenlijk veranderd. Deze nieuwe concepten evenals
de groei in medewerkers en studentenaantallen brengen
eveneens verandering in de ruimtebehoefte met zich mee. Het
ruimteaanbod is in de afgelopen tien jaar nauwelijks aangepast
aan deze verandering. Via herinrichting van de locatie wordt
ruimtelijke vraag en aanbod weer met elkaar in evenwicht
gebracht.
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te versterken. Het kasteel wordt verbouwd tot design hotel/
teaching hotel met enkele vergaderzalen, 26 luxe kamers en een
restaurant op twee sterren niveau. De restaurantkeuken zal
tevens gebruikt worden voor master-classes door topkoks.
Het gebouw van de Academie Beeldende Kunsten is aangepast
ten behoeve van de onderbrenging van de Academie van Bouwkunst. Naast een efficiency verbetering ten aanzien van het
ruimtegebruik, wordt ook in onderwijskundige zin synergie beoogd.

4.4		 arbo en milieu

Faculteit Onderwijs is de eerste faculteit van Hogeschool Zuyd
die in Nieuw Eyckholt een dergelijke herinrichting heeft
ondergaan. Zij maakt gebruik van het nieuwe werkplekconcept
activiteitgerelateerd werken om de belangrijke uitgangspunten:
ontwikkelingsgericht leren, actief leren, elektronische leeromgeving en zelfstudie van het nieuw ontwikkelde onderwijsmodel
qua ruimte te faciliteren. De nieuwe leer- en werkomgeving van
de faculteit Onderwijs werd na een voorbereidingstijd van bijna
twee jaar in september 2008 in gebruik genomen.

Hogeschool Zuyd wil gestructureerd werken aan een veilig,
gezond en prettig werkklimaat. Daarmee hoopt zij de beschikbaarheid en inzetbaarheid van zijn medewerkers voor studenten
en opdrachtgevers verder te versterken. De conditie van het
menselijk kapitaal bepaalt de vitaliteit van de hogeschool en is
in een krapper wordende arbeidsmarkt van groot belang om de
continuïteit te kunnen garanderen. Deze visie vormde de basis
voor de oprichting van een eigen arbodienst Zuyd Arbo in 2007.

Maastricht

arbodienst Zuyd Arbo

Op de locatie Hoge Hotelschool Maastricht is de uitbreiding
van het onderwijsgebouw gerealiseerd. Bij het ontwerp zijn de
werkplekken voor docenten en overige personeel flexibeler
ingericht. De verhuizing van de werkplekken naar het nieuwe
gebouw is de eerste fase van een omvangrijke aanpassing van
het kasteel tot Hotel Château Bethlehem. Deze aanpassing dient
de leidende rol in het internationale gastvrijheidonderwijs verder

De opdracht was een organisatie op te bouwen met gedegen
expertise op het gebied van arbeidsgerelateerde gezondheids‑,
veiligheids‑ en welzijnsvraagstukken. In 2008 is ruime aandacht
besteed aan de verdere vormgeving van deze interne arbodienst.
Medio 2008 resulteerde dit in een visiedocument dat met het
College van Bestuur en de medezeggenschapsraad besproken is.
Kern van de nieuwe dienst is een centrale back office met hier-

Jaarverslag 2008 Hogeschool Zuyd

aan gekoppeld diverse arbo-disciplines die intern beschikbaar
zijn of naar behoefte extern ingehuurd worden. De nadruk ligt
op preventie door middel van een dienstbare multidisciplinaire
aanpak.

werkbeleving
De uitkomsten van het Werkbelevingsonderzoek Hogeschool
Zuyd (2007) zijn in het voorjaar van 2008 binnen de organisatie
besproken. Geconstateerde knelpunten lagen onder andere op
terreinen als werkdruk, feedback op functioneren en communicatie.
Faculteitsdirecteuren en diensthoofden hebben deze punten in
hun plannen opgenomen en er nadere acties aan verbonden.
Naar aanleiding van klachten heeft Zuyd Arbo in 2008 diverse
werkplekonderzoeken verricht en de bevindingen en adviezen
besproken met de belanghebbenden en leidinggevenden. Ook
zijn in het verslagjaar diverse klachten over het binnenklimaat
ontvangen. Op basis van eerdere klachten is bij verbouwingen
op de locatie Heerlen extra aandacht besteed aan de kwaliteitsverbetering van het binnenklimaat. De eerste resultaten hiervan
zijn positief.

milieu
Energieverbruik op de diverse locaties heeft in 2008 ruime
aandacht gekregen. Het totale elektriciteitsverbruik is met meer
dan 5% afgenomen ten opzichte van 2007. Het verbruik aan gas
is aanzienlijk minder gestegen dan verwacht kon worden ten
gevolge van het relatief koude jaar 2008.
Ook is de hogeschool in 2008 zuiniger geweest met drinkwater.
Hier is een daling te zien van ruim 3%. Monitoring van energieverbruik is tevens van belang in relatie met de onderwijsfunctie.
Bij technische en economische opleidingen lopen projecten op
het gebied van (nieuwe) energie, in samenwerking met het in
2007 gestarte lectoraat Nieuwe Energie.
Per 1 januari 2008 hebben twaalf AMvB’s plaats gemaakt voor
één nieuw Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer, of wel het Activiteitenbesluit. Ook de stroomlijning en
uniformering in de Wet Milieubeheer heeft voor Hogeschool Zuyd
amper gevolgen; de huidige verplichtingen, als vastgelegd in de
milieuvergunningen, blijven ongewijzigd.

In het kader van het rookverbod zijn de voorwaarden aangescherpt ten gevolge van de wijzigingen in de tabakswet en zijn
waar mogelijk rookvoorzieningen aangebracht op de
buitenterreinen.
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5 Financieel jaarverslag 2008
5.1 ontwikkelingen
Het Regeerakkoord 2008 bestemde voor het HBO in het kader
van de strategische agenda voor het hoger onderwijs extra
middelen voor investeringen in vermindering van uitval en
kwaliteitsverbetering van docenten. Hogeschool Zuyd ontving
in dat kader een bedrag van M€ 3,4 en zette dit in voor de
financiering van innovatieprojecten van de faculteiten.
Vooruitlopend op nieuwe bekostigingssystematiek voor het HBO
is in 2008 het woonplaatsbeginsel ingevoerd. Studenten die niet
in het door het ministerie van OCW aangewezen grensland
wonen, komen vanaf 2008 niet meer in aanmerking voor
bekostiging. Deze maatregel raakt vooral de faculteiten in de
sectoren Gezondheid en de Kunsten.

studentenaantallen
Ramingen voor de toekomstige studentenpopulatie geven vanaf
2013 een terugloop te zien. Bij het aantrekken van medewerkers
is in 2008 nog geen reactie hierop zichtbaar: het aantal fte’s
exclusief de fusie met de Academie Verloskunde Maastricht
steeg van eind 2007 tot eind 2008 nog met 2,6%. Het aantal
vaste dienstverbanden steeg zelfs met 3,4%. In de vierjarige
beleidscyclus vanaf het studiejaar 2009/2010 zullen maatregelen
ter bestrijding van terugloop en anticipatie op de demografische
ontwikkelingen vanaf 2009 zichtbaar worden.

contractopbrengsten en subsidies
De conjuncturele ontwikkelingen in de economie hadden in 2008
nog geen invloed op de contractomzet. Deze is 13% hoger dan
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in 2007. Wel is er een duidelijke teruggang in de realisatie
van subsidieopbrengsten: 15% lager dan in 2007. Hier staat
tegenover, dat de subsidieportefeuille op de balansdatum
aanmerkelijk beter is gevuld dan in voorgaande jaren.

5.2 financieel resultaat
Het financieel resultaat over 2008 is M€ 2,4 positief tegenover
begroot M€ 0,4 negatief. Het verschil van M€ 2,8 is voor M€ 1,5
het gevolg van het verplicht laten vrijvallen van geoormerkte
middelen bij het einde van de projectperiodes. Vervolgens zijn
de gerealiseerde kosten van deskundigheidsbevordering - in
afwijking van de begroting - voor een bedrag van M€ 0,8
gedekt uit de vrijval van DAM-middelen, was er een uitkering
in verband met beëindiging Vangnet HBO (M€ 0,8) en was het
saldo van de renterekening M€ 0,7 gunstiger dan begroot.
Tegenover deze gunstige resultaateffecten staat een in 2008
genomen verlies van M€ 1,4 op de effectenportefeuille ten
gevolge van een waardecorrectie op een deel van de portefeuille naar lagere beurswaarde.
De realisatie is inclusief de Academie Verloskunde Maastricht,
de begroting is exclusief de AVM. De hogere rijksbijdrage
bestaat o.a. uit de prijsbijstelling (K€ 2.760), de rijksbijdrage
van de AVM (K€ 1.565) en een extra bedrag in het kader van
het Actieplan Leerkracht (K€ 365). Het bedrag aan gerealiseerde overige baten 2008 bestaat uit studentenbijdragen
(K€ 2.571), opbrengst detachering medewerkers (K€ 2.348),
opbrengsten verhuur (K€ 1.372). De opbrengst verhuur komt
voornamelijk uit de campus van de Hoge Hotelschool Maastricht.
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realisatie 2008 begroting 2008 realisatie 2007

resultatenrekening over
2008, bedragen x € 1.000

baten
rijksbijdragen
87.348
82.031
collegegelden
20.215
19.652
subsidies
2.808
2.328
contractomzet
4.869
5.220
overige baten
6.322
5.102
uitkering opheffing Vangnet
740		
totaal baten
122.302
114.333
			
lasten
personeelslasten
86.529
84.191
afschrijvingen
6.712
6.852
huisvestingslasten
7.524
7.744
overige instellingslasten
16.914
14.456
totaal lasten
117.679
113.243
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80.536
19.744
3.302
4.341
5.603

bron: financiële
administratie

113.556

82.632
6.502
7.193
15.398
111.725

saldo baten en lasten
4.623
			
financiële baten en lasten
baten
1.081
lasten
3.276

1.090

1.831

700
2.190

786
2.001

saldo financiële baten en lasten -2.195
			
resultaat		
2.429

-1.490

-1.215
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616
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Het positievere resultaat van de faculteiten is onder meer tot
stand gekomen door de vergoeding uit centrale middelen van
gemaakte kosten voor deskundigheidsbevordering ten bedrage
van ruim K€ 800. Deze bijdrage - bedoeld als extra impuls voor
professionalisering - zal in zijn effecten vooral zichtbaar worden
in 2009, omdat de beschikbaarheid van deze extra-middelen pas
halverwege 2008 bekend werd gemaakt in de hogeschool.
Het gunstige resultaat van de Ondersteunende Diensten komt
voornamelijk door een hogere opbrengst detacheringen (K€
100 van dit verschil is afkomstig van projectbureau
505). De helft
90
ZuydPOOL. Door
lagere afschrijvingslasten (K€ 343), rentelasten
80
(K€ 261) en schoonmaaklasten
(K€ 244) is er bovendien een ruim
70
resultaat op 60
huisvesting.

x €1.000

20.000

resultaatontwikkeling

rijksbijdragen

1.897
16.914

50
40
30
		
20
10
faculteiten 0

verschil

realisatie

begroting

2.480
lectoraten
-42
ondersteunende diensten
607
cvb/staf
154
budgetten centraal
-1.450
huisvesting
1.049
deelneming BV Contr.
31
totaal
2.829

-48
83
608
161
501
1.093
31
2.429

-2.528
125
1
7
1.951
44
0
-400

resultaatontwikkeling van
de organisatieonderdelen,
bedragen x € 1.000
bron: financiële
administratie

3.193 1.07
2.348
4.869
9
2.808

7.524
6.712

20,215
86.529

personeelslasten
afschrijvingen
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grafiek 11

5.3 financiële positie

reservepositie

balans per 31 december 2008
Als gevolg van een herschikking van de balansposten op grond
van een stelselwijziging per 1 januari 2008, wijkt de balanspositie
per 1 januari 2008 af van die in het jaarverslag 2007 is gepresenteerd. De afwijking betreft onder andere de solvabiliteit, liquiditeit, voorzieningen en eigen vermogen.

geconsolideerde balans

		

2008

2007

per 31 december, bedragen
x € 1.000
bron: financiële
administratie

62

activa
vaste activa
86.355
vlottende activa
30.302
totaal activa
116.657
		
passiva		
eigen vermogen
35.952
voorzieningen
9.604
langlopende schulden
36.458
vlottende passiva
34.643
totaal passiva
116.657

Nevenstaande tabel (p. 63) laat zien hoe het eigen vermogen
per balansdatum is samengesteld. Het privaat deel van het eigen
vermogen betreft de BV Hogeschool Zuyd Contracting en de BV
Hogeschool Zuyd Detachering. Binnen Hogeschool Zuyd is nog
geen privaat vermogen opgebouwd. Het bedrag onder de overige
mutaties betreft de fusie-inbreng van de faculteit AVM. Vanwege
zijn belangrijke bestanddeel contractactiviteiten is de dienst
ZuydPOOL de enige ondersteunende dienst met een eigen
reserve. De resultaten van de overige diensten verlopen via de
algemene reserve.

voorzieningen
85.355
24.119
109.474

31.258
10.781
38.636
28.799
109.474

De voorziening personeel bestaat uit de onderdelen BWOO-BWW
(werkeloosheid), WAO, WIA -WGA (arbeidsongeschiktheid),
jubileumuitkering, FIT- en SOP-regeling (taakverlichting ouderen).
De voorziening voor jubileumuitkering en de voorziening SOP
zijn per 1 januari 2008 gevormd als verplichting in het kader van
de nieuwe richtlijnen voor de jaarrekening. De voorziening
reorganisatie is per ultimo 2008 nihil.
Bij de dotaties vormden de BWOO-BWW ad K€ 776 en de
jubileumuitkering ten bedrage van K€ 1.197 de grootste posten.
In de voorziening reorganisatie was de onttrekking het meest
omvangrijk. Deze mutatie ad K€ 1.684 heeft geheel betrekking
op de ingrijpende interventie in de personeelsformatie bij de
Academie Beeldende Kunsten Maastricht die in 2008 werd
afgerond.
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eigen vermogen		
publiek deel

privaat deel

saldo 01.01.08

resultaatbestemming

algemene reserve
31.513
faculteiten
-1.146
lectoraten		
diensten (ZuydPOOL)
161
bestemmingsreserves		
bestemmingsreserve
730
totaal
31.258

overige mutaties

saldo 31.12.08

341		
-48		
83		
55		
1.967
885
31		
2.429
885

31.854
-1.194
83
216
2.852
761
34.571
eigen vermogen per
balansdatum, bedragen
x € 1.000

voorziening
personeel
onderhoud gebouwen
totaal

saldo 01.01.08

dotaties 2008

10.151
630
10.781

2.246
1.845
4.091

onttrekkingen 2008

vrijval 2008

saldo 31.12.08

3.217
185
1.866		
5.083
185

8.995
609
9.604
overzicht voorzieningen,
bedragen x € 1.000
bron: financiële
administratie
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solvabiliteit
De solvabiliteit wordt weergegeven als de verhouding tussen
het eigen vermogen en het totale vermogen. Deze steeg in
2008 ten opzichte van 2007 van 28,6 en 30,0. Groei van het
eigen vermogen als gevolg van het gunstige resultaat en de fusie
met de Academie Verloskunde Maastricht tegenover een slechts
geringe groei van het vreemd vermogen (voornamelijk toename
kortlopende schulden) bepalen deze verbeterde solvabiliteit. De
afwaardering van de effectenportefeuille met M€ 1,4 beperkte de
uiteindelijke stijging tot het genoemde niveau. De intern
geformuleerde ondergrens ligt op 25%. Het sectorgemiddelde
ultimo 2007 bedroeg 35,8%.

liquiditeit
De liquiditeit wordt bepaald door de verhouding tussen de
vlottende activa en de financiële vaste activa tegenover de
verplichtingen op korte termijn en is in 2008 gedaald van 98,9

kasstroomoverzicht,

		

2008

bron: financiële
administratie
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weerstandsvermogen
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. Ten
opzichte van 2007 is er een stijging van 27,5 naar 28,3.

kasstroomoverzicht
Naast de gebruikelijke effecten, zoals resultaat en aflossing
leningen, waren de fusie met AVM (M€ 1,4) en de mutatie in
de vlottende middelen (+ M€ 1,4) bijzondere positieve effecten
voor de liquiditeitsontwikkeling. Hogere investeringen dan
afschrijvingen (M€ 1,0) en de afname van de voorzieningen
(M€ 1,1) compenseerden dit bijzondere effect voor een deel.

2007

bedragen x € 1.000

kasstroom uit:
operationele activiteiten
investeringsactiviteiten
financierigsactiviteiten
		
mutatie liquide middelen
		
beginstand liquide middelen
eindstand liquide middelen

naar 95,6. Laten we de financiële vaste activa (effecten)
buiten beschouwing, dan komt de liquiditeitsfactor uit op 87,5.
De liquiditeit valt daarmee binnen de intern geformuleerde
bandbreedte (80-120) en ligt boven het sectorgemiddelde.

11.644
-7.708
2.182

8.067
-5.668
-1.858

1.754

541

18.669
20.423

18.128
18.669

De koop-/huurbeslissing met betrekking tot de nieuwbouw De
Dobbelsteen in Sittard is nog niet genomen. In geval van koop zal
een hierop geënte liquiditeitsplanning de interne financieringsmogelijkheden aangeven. Keuze voor een (gedeeltelijke) interne
financiering impliceert wijziging van de financiële positie van de
hogeschool en zal vooral tot uitdrukking komen in liquiditeit en
solvabiliteit.
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investeringen
In 2008 is de realisering van het strategisch huisvestingsplan
zichtbaar geworden in de investeringen. Voor het eerst sinds
5 jaar zijn de investeringen in huisvesting groter dan de afschrijvingen. De investeringen in gebouwen bedroegen K€ 4.808 en
in inventarissen K€ 2.390. De boekwaarde van Gebouwen en
Terreinen bedroeg per balansdatum K€ 70.967 en van Inventarissen K€ 11.174.

5.4	financieel beleid, sturing en
instrumenten
Vergelijking tussen de managementletters van de externe
accountant van 2006 en 2008 leert, dat de kwaliteit van de
interne beheersing (control) binnen de hogeschool stelselmatig
verbetert. De dringende aanbevelingen naar aanleiding van de
bevindingen over 2006 zijn omgezet naar een situatie, waarin
steeds meer beheersprocessen in control komen. In 2008 zijn
weer belangrijke verbeterstappen gezet, die hieronder worden
toegelicht.

rendementen. Met dit nieuwe model realiseert de hogeschool
ook de toezegging, dat in 2009/2010 tenminste 65% van de
rijksbijdrage direct ten goede komt aan de faculteiten.
■ 	administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

		In 2008 is fase 1 van project AO/IC afgerond. De resultaten
van het driejarige project verdienen nog verdere aanscherping en uitwerking. Met name het inbouwen van de component interne controle en softclosing-procedures in de AO/IC
zullen de komende tijd nog de nodige aandacht vergen.
Hiermee geeft de hogeschool gevolg aan de aanbevelingen
van de externe accountant in diens managementletter 2008.
■ 	verbijzonderde interne controle

		Verbijzonderde interne controle is een nieuwe functie binnen
de hogeschool, die als inhoud kent het stelselmatig beoordelen van de (financieel)-administratieve processen en het
verstrekken van verbeteradviezen. In 2008 is de basis gelegd
voor de inrichting van de functie door het opstellen van een
controleplan voor de jaren 2009 en 2010.

■ 	intern verdeelmodel

■ 	projectcontrol

		Als concretisering van stimuleringsinvesteringen in de
kwaliteit van de primaire processen werd een nieuw intern
verdeelmodel ontwikkeld, dat vanaf het studiejaar 2009/2010
zal worden toegepast. Voornaamste kenmerk van het model is
de budgettering van de faculteiten met een vaste voet en een
variabel deel op basis van een objectief berekende behoefte.
Het model voorziet in het gericht stimuleren van faculteiten
bij het leveren van bijzondere prestaties op het vlak van

		Projectcontrol blijft een onderdeel van de organisatie, dat nog
steeds veel aandacht vergt. Naar aanleiding van de managementletter van de accountant is hiervoor begin 2009 een
verbeterplan opgesteld, voorzien van een duidelijk aanpak en
benoemde eindtermen, die in een harde planning zijn gezet.
Het College van Bestuur is nauw betrokken bij de uitvoering
van het plan.
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5.5 verklaring helderheid bekostiging

5.6		beloning bestuurders en honorering
toezichthouders

In het kader van de regelgeving Helderheid in Bekostiging
hebben de faculteiten in hun jaarverslag aan het College van
Bestuur melding gemaakt van activiteiten en gebeurtenissen,
die hiervoor relevant zijn. De meldingen zijn gerubriceerd naar
de vier thema’s:
■ 	uitbesteding van onderwijsprogramma’s;
■ 	aanwending van rijksbijdragengelden voor private activiteiten;
■ 	bekostiging buitenlandse studenten;
■ 	bekostiging van maatwerktrajecten.

beloning bestuurders
Hogeschool Zuyd in 2008

Intern zijn deze inventarisaties door de eigen Commissie
Helderheid Bekostiging beoordeeld op mogelijke strijdigheid met
de genoemde regelgeving. Conclusie van deze beoordeling is, dat
geen van de gemelde activiteiten en gebeurtenissen strijdig is
met geldende regelgeving. Verantwoordingsinformatie is voor
controledoeleinden - verbijzonderd naar deze vier thema’s opgenomen in de bijlagen bij Jaarrekening 2008, bestemd voor
het agentschap CFI van het ministerie van OCW.

De beloning van de bestuurders van Hogeschool Zuyd is
gebaseerd op de Hay-systematiek voor bestuurder in het HBO.
Opgave in dit jaarverslag geschiedt op basis van de vastgestelde
beloningscomponenten van WOPT 2008.
In het verslagjaar beliep de honorering van de toezichthouders
een totaalbedrag van € 46.100. De honorering voor de voorzitter
bedroeg € 9.200 en voor elk van 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.

bron: Dienst Personeel &
Organisatie

naam

functie

totaal vast inkomen

drs. C.M.A. van Rosmalen MPA
voorzitter CvB
drs. M.H. Dunnewijk-Budé
lid CvB
dr. J.M.H.M. Willems
lid CvB
totaal		
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137.098
133.204
132.199
402.501

variabel inkomen
3.000
9.000
9.000
21.000

vergoedingen en werkgeverslasten

inleg levensloop

totaal

33.780		
46.069
6.913
36.128		
115.977
6.913

170.878
186.186
168.327
525.391

Jaarverslag 2008 Hogeschool Zuyd

5.7 accountantsverklaring
Aan College van Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting
Hogeschool Zuyd te Heerlen,
opdracht Wij hebben gecontroleerd, of de in hoofdstuk 5 van
Jaarverslag 2008 van Stichting Hogeschool Zuyd over 2008
opgenomen verkorte jaarrekening, op de juiste wijze is
ontleend aan de door ons gecontroleerde Jaarrekening 2008
van Stichting Hogeschool Zuyd. Bij die jaarrekening hebben
wij op 2 juni 2009 een goedkeurende accountantsverklaring
verstrekt. Het bestuur van Hogeschool Zuyd is verantwoordelijk voor het opstellen van de in hoofdstuk 5 opgenomen
verkorte jaarrekening en dat deze in overeenstemming is met
de grondslagen, zoals gehanteerd in de jaarrekening 2008
van Stichting Hogeschool Zuyd. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken.
werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met het Nederlandse recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te
voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen,
dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan
de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
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oordeel Naar ons oordeel is de in hoofdstuk 5 van dit
jaarverslag opgenomen verkorte jaarrekening in alle van
materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend
aan de jaarrekening.
toelichting Wij vestigen er de aandacht op, dat voor het
inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming
omtrent de financiële positie en de resultaten van de
hogeschool en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van
onze controle, de in hoofdstuk 5 opgenomen verkorte
jaarrekening gelezen dient te worden in samenhang met de
volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met
de door ons daarbij op 2 juni 2009 verstrekte goedkeurende
accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk
aan ons oordeel.
Maastricht, 2 juni 2009
Deloitte Accountants BV
Was getekend: L.M.M.H. Banser RA RC EMFC
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Bijlage 1: Opleidingen van Hogeschool Zuyd
platform

faculteit en directeur

opleiding (Bc=bachelor; Ma=master)

vestigingsplaats / bijzonderheden

Economie, Talen
en Recht

Commercieel Management

Bc-Commercieel Management - brede bachelor in opbouw

alle opleidingen in Sittard

Ans van der Klauw, MA

Bc-Commerciële Economie ➔ 2011

brede bachelor gestart in 2007

Bc-Food and Business ➔ 2011
Bc-Small Business and Retail Management ➔ 2011

Facility Management

Bc-Facility Management

Heerlen

HEAO Financieel Management

Bc-Accountancy

alle opleidingen in Sittard

mr. Margo Ploumen, bc

Bc-Bedrijfseconomie

opleiding IBMS zal in 2009 samen met opleiding IBL opgaan in nieuwe

Bc-International Business and Management Studies

opleiding International Business bij faculteit Internationale Communicatie

Hoge Hotelschool Maastricht

Bc-Hoge Hotelschool Maastricht

Maastricht

Lodewijk van de Grinten tot 1 juni 2008,

Ma-Innovative Hospitality Management

in samenwerking met ESADE Escuela Universitaria di Turismo Sant Ignasi

drs. Ad Smits tot 1 september 2008

te Barcelona

drs. Ad Smits vanaf 1 september 2008
MBA Hotel and Tourism Management

in samenwerking met London Metropolitan University

Internationale Communicatie

Bc-Hogere Europese Beroepen Opleiding

alle opleidingen in Maastricht

drs. José Mastenbroek

Bc-International Business and Languages

opleiding IBL zal in 2009 samen met opleiding IBMS opgaan in nieuwe

Bc-Oriëntaalse Talen en Communicatie

opleiding International Business bij faculteit Internationale Communicatie

Bc-Vertaalacademie

People & Business Management

Bc-People & Business Management - brede bachelor in opbouw

alle bacheloropleidingen in Sittard

Trui ten Kampe

Bc-Management in zorg- en dienstverlening ➔ 2009

brede bachelor gestart in 2007

Bc-Management, Economie & Recht ➔ 2010
Bc-Personeel & Arbeid ➔ 2011
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Ma-Personal Leadership in Innovation and Change

Sittard - accreditatiebesluit verwacht in 2009

Recht

Bc-Hogere Juridische Opleiding - brede bachelor in opbouw

alle opleidingen in Sittard

mr. drs. Jac Stevens, bc

Bc-Sociaal Juridische Dienstverlening ➔ 2009

Jaarverslag 2008 Hogeschool Zuyd

platform

faculteit en directeur

opleiding (Bc=bachelor; Ma=master)

vestigingsplaats / bijzonderheden

Gezondheid,
Welzijn en
Onderwijs

Academie Verloskunde Maastricht

Bc-Verloskunde

Maastricht

Gezondheid & Zorg

Bc-Ergotherapie

alle opleidingen in Heerlen

drs. Frits Benjamins

Bc-Creatieve Therapie

Rafael van Crimpen MMO

Bc-Verpleegkunde
Bc-Operatieassistent en Anesthesiemedewerker (inservice)
Bc-Radiodiagnostisch Laborant (inservice)
Ma-Advanced Nursing Practice (ANP)
Ma-Vaktherapieën

Toets Nieuwe Opleiding door NVAO in 2009

Gezondheid & Techniek

Bc-Biometrie

alle opleidingen in Heerlen

drs. Peter Hilderink

Bc-Fysiotherapie
Bc-Logopedie

Sociale Studies

Bc-Social Work - brede bachelor in opbouw

drs. Ellen Laeven

Bc-Culturele & Maatschappelijk Vorming ➔ 2010

alle bacheloropleidingen in Sittard

Bc-Maatschappelijk Werk & Dienstverlening ➔ 2010
Bc-Sociaal Pedagogische Hulpverlening ➔ 2010
Ma-Comparative European Social Studies

Onderwijs

Bc-Leraar Basisonderwijs

Heerlen en Maastricht

drs. Peter van Mulkom tot 1 maart 2008,
drs. Joost Ruland vanaf 1 mei 2008

Bijlagen
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platform

faculteit en directeur

opleiding (Bc=bachelor; Ma=master)

vestigingsplaats / bijzonderheden

Kunsten

Academie van Bouwkunst Maastricht

Ma-Architectuur

Maastricht

ir. Niek Bisscheroux

Academie Beeldende Kunsten Maastricht Bc-Autonome Beeldende Kunst
ir. Niek Bisscheroux vanaf 1 juni 2008

alle opleidingen in Maastricht

Bc-Vormgeving
Bc-Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Ma- Scientific Illustration

geaccrediteerd in 2008

Conservatorium Maastricht

Bc-Muziek

alle opleidingen in Maastricht

Harrie van den Elsen

Bc-Docent Muziek
Ma-Music
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Toneelacademie Maastricht

Bc-Theater

drs. Leo Swinkels

Bc-Docent Drama

Kunstfaculteiten

Ma-Kunst & Educatie

accreditatie in februari 2009

Maastricht
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platform

faculteit en directeur

opleiding (Bc=bachelor; Ma=master)

vestigingsplaats / bijzonderheden

Techniek en ICT

Bouw

Bc-Built Environment - brede bachelor in opbouw

alle opleidingen in Heerlen

drs. Bert Schroën

Bc-Bouwkunde ➔ 2010

brede bachelor gestart in 2007

Bc-Bouwtechnische Bedrijfskunde ➔ 2010
Bc-Civiele Techniek ➔ 2010

ICT

Bc-Informatica

Heerlen

drs. Frits Simon tot 1 maart 2008

Bc-Netwerk Infrastructuur Design

Heerlen

drs. Peter van Mulkom vanaf

Bc-Technische Informatica

Heerlen

1 maart 2008

Bc-Communication and Multimedia Design

Maastricht

Bc-Information Management

Sittard - brede bachelor gestart in 2007

Bc-Bedrijfskundige Informatica ➔ 2011
Bc-Informatiedienstverlening & -management ➔ 2011

Life Sciences

Bc-Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

drs. Joost Ruland tot 1 mei 2008

Bc-Chemie

drs. Jos Schreurs vanaf 1 mei 2008

Bc-Chemische Technologie

Techniek

Bc-Elektrotechniek

alle opleidingen in Heerlen

ing. Rob Ruijgrok

Bc-Technische Bedrijfskunde

differentiatie Commerciële Techniek van Elektrotechniek en Werktuigbouw-

Bc-Werktuigbouwkunde

kunde leidt eveneens op tot diploma Betriebswirtschaftliche Technik van

alle opleidingen in Heerlen

Fachhochschule Aachen

Bijlagen
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Bijlage 2: Overzicht van lectoren en lectoraten
lectoraat

lector

eventuele bijzonderheden

Autonomie & Openbaarheid in de Kunsten

dr. Maarten Doorman
dr. Peter Peters
drs. Frank Lekanne Deprez
dr. Sandra Beurskens
dr. Erik van Rossum
dr. Nol Reverda

tot 1 mei 2008
vanaf 1 mei 2008

dr. Henk Smeijsters

i.s.m. Hogeschool Utrecht en ArtEZ Hogeschool
voor de Kunsten

Kennisorganisaties & Kennismanagement
Autonomie & Participatie van Chronisch Zieken
Comparative European Social Research and
Theory
Kennisontwikkeling Vaktherapieën
Toerisme & Cultuur
Geïnspireerd Leren
Infonomie & Nieuwe Media
Life Sciences
Duurzame Ontwikkeling

dr. Will Munsters
dr. Maarten Dolk
dr. Irma van der Ploeg
prof. dr. Paul Borm
prof. dr. Pim Martens

Technologie in de Zorg

prof. dr. Luc de Witte
dr. Thijs Soede
dr. Jimme Keizer
dr. Jacques Kimman
prof. dr. José Bloemer
lectoraat gestart in 2008
ir. Ronald Rovers
lectoraat gestart in 2008
dr. drs. ir. Christoph Ravesloot lectoraat gestart in 2008 (i.s.m. Avans Hogeschool)

Innovatief Ondernemen & Risicomanagement
Nieuwe Energie
International Business and Communication
Gebouwde Omgeving & Regionale Ontwikkeling
Innovatie Bouwproces & Techniek

72

dr. Erik van Rossum is per 1 april 2008 benoemd tot
bijzonder lector Zorginnovatie voor Kwetsbare Ouderen

i.s.m. Hogeschool Drenthe en Hogeschool Helicon

i.s.m. Universiteit Maastricht en Open Universiteit
Nederland; beëindigd per 1 september 2008
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Bijlage 3: Overzicht van expertisecentra, aandachtsterreinen en projecten
expertisecentrum

aandachtsterrein

projecten

Creative City
Karel Janssen

het creatieve klimaat en de
creatieve industrie in de
vestigingssteden van Hogeschool Zuyd: Maastricht, Sittard
en Heerlen

■ RAAK-project ‘Samen innoveren naar een Europees niveau van de podiumkunsten’, een omvangrijk

Gebouwde
Omgeving
ir. Ludo Kockelkorn

regie gebouwde omgeving en
regionale ontwikkeling,
duurzaam bouwen en nieuwe
energie, wonen en zorg, erfgoed
evenals beheer en onderhoud
van gebouwen

ICT
drs. Marion Fenijn

bemiddeling tussen vragen van
bedrijven of instellingen en
aanwezige student- en
docentcapaciteit bij de
opleidingen van de faculteit ICT
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onderzoeksproject waarbij 6 podium- instellingen, twee faculteiten en lectoraat betrokken zijn.
■ Haalbaarheidsstudie en draagvlakanalyse, business plan en financieel plan voor Centrum voor Nieuw

Ondernemerschap in de gemeente Maastricht afgerond.
■ Ex-Pats is een project in opdracht van de provincie Limburg. In 2008 zijn vijf bijeenkomsten georgani-

seerd waarbij doelen waren om te netwerken en tevens te onderzoeken waarom creatieven Limburg
verlaten of juist kiezen.
■ Een pilot project met het Spaans Museum Maastricht waarin het expertisecentrum nieuwe vormen van
presentatie heeft gepresenteerd. Wellicht leidt dit tot mede vormgeven aan het nieuwe museumconcept.
■ De Opleidingswoning: dit project, dat onder leiding staat van ROC Gilde, heeft drie opleidingswoningen
opgeleverd. Twee daarvan stonden op het terrein van de Bouwopleidingscentra in Horst en één is nog
steeds te zien in Weert.
■ De Wijk van Morgen: tot stand gekomen op initiatief van de faculteiten Bouw en Techniek en mede
uitgevoerd door de twee expertisecentra Gebouwde Omgeving en Technology & Design. Hier werken
permanent ca. tachtig studenten vanuit zes opleidingen aan mee. Het is een open innovatieproces met
zestig bedrijven, instellingen en overheden.
■ Maasvolga is het internationaliseringproject van de faculteit Bouw waarvoor de expertisemanager
Gebouwde Omgeving de subsidieaanvraag heeft verzorgd en leiding heeft gegeven aan de studiereis
van vijftig studenten, zes medewerkers van Hogeschool Zuyd en tien medewerkers uit het
bedrijfsleven.
■ Aanvraag voor vervolg op succesvolle project Embedded software in samenwerking met zes partners.
■ Prioriteit voor structurele samenwerking met faculteit ICT. Inmiddels is er een personele en organisatorische samenwerking gerealiseerd, is er een organisatieproces ontwikkeld en wordt een geïntegreerd
systeem van opdrachtafhandeling vormgegeven.
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expertisecentrum

aandachtsterrein

Ondernemen
onderzoek en advisering door
mr. ing. Kees van Aken docenten als senior consultant
en door studenten als junior
consultant, ondernemerschap
binnen Hogeschool Zuyd
(vooruit kijken, gecalculeerde
risico’s nemen, innovatief zijn)
en verzorging van
contractonderwijs

Quality of Life
drs. Sioe Li Liem
dr. Bert Starmans

Technology &
Design
ing. Willem Janssen

Bijlagen

inhoud van zorg en welzijn
(waaronder innovatie in
behandeling, zorgconcepten
en methodiekontwikkeling),
techniek in zorg en welzijn
(waaronder vroege diagnostiek,
domotica en meetinstrumenten)
en organisatie van zorg en
welzijn (managementvraagstukken samenhangend met
innovaties)
kennis en kunde in de business
life cycle van de technisch
georiënteerde industriële en
hieraan gerelateerde dienstensector

projecten
■ Oprichting Centre for Entrepreneurship Zuyd, waarin de faculteiten (opleidingen) en lectoren van

Hogeschool Zuyd samenwerken op het gebied van ondernemerschap. Het centrum legt en onderhoudt
de verbinding tussen bedrijfsleven en hogeschool.
■ Trekker van de samenwerking tussen 6 hogescholen in de Euregio naar een gezamenlijk project
Assistentie zonder Grenzen. INTERREG-IV aanvraag.
■ Weert Innoveert: dit project is onderdeel van een groter economisch stimuleringsprogramma. Het
onderwijs werkt samen met onderzoeksinstituut UNU-MERIT om MKB-bedrijven door te lichten met
een innovatiescan. Het onderwijsdeel van het project Weert Innoveert wordt verzorgd door het
Expertisecentrum Ondernemen.
■ Opwaarderen contractactiviteiten uit het platform Economie, Talen en Recht en van lectoraten
(Innovatief Ondernemen & Risicomanagement, International Business & Communication, Toerisme &
Cultuur, Kennismanagement & Kennisorganisatie).
■ RAAK-project Nieuwe manier van werken
■ RAAK-project Frail Elderly
■ RAAK-project Duurzaam Doorwerken MKB
■ RAAK-project Maatschappelijke ondersteuning Limburg
■ RAAK-project Innovatieve paramedische praktijken
■ RAAK-project Innovatie beroepsontwikkeling vaktherapeuten
■ Zorgacademie i.o.

■ De Wijk van Morgen
■ Voorbereiding RAAK-project Cleanroom Next Generations MKB

75

Bijlage 4: Portefeuilleverdeling en nevenfuncties CvB
portefeuilleverdeling

nevenfuncties

drs. Karel van Rosmalen MPA

Karel van Rosmalen

voorzitter College van Bestuur
Interne en externe representatie van de hogeschool; verantwoordelijk voor strategie, interne en externe communicatie, marketing,
internationalisering, ondernemerschap, HRM-beleid en organisatieontwikkeling; bijzondere aandacht voor de faculteiten
Onderwijs, Academie Verloskunde Maastricht, Gezondheid &
Techniek, Gezondheid & Zorg en Sociale Studies.

■ 	lid Algemeen Bestuur HBO-Raad;

mw. drs. Marianne Dunnewijk-Budé

Marianne Dunnewijk- Budé

lid College van Bestuur
Verantwoordelijk voor onderwijs, studentzaken, huisvesting,
facilitaire zaken en ICT; bijzondere aandacht voor de faculteiten
Bouw, Techniek, Life Sciences, ICT, Toneelacademie, Academie
Beeldende Kunsten, Academie voor Bouwkunst en Conservatorium.

■ 	lid Algemeen Bestuur Stichting SURF;

■ 	voorzitter Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);
■ 	vice-voorzitter Frans-Nederlandse Academie;
■ 	voorzitter Bestuur Zorgacademie Parkstad;
■ 	voorzitter Stichting Hora Est;
■ 	lid Bestuur Talenacademie;
■ 	lid Bestuur CINOP.

■ 	lid Bestuur Studielink;
■ 	lid Bestuur Vereniging Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad

Limburg;
■ 	lid Raad van Commissarissen LICOM NV;
■ 	lid Raad van Commissarissen Parkstad Limburg Theaters;
■ 	lid Raad van Advies Schalken & Partners;
■ 	lid Raad van Advies Empower Limburg;
■ 	lid Bestuur Nederlandse Vereniging voor Nijverheid en

Handel;
■ 	lid Bestuur Technocentrum;
■ 	lid Bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht;
■ 	voorzitter HOVO Limburg;
■ 	voorzitter Bestuur Stichting Hogeschool voor de Kunsten van

Fontys en Zuyd.
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portefeuilleverdeling

nevenfuncties

dr. Jos Willems

Jos Willems

lid College van Bestuur
Verantwoordelijk voor onderzoek, masters, institutional research,
planning- & controlcyclus, financiën en personeelsplannen;
bijzondere aandacht voor de faculteiten Facility Management,
HEAO Financieel Management, Commercieel Management,
People & Business Management, Hoge Hotelschool, Recht en
Internationale Communicatie.

■ 	lid SURF-platform ICT en Onderwijs;

Bijlagen

■ 	lid Bestuur Stichting Art Promotion Limburg;
■ 	lid Bestuur Stichting Hogeschool voor de Kunsten van Fontys

en Zuyd.
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Bijlage 5: Samenstelling Raad van Toezicht per ultimo 2008
Hogeschool 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 CvB. De leden van
de RvT zijn afkomstig uit de sectoren, waarvoor de hogeschool
opleidt. De Raad als collectief beschikt over ruime deskundigheid
en ervaring op bestuurlijk vlak van grote organisaties en
individueel over professionele domeinkennis en/of expertise op
deelterreinen als financiën, bedrijfsvoering, HRM. De Raad van
Toezicht is gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld.

Just Fransen van de Putte
naam
eerste benoeming
lopende termijn
herbenoembaar
nevenfuncties
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mr. J.J. Fransen van de Putte (1943)
1 september 2003
31 december 2012
neen
■ voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool
Zuyd - lid renumeratie-commissie;
■ voorzitter Raad van Commissarissen
Smals BV;
■ lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Profcore;
■ lid Bestuur Pensioenfonds DSM
Nederland;
■ lid Raad van Advies Schalken & Partners;
■ diverse adviesfuncties.

Koen Brams
naam
drs. K.L.M. Brams (1964)
functie	directeur Jan van Eyck Academie
Maastricht
eerste benoeming 8 juni 2006
lopende termijn
31 december 2009
herbenoembaar
ja
nevenfuncties
■ lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd;
			
■ lid Raad van Bestuur Edmond Hustinx
Stichting;
			
■ voorzitter Raad van Bestuur Charles
Nypels Stichting.

Jan Tindemans
naam
drs. J.J.M. Tindemans (1950)
functie	directeur Holding Businesspark Luchthaven Maastricht
eerste benoeming 8 juni 2006
lopende termijn
31 december 2009
herbenoembaar
ja
nevenfuncties
■ lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd
- lid audit-commissie;
			
■ lid Raad van Toezicht ROC
Gilde-opleidingen;
			
■ secretaris/penningmeester Industrion;
			
■ lid Raad van Commissarissen Nazorg
Limburg;
			
■ voorzitter Bestuur Stichting Talenacademie Nederland.
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Lambert Zwiers
naam
drs. L. Zwiers (1953)
functie	algemeen secretaris Limburgse
Werkgevers Vereniging
eerste benoeming 1 januari 2001
lopende termijn
31 december 2008
herbenoembaar
neen
nevenfuncties
■ lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd;
			
■ lid Raad van Commissarissen Rabobank
Roermond;
			
■ lid Dagelijks Bestuur Sociale Werkvoorziening Westrom Roermond;
			
■ lid Raad van Toezicht ROC Arcus
Heerlen;
			
■ lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Midden-Limburg;
			
■ secretaris Limburgs Centrum voor
Personeel & Organisatie (LCP)
			
■ gedelegeerd commissaris Parkmanagement BV;
			
■ lid Bestuur Zorg aan Zet.

Loek Radix
naam
functie
eerste benoeming
lopende termijn
herbenoembaar
nevenfuncties

Bijlagen

drs. L. Radix (1956)
Director Corporate Control & Accounting
Koninklijke DSM NV
22 januari 2008
31 december 2011
ja
■ lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd

- lid audit-commissie;
			

■ voorzitter gecombineerde beleggings-

			

■ Mijnwerkersfonds en Beambtenfonds

			

■ lid curatorium post-doctorale controllers-

commissie Algemeen
voor het Mijnbedrijf;
opleiding Universiteit Maastricht.

Mirjam Depondt
naam
M. Depondt-Olivers (1961)
functie	algemeen directeur/bestuurder woningcorporatie Woonpunt
eerste benoeming 12 juni 2007
lopende termijn
31 december 2010
herbenoembaar
ja
nevenfuncties	■ vice-voorzitter Raad van Toezicht
Hogeschool Zuyd - lid renumeratiecommissie;
			
■ lid Dagelijks Bestuur Stichting Branding
Zuid-Limburg;
			
■ directeur Wonen boven Winkels
Maastricht NV;
			
■ voorzitter Klankbordgroep Kaderrichtlijn
Water Noord-Brabant/Limburg;
			
■ vice-voorzitter Raad van Commissarissen Waterleiding Maatschappij
Limburg (WML).
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Guy Peeters
naam
functie
eerste benoeming
lopende termijn
herbenoembaar
nevenfuncties
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drs. G.J.H.C.M. Peeters (1954)
voorzitter Raad van Bestuur Maastricht
UMCplus
12 juni 2007
31 december 2011
ja
■ lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd;
■ lid bestuur Stichting Lifetech A2;
■ lid Supervisory Board Centre for
Molecular Medicine;
■ voorzitter Raad van Commissarissen
Clinical Trial Center Maastricht;
■ voorzitter Raad van Commissarissen
Ease Travel Clinic & Health Support;
■ bestuurslid NFU;
■ voorzitter Bestuurscommissie Inhoudelijke Zaken (BIZ);
■ lid BOLS;
■ voorzitter Kamer VVO College Ziekenhuis Opleidingen;
■ lid Raad van Commissarissen
BioMedbooster;
■ adviseur Roda JC;
■ bestuurslid Stichting Service Médical.
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Bijlage 6: Samenstelling Centrale Medezeggenschapsraad
De CMR is aangetreden met ingang van 1 januari 2008 en kent
een zittingstermijn van twee jaar. De raad is paritair samengesteld uit personeelsleden en studenten en kent ultimo 2008
de volgende samenstelling.

geleding studenten

geleding personeel
Jan Bertholet - voorzitter
Hans Cuppen
Jos Kester
Pernelle van Loon
Jo Nüsser
Leon Pieters
Marlies Roemen
Han van de Staay
Ulrich Welter

Nathalie Bakker
Hosai Haidarian
Franklin Koll
Anke Kroonen
Chris Luiten
Dien Mueters
Robbert Sanders
Shaileen Warrens
vacature

ambtelijk secretaris
Marc Gulikers

Bijlagen

81

Bijlage 7: Jaarverslag Colleges Beroep Examens & Bijzonder Onderwijs
Ten behoeve van de rechtsbescherming van studenten en
extranei beschikt Hogeschool Zuyd op grond van de artt. 7.60 jo.
7.68 WHW over een College van Beroep Examens en een College
van Beroep Bijzonder Onderwijs. Het College van Beroep
Examens biedt rechtsbescherming tegen beslissingen over een
beoordeling van het kennen en kunnen van een student die een
examen of toets heeft afgelegd. Het College van Beroep
Bijzonder Onderwijs neemt kennis van alle beslissingen van het
bestuur over inschrijving van (aanstaande) studenten en
extranei, evenals over financiële ondersteuning van studenten.
Beide colleges bestaan uit twee kamers met elk drie leden.
Om een adequaat niveau van juridische deskundigheid te waarborgen, is bepaald dat de voorzitters moeten voldoen aan de

ontwikkeling aantal bij de

2004

2005

2006

2007

2008

22

20

48

45

37

colleges aangemelde zaken

uitspraken behandeling van

uitspraken

eisen voor benoembaarheid tot rechter in een arrondissementsrechtbank. Om te verzekeren dat er in het college voldoende
ervaring is met examineren, is voorgeschreven dat het college
voor tenminste de helft bestaat uit docenten.
Het aantal beroepszaken in 2008 is ten opzichte van 2007
gedaald van 3,28 naar 2,63 per duizend ingeschreven studenten.
Uit vergelijking met andere grote hogescholen kan worden
geconcludeerd, dat Hogeschool Zuyd weliswaar relatief laag
scoort in het aantal aangemelde beroepszaken, maar duidelijk
hoog scoort in het aantal aangemelde zaken, dat daadwerkelijk
ter behandeling bij het College van Beroep komt. Van de 37
aangemelde zaken kwamen er 20 ter zitting in behandeling.
Opmerkelijk daarbij is de constatering, dat partijen van de in de
regeling opgenomen beproeving van een minnelijke regeling
nauwelijks gebruik (wensen) te maken. Bemiddeling en mediation
zou hier het aantal zaken voor behandeling ter zitting kunnen
beperken. Een oplossing door partijen heeft altijd de voorkeur
boven een uitspraak door het College van Beroep.

aangemelde zaken

in 2008 aangemelde zaken

gegrond
ongegrond
schikking
ingetrokken
niet-ontvankelijk
nog in behandeling
totaal

82

5
10
9
9
2
2
37
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Bijlage 8: Overzicht aard klachtbehandeling bij Ombudsman
De Ombudsman van Hogeschool Zuyd heeft een belangrijke taak
in behandeling, onderzoek, bemiddeling en advies in geval van
klachten van medewerkers en studenten, waarvoor geen ander
regime is aangewezen. In 2004 heeft de hogeschool de
Ombudsman aangesteld voor klachten van studenten. In de loop
van de jaren ging het om de volgende verzoeken om een klacht
in behandeling te nemen.

Vanaf september 2007 neemt de ombudsman ook kennis van
klachten van medewerkers; in de tabel is een overzicht van deze
verzoeken om klachtbehandeling opgenomen.

aard verzoek klachtbehandeling

2004

2005

2006

2007

2008

5
7
11
0
5
28

6
5
9
3
3
26

11
8
14
5
3
41

2
14
11
4
0
31

aard verzoeken om
klachtbehandeling van

communicatie / bejegening		
onderwijskwaliteit / onderwijsorganisatie
examen- en tentamenregeling & beoordeling
inschrijving / financiën		
fraude / klachtprocedure / overig		
totaal			

2
6
10
3
5
26

aard verzoek klachtbehandeling

09-2007 - ultimo 2008

studenten
bron: Jaarverslagen
2004-2008 Ombudsman
Hogeschool Zuyd

aard van de verzoeken om
klachtbehandeling van

aanstelling
taakbelasting
functioneren/beoordelen/inschaling functiewaardering
ontslag/vertrekregeling/reorganisatie
samenwerking/verstoorde verhouding/relatie leidinggevende
klachtbehandeling
disciplinaire maatregelen
totaal

Bijlagen

1
2
9
3
9
1
1
26

medewerkers
bron: Jaarverslag 2008
Ombudsman Hogeschool
Zuyd
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Bijlage 9: Huisvesting - overzicht m² vloeroppervlak 2008
bruto m2

nuttig m2

bruto/nuttig

Gebouwdeel - A
eigendom
Gebouwdeel - B
eigendom
Gebouwdeel - C	
eigendom
Gebouwdeel - D	
eigendom
Gebouwdeel - E	
eigendom
Gebouwdeel - 0
eigendom
totaal Nieuw Eyckholt		
Hoeve
eigendom
Technohouse
huur
totaal onderwijsruimte		

7.724
9.772
8.093
9.788
2.527
137
38.041
778
1.356
40.176

6.575
6.213
4.333
6.749
1.520
102
25.492
562
1.157
27.211

1,17
1,57
1,87
1,45
1,66
1,35
1,49
1,38
1,17
1,48

Hoofdgebouw
eigendom
G-Gebouw
eigendom
totaal onderwijsruimte		
Hoofdgebouw
huur
Hoofdgebouw
eigendom
Sporthal		
totaal onderwijsruimte		

7.998
718
8.716
1.030
9.362
1.358
10.720

5.336
510
5.846
687
5.534
1.195
6.729

1,50
1,41
1,49
1,50
1,69
1,14
1,59

Herdenkingsplein
eigendom
Aretzvleugel
eigendom
Stuersgebouw
eigendom
totaal onderwijsruimte		
Dienstwoning
eigendom
totaal locatie ABKM		

6.860
3.394
1.892
12.146

4.404
2.673
1.330
8.406

1,56
1,27
1,42
1,44

12.146

8.406

1,44

Bonnefantenstraat
eigendom
Fr. Romanusweg
eigendom
Heksenstraat
huur
totaal onderwijsruimte		

4.234
1.963
200
6.396

2.470
1.242
170
3.882

1,71
1,58
1,18
1,65

locatie

gebouw

Heerlen

Nieuw Eyckholt 300

Sittard

Havikstraat 5

Valkstraat 12
Sportcentrumlaan 35

Maastricht

ABKM

Conservatorium

84

status
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totaal

Bijlagen

locatie

gebouw

Toneelacademie
Brusselseweg 150

bruto m2

nuttig m2

bruto/nuttig

Lenculenstraat 31- 33
eigendom
Hoofdgebouw
eigendom
Noviciaat
eigendom
Tuinhuis
eigendom
totaal onderwijsruimte		
Dienstwoning
eigendom
totaal locatie Brusselseweg		

4.872
14.175
938
340
15.453
242
15.695

3.006
8.790
524
226
9.540

1,62
1,61
1,79
1,50
1,62

9.540

1,65

Lambertuslaan 19
Hoge Hotelschool

Guesthouse
eigendom
Kasteel Bethlehem
eigendom
Onderwijsgebouw
eigendom
Campusgebouw
eigendom
Technische Dienst
eigendom
Studentensociëteit
eigendom
totaal onderwijsruimte		

592
3.353
8.159
553
140
383
12.588

281
1.916
5.201
362
128
303
7.911

2,11
1,75
1,57
1,53
1,09
1,26
1,59

Campus

Geulflat
eigendom
Jekerflat
eigendom
Kanjelflat
eigendom
Maasflat
eigendom
totaal studentenhuisvesting		
Dienstwoning
eigendom
Guesthouse
eigendom
totaal locatie HHM		

2.607
1.017
812
812
5.249
252
94
18.183

1.300
516
438
438
2.693

2,01
1,97
1,85
1,85
1,95

66
10.669

1,43
1,70

118.527
112.097

76.258
73.218

status

totaal vloeroppervlak Hogeschool Zuyd
totaal nuttig vloeroppervlak onderwijsruimte
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